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CONSTANTIN DUMITRESCU 

„tricoul galben” la Stalinogrod • •o
VARȘOVIA 3 (prin telefon 

rimisul nostru). — Odată cu 
Iul în etapa a II-a, am părăsit ca-- 
>itala R.P Polone, pornind spre te- 
■itoriul R.D. Germane. Etapa pe 
'.are am urmărit-o astăzi s-a des- 
ășurat pe șoseaua Varșovia-Lodz 
ii a măsurat 140 km. Trebuie să vă 
nărturisesc că toți participanții la 
.Cursa Păcii” au fost din nou 
mpresionați de combativitatea ci- 
:liștilor noștri care și astăzi, ca și 
n etapa de ieri, s-au numărat 
irintre principalii animatori ai 
:ursei. Etapa a II-a ne-a adus sa- 
isfacția cuceririi locului III în cla- 
amentul general de către reprezen- 
antul nostru C. Dumitrescu. Des. 
ășurată la o viteză destul de mare 
medie orară “ 39,420 km.) între
cea a cunoscut o serie de faze

de la 
star-

alergător romîn, C. Dumitrescu. 
Acesta rulează cu o deosebită am-

piept a.

>asionante. La km. 17 s-a produs^b. 
•rima evadare la care s-au alătu-^^

biție și reușește să țină 
tacurilor insistente pe care polone-

zii le dezlănțuie la intrarea în ora
șul Lodz. Pe străzi, la o nouă bus
culadă, se răstoarnă Krolak. Ne 
apropiem de locul unde va avea loc 
sosirea. Fiecare alergător din 
plutonul fruntaș, încearcă să-și 
creeze o poziție favorabilă la de
maraj. C. Dumitrescu atacă puter- 
n ic, astfel că la intrarea pe stadio
nul „Wlokniarz" își creează un a- 
vantai de trei lungimi. Pista sta
dionului este umedă (plouase cîte: 
va ore înainte de sosirea cicliștilor) 
astfel că demarajul nu se poate 
desfășura în cele mai bune condi- 
țiuni. In turnantă alergătorul ger
man Schur țîșnește în față și cîș- 
tigă sprintul. Iată ordinea primilor

(continuare în pag, 8-a)

at Krolak, Klevțov, Șvab, Csikos, 
Lan der Linden, Vostriakov șl Og- 
enski. Plutonul condus de romînf, 
râncezi și italieni se avîntă în ur
mărirea „fugarilor” și după o „vî- 
ătoare” îndîrjită, purtată de-a 
tngul a 25 km., reușește să-i prin- 
ă. Nu trece mult și se produce o 
ouă tentativă de evadare, de data 
ceasta in țiată de alergătorii 
Jevțov, Șvab, Vostriakov, Sikos, 
'an der Linden, Kolumbet. Cijikov, 
chur și Oestergaard. Cîteva con- 
raatacuri conduse de alergătorii 
joștri secondați de belgieni și la 
m. 71 tentativa este anihilată. Nici 
e data aceasta însă liniștea nu se 
șterne în pluton. Noi atacuri și 
ărțuielj fac ca la fiecare kilome- 
•u să rămînă cîte unul sau doi 
intre cicliștii care nu mai pot re- 
Ista trenei extrem de rapide. In 
rimul pluton se află acum un sin- 
ur alergător romîn: C. Șandru. 
eilalți se gătesc în plutonul al 
□Hea, la două minute. Dar iată că 
umitrescu, Zanoni și Poreceanu 
/adează și pornesc în urmărirea 
rimului pluton. Conducînd cu mă- 
■strie „morișca”, cei trei alergă
ri romîni reintră în primul pluton 
i dreptul bornei kilometrice 100. 
este 10 km. Șandru rupe cadrul, 
r Poreceanu îi cedează bicicleta 
ii. Noua bicicletă este însă prea 
iică, așa că Șandru nu poate să 
tcupereze handicapul și să reintre
1 pluton (în această etapă va pier- 
e un minut și 30 secunde). La km.
2 se produce o busculadă în care 

de angrenat și Zanoni. I se rupe 
îdala și e nevoit să rămînă. In 
’imul pluton a rămas un singur

0 PUTERNICĂ SELECȚIONATĂ 
FRANCEZĂ DE RUGBI

'A EVOLUA LA BUCUREȘTI
Federația francezăZilele trecute,

; rugbi a confirmat participarea 
tei formații la marea competiție 
ganizată în luna mai în capitala 
rii noastre: „Cupa orașelor", 
anoezii vor deplasa o puternică 
lecționată alcătuită din cei mai 
mi jucători din Paris și centrul 
anței. Printre cei care vor evolua

București se află și renumiți/ 
ternaționali, care fac parte din 
iaționala“ Franței, Vannier, Ce- 
ya, Chevalier, Domenech, Stener, 
alții. Formația definitivă va fi 

inoscută în seara zilei de 15 mat, 
ipă disputarea șaisprezecimilor de 
ială ale campionatului francez, 
ternaționalii din echipele elimi- 
ite vor fi și ei introduși în for- 
ația care se va deplasa la Bucu
ri- 4

Concursul international

» 
I

ărbăitorim astăzi Ziua Presei Comuniste. împre
ună cu poporul sovietic, cu zecile de mii de lu
crători din domeniul presei din U.R.S.S., alături 
de milioanele de corespondenți din fabrici, uzine 
și de pe o-goare, alături de toți oamenii iubitori 

ui de pace și progres de pe glod, luăm parte la
9) u glorioasa aniversare a Pravdei comuniste de la

cărei apariție se împlinesc 44 ani.
6) La 5 mai 1912, a făzut lumina tiparului primul număr din 
9) Pravda. In această perioadă de existență, care se întinde de-a lungul 
« aproape a jumătate de secol, presa comunistă a străbătut un drum 
W glorios. Creată și educată de partid, păstrînd cu sfințenie tradiții'e 

de luptă ale Pravdei bolșevice, ea și-a găsit expresia cea mai înaltă 
6) în presa sovietică, prototipul presei de tip nou.

Forța presei sovietice constă în înaltul său spirit partinic, în 
$ principialitate, în respectarea riguroasă a adevărului, în devotamentul 
to fără margini față de cauza slujirii poporului.

Presa sovietică a fost creată pentru popor și este scrisă de po- 
K'por. îndeplinind cu sfințenie princi piile trasate de Leni-n, ziarele și 
-W revistele sovietice s-au transformat în uriașe tribune ale poporului. 
6) Legătura creatoare cu masele permite presei sovietice să fie per- 
fc tnanenl în centrul acelor evenimente care frămîntă pe oamenii muncii, 
fe- să facă atrăgătoare și pline de conținut ziarele, revistele, cărțile, 
R; publicațiile.

S
ț) In coloanele presei sovietice este reflectată viața clocotitoare și
i plină de realizări a poporului, sînt oglindite cele mai importante eve- 
l nimente interne și de peste hotare.

Ziarul este instrumentul principal al schimbului de experiență,-y 
■ al răspindirii metodelor avansate în masele largi de oameni ai muncii.ft 

El se face ecoul criticii necruțătoare a lipsurilor, a discuțiilor libere^ 
61 și deschise în toate problemele arzătoare la ordinea zilei. De altfel, ft 
9) în dezvoltarea largă a criticii și autocriticii se oglindește grija omului 

8sovietic pentru întărirea permanentă a orinduirii sovietice, pentru^ 
Wînlăturarea multor obstacole care stau in drumul spre comunism, ft 

Presa de partid s-a aflat totdeauna in fruntea marilor evenimente^ 
al .căror erou a fost poporul. Ea a mobilizat masele, a canalizat en-ft 
tuziasmul creator al celor tnulți, zi de zi, ceas de ceas, în momentele ft 
de răscruce ale revoluției, în zilele crunte ale războiului civil, în(< 
epoca de muncă eroică a construcției socialiste, în momentele deft 
mare încordare ale războiului de apărare a patriei. Ea le mobilizează^ 
și acum, cînd zorile minunate ale societății comuniste mijesc totft 
mai puternic și tot mai aproape de orizont. ft

Presa sovietică este o presă a păcii și a prieteniei între po-« 
poare. Ziarele, revistele, publicațiile sovietice s-au făcut totdeauna» 
purtătorii de cuvint ai dorințelor de pace ale popoarelor sovietice,» 
ale tuturor oamenilor cinstiți de pe glob. «

In marea familie a ziarelor și revistelor sovietice un loc deft 
cinste și-a cucerit presa sportivă. ft

începuturile ei datează chiar din primele zile ale existenței sta-9 
tului sovietic. Presa sportivă a crescut și s-a dezvoltat necontenit în ft 
pas cu progresul uriaș înregistrat de mișcarea de cultură fizică din ft 
U.R.S.S. 9

Astăzi apar in U.R.S.S. nenumărate publicații sportive. Ziarul» 
„Soviețki Sport", revistele „Fizcultura i Sport", „Teoria i Practica,» 
Fiziceskoi Kuiturî", „Șahul în U.R.S.S.", „Atletism", „Jocuri spor-C 
tive", toate sub egida Comitetului pentru Cultură Fizică și Sport ), 
Rețeaua de publicații sportive s-a extins în marea majoritate a Re-G 
public!lor Unionale, care beneficiază de ziare și reviste în limba na-X 
ționalităților conlocuitoare. Astfel, în Ucraina apare ziarul „Radianski fi 
Sport", în Gruzia „Lelo", în R.S.S. Bielorusă ziarul „FizkulturnikV 

Bielorușii", „Fizkultumik Azerbaidjana" în Azerbaidjan, „Kehakultur" » 
în R.S.S. Estonă, „Sportas" în R.S.S. Letonă și multe altele. »
de an a crescut tirajul ziarelor și revistelor de sport. Ele auft 
contribuție de seamă la dezvoltarea mișcării de cultură fi-g

stabilit pînă la în
ceperea concursu
lui.

Acestor amănun
te în legătură cu 
întrecerile de 
DRESDA vrem să

DRESDA (prin 
telefon de la maes
trul sportului MI
HAI TIMU). — 
înaintea oricăror

în Inc te avancronică...
le adăugăm cîteva vești despre lo. 
tul de cai care a fost deplasat în 
R.D. Germană. Ei au avut o „că
lătorie” mai dificilă ajungînd l-a 
DRESDA după cinci zile de drum. 
Cu toate acestea, caii noștri au su- 
Vortat bine oboseala deplasării și 

a antrenamentul de joi dimineață 
au arătat o formă mulțumitoare.

Concursul internațional de -călă
rie de Ia DRESDA, care este de 
fapt primul nostru concurs în aer 
■liber din acest an, se anunță, prin 
valoarea participanților o competi
ție în care primele locuri vor fi 
disputate cu multă însuflețire și la 
un înalt nivel tehnic. O competiție 
în care toți călăreții romîni șe vor 
strădui să aibă o cît mai frumoasă 
comportare.

de calorie de la Dresda

marele concurs In- — — 
ternațional, poate că trebuie aminti
te plăcutele momente ale călăto
riei noastre. încă de lă granița 
R.D. Germane am aflat o sumede
nie de lucruri noi despre orașul care 
va găzdui întrecerea celor mai buni 
călăreți din R.P. Ungară, R. Ceho
slovacă, R.P. Polonă, R.P. Bulga
ria, R.P.F. Iugoslavia, R.P. Ro- 
mînă etc. In prezent, DRESDA se 
pregătește să sărbătorească un e- 
venîment deosebit: aniversarea a 
750 de anj de la ridicarea primelor 
sale așezări. Cum era și firesc, a- 
cast eveniment a stîrnit un viu in
teres și în rîndul delegației noastre 
care a vizitat orașul ce poartă încă 
urmele războiului. DRESDA este 
însă în plină reconstrucție și ală
turi de monumentalele clădiri se 
profilează mereu mai multe blocuri 
și locuințe muncitorești.

Nu mai puțin interes au arătat 
membrii delegației noastre pentru 
apropiatele întreceri din cadrul con
cursului internațional. Omnibusul 
asociației DINAMO ne purta pe 
străzile DRESDEI în timp ce. «u 
odată, frumoasele priveliști ale ora
șului erau neglijate în favoarea... 
aprinselor discuții din care nu lip • 
seau numeroasele întrebări: „Cu ce 
probe încep întrecerile?"... „Va veni 
Szatola Atberth?’’ (călărețul ma
ghiar cu care ne-am întîlnit da 
multe ori)... „Cum se prezintă hi
podromul?"...

Răspuns, am găsit tuturor între
bărilor. Da, Szatola a venit și el 
la DRESDA împreună cu alți prie
teni de întreceri sportive; pe cei
lalți concurenți sosiți pînă acum 
i-am cunoscut joi dimineață 
cu prilejul unui antrenament 
de verificare,pe hipodromul orașu
lui. Despre teren, ultimul cuvînt îl 
va spune... vremea. Pînă acum, a 
plouat cîteva zile continuu și abia 
joi buletinele meteorologice au în
ceput să vestească: TIMP FRU
MOS. Hipodromul este încă incurs 
de amenajare, pregătirile pentru 
concurs au fost oarecum stînjenit» 
de timpul nefavorabil și din cauza 
aceasta nici programul întrecerilor 
nu a căpătat o formă definitivă. In 
orice caz, primii care se vor pre
zenta în fața juriului de concurs 
vor fi participant» la probele de 
dresaj care își vor disputa întîieta- 
tea începînd de simbătă dimineața. 
După-amiază, călăreții de obstaco
le își vor da examenul de calificare 
într-un parcurs de categorie mij
locie (proba de deschidere). Pro
gramul viitoarelor întreceri va îl

la

An 
adus o 
zică de mase în U.R.S.S., la creșterea măiestriei sportive. Problemele® 
mișcării ....................... .............................
care scoate anual de sub tipar cărți de instruire sportivă, metodolo
gie. răspîndire a tehnicii, beletristrică. Este semnificativ faptul că în 
anul 1956, anul Spartachiadei popoarelor, editura a prevăzut în pla
nul său publicații cu un tiraj care întrece de două ori și mai bine pe 
cel al anului 1948. Cititorii sovietici vor primi în acest an aproape 
zece milioane exemplare cărți și broșuri de sport, lucrări ale ce'or 
mai de seamă antrenori din U.R.S.S. și traduceri ale autorilor din 
străinătate.

Sărbătorind glorioasa aniversare a Pravdei comuniste, sportivii® 
noștri își alătură gîndurile cu ale întregului popor, transmițînd un>7 
salut fierbinte presei sovietice, neobosiților ei lucrători, a căror rZ 
muncă a contribuit din plin la realizarea mărețelor succese ale® 
U.R.S.S. g

sportive sînt dezbătute și de editura „Fizkultura i Sport"
î!
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că gospo- 
neapărată 
niscai te- 
sport, iar 

să pună

Venirea primăverii 
'trezește îndemnuri 
gospodărești chiar în 
inima cuiva care lo
cuiește la etajul 7 al 
unui bloc din Capi
tală. Așa că n-ar fi 
de mirare faptul că, 
odată cu primele raze 
calde de aprilie, bri
gadierul fruntaș Ion 
'Stochin din G.A.S. 
'Rm. Vîlcea a început 
a fi frămîntat șl de 
alte gînduri decît 
cele legate de pregă
tirea livezii pe care 
o are în grijă. Și 
■cum brigadierul n-a 
fost singurul care să 
fi socotit 
daria are 
nevoie de 
renuri de 
tineri care

kimăr.ul .la treabă s-au 
găsit berechet, în 
scurtă vreme au luat 
^ființă", pe un tăp
șan tocmai bun, un 
teren de volei și o 
popicărie. Să ne fie 
iertată... personifica
rea acestor două sim
ple amenajări sporti
ve. Nu știm dacă o 
astfd de figură de 
stil se încadrează în 
canoanele limbii lite
rare. insă n-am găsit 
o alta pentru a sim
boliza animația care 
'domnește azi, la a- 
seste baze.

Spuneam că veni
rea primăverii tre
zește gînduri gospo
dărești în mintea tu- 
iuror. Cu toate aces-

tea, nu putem pune 
inclusiv în seama pe
rioadei de... tranziție 
dintre iarnă și vară 
faptul că Ion S to chin 
n-a fost singurul în 
regiunea Pitești care 
să se fi gîndit la a- 
menajarea unor baze 
sportive, că aproape 
în același timp, Mi
hai Sbîrnea din Ho
rezu (un sportiv în 
vîrstă de... aproape 
60 de ani) lucra cu 
drag 
unui 
că ta 
tești, 
sau _ 
tineretul muncea vo
luntar pentru a trans
forma 
virane 
baze 
Chiar 
ra își
ei, miile de sportivi 
din regiunea Pitești 
n-au răspuns numai 
chemării anotimpului 
florilor de piersic, ci 
și-au unit eforturile 
pentru ca luna cons
trucțiilor și amenajă
rilor de baze sportive 
să se soldeze cu re
zultate cît mai bune.

Aceasta este -expli
cația faptuLui că, în 
toată țara, .amenaja
rea de noi :baze spor
tive se află în cen
trul preocupărilor ti
neretului iubitor al 
sportului. Și așa cum 
pe malul Oltului au 
răsărit cu zecile noi 
terenuri sportive, și 
pe malurile Tlrnavei

la amenajarea 
bazin de înot, 
Perișani și Ti- 
la Ștefănești 

Drăgănești - Olt

simple lacuri 
în frumoase 

sportive. Nu I 
dacă primăva- 
are contribuția

Vom vedea concursuri de călărie?
Nu ne adresăm activiștilor apor- 

tivi din Graiova, Tg. Mureș, Timi
șoara, Arad sau Sibiu, din Iași 
•Piatra Neamț, Brăila... De data 
aceasta întrebarea noastră are un 
alt „destinatar" ■ ...Bucureștiul. 
Iată că ne despart doar cîteva 
zile de primele concursuri repu
blicane de călărie și „soarta" ba
zei hipice amenajate în plin cen
tru! Capitalei nu .a fost încă ho- 
tărîtă. Sînt necesare cîteva preci
zări: baza hipică, construită cu 
ajutorul Sfatului Popular, MFA, 
CCFS și Ministerul Energiei E- 
ledt-rice are... trei proprietari: 
1MFA, Ministerul Căilor Ferate și 
Direcția Statisticii. Pentru anul 
viitor. Ministerul Căilor Ferate a 
planificat însă aici unele construcții, 
așa că frumoasa bază sportivă va 
dispare dacă lucrurile nu var putea 
fi rezolvate în condițiuni care să 
satisfacă cererile fiecărui proprie
tar. Ce se va întîmpla însă în a- 
cest an? Bazei hipice îi mai tre
buie unele amenajări pentru a pu
tea fi folosită în cele mai bane 
condiții și lucrările respective ia- 
târzie -se înceapă.

dare nu este păcat ca o astfel 
le ,ba»ă, care de altfel a știm it 
admirația concwrențilar «tratai, să
nu fie folosită? Și prin aceasta na 
înțelegem numai organizarea unui 
■concurs republican ci desfășurarea 
■unei intense activități campetițio- 
nale cu participarea celor mai bu
ni călăreți din iară. Părerea naa- 
«tră este că, indiferent de viitac- 
rea destinație a acestui terep <(ar , 
fi însă de d< rit -ca el sn servească 

'Atleții asociației Recolta nu se întrec numai pe terenurRe de la
^ateiCisi.pe mgvle baze sportive din Ca&țfdă,fa capcursurj de

mari tinerii construe- 
tori voluntari și-au a- 
rătat vrednicia. Nu
mai la Mediaș, două 
terenuri complexe în
registrează înnoiri ra
dicale : terenul de 
fotbal al fabricii „H- 
mailul roșu" a fost 
împrejmuit, reamena- 
jat, îmbogățit cu o 
tribună și cu alte a- 
nexe, iar tinerii mem
bri ai colectivului 
Flacăra din localitate 
și-au amenajat un 
stadion cu teren de 
fotbal împrejmuit, tri
bună, pistă de atle
tism, pe care-l vor 
gazona în curînd. 
Lingă terenul de fot
bal din Copșa Mică 
se ridică o tribună; 
la Orașul Stalin, stu
denții Institutului Fo
restier își organizea
ză .primele concursuri 
de casă pe cele 'trei 
terenuri cu zgură ro
șie — două de volei 
și unul de tenis — 
pe care și le-au ame- 
na jat.

Sportivii își cons
truiesc terenurile de 
care au nevoie. Ni- 1 
mic mai firesc. Și 
poate, pînă la ur
mă elanul tineretului 
constructor va face 
să se schimbe chiar și 
situațiile de genul ce
lor de la Caransebeș, 
unde Stadionul Loco
motiva nu -se mai is
prăvește, de la Tg. 
Jiu, unde sfatul popu
lar a concesionat un 
teren de .sport... dr
icului „Smaranda" sau 
<de la Arad, unde ac
tiviștii se mulțumesc 
să se pltngă că au 
baze puține și prost 
întreținute.

jat) să înceapă cît mai grabnic 
lucrările de feamenajare, iar acii- 
viștii sportivi dim București să 
se gândească tot atilt de...grabnic 
la organizarea primelor întreceri 
de călărie pe care bircurestenîi le ’ 
așteaptă cu nerăbdare.

(A/hĂ âe, Sa

1956 se împlinesc trei 
înființarea asociației 

,Recolta", organizație

La 6 ■mai 
ani de la 
■sportive 
sportivă de mase a oamenilor mun' 
cii de la sate. In cei trei ani de 
existență, asociația Recolta a reu- 

. șit să obțină succese remarcabile.
Cu prilejul marilor competiții de 
mase, colectivele sportive din ca
drul acestei asociații au mobilizat 
sute de mii de participabfi- Numai 
în Spartachiada de iarnă a tine
retului, la startul diferftelor disci- 
-pline sportive s-au prezentat peste 
900.000 coskcu-Beați. Dar aceasta nu 
este singura fwrmă de activitate 
a sportivilor de la sate. Intr-ade
văr, aproape fără îpce’.are. cele 
peste 6000 tețenuri sportive ,să-

.Itqști euBoșe Jrelpnălui wtitSeWr. *.* 
Se poate «pune că aproape nu e- *
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lată un sugestiv afiș in fața căruia tinerii sportivi craioveni se opresc cu mult interes.

La Tîțeștii Argeșului...
Dacă cineva s-ar fi opnitreu ani 

în urmă îîn comuna Tițești, raionul 
Pitești, pentru a culege informații 
despre activitatea sportivă tie aci, 
ar fi primit un singur răspuns: ,„La 
noj în sat "u se tace sport!”

Acest răspuns și-a păstrat vala- 
.h iii ta tea ipînă In 1954, când în Ti- 
țeștii Argeșului a sosit noul învă
țător, Gonstantin Dumitrescu, 
proaspăt absolvent al unei școli 
pedagogice. El își luase arțgaja. 
mental să fie nu un simplu învățător, 
ci un educator al ’tineretului .în ade
văratul înțeles ăl ouvrntatai. Iar 
aceasta implica și o muncă dîrză, 
de activist sportiv. Și Constantin 
Dumitrescu și-a respectat angaja
mentul! Dovada? Dacă pasul le va 
duce astăzi în Tițești, ie poți do
cumenta la... fața locului despre 
strădaniile acestui tânăr învățător.

3600 echipe de fotbal, handbal, 
volei și oină participă în mod re
gulat la campionatele raionale, re
gionale și chiar republicane. Multe 
ramuri de sport care erau necunos
cute în trecut în mediul sătesc, 
(ciclismul, gimnastica, luptele, 
boxul, halterele etc.) Iau o tot 
mai mare dezvoltare în rînduri’e 
tineretului sătesc.

Succese importante a obțiut 
asociația Recolta și în ceea ce 
privește calitatea performanțelor. 
Astfnl. dan rindurile «portivitar a- 
sociației Recolta s-au ridicat nu
meroși campioni republicării ca 
de piWă: Rudolf Licker (Recolta 
Ministerul Agriculturii), 
campion nțnublicar?’ de

Itiiplu
, , . atlritism

juniori pe anul 1955, Sofia Boghez 
(Recolta ’Fundata), campioană re
publicană la sehi fond junioare 
pe 1956, Emetic Bogași (Recolta 
Satanta), campion republicam de 
box la juniori pe anul 1956 ș a.

Un rail hoiărîtor în continua 
întărire a activității sportive la 
sate, îl aduc cadrele voluntare, ca 

•și inițiativa maselor largi de spor
tivi. Cu dragoste și entuziasm 
particip® masele largi de oameni 
ai muncii fle la sate la lărgirea 
bazei materiale a colectivelor 
sportive. Prin muncă voluntară 
se amenajează sute .de baze 
sportive, se confecționează nume
roase materiale și echipamente spor
tive. Numă-nill cokctivelor spor
tiv» fruntașe 
tinuă creștere.
zultate în muncă obțin colectivele 
sportive Recolta Orțișoara, Recolta 
Jimbolia, Recolta S.M.T. Cărei ș.a. 
Trebuie arătat că ta buna organi
zare a wlertiv^tor «por- 

este în con- 
Foairte bune re-

I

t

la mai toate disciplinele

E drept, oaspeții nu prea se în
ghesuie, căci așezările din Tițești 
nu-s chiar ia o zvîrlitură de băț 
-de cea mal apropiată gară, dar 
cine se încumetă să se ostenească 
pină în sat află multe lucruri fru
moase. Astăzi, colectivul sportiv 
numără peste 120 da membri, din
tre care 42 fete, și are o activitate 
bogată
sportive; amintim doaT de secțiile 
de oină, volei, atletism, gimnastică 
și șah, ca și de faptul că în Spar- 
tachiatța de iarnă a tineretului șa
hiștii din localitate s-au dovedit 
cei mai buni din regiuna Pitești. 
Și acum o .singură și ultimă com
pletare: pentru rodnica sa muncă, 
vrednicul învățător de țară Con- >■ 
stantin Dumitrescu a fost distins 
■cu insigna „Merite sportive”.

■

Ilie Fefaanu, corespondent 

tive Recolta o contribuție de sea
mă au diat pînă aouim numeroși ' 
instructori sportivi obștești, pro
fesori de educație fizică și în
vățătorii. Pentru munca depusă în ț 
activitatea de cultură fizică și ‘ 
sport, peste 50 de activiști ai -ase- ; 
-ciației au fost distinși cu „Me
rit» sportive".

Cu toa'ră munca plină de hărni
cie a colectivelor sale sportive, 
asociația Recolta n-ar putea ob
ține rezultatele dorite dacă n-ar 
fi sprijinită în activitatea sa de 
organizațiile U.T.M. de la sate, 
îndeosebi în ultima vreme, orgn- . 
nizețitle U.T.M. muncesc cu bune 
rezultate în direcția mobilizării ’ 
fi-.-vtetetai sportiv sătesc ’a star
tul diferitelor competiții ,de mase.

In munca .noastră viitoare, va 
trebui să acordăm mai mult inte- 

qvs rifKfăr»»ră"M act'-vitătii c-<n>pe- 
tițiruiale. De asemenea, trebuie a- 
cordată o atenție sporită activi
tății din cadrul complexului
G.M.A.

Nu trebuie să trecem cu vede
rea un .lucru foarte importării: 
va trebui să ținem cont și în vi- . 
itor că o largă dezvoltare a miș
cării sportive la sate nu poate 
fi înfăptuită fără o mai puternică 

acțiune de convingere a .maselor 
ta ce privește talul și importanța 
acestei activități.

Conștienți că activitatea d? 
cultură fizică și sport servește 
unor -scopuri nobile, făcînd parte 
integrantă din educarea comunistă 
a tineretului, vom putea contri
bui, prin puterile noastre, la con
struirea socialismului în țara noa
stră.

VASILE GR1GORE
președintele asociației „Recita"

1
t
i

N-am poposit la cooperativa 
lrdaritatea” din Reghin în momt 
®el mai potrivit: întreg colectivi 
.tehnicieni era plecat la Oradea 
tru un schimb de experiență... ■ 
„salvat” totuși, singurul conduc 
tehnic pe oare l-am găsit acolo, r 
irul Constantin Fătu.

— Cum s-a ajuns, în general 
specializarea în produse de ecl 
ment sportiv a cooperativei dvs 
a fost prima noastră întrebare.

îmi pare rău că nu se află ■- 
omul cel mai în măsură să vă 
ipundă, maistrul Ludovic Mayer 
căruia, pe drept, îi revin toate 
rttele pentru tot ce s-a realizat 
«cum...

Arătăm interlocutorului nostru 
totuși găsim fericită această îi 
rpiare,; lui Ludovic Mayer i-ar fi 
poate, mai greu să ne vorbească 
pre proprisle-i suecese...

Ludovic Mayer a venit la 
lidaritatea“ în 1945. Iubea mult 
tul. De altfel, trebuie să fac o s 
niere: Ludovic B£ayer a fost i 
sit de la întîlnirile pe care repr 
tativele țarii noastre le-au susțin 
țară, în compania sportivilor st 
Din întrecerile internaționale l 

‘tletism ale R.P.R., de pildă', n 
scăpat nici o ediție...

El nu mergea acolo numai ca 
piu spectator ci intra în legătu 
diverși concurenți și antrenori 
ini, studiindu-le echipamentul, 
cutînd cu ei. Din fiecare disci 
reținut cite o observație. Apoi, ' 

“tors la lucru a pus în -practică 
«fin amănuntele tehnice care 1 f 
■ruseră interesante.

In atelierele cooperativei, în 
aveam să urmărim întreg proce? 
fabricație a multor produse, 
fost prezentați cîțiva elevi ai 
Mayer: Valeria Fătu, Marton 1 
rer, Constantin Grișan. .Lucrau 
•multă îndemânare la comanda 
chipament sportiv pentru 1< 
noastre olimpice.

La un momertt dat, dintre i 
roasele modele aflate în lucru 
atras atenția un pantof de o 
«uda®, «a un fel de «Băiwă.

— Dar ăsta ce mai e ?...rtsta ce mal e ?...
—JE un nou-model .ite pantof 

tru -mărțăluitarl. Forma de m 
j>e cart i-am dat-o s-a dovedi 
potrhiitfi, <Tâofirece .se .mul o al 
bine. S-a făcut și o probă expei 
tală, obțtnîndu-se rezultate 
bune.

.— Măi aveți în perspectivă 
„noutățiu în inaterie?

— Da, o serie de modele de 
pentru turism, de saci de e 
ment, de mănuși pentru box 
despre acestea, regret că nu ' 
spune mai mint... Iată că tot 
face simțită lipsa lui Ludovic M' 

...Plecasem de mult din I 
dar gîndurile nu .se ăbâteau < 
oamenii pe care-i cunoscuse! 
mintea noastră măi stăruiau : 
maginile legate de munca lor 
leasă, fără .preget. Muncă r 
prin care se înfăptuește unul 
dezideratele mișcării noastre cp 
echipament cît mai mdlt și c 
mai bună calitate 1

TIBERIU SO
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ACEȘTIA SINT HARLEQUIN-H
DE 
VLVMM JENKINS

O fază dintr-un meci susținut în

Vivian Jenkins, aL cărui 
articol îl pubXsătni în conți.

W nuare; a- fost de 14’ ori in* 
ternațional în echipa Țării 

SL Galilor și este socotit actual
ul mente cel mai competent co- 
W mentator de rugbi al Marii 

Britanii.
țn echipa, de rugbi Harlequins oare- 
*-va părăsi aeroportul Londrei 

la 6 mai pentru a susține două 
meciuri la București, vor fi opt 
jucători internaționali. Printre a- 
ceștiu sini 5 internaționali ai echi
pei. Angliei — aripa C. G. Wood
ruff, centrul W. P. C. (Philip) 
Davies și înaintașii D. L. („San
dy") Sanders (pilier), N. K. (Nick) 
Labuschagne (taloner) și J. D. 
(John) Currie (linia a 2-a). Mai 
slnt, de- asemenea, doi internațio
nali ai Scoției, M. L. (Micky) 
Grand (jumătate la deschidere) 
și I. A. (lan) McGregor, înain’aș 
(linia a 3-a) și un echipier al' 
Țării, Galilor, R.C.C. (Clem) Tho
mas, care a jucat de 16 ori în 
reprezentativă, și a făcut parte 
din echipa Swansea care a vizi
tat Romînia acum două- sezoane. 
In plus, patru oameni din lotul 
Harlequin-ilea, care numără Ni 

total 20 de jucători, au susținut 
jocuri de trial pentru națională.

Este evident deci că avem de a 
face cu o echipă tare a Harle- 
quțn-ilrr, care va putea da satis
facție chiar împotriva dîrzei repli'ei 
așteptate în Romînia.

Harlequins este, fără îndoială, 
una dintre cele mai faimoase echi
pe de. club din Marea Britanie și 
și-a mărit prestigiul jucînd meciu
rile sale de acasă pe terenul de leu 
Twickenham, pcartieruL general" al 
federației de rugbi (Rugby Union)', 
acolo unde Anglia susține meciu
rile- sale internaționale și unde sint‘ 
programate anual alte meciuri im-

toamna trecută în Anglia de către echi pa. selecționată a Bucureștiulul 

portante ca întilnirile inter-univer-- 
sitare dintre Oxford și». Cambridge 
sau meciul dintre Armata de.
uscat și Marină.

Dteși n-aș descrie pe Harieqtdns 
ca fiind'actual mente cea mal burtă- 
echipă din Anglia (tea a fost’ 
învinsă cu 12-—6 dte Midlands' Club- 
Coventry, chiar săptămîfta trecută} 
oricum ea a contat totdeauna prin
tre cele mai bune> șase echipe ale 
țării și își păstrează reputația unui-’ 
joc foarte atractiv, cu mingea ju
cată lat mină chiar din. propriul 
său teren.

Majoritatea jucătorilor săi sîM‘ 
angajați în birouri la Londra, foști 
jucători universitari, actualmente 
avocați, profesori, medici, dentiști 
etc., poate tocmai de aceea- ei joacă' 
un rugbi „fair" fără a se sinchisi 
prea mult dacă pierd sau clștigă.

Cred că publicul romîn va-apre
cia stilul lor de joc și în particular- 
pe acela al blondului PHIL DA
VIES, solidul centru, care pe lingă' 
cele 7 selecționări în echipa An
gliei, a repurtat' un mare succes 
cu prilejul turneului echipei b'ri: 
tonice în Africa de sud, din vara: 
trecută. El a jucat acolo în trei 
din cele patru meciuri și a entu
ziasmat publicul sud-ajrican prin

Azt pe stadionul Dinamo:

Selecție pentru meciurile cu Harlequins
In vederea alcătuirii celor două 

echipe bucureștene, care vor în- 
tîlni la 9 și 12 mai formația en
gleză de rugbi HARLEQUINS, as
tăzi Ia ora 17 va avea loc pe sta
dionul Dinamo o verificare a for
mei jucătorilor noștri. Aceasta va 
constitui ultimul criteriu de selec
ționare a jucătorilor care vor al
cătui echipa orașului București și 
pe cea de tineret. 

decizia acțiunilor sale. Este uni 
flăcău zdravăn,, care cântărește 86 
de kg. și are. o înălțime de 1,83 m. 
Phil; Davies este profesor de bio
logie la Crist’s Hospital School, 
tn Sussex.

WOODRUFF, p» aripă, este un 
adevărat veteran și și-a cîștigai 
ultimele 4 selecționări pentru re- 

Articol 
scris special 
pentru ziarul 
SPORTUL

popular

-

.

l ...

presentation Angliei- Im 1981. 
Scund, cu- părul negru el „merge" 
încă tare1 în atac, cu toate că nu 
mai are forța de care dispunea 
înainte.

GRANT, jumătate la deschidere, 
este scurt, blond și foarte mobil; 
a jucat in acest sezon pentru Sco

Iată acum lotul jucătorilor con
vocat pentru azi pe stadionul Di
namo: Al. Penciu, Petre Buda, A- 
nastase Olteanu, Ion Dobre, Con
stantin Bărăscu, Aurel Barbu, Radu 
Nanu, Iile Ion, Carol Kramer, Mi
hai Țibuleac, Rene Chir iac, Gheor- 
ghe Teodorescu, Dumitru I".neseu, 
Paul Mwghișescu, Alexandru Pa- 
loșanu, V orel Moraru, Șerban Me- 

ția împotriva Franței și Țării Ga
lilor,, fiind prevăzut printre selec- 
ționabili și pentru următoarele 
două meciuri împotriva Irlandei ri 
Angliei. Pe plan internațional el 
nu s-a impus încă, dar este fără 
îndoială deasupra oricărui jucător 
obișnuit de club și nu trebuie igr 
norai.

Grămada „oaspeților" va fi deo
sebit de puternică, deși va fi. lip
sită de serviciile lui- David Mar
ques, internaționali. în echipa An
gliei și, cel mai bun înaintaș, care 
nu este disponibil pentru turneu. 
LABtlSCH'AGNE, talonerul, a ju
cat pentru Anglia în toate cele 
patru meciuri internaționale ale se
zonului 195'4—1955, dar în sezonul 
actual' a trebuit să rămină ca re
zerva lui Eric Evans, din Lan
cashire, care a fost căpitlmul echi
pei Angliei. Oricum, acest Labus- 
chagne, un swd*african care a ră
mas în. Anglia pentru mai mult! 
ani studiind medicina dentară i'n- 
tr-un spital din Londră, a fost de 
5 ori internațional în» echipa- An
gliei și este, un- excelent. înaintaș. 
Prea înalt pentru, a fi taloner (are 
mai mult di l;80 nr.j, ăi' știe să 
folosească bine picioarele sale lungi 
șf face treabă bună în grămada. 
deschisă. Căsătorit recent, el este’ 
socotit drept cel mai simpatii: 
component al echipei.

..SANDY" SANDERS, oiUerul 
său, este un nume obișnuit în 
reprezentativa Angliei și a fost se
lecționat pînă acum de 8' ori.. 
Scund dar bine clădit, Sanders, 
nu este numai bun jucător la. gră
madă, ci și foarte întreprinzător 
în» jocul deschis. Adesea poate 
fi văzut ieșind din granada des
chisă cu mingea în brațe. Destul. 
de- ciudat e faptul că el n-a jucat 
rugbi decît după ce trecuse de 
virsta de 20 ani, începîndu-și ac
tivitatea după-război, într-o echipă 
modestă din Suffolk-, Ipswich: 
Y.M.CA. De aci, el a fost inclus 
în echipa Hariequin-ilor aîțivai ani 
mai tîrziu. De (Nunei și-a făcut un 
nume.

hedinți, Emil Dumitrescu; Ibir Fio*- 
rescu, Teodor Rădulescu, Ion Da-- 
ruțiu, Mărgărit Blăgescu, Anasfase 
Mfcrinache, Vasile- Mladin, Glieor- 
ghe Pircalăbcscu, Alexandru Teo-- 
filovici, Lică. Cotter,. CaroL Flereav 
Piui lordăchescu, Niculae- Căpu- 
șan, Mircea Manolache-, Marian 
Gabrielescu, Ștefan Constantin, 
Marin Ciobanu și Victor Luscal.

CVRRIE, în linia a doua, a fă* 
cut parte din echipa „albaștrilor"- 
de- la Oxford jucînd un rol impor
tant în meciul împotriva Uni verși* 
tății Cambridge, în acest sezon» 
De atunci, el a fost selecționat în 
echipa. Angliei pentru toate cele 
patru meciuri Mermtționalte. înalt 
și puternic (cîntăreșie 97A kg. și 
măsoară 1.88 m. înălțime), el im-* 
pinge puternic la grămadă și este» 
de asemenea; un expert al jocului 
deschis. Deși tried tînăr; abia a 
trecut de 20 ani, este de așteptat 
să: ajungă unul dm- oamenii d» -■ 
bază ai echipei Angliei' th uiitorit 
ani.

înaintașul MCGREGOR (linia. ă 
3'-a) este ofițer de aviație. A fost 
selecționat Lrr echipa Scoției în. 
toată, cele patru meciuri internar 
ționale cile acestui sezon șl' a fă* 
cut parte de 6 ori din reprezen* 
tactică. El. este înalt, solid, bnm, 
supranumit „bombardier" de către 
tovarășii săi da echipă. McGregor 
s-a specializat în a neutraliza ju
mătatea la deschidere adversă și 
este un- placheur redutabil.

CLEM' THOMAS este cunoscut 
publicului romîn de. la precedentul 
turneu al echipei Swansea, dur 
de atunci' el s-a distins îh mod 
deosebit fiind selecționat pentru 
echipa. Marii Britanii în turneul 
întreprins de aceasta în Africa de 
sud. Din. nefericire acolo a 'rebuit 
să. suporte o operație de aoendi- 
cită' imediat după sosirea sa. și 
trraihte de a. fi' jucat un singpr 
meci., dar s-a refăcut suficient de 
rapid pentru, a. lua parte la ulti
mele două meciuri ale turneului. 
El a arătat mereu 0 formă exce
lentă. și a fost selecționai din now 
pentru echipa Țării Galilor la în
toarcerea sa acasă, fiind consi
derai seiecțianabil și. pentru: ulii*- 
mul meci ai sezonutlui; împotrivrv 
Franței. Cum.a. jucat rugbi aproape 
20 luni fără întrerupere, cu ocazia 
turneului în Africa de sud și în 
lunile de vară acasă, el dă acum 
semne de oboseală.. Totuși, Thomas 
este determinat să. revină în Romi* 
nia,. după prima sa călătorie aci,, 
și acordă un deosebit interes aces
tui turneu, ca. și toți ceilalți Har* 
lequin-i.

VICENȚIU GRIGORESCU: Afiș pentru Campionatele internațio
nale. de. atletism: lâă6»

La recenta expoz.ție a Uniunii: Artiștilor Plas
tici Jtfiș,. carte, ambalaj", am întîlnit. cu plă
cere și două afișe cu teme sportive. Prezență aces
tor afișe, care ne-au atras atenția nu numai prin 
tema lor sportivă1 dar și prin tratarea îndrăzneață 
a conținutului tematic, ne-a prilbjuit o serie de. 
constatări,

Pînă acum în conținutul unui afiș sportiv,, fi
gurau, în 95 lă sută; din cazuri, un tînăr și. o tî» 
nără zîmbind fotogenic, purtînd în brațe cîte 
un buchet de flori, pe- un fond variabil», dar cu. 
normă obligatorie, niște steaguri fîlfîind, de prefe
rință. începind din colțul din stingă- sus. Ase
menea afișe au. slujjt: celor mai variate- țeluri de 
propagandă sportivă: Spartachiada sindicală; A* 
sociația Voința, complexul G.M.A. gr. II,, Cam
pionatele sătești, etc., etc.

Nu vrem să spunem că nu am avut și afișe 
mai bune (primul tur ciclist al Romîniei demo
crate — de Molnar-Cova,. Campionatele Mbndiale 
de tenis de masă de Dralco, Campicrnafeto Euro
pene de. Canotaj; Academic de Drăgoescu, Cam
pionatele Europaie de Tir dfe. Vicențiu Grigorescu, 
Campionatele Ihternationale. de Atletism de aca- 
lășj autor).

La: recenta expoziție afișul sportiv este repre
zentat de două, lucrări inedite ale graficianului 
Vicențiu Grigorescu și anume: afișele Campiona
telor internaționale de tir și atletism. După, apre
cierea. noastră, afișul Campionatelor internaționale 
de tir este o pildă a genului.. îndrăzneț și' atrac
tiv, demn de a figura îhî orice expoziție, afișul 
Campionatelor internaționale de tir reprezintă un 
salt înainte. Interesant este și. afișul. Campionate
lor1 internaționale: de atletism, deși asupra culorii 
fondului se mai poate încă discuta. Afișele spor
tive ale lui Vicențiu Grigorescu vestesc impor
tante evenimente, sportive. Este însă regretabil că 
aceste două afișe, singurele cu temă sportivă din 
întreaga expoziție, vestesc evenimente sportive; Nu 
am văzut nici un afiș care, prin posibilitățile largi 
ale graficei să convingă oamenii să facă sport.

Este locul să. arătăm că lipsa afișelor care să 
îndemne lte praclicarea sperdului este genera&

afișul sportiv
Întreaga noastră mișcare de cultură fizică poata 
prezenta, numai trei afișe de propagandă dlreetăt 
pentru vreo ramură sportivă: unul de- canotaj aca» 
dfemic de Ștlubei, afiș care serveștte scopului pro* 
pus dar care a dispărut ca? prin farmee; unul d« 
box — mediocră compoziție tipografică și în sfîr- 
șjt unul didăctic, dar nerealizai, de baschet

Iată- de ce ne-am fi bucurat dacă cel puțin tn 
ultima, expoziție am. fi gpsit afișe de propagandă 
sportivă și nu numai pentru evenimentul, spor
tiv. Vicențiu Grigorescu. — sportiv activ — af!“ 
fi putut foarte bine: să. îndeplinească acest dezi
derat fierbinte: O? asemenea, temă. am. fi. așteptat 
de la. Gheorglre Popescu, fost, campion de. înot aK 
țării. Dintre afișele «ale,, singurul cu o palidă 
legătură sportivă este unul, .pentru Pronosport. 
„Socoteala; aritmetică*1, foarte reușit din. punct, d» 
vedere publicitar.

Pentru că veni; vorba der Pronosport,, trebui* 
neapărat subliniat faptul că afișele întreprinderii 
au căpătat o nuanță, pun comercială deși condi
țiile- îngăduie Pronosportului să editeze, afișe? e» 
ajutorul cărora să. se- slujească» aiît întreprindere* 
cît și propaganda, sportivă. De la afișul lui Tra
ian. Constantineseu cu copilul hidrocefnlic da 
simpatic, care a apărut cu aproape- um an tn ur
mă, singurul afiș cu; (oarecare) temă spor.tiv* 
editat de T. 3. Pronosport, este- ce! cu>-ambarcă» 
țjile, realizat de Puiii Mânu. De- atunci Prono* 
sportul nu. a mat publicat nici un afiș sportivi 
deșt ar puteai, ar trebui și ar fi’ necesar.

Este limpedle pentru- oricine- e& în ultima vreme 
arta noastră grafică a făcut tui pas înainte. Iar 
afișul sportiv va trebui să țină și el pasul, to- 
ceputul a fost făcut. S-a luat startul. Și încă na 
start bun. Așteptăm acunr din partea- afișului, 
sportiv, un marș năvalnic tineresc și spectaculos 
cum este, de: fapt, sportul însuși. Iar la* finișut 
acestui marș avîntăt, afișul, sportiv să fie îhsoțit 
de sute de mii de oameni pe care cu- puterea- lu® 
sugestivă- i-a- angrenat în- minunată deormder® 
• sportului.



Carnet
PRIMA ETAPA A CAMPIONA
TULUI REPUBLICAN DE ATLE

TISM PE ECHIPE

Stadionul Republicii dm Capi
tală găzduiește astăzi și mîine 
întrecerile din cadrul etapei în- 
tîi a celui de al treilea campio
nat republican de atletism pe e- 
chipe. Așa cum am mai anunțat, 
toate meciurile prevăzute pentru 
prima etapă se vor desfășura îm
preună în Capitală, reunind pe 
cei mai buni atleți ai țării. Este 
un bun prilej pentru a-i vedea la 
lucru pe toți atleții noștri. Pentru 
prima etapă au fost programate 
următoarele întîlniri: I. C.C.A.— 
Știința—Metalul; II. Progresul — 
Locomotiva — Constructorul; 111. 
Voința—Recolta—Dinamo. Con
cursul începe astăzi dimineață h 
ora 9,00; după amiază la 16,00, 
iar mîine dimineață la ora 10,00.

ViNTUL A FOST CEL MAI 
GREU ADVERSAR...

...pentru aproape fiecare dintre 
partkipanții „Cupei Iașilor”. In 
timp ce în București și în alte o- 
rașe ale țării ploua puternic, în 
teși cerul era numai acoperit de- 
nori amenințători, dar care — în 
of ara cîtorva rafale repezi de 
ploaie — n-au stingherit decît pe... 
fotografi, prin luminozitatea redusă 
pe care o lăsau. In schimb vîntui 
a bătut mereu, uneori mai ștab 
alte ori puternic, șl a influențat 
categoric obținerea unor rezultate 
mai bune. Dacă în dimineața 
concursului vîntui a suflat în ra
fale cu intensități variabile, după- 
amieză el a suflat puternic, stînje- 
nind astfel concursul.

Cu toate acestea, rezultatele în
registrate au fost remarcabile și 
pline de promisiuni. Cîteva din ele 
au ieșit și mai mult în evidență; 
2,00 m. la înălțime (Ion Soter) 
care cu acest prilej a marcat a 
209-a săritură a sa peste 2,00 me
tri (în antrenamente și concursuri); 
68,88 m. la suillță realizați de stu
dentul de la I.C.F. Alexandru Bi- 
zim. Cele șase aruncări ale lui 
Bizim au măsurat: 61,33 - 68,88 •. 
61,74 - 60,24 a 59,37 - 58,35. Cu 
acest rezultat, el ocupă de acum

Surprize in competiția de tenis 
de la Oradea

ORADEA (prin telefon). — în
trecerile de tenîs din cadrul com
petiției „Cupa Primăverii" ca și cete 
din cele două turr.ee de selecție 
^seniori și tineret), au continuat 
„miercuri și joi.

■ î Iată unele rezultate tehnice mai 
'importante: „Cupa Primăverii' : 
:simplu bărbați: Tttrdcanu—Pusztai

1—6, 6—2, 10—8 ; Grunwald—Tu- 
rușanco 6—4, 6—3 ; Anghelescu— 

.’Serester 6—2, 6—3 ; Schmidt— 
’Grunwald 6—3, 6—3; Anghelescu— 
îSchmidt 10—8,4—6, 6—4,—în ultimul 
;set la situația de 4—4, Schmidt a 
■condus cu 40—15 ; Bardan—Cristea 
•6—1, 6—2, 4—6, 6—4; Sferturi de 
-finală : Racosi—M. Viziru 3—6, 
«6—2, 6—3, 6—2; (Racosi a jucat 
-foarte sigur din fundul terenului, 
"Sar Marin Viziru a fost de nerecti- 
rnoscut); Cobzuc—Caralulis 2—6, 
-4—6, 6—2, 6—1, 6—3; T. Bădin— 
IZacopceanu 6—I, 6—3. 4—6, 6—2;

semifinale: Eva 
Andrele seu— 
Nina Bren- 
Julieta Na-

Dublu femei: 
'Stăncescu, Rodica 
'.’Mariana Dinopol, 
:ner 6—2, 6—4; ____
mian, Ecaterina Roșianu-Irlna Po- 

tnova. Mariana Niculescu 6—4, 6—4.
Dublu bărbați : sferturi de finală: 

■Caralulis, Anghelescu—Grad. Tur. 
•deanu 6—2, 6—1; Cobzuc, Schmidt 
—Grunwald, Benedek 6—0, 6—0; 
Racosi, Bardan—Gh. Viziru, M. Vi- 

-zfru 6—4, 6—2!!! Infrîngerea fraților 
Viziru se explică prin comporta
rea foarte slabă a lui Marin Viziiru. 

■Cristea, Serester—Bădin, Zacop- 
■ceanu 3—6, 6—4, 7—5 !!! Simplu 
femei: sferturi de finală : Ponova 
—Dinopol 7—5. 6—1; Ane reiescu— 
Brenner 4—6, 6—4, &—3; Stăncescu 
—Doboșiu 6—0, 6—1. Namian—M. 
Niculescu 6—4, 6—3 Selecție: 
seniori: Zacopceanu—M. Viziru 
6—2, 6—1, 6—0; Cobzuc—Năstase 

*6—4, 6—2, 6-2. '
Z. Singer E. Grunwald 

corespondenți

ANUNȚ
pen- 

pe 
țină

Concursul auto-moto 
tru tentativă de record 
50 km. ce urma să se 
pe șoseaua București—Âsan 
Aga km. 7—57 în ziua de 6 
«nai 1956 se anulează din

atletic LA SOFIA, dkcutind despre baschet...
locui trei în ierarhia celor mai buni 
aruncători de suliță din țara noa
stră, după: Antfrei Demeter, 69,23 
m. (1955); Dumitru Zamfir 69,09 
m. (1955) și înaintea lui: Paul 
Demeter 68,80 m. (1955); Iulius 
Ioodan 68,75 m. (1935); Constan
tin Vămanu 62,59 m. (1938). Un 
rezultat bum a înregistrat și Gh. 
Popescu — 62,96 rn. (cu 1,13 m. 
mai molt decît cel mai bun rezul
tat al său). In’condiții grele a 
alergat și Ilie Savel 400 m. in 4.9,5 
sec. Bun este de asemenea rezul
tatul tei Aurel Raica 15,45 m. la 
greutate (15,45 - 15,42 - 15,34 - 
15,20 - D - 14,84), al lui lom 
Wiesenmayer Ia 100 m (10,7 sec.) 
și al tei Ion Opriș la 110 m. g. 
(14,8 sec.).

In general, întrecerile din ca
drul celei de a Il-a ediții a „Cu
pei lașului” s-au ridicat la o va
loare superioară celor de anul tre
cut, au pasionat atît pe partici- 
panți, și pe numeroșii specta
tori, ett mai ales pe organizatori 
care au făcut eforturi remarcabile 
pentru asigurarea succesului aces
tei competiții.

CONCURSUL DE PRIMAVARA 
AL JUNIORILOR

O sută nouăzeci și cinci de at- 
ieți juniori și junioare au partici
pat miercuri, pe stadionul Tinere
tului din Capitală, la întrecerile din 
cadrul concursului de primăvară 
organizat de Comisia centrală de 
atletism. Timpul nefavorabil a 
stînjenit în mare măsură înregis
trarea unor rezultate mai bune. Ia
tă cîteva performanțe : BĂRBAȚI : 
100 m.: St. Dobay si A. Molnar 
11,5; 200 m : St. Dobay 23,3; 
400 m.: Gh. Ciobanu și M. Jablo- 
novschi 53,8; 800 m. : A. Barabaș 
2:05,9; I. Szekeli 2:06 6; 1.500 m.: 
Gh. Gîscă 4:27,4; 3.000 m. : D. 
Bădescu 9:51,0; 400 m. g.: M.
Jabionovschi 60,6; 5 km. marș: Al. 
Spătaru 25:02,8; 1.000 m. obsta
cole: Pîrvu Marin 2:56,4; lungime:
R. Licker 6,26; triplu : R. Licker 
13,28; înălțime: C. Stănescu 1.78; 
Gr. Marinescu 1,75; prăjină: Gh. 
Constantin 3,30; greutate : C. Po
pescu 13,79; D. Stoian 13,70; disc;
V. Dogaru 35,89; FEMEI: 100 m.:
S. Bordam 13,2; A. Galiș 13,3; C.
Artz 13,4; 200 m.: A Galiș 28,8; 
400 m. : M. Balaș 62,7; 800 m. :
F.l. Matei 2:33,7; 80 m. g. : X. Mi- 
liutin 12,6; lungime: El. Bernatzki 
4,81; înălțime: A. Chîvăran 1.35; 
greutate: E. Scherer 12,30; disc; 
N. Barbu 36,78; A. Kraus 36,38; 
suliță: M. Diți 38,14.

„Cupa primăverii" a revenit e- 
chipeî asociației Știința care a to
talizat 82,5 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : Progresul 77 p.; 
FL roșie 64 p.; Constructorul 62; 
Voința 61,5 p.; etc. (Nicolae D. 
Nicolae. corespondent).
REZULTATE BUNE LA ORAȘUL 

STALIN
La sfîrșitul săptămînii trecute, 

comisia regională de atletism a or
ganizat un concurs atletic îte ca
dru! căruia au fost înregistrate cî- 
tieva rezultate bune : 800 m: Ște
fan Nichita 2:13,4 (este un tînăr 
în vîrstă de 15 ani care a început 
atletismul numai de două luni) ; 
lungime femei: Ir.ge Knobloch 5,27; 
Aurelia Manea 4,78; 100 m.: A. 
Manea 13,4; greutate; Ana Roth 
13,51 . Ericka Scherer 12,88; disc: 
Ana Roth 36,97. (Din informările 
antrenorului Em. Pandrea).

CONCURSUL DE MARATON 
REDUS

Colectivul sportiv Recolta M. A. 
a organizat un concurs de maraton 
redus (32.195 m.). Iată rezultatele: 
M. Babaraica 1.49 : 02,0: David 
Cohn 1.49:23,0; Ahmed Suliman
1.52:47,6;  V. Teodosiu 1.55:26,8; 
Nicit Nicolae 1.57:55,0.

MAMAIA, 4 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Joi și vineri 
s-au desfășurat pe lacul Siutghiol 
încă două regate din cadrul celor 
cinci a ie competiției de snipe „Cu
pa Victoriei". Dacă primele - două 
regate s-au desfășurat pe o ploaie 
măruntă și rece, care i-a supus pe 
concurenți la grele încercări, în 
schimb etapa a Ill-a s-a desfășu
rat pe o vreme frumoasă, cu cer 
senin și vînt prielnic.

Atît etapa a Il-a cît și cea de a 
IlI-a au fost cîștigate de echipajul 
Mircea Dumitriu—A. Erețian (Con
structorul) de o manieră catego
rică. Luînd starturi excelente, a- 
cest echipaj s-a distanțat de la în
ceputul regatei, a condus tot tim
pul și a cîștigat detașat. Echipajul 
Totbir—Mihalski (C.W.K.S.—R P. 
Polonă) a fost descalificat în re- 
ga,*a a doua și din «SMstâ cauză,

Se terminase prima repriză a 
meciului Budapesta-Varșovia. Ju
cători, arbitri și antrenori se 
strînseseră în micul hol al clă
dirii stadionului, pentru a se a- 
dăposti de ploaia rece care se in
stalase la Sofia ca prim... mu
safir. Antrenorul echipei Buda
pestei, cunoscutul tehnician Pa- 
der exclama nervos:

„Este imposibil de jucat în 
condițiile acestea... Podeaua este 
din seîndură, și ploaia a trans
format suprafața de joc pur și 
simplu în patinoar. Nu se poate 
juca în condițiile acestea!".

Ne-am aruncat o privire pe ta
bela de marcaj. Era 19—18 pen
tru echipa Varșoviei. Enervarea 
antrenorului maghiar era desigur 
justificată. Echipa Budapestei își 
bazează jocul foarte mult pe con
traatac. Or, platforma de joc fiind 
alunecoasă, aceste contraatacuri 
au fost complet anihilate.

Lingă noi se afla pivotul nr. 1 
al echipei Varșoviei, Pawlak. Au- 
zindu-1 pe Pader, a zîmbit puțin, 
dar n-a zis nimic. Mai tîrziu,' du
pă meci, am deschis din nou dis
cuția, de data aceasta cu el.

„L-am înțeles pe Pader, era e- 
nervat din cauza condițiilor de 
joc. Avea dreptate. Echipa tei, 
care își bazează acțiunile pe tre
cerea rapidă a mingii și pe con
traatac, este net dezavantajată de 
terenul alunecos. In această si
tuație ungurii trebuie să se re
zume numai la atacul lor pozițio
nal care este foarte static și care 
se bazează pe cei doi jucători 
înalți: Bentzo și Gabany..."

„După cum am văzut, pe voi 
nu v-a prea deranjat acest semi- 
patinoar?".

„Desigur că nu 1“ ne-a con
firmat Pawlak. „In primul rind 
caracteristica echipei noastre nici 
nu este jocul în viteză. Noi plim
băm nfngea încet, nu ne bazăm 
pe contraatacuri și cînd găsim 
pivotul în cea mai bună poziție, 
atunci..."

Intr-adevăr, jocul celor doi pi
voți ai echipei Varșoviei — Ka- 

Excelentul jucător maghiar Gre minger (cel cu mingea) va trees 
și de data aceasta de apărătorul praghez Kinski. Greminger, că
pitanul echipei Budapesta, a fost cel mai bun conducător de joc din 
competifia de baschet de la Sofia.

(Foto MAX BANUȘ)

„Cupa Victoriei” la yachting
pierzînd puncte prețioase, a pier
dut Și locul fruntaș.

In urma apelului făcut de cele 
cinci echipaje descalificate în pri
ma regată, juriul—avînd în vedere 
că semnalele de reîntoarcere la 
start n-au putut fi recepționate din 
cauza unor defecțiuni organizato
rice—a hotărît că acestor cinci e- 
chipaje să li se acorde ca punctaj 
media punctajelor ultimelor cinci 
locuri în regate. Pînă acum, în a- 
iară de echipajul Dumitriu—Ere
țian și de echipajul polonez Taz' 
bir—Mihalski, este de remarcat 
comportarea lui C. Țico (Metalul) 
care arată o valoaie constantă și a 
lui Puiu Mânu (Știința) care a 
ocupat locul doi în regata a treia 
ia diferență apreciabilă de restul 
plutonului.

In clasamentul pe echipe condu
ct pînă acuin asociația Construc

tn.nski și Pawiak — a fost poale 
cel mai bun de-a lungul întregii 
competiții. In general, polonezii 
și-au bazat jocul pe acești doi pi
voți, de unde vine și explicaț’a 
marelui număr de coșuri înscrise 
de Pawlak — coșgetterul echipei 
— și Kaminski. De la semidis- 
tanță, jucătorii polonezi au în
cercat foarte rar să tragă.

Cu toate că n-a cîștigat com
petiția, echipa care a impresionat 
cel mai mult la Sofia a fost re
prezentativa Moscovei. Această 
formație cu un excelent joc co
lectiv, mizează mult și pe cali
tățile individuale «le jucătorilor 
și pe sistemele în atac, axîndu- 
și-le pe cei doi pivoți — Ozerov 
ți Bocikariev.

In întîlnirea Moscova—Praga 
tehnicii jucători cehoslovaci au 
pierdut fără drept de apel. După 
meci am stat de vorbă cu antre
norul cehoslovac Mrazek, cunos
cut publicului romînesc din evo
luțiile sale ca jucător.

„Nu-mi pare rău ci am pier
dut, pentru că ne-a învins o e- 
chipă care a fost mai bună decit 
a noastră. Sovieticii sînt în sen
sibil progres față de Budapesta 
și ceea ce îmi place mai mult la 
ei este faptul că Stonkus, Petkia- 
vicius și Bocikariev dau o anu
mită fantezie jocului, care astfel 
devine mult mai eficace și mai 
spectaculos".

Intr-adevăr, cu excepția ulti
mului joc, echipa Moscovei a im
presionat în mod deosebit. Astfel 
sovieticii au început să întrebuin
țeze apărarea om la om cu schim
bare și floiare, iar mișcarea pe 
teren a fost excepțională. Spre 
mărirea eficacității, pe teren, toată 
echipa muncește pentru Kruminș. 
Acest gigantic jucător de bas
chet, de o înălțime de 2,18 m și 
de o greutate de 148 kg., te ui
mește uneori cu cită finețe se 
mișcă pentru a nu faulta. Nu tre
buie uitată nici precizia sa la a- 
runcările libere. De altfel, dintre 
toți jucătorii... el a-re cel mai bun 
procentaj la aceste lovituri.

Discuțiile au continuat desigur 
și după terminarea competiției. 
De pildă, cronicarul de baschet al 
ziarului ,,l’Equipe“, Pierre Tissier, 
ne-a declarat: 

torul care beneficiază de un lot 
mai omogen. Din păcate, buna 
desfășurare și succesul competiției 
sînt, Intr-o oarecare măsură, um
brite de marele număr de conte
stații introdusă, multe dintre ele, 
fără un temei serios.

Iată cum se prezintă clasamentul 
general după două regale : (Re
gata a treia n-a fost încă omolo
gată) :

I. Mircea Dumitriu—A. Erețian 
(Constructorul) 2628 p.; 2. A.
Butucaru—D. Zilberman (Cons
tructorul) 2406 p.; 3. D. Stromin- 
ger—Iordache (Progresul) 1954 
p.. 4. Tazbir — Mihalski R. P. Po. 
lonă 1703 p.; 5. V. Costescu — 
Dan Viespescu (Clubul nautic
A.V.S.A.P.)  1587 p.

HA BOT

„Drept să-ți spun, mă miră 
tendința echipei cehoslovace. O 
formație cu asemenea posibilități 
tehnice și tactice în apărare și in 
atac a început totuși să treacă la 
un joc în forță, în care îi „re
marc" pe Merkl și Tetiva II. Pă
rerea mea este că tendința acea
sta nu poate asigura progresul e- 
chipei cehoslovace, ca de altfel a* 
nici unei alte echipe... Un punct 
slab al echipei orașului Praga a 
fost lipsa de formă a celor doi 
pivoți — Skerjik și Tetiva I".

Am comentat apoi cu toții com
portarea tinerei echipe a Berli
nului care are elemente tehnice 
corect însușite, dar jucătorii săi 
sînt lipsiți de calități fizice. N-am 
uitat, bineînțeles, să apreciem ar
bitrajul excelent al cehoslovacu
lui Posvar, ca și felicitările trans
mise arbitrului nostru Salteleky 
pentru modul în care a condus. 
De altfel, el a primit și titlul de 
arbitru internațional. Am remar
cat de asemenea și insuficientul 
arbitraj prestat de turcul Atakol, 
care venea la Sofia cu un bun 
renume internațional.

In sfîrșit, acum e cazul să dis
cutăm și despre jucătorii bulgari, 
(Echipei romîne îi vom înch'na 
un articol special).

„Echipa Sofiei este în sensibil 
progres față de campionatele eu
ropene — ne-a spus Vasile Po
pescu, antrenorul lotului romîn. 
„Progresul acesta se remarcă în 
special la tehnica individuală în 
care excelează Mircev, Barciovski 
și Totev. In general, sistemul lor 
de atac este simplu, bazat pe va
loarea lui M’rcev, Gh. Panov sau 
Barciovski. Spre sfîrșit au încer
cat sistemul de atac bazat pe fo
losirea a doi pivoți.

Cît despre cealaltă echipă a 
Sofiei (n.r. Sofa II) trebuie să 
spun că fiecare evoluție a sa era 
deosebit de p'ăcută prin viteza 
de joc ca și prin eficacitatea lo
viturilor libere.

In orice caz, trebuie să ne în
sușim și noi exemplul baschetului 
bulgar alcătuind o echipă de 
„speranțe" care să susțină — cel 
puțin în țară — și meciuri inter
naționale.

MAX BANUȘ

„Cifjia Victoriei” ia tir 
a fost inaugurată cu un nou 

record republican
„Cupa Victoriei" la tir, organi

zată de Casa Centirailă a Armatei, 
a început ieri, pe poligonul Tu
nari, în condițiile unui timp cu 
totul neprielnic : ploaie și vint pu
ternic. Cu toate acestea, pe foile 
de rezultate au fost consemnate 
pînă la urmă performanțe de va
loare, pe măsura nivelului trăgă
torilor fruntași angrenați în a- 
ceastă competiție. Fără îndoială că 
cea mai de seamă dintre ele este 
aceea realizată de maestrul spor
tului H. Herșcovici (Dinamo) ca* 
re, cu 395 p', a întrecut recordul 
republican aii probei de 40 focuri 
poziția genunchi, record deținut cu 
394 iP. de același H. Herșcovici și 
de Iosif Sîrbu.

La poziția culcat, surpriza a 
realizat-o tînărul Teodor Ciulu 
(C.C.A.) care, cu 398 p.. s-a ins
talat în fruntea clasamentului, îna
intea experimentalilor Iosif Sîr
bu, N. Coiocaru, P Cișmigiu. St. 
Popescu și C. Antonescu (clasat 
surprinzător numai pe locul 24). 
O mențiune sipecială merită com
portarea tinerei maestre a sportu
lui .lacnue’ine Zvonevschi clasată • 
n? locul 2 la poziția picioare cu 
389 puncte.

Deși așteptam ca în a doua pro
bă oficială de pistol precizie din 
acest an să înregistrăm rezultate 
mai bune, totuși cele 543 p. reali
zate de cîsWgătorul concursului 
Julius Piepfea reprezintă o perfor
manță mai slabă cru 3 p. decît cos 
realizată de același concurent 18 
„Cupa Dinamo". In schimb, maes 
finul sportului Titus Ma.nteait*df 
(Progresul) si maestrul emerit ai 
sportului Gh. Lîchiardopol (Pro 
greșul), clasați pe tocurile 2 și .3 
și-au depășit rezultatele din „Cu 
pa Dinamo" cu cîte 10 ©., realii 
zind 541 p. și — respectiv — 53( 
puncte.

Rezultatele cel mai mult in 
fhiențate de timpul nenrieilnic ai 
fost cele din proba de skeet. cîsti 
gata de Șerban Țuoilescu (Avîn 
tul) ou o performantă mediocri' 
139 talere lovite din 50 posiibile) 
Pe locurile următoare s-au clasa
I. Dumitrescu (Profre^'d) 36 t. ș 
P. Filoti (Progresul) 35 t.

Corwursul continuă astăzi ș 
mîine ne moJigonul Tunari cu înec 
pere de îa ora 9.

H. N. a

turr.ee


ÎN PRAGUL CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE BOX
• Campionatele republicane in

dividuate de box bat la ușă. In
tr-adevăr, săptămîna viitoare, la 9 
mai, va răsuna primul sunet de 
gong af acestei competiții care în- 
mănunchtezâ an de an tot ce are 
ir»ai reprezentativ boxul nostru, 
inițial, acest eveniment urma să 

coincidă cu inaugurarea sezonului 
pugilistic in aer liber, dar se pare 
că „socotelile" organizatorilor nu 
găsesc nici de astă dată asentimen
tul... candițiuniilor atmosferice. Ul
timele buletine meteorologice, care 
au anunțat mereu „cer variabil, 
mai mult nor os, favorabil averse
lor de ploaie", ca și prognoza In
stitutului Meteorologic, de loc.. 
Jăgăduttoare, au creat necesitatea 
găsirii unei duble soluții în pri
vința organizării campionatelor. 
Astfel, a rămas stabilit ca tntre- 
«erife campionatelor republicane să 
se desfășoare între 9 și 20 mai în 
„potcoava" stadionului Republicii, 
d»r, pentru orice... eventualitate, va 
li pregătită în acest scop și sala 
Fiorcasca. Cum capacitatea sălii 
de la Floreasca este destul de re
dusă față de numarwl spectatori
lor dornici să asiste la „confrun
tarea" celor mai buni pugiliștj ai 
țării, este neîndoielnic că amatorii 
de box așteaptă acum din partea 
capricioasei primăveri mai multă... 
bunăvoință I

• La campionatele republicane 
individuate de box de anul acesta 
a fosil invitat dl. Charles Mathieu 
Gmndgagnage, vicepreședinte al 
A.I.B.A. (Asociația Internațională 
de Box Amator). Dl. Grandgagna- 
ge a acceptat această invitație și 
va so6i la București în primele zile 
ale săptămînii viitoare.

• Printre primele înscrieri la 
campionat se numără cele ale bo
ierilor din asociația Dinamo : Ște
fan Dtunitraohe, Martin Farttaș, 
Torua Constantin, Ștefan Văcariu, 
lilie Gheorghe, Maximilian Biedl, 
Francase Bucsay, Mihai Francă, 
Constantin Iorda- 
che, Dumitru 
Gheorghiu, N ko
la e Linca, Ion Pin 
tea, Constancin 
Gheorghiu, 1. 
Dragnea, Oct. Cio- 
■looa, Ghețu VelL 
cu, Eugen Furesz 
și Dumitru Ciobo- 
taru. Cererea de 
înscriere adresată 
comisiei centrale 
de asociația Di-» 
name cuprinde și 
două nume noi. 
Este vorba de ti
nerii boxeri Ale' 
xandrti Constantin 
(categ. samimijlo" 
cie) și Marin UrJ 
Jățeanu (categ. 
cocoș) care au 
obținut dreptul de 
participare în u>_ 
ma oampionatuluf 
de calificare.

Boxerii dinatno- 
viști, proaspăt îc- 
întorși din turneul 
pe care l-au în
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treprins in R.P.F. Iugoslavia, intră 
în competiție cu avantajul unei re
cente activități compctiționale.

• Un lot puternic și omogen va 
anunca în luptă și asociația Voin
ța. Intr-adevăr, printre boxerii de 
la Voința care se vor prezenta la 
„startul" campionatelor, se numă
ră : Ludovic Ambruș, recentul în
vingător al tui Mircea Dobrescu, 
Ion Militam, care a obținut o de
cizie la puncte în fața lui St. Bog
dan, Constantin Ciocan, un remar
cabil „mij-looiu-ușor", Iulian Mihai, 
D. Adam, I. Schwartz, I. Zlătaru, 
M. Micfăuș, V. Bogoi ș.a.

• Din rîndurile boxerilor de la 
colectivul Progresul Gospodării 
București, antrenați de Lucian Po
pescu, nu va lipsi nici anul acesta 
„bătrînul" Albert Blank, care a 
reușit anul trecut, la vîrsta de 37 
ani, să cucerească pentru prima 
oară titlul de campion republi
can!

• S-au mai înscris pină la ora 
actuală și boxeri din asociația 
Flamura roșie, printre care se află 
Dumitru Mîțu, Bătrînu Tănase, 
Iosif Demeter, Radu Bojic, Petre 
Popescu, Dumitru Burlaș și... 
boxerul-antrenor I.uca Romano. 
Este interesant de subliniat că și 
printre boxerii înscriși de asociația 
Flamura roșie se află un „vete
ran" : Eugen Fodor.

• Cu foarte mult interes stat aș
teptate înscrierile pugiliștilor de 
la C.C.A. și Metalul. In total, la 
campionatele din acest an au drept 
de participare 193 boxeri.

• Campionatele vor începe pirin- 
tr-o solemnitate de deschidere în 
cadrul căreia vor defila boxerii, 
antrenorii si arbitrii-iudecători. Me
ciurile vor avea loc pe clasica dis
tanță de 3 reprize a 3 minute și, 
în caz de necesități, se vor dis
puta pe două ringuri simultan.

M G.

Vasile Tiță — Albert Blank: 
o revanșă in perspectivă ?

SS3
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XI. Progresul Focșani — Știința 

Iași (cat. B)
XII. Metalul Reșița — Metalul 

C. Turzii (cat. B)
MECIURI DE REZERVA

A. Minerul Lupeni — Locomo
tiva Cluj (cat. B)

B. Avîntul Tg. Mureș — Pro
gresul Sibiu (cat. B)

C. Slailgotarjani Banyasz — 
Dozsa Bp. (camp. RPU)

D. Vasas Bp. — Dorogi Banyasz 
(câmp. RPU) ★

Pentru concursul Pronosport nr. 
18 de duminică 6 mai a. c., I. S. 
Pronosport acordă buletinelor cu 
„0“ rezultate premii speciale care 
constă în excursii în străinătate. 
Pentru acest concurs, se atribuie 6 
excursii în străinătate și anume: 
trei în U.R.S.S., una în R. Ceho
slovacă, una în R. P. Ungară și 

iKia în R. P. Bulgaria.
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Promovările și retrogradările 

la categoria C

In legătură cu sistemul pro
movărilor și retrogradărilor la 
categoria C s-au hotărft urmă
toarele:

1. La sfîrșittd campionatului 
pe anul 1956, echipele cîștigă- 
toare ale celor patru serii vor 
promova în categoria B, iar 
cele clasate pe locurile 11 și 
12 în seriile a l-a și a IV-a, 
pe locurile 11, 12, 13 și 14 în 
seria a 11-a și pe locurile 11, 
12 și 13 în seria a 111-a vor 
retrograda în campionatele re
gionale.

2. Vor promova direct, în 
campionatul categoriei C pe
anul 1957, echipele campioane 
ale celor 16 regiuni.

3. In urma acestor promovări 
și retrogradări, în campiona
tul pe anul 1957 al categoriei 
C vor lua parte 56 echipe îm
părțite în 4 serii a 14 echipe.

De la Biroul Comisiei Centrale de Fotbal

Meciul nu e ciștigat chiar dacă

Goluri, cit mai multe goluri, iată ce așteptăm 
de la etapa de mâine a campionatului categoriei A

Turul campionatului categoriei 
A a ajuns la jumătate. Mîine se 
dispută a șaptea etapă a acestei 
prime părți a întrecerii și ea pro
gramează cinci întîlniri (a șasea, 
cea dintre Locomotiva București și 
Știința Timișoara, a fost amînată). 
Iată aceste meciuri: Progresul O- 
radea-Dmamo București; Știința 
Cluj-Flamura roșie Arad; Progre
sul Bucur ești-Flacăra Ploești (are 
loc luni pe stadionul Republicii din 
Capitală). Minerul Petroșani-Dina- 
tno Orașul Stalin; Dinamo Bacău- 
C.C.A.

In rindurile de mai jos vom in
sista asupra unei probleme care — 
dacă nu a devenit — trebuie să 
devină o „obsesie" (în sens pozi
tiv I) pentru toți cei care activea
ză în domeniul fotbalului, în spe
cial pentru jucători și antrenori : 
jocul și eficacitatea liniilor de atac.

Clasamentul, acest fidel tablou 
al străduințelor celor 13 echipe, nu 
ne furnizează în această privință 
date prea îmbucurătoare. Dacă 

bitri (Vaczi-Progresul Oradea), 
prin joc periculos (Ferenczi și Iva- 
nenco-Locomotiva Timișoara, Flo- 
rea-Progresul Oradea), prin ges
turi total nesportive (Cosma-Pro- 
gresul București care a încercat 
să spargă mingea pentru a o pu
tea înlocui). Ceea ce-i mai grav 
este faptul că și printre juniori se 
înregistrează un număr destul de 
însemnat de eliminări sancționate 
cu suspendări între 2—6 etape.

4. De asemenea, la juniori s-a 
constatat un interes foarte scăzut 
din partea unor colective față de 
pregătirea echipelor; multe jocuri 
s-au terminat cu scoruri mari (de 
exemplu: Dinamo Dorohoi a pier
dut cu 11—0, Metalul Brăila' cu 
13—0, Dinamo 6 București cu 8—0, 
Metalul Tîrgoviște cu 12—0, Meta
lul Sinaia cu 9—1, Constructorul 
Constanța 17—0, Progresul Călă
rași cu 14—0 etc.). Aceasta denotă 
că problema existenței echipelor 
de juniori este privită de unele 
colective FORMAL și ca un efect 
al acestei atitudini neiuste, nu se 
depune suficient interes pentru 
pregătirea și ridicarea calității 
jocurilor Ia echipele de juniori, 
condiție absolut necesară pe linia 
măsurilor de îmbunătățire a fotba
lului nostru.

5. Sînt arbitri care nu respectă 
sarcinile trasate de „îndrumar", 
nu se pregătesc în mod satisfăcă
tor, (de exemplu C. Mitran). Alți 
arbitri tolerează jocul dur si pe
riculos. (de exemplu A. Maier- 
Lugoj, Gh. Dragomirescu-Ploești). 
Unii arbitri nu se orezintă la 
jocuri, de exemplu M. Marinciu- 
Ploești, iar alții cu de la sine pu
tere depășesc pauza regulamenta
ră dintre reprize, de exemplu M. 
Popa-București. Arbitrii Cosmo- 
vici-Suceava și Zamfiropol-Tr. Se
verin dau dovadă de local patrio
tism.

Lipsurile enumerate mai sus a- 
duc serioase prejudicii efortului 
general care se depune pentru ri
dicarea nivelului calitativ a fotba
lului din tara noastră. Fără o par
ticipare tot mai activă a tuturor 
factorilor interesați — jucători, an
trenori, arbitri, colective și aso
ciații sportive, comisii regionale 
de fotbal etc., fără sprijinul pu
blicului, nu se va putea realiza 
un progres substanțial în această 
disciplină sportivă atît de îndră
gită de masele largi de oameni ai 
muncii din patria noastră.

timul înscrie: 1—0 pentru Dina
mo. Bucureștenii continuă să do
mine insistent și, în min. 24, NL 
cușor transformă o lovitură de 
la 11 m. acordată în urma hend- 
sului comis de Isac care a res
pins mingea cu mîna de pe linia 
porții. După 2—0 dinamoviștii au 
mai departe inițativa dar (vechi 
obicei al lor!) nu mai insistă.

După pauză Dinamo intră pe 
teren sigur de rezultatul final și 
acționează lipsit de convingere. 
Spre deosebire de bucureșteni. 
Știința luptă cu multă însuflețire 
și reușește să echilibreze dife
rența de valoare tehnică față de 
adversarul ef. Studenții preiau 
inițiativa și încep șă pună în pe
ricol poarta lui Uțu. Atacanta ra- 

fruntașa lui, echipa C.C.A., a reu
șit să înscrie în 5 partide 11 goluri 
ceea ce — fără a fi o performan
ță excelentă — este totuși mulțu
mitor, în schimb toate celelalte 
formații au dovedit o ineficacitate 
ailarmantă. Ne gîndjm că nu este 
de Ioc măgulitor pentru un atac ca 
cel al lui Dinamo București în care 
figurează jucători de frunte ai ță
rii, cum sînt Ene, Nicușor. Suru, 
Neagu, Anghel să înscrie în 6 
partide 8 goluri. Sau pentru un 
cvintet ofensiv ca al Flamurii ro. 
șij Arad, ta care găsim de ase
menea valori confirmate ale fot-' 
bakriui nostru (Petschovski, Mer- 
cea, Boftoș) să marcheze numai 
6 goluri în cinci întîlniri. Afirma
ția noastră este valabilă si pentru 
înaintările Locomotivei București, 
Locomotivei Timjșoara (o adevă
rată „campioana" în această di
recție • 5 goluri în .. 6 meciuri, 
nici măcar unul de joc) și, ta 
general, pentru toate atacurile 
chipelor din categoria A.

Jucătorii și antrenorii noștri 
trebuie să înțeleagă că fără a a- 
cocda toată atenția îmbunătățirii' 
jocului liniilor1 II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. * 1 2 3 de atac nu se 
ooate vorbi de un real progres în 
fotbalul nostru. Pentru aceasta ei 
trebuie să fie preocupați de reali
zarea unor acțiuni nurtînd am
prenta fotbalului modern, adică-: 
viteză în execuții, s-mnlitate în ac-- 
țiumi, mișcare permanent, accete-’ 
rarea ritmului în apropierea ca
reului de 16 m. si lovituri elf 
mai multe lovituri nrecise și pu
ternice ipe poartă. Așteptăm ca o- 
dată ou etapa de mîine să înregis
trăm un ascendent în comportarea 
înaintașilor, spre a se realiza ast
fel un început în solutionarea 
uneia dintre cele maț îmnortante 
probleme a fotbalului nocim

I. Locomotiva Buc. — Dinamo 
Buc. (cat. A)

II. Flamura roșie Arad — Fla
căra Ploești (cat. A)

III. Dinamo Bacău — Progresul 
Oradea (cat. A.)

IV. Locomotiva Tim. — Minerul 
Petroșani (cat. A)

V. Știința CTuj — Dinamo Ora
șul Stalin (cat. A)

VI. Progr. Satu Mare — Fla
căra Mediaș (cat. B)

VII. FI. roșie Burdujeni — Met. 
1 Mai Ploești (cat. B)

VIII. Locomotiva Iași — Flacăra 
Cwnpina (cat. B)

IX. Flacăra Moreni — Loc. 
C«i6tanța (cat. B)

X. Metalul Uz. tract. Orașul 
Stalin — AvIntui Reghin (cat. B)

Biroul Comisiei centrale de fot
bal luînd în discuție în ultima sa 
ședință unele aspecte negative ca
re s-au manifestat în ultimele eta
pe ale campionatelor republicane, 
a constatat următoarele:

In ultimul timp, în activitatea 
fotbalistică competîțională s-au în
registrat o serie de abateri care in
fluențează în rău desfășurarea 
campionatelor republicane, și, în 
același timp, constituie piedici în 
calea realizării ansamblului de 
măsuri cuprinse în „îndrumarul" 
cu privire la îmbunătățirea cali
tativă a fotbalului.

1. Sub aspect organizatoric, tre
buie subliniat faptul că sînt colec
tive sportive și administrații de 
terenuri care nu înțeleg să asi
gure buna organizare și desfășu
rare a meciurilor, în conformitate 
cu normele în vigoare. Astfel, ad
ministrația stadionului Giulești 
n-a luat suficiente măsuri orga
nizatorice la jocul C.C.A.—Flacăra 
Ploești și din această cauză s-au 
produs busculade și dezordini în 
tribune, iar numeroși spectatori au 
pătruns în iricinta terenului. Colec
tivul Flacăra Ploești a contrave- 
nit dispozițiilor în vigoare, permi
tted accesul unor persoane fără ca
litate în interiorul terenului, la 
jocul Flacăra-Locomotiva Bucu
rești; administrația Stadionului „23 
August" nu a luat măsuri pentru 
tunderea ierbii, astfel că jucăto
rii au fost vizibil stingheriți în joe 
la meciuri'e din 29 aprilie.

2. Unele echipe continuă să prac
tice un joc defensiv, dur șl pe
riculos pe teren propriu căutînd 
să obțină cu orice preț un rezul
tat favorabil, în dauna calității jo
cului. Este cazul colectivelor Lo
comotiva Timișoara. Locomotiva T. 
Severin, Flacăra Moreni, Minerul 
Lupeni, Progresul Focșani, Pro
gresul S. Mare etc.

In categoria C 6e manifestă a- 
ceeași tendință spre obținerea de 
rezultate cu orice preț, practicîn- 
du-se un joc exagerat de dur, în
curajat de o parte a publicului pă
truns de un puternic local patrio
tism (Craiova, Buhuși, Oradea, 
etc.).

3. Munca educativă și preocu
parea pentru îmbunătățirea com
portării jucătorilor se desfășoară 
la un nivel nesatisfăcător. Nume
roase sînt cazurile de indisciplină 
a jucătorilor, manifestate prin a- 
tîtudine injurioasă față de ar-

CLUJ (prin telefon). — Timpul 
care amenința cu ploaie (a și 
plouat, de altfel, din min. 30), nu 
a împiedicat pe aproape 10.000 
de iubitori ai fotbalului să fie 
prezenți la întîlnirea Știința Cluj— 
Dinamo București, restanță a cam
pionatului categoriei A. Meciul s-a 
terminat cu un rezultat de egali
tate: 2—2 (0—2), care exprimă
just situația de pe teren.

Dinamo a început puternic și 
s-a instalat din primele minute 
în jumătatea de teren a studen
ților clujeni. Echipa bucureșteană 
a întreprins atacuri după atacuri 
pe care apărarea Științei le-a res
pins greu. In min. 14 însă, apă
rătorii clujeni cedează și, la o 
acțiune Băcuț 1.—Suru—Ene, ul

Știri, clasamente
ARBITRII JOCURILOR 

DE MIINE
Cele cinci jocuri programate în 

etapa de mîine și luni a catego
riei A vor fi conduse de următori? 
arbitri: Ad Varga-Cluj (Progresul 
Oradea-Dinamo București); L. 
Păunescu-Orașul Stalin (Știința 
Cluj-Fl. roșie Arad) , E. Bucșa- 
Sibiu (Progresul București-Flacăra 
Ploești); M. Cruțescu-București (Mi
nerul Petroșani-Dinamo Orașul 
Stalin); C. Popescu-București (Di
namo Bacău-C.C.A.)

CLASAMENTUL CATEGORIEI A

1. C.C.A. 5 4 1 0 11: 1 9
2.F1. Roșie Arad 5 3 2 0 6: 2 a
3. Dinamo Buc. 6 3 2 1 8: 8 8
4. Locomotiva Tim. 6 15 0 5: 4 7
5. Locomotiva Buc. 6 14 1 8: 7 6
6. Minerul Petr. 4 13 0 4: 3 5
7. Știința Timiș. 6 2 13 7: 7 5
8. Flacăra PI. 5 12 2 6: 6 4
9. știința Clu.1 5 12 2 5: 7 4

10. Progresul Buc. 6 2 0 4 8:12 4
11. Progresul Ord. 5 2 0 3 4: 8 4
12. Dinamo O. Stalin 6 114 4: 7 3
13. Dinamo Bacău 5 113 3: 7 3

BILETELE PENTRU JOCURILE 
DIN CAPITALA

...Locomotiva București-Dinamr» 
Sofia (duminică) și Progresul Bu
curești-Flacăra Poești (luni) se gă
sesc de vînzare la: Pronosport (caL' 
Victoriei 9), Pronosport (Bd. Dini- 
cu Golescu), stadionul Dinamo și 
la casa din Bd. N. Bălcescu (vizavi 
de „Dalles"). Pentru jocul de mîi. 
ne se mal găsesc și la: stadionul1 
Giulești, agenția C.C.A. și la casele 
din str. Hașdeu (Stadionul Repu

blicii).

eonduci cu 2-0!
tează însă multe situații. Ei nu 
reușesc să înscrie primul gol de- 
cît în min. 81, ctod Nedelcu 1 a 
reluat în plasă o minge trimisă 
de Suciu: 2—1. Trei minute după 
aceea (min. 84), Suciu aduce e- 
galarea.

Arbitrul Gh. Dragomirescu 
(Ploești) a fost lipsit de ho-: 
tărîre în decizii. El a fost depă
șit de meci în ultimele 15 minute.

ȘTIINȚA: Catina-Szekely, Luca, 
Isac-Roman, Nedelcu I-Nedelcu II, 
Suciu, Avram, Georgescu, Drago
man.

DINAMO: Uțu-Anghel I, Băcuț 
II, Szoko-Călteoiu, Băcuț 1-Anghel 
II, Nicușor, Ene, Nițulescu, Suru.
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După concursul de scrimă de la Budapesta

Rczultdtc biiii’Bj și lipsuri gnnre M Hi
tifii, concursuri

La Budapesta, în marele, con
curs de scrimă care a avut loc 
săptămîna trecută, țara noastră 
a prezentat un lot restrîns din 
care lipseau cîțiva din cei mai 
de seamă trăgători. Cu toate a- 
cestea, rezultatele obținute de re
prezentanții noștri în compania 
celor mai renumiți scrimeri din 
lume au păstrat în mare parte 
linia performanțelor înregistrate 
în scrima romînească în ultima 
vreme. Faptul că Elena Șamșu- 
deanu a ajuns în finala concursu
lui în care au fost rrezente cele 
mai vestite „florete", sau prezen
ța în finală a maestrului sportu
lui Zoltan Uray, ilustrează va
loarea rezultatelor obținute.

Odată reîntorși în țară, repre
zentanții noștri au comentat în 
amănunt rezultatele și comporta
rea avută la Budapesta. Din re
latările lor am reținut o serie de 
elemente interesante care, pe de 
o parte, au darul să ne convingă 
că ne găsim astăzi la un punct 
care ne permite să emitem pre
tenții la primele locuri chiar și 
în cele mai dificile întreceri, iar, 
pe de altă parte, ne arată că a- 
vem încă unele slăbiciuni care ne 
stînjenesc evident în lupta pen
tru cucerirea înaltelor rezultate. 
Iată cîteva din aceste aspecte:

Zoltan Uray a obținut fără în
doială un rezultat bun, dar față 
de pregătirea lui tennică și în 
general față de posibilitățile do
vedite și în acest mare concurs, 
locul VIII în finala de floretă 
bărbați rămîne o performanță ne
satisfăcătoare. Uray a fost pe 
punctul să ocupe locul III, dar în 
3 asalturi „speriindu-se“ de re-

numele adversarului și de pers
pectivele performanței ce o pU- 

,te» realiza, a pierdut cu 4—5 du
pă ce condusese cu 4—2. Acest 
exemplu, care ar putea fi aplicat 
și la toți ceilalți componenți ai 
lotului nostru, dovedește insufi
cienta încredere a scrimerilor noș
tri în posibilitățile lor sau, cu 
alte cuvinte, ilustrează lipsuri ac
centuate în pregătirea lor morală 
și de voință. Valoarea și puterea 
de luptă manifestate de reprezen
tanții scrimei romînești în ulti
mele concursuri au darul să pună 
„pe gînduri" pe adversarii noș
tri, și în orice caz nu ne mai per
mit să ne speriem de renume!? 
străinilor.

In proba feminină, Glicheria 
Ștefan eseu a pierdut un prețios 
asalt care i-ar fi adus calificarea 
în semifinale din cauză că, neîn- 
cercînd arma între diversele an
gajamente pe planșă, a constatat, 
după ce dăduse o serie de lovi
turi valabile, că legătura electri
că a armei sale este desfăcută și 
astfel aparatul nu semnaliza. La 
riadul ei, Elena ȘamșudaanHi a tre
cut cu dificultate prin semifinale 
întrucît s-a prezentat pe planșă 
fără să fi .făcut în prealabil 
cllzîrea necesară.' iar în finală a 
tras reținut' de'oarece, rtipîndn-i-se 
mănușa, era curentată ori de cîte 
ori intra în contact electric cu 
adversara.

Nici una din deficiențele sem
nalate mai sus nu sînt de rere- 
zolvat, dar ele sînt cu atît mai 
grave. Asemenea neglijențe au-și 
mai au locul în activitatea noas
tră. deoarece 
drumul spre

PARTIDE INTERESANTE IN 
CAMPIONATUL CATEGORIEI 

B LA RUGBI

de

Etapa a IV-a a 
campionatului ca
tegoriei B de rugbi 
programează mîine 
pe terenurile din 
Capitală 
provincie o 

partide interesante, 
clasamentului

ele ne îngreunează 
rezultate de seamă.

„ Cupa Recolta ” la ciclism

de

LA JUMATAT.EA CAMPIONATU
LUI UE FOTBAL AL JUNIORI» 

LOR

Ploaia și vîntul au fost prin
cipalii advei ri ai cicliștilor care 
s-au aliniat ieri la startul primei 
etape d' cadrul „Cupei Recolta".

Startul s-a dat lâ ora 15,30 de 
la kilometrul 8, șoseaua București 
— Giurgiu. Se merge destul de 
tare și hîrtuielile fac ca din 
pluton să rămînă Ion Hora, Ga
briel Petrescu și alții. Cu 6 km. 
înainte de Giurgiu din pluton se 
desprind A. Șelaru și C. Tudose 
cate iau un avans de 100 m. 
In același timp rămîne din grup, 
pentru a repara o pană de bair-'J, 
Gheorghe Calcișca. Prin Giurgiu, 
unde cicliștilor li s-a făcut o 
frumoasă primire, se trece după 
1 h. 25 min., în următoarea or
dine: Auret Șelaru și Călin Tu
dose. la 10 secunde 'N. Vasiles- 
cu, iar la 15 secunde un pluton 
masiv condus de Dumitru Țupa 
în care se află și Ion Ioniță, 
F. Vitman, Constantin Datcu. Șt. 
Sebe, C. Istrate și alții. Ca și pe 
ultima parte a traseului, o ploaie 
în rafale îi însoțește pe cicliști 
mai bine de 15 km., pentru ca 
după o scurtă întrerupere să re- 
înceapă cu și mat multă putere. 
Din cauza ploii șoseaua este a- 
coperită de mîzgă, astfel că cicli
știi sînt obligați să ruleze atent, 
pentru a nu derapa. La trecerea 
prin Daia, înregistrăm noi pane 
de baîeu. De data aceasta cel 
care repară sînt Nicolae Stepanian 
și Rene Voișanu. Nu mult dună 
aceasta, îi întllnim în pară și pe 
Voinescu, I. Constantinescu și

și faptul că se ru
in ce mai tare con-

alții. I 
lează 
tribuie 
a alergătorilor rămași să repare 
panele de baieu și defecțiunile 
mecanice. Distanța de 600 m. din
tre fugari și pluton se menține 
aceeași pe aproape 25 de kilo
metri. Deși cîțiva dintre alergă
torii care compun plutonul urmă
ritor încearcă tentative de reduce
re a distanței, acestea nu reu
șesc deoarece cei doi tineri s-au 
organizat bine și duc 
schimbul.

Iată acum ordinea 
prima etapă a „Cupei 
1. Aurel Șelaru (Dinamo) a par
curs 110 km. în 2 h. 58:47:2. Că
lin Tudose (Progresul C.P.C.S.) 
ace—și timp cu învingătorul; la 
32 sec. a sosit un pluton 
peste 20 alergători în care 
aflau Șt. Ștefu (Dinamo), Ion 
Ioniță (C.C.A.), Nicolae Maxim 
(Dinamo), Ferdinand Wittman 
(C.C.A.), N. Vasilescu (Dinamc), 
Dumitru Țupa (Progresul CPCS), 
Dumitru G'.odea (Recolta), Con
stantin Datcu (Dinamo), C. Is
trate (Progresul C.P.C.S.) și alții, 

etapa a 
— Urzi- 
de start 
să se 

duminică 
lua staT-

Ploaia 
din ce 

: Ia distanțarea de pluton

și din 
serie 

Astfel, » 
fruntașa clasamentului seriei I 
Locomotiva Buzău. în-tîlnește e- 
chipa studenților din Galați, c#re * 
în ultima etapă a repurtat o vic
torie categorică asupra echipei 
Progresul Tecuci (44-0). Celelal
te întîlniri din cadrul acestei se
rii se dispută după următorul I 
program: Flamura roșie Orașul - 
Ștalîn-Cons'tructorul Constanța, 
Flacăra Pl-oești-Progresul F. B. 
București, Progresul Tecuci-Știin- 
ța București și Minerul București- 
Știința Iași. In ultimele trei 
echipele bucureștene au 
șansă datorită valorii și 
bune în care se află.

In seria a II-a, cea mai .. 
întfeire, se dispută în Capitală pe 
stadionul Tineretului, între ech;pele 
MetaM București șt ■toeomattva 
Cluj. O altă întllnire echilibrată 
pare a fi cea de la Cluj dintre 
ecWpeie Voiri» din localitate și 
fruntașa seriei, Progresul I Bu
curești. Iată și programul celorlal
te întîlniri: Selecționata Tîrnăveni. 
Știința Timișoara. Locomotiva Ti- 
mișoara-Progresul I.A.T. Sibiu, 
Minerul Lupeni-Știința Arad.

, ■ Tot mîine se va disputa la Cluj 
și meciul restanță din cadrul eta
pei I a campionatului categoriei 
A dintre echipele Ș’tdnța Cluj și 
Minerul Petroșani.

■ Meciurile din cadrul Cupei 
R.P.R. care trebuiau să se dispute 
îoi după-amiază în Capitală, au 
fost aminate din cauza timpului 
nefavorabil, pentru 17 mai.

■ La Petroșani. Minerul din lo
calitate a întrecut Minerul I 'meni 
în cadrul primei etape a Cupei 
R P.P. cu scorul de 44-0 (18 0'

■ Tot în cadrul Cuwl R.p R 
s-a discutat la Cluî întîlnirea din. 
tre echipe’e locate Stiinta și Loco, 
motiva. Sbident’i au cîșt'gat 
scorul de 6-0.

MIINE. ETAPA A Vil-a 
LA HANDBAL

partide 
prima 
formei

„tare"

ACTIVITATEA LA POLO 
IN CAPITALA

Competiția 
polo pe apă în

nine din Capitală se apropie de 
sfîrșit. înaintea ultimelor partide 
clasamentele diferitelor categorii 
se prezintă astfel:

SENIORI:
1. Dinamo
2. C.C.A.
3. Progresul
4. Știința
5. Constructorul
6. Voința
JUNIORI CATEGORIA
1. Știința
2. Progresul
3. C.CiA.
4. Voința
5. Dinamo
JUNIORI CATEGORIA
1. Progresul
2. Constructorul
3. Avîntul
4. Metalul
5. Dinamo 
FEMININ î
1. Știința
2. Progresul
3. Vofnța
4. Constructorul
5. Flamura roșie

VOLEI
In etapa TV-a a 

\ campionatelor re
publicane masculin 
și feminin de volei 
sîat programate cî
teva întîlniri inte
resante, între echi- 

prin comportarea și re- 
anterioare, se prezintă

cu

trena cu

sosirii în 
Recolta":

de 
se

Astăzi se desfășoară 
II-a pe ruta București 
ceni — București (ora 
15,30, plecarea urmînd 
dea de la km. 8), iar 
la ora 8.30 cicliștii vor
tul în ultima etapă : București — 
Găești — București.

H. NAUM

Sportflfflffî
• TizNIS DE MASA. Azi cu în

cepere de li ora 17 'ra avea loc în 
sala Constructorul din Capitală 
(str. Aurora nr. 1) un turneu de ve
rificare la care vor participa urmă
torii jucători: A. Andronache, Za-torii jucători: 
haria Bujor, A. Șirlincan, A. Is- 
covici și A. Ionescu-Soare. Meciu
rile se vor juca sistem 
bun din trei seturi".

• OINĂ. Asociația 
organizează 2n ziua de 
G.A.S. Curcani regiunea 
^Cupa Recolta" la oină. La 
ceasta competiție participă cele 
mai bune echipe de oină din Capi
tală și regiune. Jocurile încep la 
ora 8,30 dimineața.

_■ In cadrul competiției interre
gionale la baschet, volei, tenis de 
masă, popice și tenis de cîmp

„cel mai

Recolta
6 mai la 
București 

a-

organizată la Craiova în zjlele de 
1 și 2 mai s-au obținut următoa
rele rezultate: tenis de masă: I. 
Craiova; 2. Timișoara; 3. Hune
doara; 4. Pitești. Tenis de cîmp:
1. Craiova; 2. Timișoara; 3. Pi
tești. volei masculin: 1. Craiova;
2. Hunedoara; 3. Timișoara. 4. Pi. 
teșii. Volei feminin: 1. Timișoara;
2. Hunedoara; 3. Craiova; 4. Pi
tești Baschet mosc din: I. Timișoa
ra; 2. Craiova; 3. Hunedoara; 4. 
P’teștL Baschet feminin: 1. Craio
va; 2. Timișoara; 3. Hunedoara. 
Popice: 1. Timișoara; 2. Craiova;
3. Pitești. Clasamentul generai! pe 
regiuni este următorul: 1. Reg. 
Craiova; 2. Reg. Timișioara; 
Reg. Hunedoara; 4. Reg. Pitești.
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hală, organizată de 
comisia orășeneas
că de natație, re
zervată echipelor 
masculine și femi

5 4 9
5 4 0
4 2 1
4 1 1
4 0 1
4 0 1 
A :
4 4 0
4 2 1
4 2 1
4 10
4 0 0

1
2
2
2

1
1
1
2
3
3

20:18 
19:25
6:33
4:39

8:22 2 
5:20 0
T: 3 J
5: 3 2
9: 0 2

început la 8 a- 
prilie, campionatul 
republican de ju
niori s-a desfășu
rat cu regularita
te, ajungînd în 
prezent la a cin-

cea etapă. Asupra desfășurării a- 
cestei competiții vom reveni in
tr-un număr viitor. Deocamdată, 
dăm mai jos clasamentele 
10 serii după patru etape:
1.
2.
3.
4.
5.

SERIA I
FI. Roșie Bacău 
Locomotiva Pașcani 
Avîntul P. Neamț 
Fl. R. Burdujenl 
Fl. Roșie Buhușl

6. Avîntul Fălticeni
7. Dinamo Bacău
8. Frogresul Rădăuți
9. Dinazno Dorohol

SERIA J
1. Știința Iași
2. Locomotiva Iași
3. Progresul Focșani
4. Voința Tecuci
5. Flacăra Moineștl
6. Locomotiva Galați
7. Dinamo Bîrlad
8. victoria Tecuci
9. Progresul Iași

celor

3 0 0
2 11
2 11
2 0 2

8
5
5
4
4

6: 9 s
9:22 2
4 .-24 »

6: 0*
M: 3 6

7:8 3
8: 4 2 
4:71
S:1S *
1:12 1

Progr-amîrtd jocuri 
între echipele din 

i prima jumătate a 
clasamentului și 
cele de pe ultime
le locuri, etapa a 
Vil-a a campiona- 

cate- 
luptă 

prima 
clasa- 
numai

tului B-asculin de handbal 
goria A se anunță ca o 
a echipelor fruntașe (între 
și a cincea formație din 
mont este o diferență de 
un punct) pentru un golaveraj 
cît mai bun. Programul etapei: 
București; C.C.A. — Știința Iași; 
Timișoara: Știința — Repr. or. Fă
găraș; Orașul Stalin: Dinamo — 
Dinamo 6; Arad: Frogresul — Vo. 
ința Sibiu; Cisnădie: Flamura ro
șie — Flacăra Ploești; Reșița: Me
talul — Metalul Timișoara.

Campionatul categoriei B. pro
gramează în etapa a Vll-a urmă
toarele partide: Reșița; Metalul
1. C.M. — Locomotiva G. N.; Sibiu; 
Constructorul — Progresul Bacău; 
Tîrgoviște: Metalul — Știința Ga
lați; Cluj: Știința — Știința LC.F.; 
Odor hei: Progresul — Dinamo Tg. 
Mureș; Jimbolla: Recolta — Recol
ta Variaș. înaintea etapei a Vll-a. 
clasamentul echipelor de cat. B a- 
rată astfel:
L Știința I.C.F. 6 6 0 0 76:30 12
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pe care, 
zultatele 
cu șanse apropiate. Astfel este 
meciul dintre echipele masculine 
Progresul I.T.B. București și 
Știința Timișoara sau Dartida 
dintre formațiile feminine Cons
tructorul București — Voința Si
biu Programul complet al acestei 
etape este următorul: MASCULIN: 
CCA-Diramo Constanța, Dinamo 
Bncurești-Progresul Galați, Loco
motiva București-Progresțil Cluj. 
Progresul ITB Bulcurești-Știința 
Timișoara. Meta’ul Orașul Stalln- 
Știința Arad; FEMININ: Loco
motiva Bucureș'.i-Dtoamo Arad, 
Constructorul București-Voința Si
biu, Știința ICF București-Flamura 
roșie Cluj, Voința Orașul S'.alln- 
Progresu! București, Progresul 
Cluj-Dinamo București.

BASCHET
In etapa a IX a 

campionatului re
publican masculin 
de baschet vom pu- 
tea urmări desfă- 

• șurarea unor par
tide interesante, 

importante pentru stabilirea cla
samentului final al turului cam
pionatului. Astfel, la București, 
echipa studenților de la I. C. F. 
întîlnește Progresul Tg. Mureș, 
iar la Cluj, echipa locală Cons
tructorul primește replica dina- 
moviștilor din Tg. Mureș. Mai 
trebuie să amintim de meciul 
de la Oradea, unde echipa CCA va 
primi replica puternicei echipe lo
cale Dinamo. Amintim că în retu
rul campionatului de anul trecut 
victoria a revenit dlnamoviștilor 
și această înfrîngere a contribuit 
la pierderea primului loc în cla
sament de către CCA. Cele șase 
meciuri din această etapă sînt ur
mătoarele ; Progresul Orașul Sta
lin-Progresul Arta București, Lo
comotiva PTT București-Știința 
Timișoara, Dinamo Oradea-CCA, 
Constructorul Cluj-Dinemo Tg. Mu
reș, Știința I.C.F.-Pnogresiul 

Tg. Mureș. Dinamo București-Pro- 
gresul Cluj.

SERIA

SERIA in
1. Flacăra Ploești 44H 27: O »
2. Progresul F.B. Buc. 4 3 0 1 16: 2 63. Dinamo 6 Buc. 4 3 0 1 13: 9 6
4. Flacăra Cîmpina 4 2 11 17: 2 5
5. Metalul Tîrgoviște 4 2 0 2 8:13 4
6. Metalul Brăila 4 12 1 0:20 47. Dinamo Galați 4 2 0 2 3: 9 4
8. Flacăra Moreni 4 10 3 5:11 2
9. Metalul Sinaia 4 0 13 7:22 1

10. Știința Galați 4004 0:17 0
SERIA IV

1. Progr. C.P.C.S. Buc. 4 4 0 0 26: 2 8
2. Locomotiva Buc. 4 3 10 27: 4 7
3. Metalul C-ța 4 2 11 5: 9 5

4. Metalul București 3 2 0 1 14: 3 4
5. Locomotiva C-ța 4 112 14:10 3
6. Fl. roșie Giurgiu 3 111 6: • 3
7. C.C.A. București 3 10 2 3: 4 2
8. Progresul Călărași 4 0 0 4 2:31 0
9. Constructorul C-ța 3 0 0 3 0:26 0

V
1. Știința București 4 3 19 8: 2 7
2. Dinamo P-tești 4 2 2 0 13: 2 6
3. LOC. M.C.F. BUC. 4 2 11 13: 9 5
4. Tîn. Dinam. Buc. 3 2 0 1 10: 1 4
5. Loeom. Craiova 4 2 0 2 11:13 4
6. Constr. Craiova 4 112 10:12 3
7. Progresul Corabia 3 0 2 1 3: 7 2
8. Fl. roșie BJt. Buc. 3 0 12 2:10 1
9. Met. 1 Mai Ploești 3 0 0 3 0:14 0

SERIA VI
1. Știința Timișoara 4 3 1 0 U: 2 7
2. Loc om. Timișoara 4 2 2 0 13: 4 6
3. Minerul Petroșani 3 2 10 5: 0 54. Progr. Timișoara 3 2 10 17: 2 5
5. Mtetalul Reșița 4 13 0 9: 6 5
6. Locom. T. Severin 4 10 3 14:17 27. Știința Craiova 3 9 12 4:10 18. Minerul I.upeni 3 0 12 2:11 1
o. Metalul O. Roșu 4 0 0 4 0:30 0

Progresul Odorhel 
Recolta Jimbolla 
Dinamo Tg. Mureș 
Știința Galați 
Recolta Variaș 
Progresul Bacău

9. Locomotiva G.N. 
9. Met. I.C.M. Reșița 

19. Constructorul Sibiu
11. Metalul
12. Știința

VIISERIA
Fl. roșie U.T.A.
Metalul Oradea 
Progresul Oradea 
Metalul Arad 
Locomotiva Arad

6. Locomotiva Oradea
7. Fl. r. 7 Nov. Arad1 

Construct. Arad 
Recolta Salonta

SERIA vni
Știința Cluj 
Minerul Bala Mare 
Locomotiva Cluj 
Metalul C. Turzil 
Frogresul Turda

1.
2.
3.
4.
5.

8.
9.

1. 
2.
3.
4.
5.

4 4 0 0
4 3 10
3 2 0 1
4 2 0 2
4 2 0 2
4 0 2 2

2
2
3

3 10
3 0 1
3 0 0

4 4 0
3 3 0
4 3 0
4 3 0
3 2 0

0 
0
1
1
1

13:
6:
3:
8: 

10:

1 8
3 7
1 4
3 4
4 4

3:13 2 
2:12 2 
4:6 1 
1:12 0

13: 2 8 
12: 1 6 
12: 4 « 
15: 4 6
7:13 4

Majoritatea rezultatelor — în baza 
cărora au fost alcătuite clasamentele 
de mai sus — au fost omologate.

6. Fl. roșie Cluj 3 0 12 5: 7 1
7. Progresul S. Mare 4 0 13 4:11 1
8. Recolta Caret 4 0 0 4 4:14 0
9. Avîntul Sighet 3 0 0 3 2:18 0

seria IX
1. Dinamo Or. Stalin 4 3 10 12: 3 T
2. Flacăra 7 3 3 0 9 8: 6 6
3. Flacăra Mediaș 3 12 0 7: 5 4
4. Avîntul Tg. Mureș 4 2 0 2 9: 0 4
5. Avîntul Reghm 3 2 0 1 6: 6 4
6. Constr. Turda 4 112 6: 7 3
7. Dinamo Tg. Mureș 4 0 2 2 5:10 2
8. Fl. roșie Sf. Gh. 3 0 12 2: 6 1
9. Avîntul Toplița 4 0 13 2:12 1

SERIA X
1. Metalul

Uz. Tr. O. Stalin 3 3 0 0 12: 2 C
2. Progresul Sibiu 3 2 10 1:3 5
3. Metalul 108 3 2 10 11: 3 5
4. Met. St. R. O. Stalin 4 2 0 2 23:11 4
6. Metalul 131 4 112 6:10 3
6. Locomot. Simeria 3 111 5: 9 3
7. Flacăra 14 4 112 7:13 3
8. Met. Hunedoara 4 1 0 3 13:22 2
9. Fl. R. Rm. Vîlcea «013 3:17 1

1 S4:31 10
2 46:41
2 48:52
3 «9:38
3 41:46

Dinamovlst-Metalul I Mal Ploești 
(Jun.)

BASCHET. Teren Progresul F. B. 
de la ora 13: (în caz de timp nefavo
rabil In sala Floreasca de la ora 19) 
Locomotiva P.T.T.-Știința Timișoara, 
Știința I.C.F.-Progresul Tg. Mureș, 
(ambele în cadrul campionatului re
publican).

VOLEI. Teren Locomotiva Giuleștl 
de la ora 9: Locomotiva București 
Dinamo Arad (fetn.), Locomotiva 
Buc.-Progresul Cluj (mase.), teren Di
namo de la ora 9: Știința I.C.F.-FL 
roșie Cluj (fem.), Dinamo Buc.-Pro
gresul Galați (mase.), teren Progresul 
I.T.B. de la ora 8,36: C.C.A.-Dina«no 
Constanța (mase.), constructorul-Voin
ța Sibiu (fem.), Progresul I.T.B.- 
Știlnța Timișoara (mase.). Toate jocu
rile se desfășoară' în cadrul campio
natului republican.

RUGBI. Stadionul Tineretului teren 
IV ora 17: Metalul Buc.-Locomotiva 
Cluj, ora 11: Minerul Buc.-Știlnța 
Iași (ambele din eat. B).

TIR. Poligonul Tunari, cu începere 
de la ora 9: ziua a II-a din cadrul 
întrecerilor dotate cu „Cupa Victo
rie*-.

Tîrgoviște 6 1 0 5 28:5! 
Cluj 6 0 0 6 32:61
„FLAMURA ROȘIE 
LA SCHI*

Cea de a treia 
etapă a „Cupei 
R.P.R." pe echipe 
la schi, întrecere 
organizată de aso
ciația Flamura ro
șie, se va disputa 

masivul Bucegi începînd de

CUPA

Biletele de intrare la întîlni- 
rea internațională de rugbi 
dintre echipele Harlequins și 
selecț'onata de tineret, care va 
av»a loc în ziua de 9 mal pe 
stadionul Dinamo, s-au pus în 
vînzare la agențiile cssdiale 
Pronosport, Casa specială ..Dal
les" și Agenția Dinamo.

în _
astăzi dimineață și pînă marți, 
pe pîrtiile de pe platou și pe va
lea lui Carp.

După ultimele știri pe care 
le-am primit, în masivul Bucegi 
a nins destul de mult în ultimele 
zile, astfel că un nou strat de ză
padă a acoperit traseele pe care 
va avea loc această competiție.

FOTBAL. Teren Dinamo Obor ora 
17: Dinamo 6 Bucureștl-Știlnța Bucu
rești (cat. B.)

BASCHET. Teren Progresul I.T.B. 
ora 10 (în caz de timp nefavorabil 
în sala Dinamo la ora 11) Dinamo- 
București-Progresul Cluj (campiona
tul republican).

TIR. Poligonul Tunari, cu începere 
de la ora 9: Cupa Victoriei.

MÎINE
FOTBAL. Stadionul Republicii ora 

15,15: Progresul C.P.C.S.-Locomotlva 
Constanța (eat. B.) ora 17: Locomoti
va Bucureștl-Dfriamo Sofia (meci in
ternațional). Teren C.A.M. ora 8: Fl. 
roșie Bere Rahova-Locomotlva M.C.F. 
(juniori), ora 9,45: Fl. roșie Bere Ra- 
hova-Frogresul Călărași (cat. C.). te
ren Dinamo Obor ora 9: Dinamo 6- 
Dinamo Galați (jun.), teren Progresul 
F. B. ora 9: Progresul C.F.C.S.-Lo- 
comotiva Constanța (jun.), teren 
C.C.A. ora 9: C.C.A.-Progresul Călă
rași (jun.), teren Giuleștl ora 8,30: 
Locomotiva București- Metalul Bu
curești (jun.), teren Dinamo ora »: T.



început de sezon m
Analiza activității la tenis fă

cută nu de mult în cadrul confe
rinței anuale a comisiei centrale 
de tenis și discuțiile purtate cu 
prilejul acestei conferințe au dus 
la o serie de concluzii a căror re
amintire, acum la deschiderea se
zonului de tenis în aer liber, ar 
putea constitui premizele unei ac
țiuni de înviorare în acest joc 
sportiv, pe nedrept neglijat.

Intr-adevăr, de pe acum se fac 
simțite o serie de măsuri ale că
ror efecte nu vor întîrzia să se 
arate. In direcția aceasta, cea mai 
importantă realizare trebuie consi
derată formarea lotului reprezenta
tiv de tenis care cuprinde cei mai 
buni jucători și cele mai bune ju
cătoare. Pentru prima dată în is
toria acestui sport, la noi, ei au 
avut în tot timpul iernii posibili
tatea de a se antrena în sală, în 
condiții satisfăcătoare, sub supra
vegherea celor mai experimentați 
antrenori. Tot pe linia acestor ac
țiuni constructive, se situează și 
începutul de ameliorare în dome
niul materialelor sportive necesare 
practicării tenisului. S-au luat mă
suri, și lucrul poate fi verificat 
în practică de pe acum, ca aceste 
materiale să nu mai lipsească. 
Astfel, azi se găsesc la discreție 
mingile cehoslovace „Optimii", 
cordajul și rachetele de fabricație 
autohtonă. Asigurarea dată, că pe 
Ungă mingile „Optimit", jucătorii 
noștri își vor putea desăvîrși an
trenamentele și cu mingile „Sla- 
zenger", omologate pentru con
cursurile. internaționale, le va o- 
feri posibilitatea de a se pregăti 
cît mai bine.

Spre deosebire de ceilalți ani, 
un salt important a fost realizat 
și în ceea ce privește alcătuirea 
calendarului sportiv intern și in
ternațional pe anul 1956. In ordine 
cronologică, pînă acum a fost e- 
fectuată o deplasare peste hotare 
și doi jucători romîni și un an
trenor au participat la un concurs _ 
internațional de mare amploare în 
Liban. Faptul că jucătorii noștri 
au concurat în compania unora 
dintre cei mai buni jucători din 
lume, a constituit pentru ei un 
prilej de a-și însuși prețioase în
vățăminte pe drumul perfecționării 
tenisului nostru. Acum se desfă
șoară la Oradea „Cupa de pri
măvară" și două turnee de selec
ție, competiții care vor da posi
bilitatea jucătorilor noștri frun
tași și în special celor dn lotul 
republican să-și verifice stadiul 
de pregătire. In sfîrșit, numai pu
ține zile ne mai despart de con
cursul internațional de la Sofia, 
la care vor lua parte și repre
zentanții noștri.

Este indiscutabil că și hotărî- 
rea de a pregăti cu continuitate 
un anumit număr de jucători 
fruntași de tenis, din care apoi 
cei mai buni să fie selecționați 
pentru a ne reprezenta în în'.îl- 
nirile internaționale, ca și conti
nuarea și lărgirea acțiunii de pre
gătire a copiilor în cadrul unei 
școli speciale, reprezintă unele din
tre măsurile cele mai salutare 
pentru ridicarea clasei tenisului 
■nostru.

Cu toate aceste reahzări, ta 
deschiderea sezonului de tenis 
1956 în aer liber mai persista o 
serie de deficiențe a căror reme
diere este absolut necesară.

Atît în Capitală, cît și în restul 
țării sînt încă tergiversate lucră
rile de amenajare a bazelor, a te
renurilor de joc și a anexelor. Este 
suficient să arătăm că un deftc- 
tuos sistem organizatoric a împie
dicat unele colective fruntașe ca 
pînă *la această dată să dispună 
de terenuri de antrenament. Acea
sta e situația colectivului‘"Cons., 
tractorul București, unde trebuie 
să-și desfășoare! antrenamentele 
tulii dintre jucătorii și jucătoarele 
din Iotul R.P.R. Lipsurile organi
zatorice interne, r.-au permis colec
tivului Știința București o activi
tate susținută, terenurile de tenis 
ale acestui colectiv nefiind nici 
în prezent complet amenajate. La 
colectivul Progresul Finanțe Bănci 
București, terenurile de tenis nu 
mai au de ani de zile aspectul u- 
nor terenuri îngrijite, lipsind pra
ful roșu. In aceeași situație se 
găsesc înseși lucrările de amena
jare a terenurilor necesare pregă
tirii lotului reprezentativ, unde ur
mează să-și desfășoare activitatea 
elevii școlii de copii și tineret. Lu
crările de amenajare a acestor te
renuri ab:a au început și credem 
că la această dată ele ar fi putut 
fi de mult terminate, dacă ar fi 
existat o preocupare serioasă d’n 
partea forurilor competente. A-

«r liber la tenis
ceas.ă întîrziere a făcut ca Iotul 
republican, antrenat la, sală, să 
nu-și înceapă la timp pregătirea 
în aer liber. Desigur că exemple 
de felul acesta mai pot fi date 
în ceea ce privește unele centre 
din provincie, ca Timișoara, Baia 
Mare, etc.

In legătură cu materialele spor
tive, trebuie arătat că ele nu sa
tisfac pe deplin exigențele jucăto
rilor și tehnicienilor. Corzile ro- 
minești sînt inegale din punct de 
vedere calitativ. Au fost șarje 
bune care alternează în prezent 
cu unele mediocre sau submedio
cre.

Șablonarea rachetei, la un sin
gur tip, o singură greutate, nu o- 
feră posibilități de dezvoltare co
piilor și tineretului, deoarece e ne
voie de rame cu greutăți diferite 
în raport cu vîrsta jucătorilor șl 
cu posibilitățile lor fizice.

Un capitol grav deficitar îl re
prezintă lipsa nnor preocupări con
stante în ceea ce privește tehnica 
și tactica jocului nostru de tenis. 
E nevoie ca și în această direcție, 
odată cu ameliorarea condițiilor 
materiale, colegiul central de an
trenori să procedeze la instruirea 
continuă a actualilor antrenori, să 
ia inițiativa uniformizării metode
lor de antrenament în vederea în
sușirii jocului de tenis modern. ,

Noi credem că inițiativele sem
nalate în pragul acestui sezon, 
continuarea, lărgirea și completa
rea lor, vor asigura premizele ne
cesare ridicării tenisului de cîmp 
la nivelul celorlalte jocuri sportive 
și că pe acest drum vom avea 
concursul neprecupețit ai tuturor 
iubitorilor de tenis și al forurilor 
care răspund de activitatea acestei 
discipline sportive.

Dr. ION ȘTEFAN 
membru în comisia 
centrală de tenis

Smîslov l-a întrecut din nou pe Keres în cursa pentru titlul suprem
Cînd în 1938, la Amsterdam, 

tînărul șahist estonian Paul Ke
res cîștiga pentru prima oară 
dreptul de a candida la titlul 
mondial, întrecînd o pleiadă im- 
presonantă de campioni printre 
care Botvinik, Reshevski, Alehin, 
Euwe, Capablanca (în ordine), în 
același an, la Moscova, un alt 
șahist tînăr cucerea primele sale 
galoane de maestru. Dînd lupta 
pentru îrvtîia oară cu șahiști de 
clasă, Vasili Smîslov, atunci în 
vîrstă de numai 17 ani, devenea 
campion al Moscovei. Atunci, co
mentatorul revistei „ Sahmatî v 
S.S.S.R." scria despre noul cam
pion al capitalei sovietice: „Calea 
creației lui Smisiov ab:a începe, 
totuși de pe acum jocul său dă 
impresia unei mari clarviziuni ar
tistice, aceea a unui maestru au
tentic... Stilul lui Smîslov amin
tește în mare măsură pe acela al 
lui M. M. Botvinik, la începutul 
minunatului său drum în șah. Fi
rește, în fața lui V. Smîslov stă 
o muncă intensă asupra lui în
suși, dar îi sînt desch’se perspec
tivele largi de ascens'une. Familia 
maeștrilor sovietici a primit în 
persoana sa o prețioasă între
gire...". Cronicarul nu se înșe
lase. Răsărea o nouă stea pe fir
mamentul șahului, care avea să 
strălucească tot mai puternic în 
an’i următori.

Desigur, la epoca la care ne re
ferim, toată lumea șahistă vorbea 
nu de Smîslov, ci de Keres. Suc
cesul campionului Moscovei a tre
cut mai puțin observat, față de 
interesul excepțional care se crea
se în jurul problemei campiona
tului mondial. S-a vorbit atunci
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...Anii dinții ai 

puterii sovietice.
Cite amintiri nu| 

sînt legate de acelei 
zile pline de zbu-™ 
cium și eroism, ho
tar între două lu

mi, început de drum 
nou, presărat cu 
biruințe pentru popoarele Rusiei. 
Nenumărate documente au rămas 
mărturie neuitatei perioade cînd 
In focul luptei se călea tînărul 
stat al muncitorilor și țăranilor. 
Printre ele cronicarul găsește mul
te care vorbesc și despre înfiri
parea mișcării sovietice de cul
tură fizică.

începuturile presei sportive so
vietice trebuie legate de anul 
1918, cînd a văzut pentru prima 
oară lumina tiparului revista 
„Sport". Iată o știre plină de 
semnificație culeasă din numărul 
pe august 1918 al acestei publi
cații: „Rechiziționat de puterea 
sovietică, terenul de sport de Ia 
Devicem, după aproape două luni 
de inactivitate, renaște Ia sarcini 
sportive noi și mai ample. Dato- 
lua. lUHuuiiiur «nuiuaie uc vunn- ~ ~ V S'. . . , . . ., Sport , care a aparut între

la Moscova.

CRONICA mUROMit
Spicuiri din istoria presei sportive sovietice

rită fondurilor acordate de Corni- nufnerele r.ev st^l -^uskl1: ce\ mai înalt organ al Republicii
... . . .. Sport , care a oparut între anu , . , s ' rsariatul poporului pentru proble- jgjg_ ^23

mele învățămîntului și culturii, a 
devenit posibilă lărgirea terenului și a squarului 
înconjurător și amenajarea lor pentru practicarea 
gimnasticii, atletismului și halterelor. Dimensiu
nile actuale ale terenului permit instalarea aci a 
unei piste de patinaj de 400 metri. Pentru patina
jul artistic și pentru hochei va fi creat un teren 
special".

Revista „Ruskij Sport" apărută cam în aceeași 
vreme, publica în numerele sale 11, 18 și 20 din 
1919 diferite vești din activitatea sportivă. Aflăm 
astfel despre organizarea primului campionat de 
schi la Leningrad. Din cauza condițiilor grele 
create de front și a dificultății transporturilor, în 
afară de localnici au participat doar 6 sportivi 
din alte orașe (Moscova, Iaroslav și Kostroma).

„Ruskii Sport" anunță, totodată, primul Congres

i
tn domeniul activității sportive. 

Sarcina principală a Consiliului 
unificarea și așezarea pe drumul just 
activități de cultură fizică și sport. 
1922, vede cu regularitate lumina tipi- 

Informații sportive" din care

consta în 
a întregit

In anul 
rulu'r publicația 
desprindem articolul „Sportul în Siberia". Viața 
sportivă a Siberiei — scrie rev’sta — a renăscut 
după o întrerupere de cîțiva ani, prin organizarea 
primei Olimpiade siberiene in orașul Omsk. Data 
este cu atît mai memorabilă cu cît ea traduce în 
viață un vis mai vechi, acela de a uni toate for
țele sportive ale Siberiei. Majoritatea orașelor au 
fost reprezentate la întreceri: Omsk. Irkuțk, Kras- 
noiarsk, Barabinsk, Tiumen, Barnaul etc.

In sfîrșit în anul 1924, apare „Krasnîî Sport" 
pe bazele căruia a fost organizat „Soviețki 
Sport", ziarul care nu de mult și-a serbat un 
sfert de veac de la apariție.

insistent de un meci Alehin-Ke- 
res. Intîlnîrea părea chiar perfec
tată, la un moment dat. Dar spe
ranțele tînărului estonian au fost 
spulberate de evenimente din a- 
fara vieții șahiste. Un an mai 
tîrziu izbucni războiul și lumea avea 
desigur alte preocupări, decît aceea 
de a organiza meciuri de șah... 
Cînd, însă, după ani de zile răz
boiul luă sfîrșit, Keres nu mai 
ajunse să-l întîlnească pe Alehin. 
Moartea curmă în mod absurd 
viața campionului mondial, care 
lăsa astfel titlul vacant.

După cum se știe, problema 
campionatului mondial a fost re
zolvată prin organizarea în 1948 
a unui meci-turneu al celor mai 
buni șahiști de la acea epocă. In
tr-adevăr, anii care trecuseră au 
adus o schimbare importantă în 
valorile șahiste și, astfel, nu era 
de nrrare că printre cei 5 candi
dați la titlul mondial, pe lingă 
încă tînărul Keres, figura și V. 
Smîslov. Acesta din urmă con
firmă atunci pe deplin dreptul de 
a fi fost desemnat candidat la 
titlu, clasîndu-se pe locul II, ime
diat în urma noului campion mon
dial, Botvinik. De notat, totuși, 
că în partidele directe cu Keres, 
Smîslov pierduse cu 3—2.

Keres și Smîslov au continuat 
și în anii următori cursa pentru 
supremul titlu. Numele lor a pu
tut fi întîlnit alături în cîteva 
mari turnee pentru desemnarea de 
chalengeri. Ei s-au întîlnit de 
multe ori în fața tablei cu patrate 
disputînd între ei partide' deci
sive. Și, este interesant de remar
cat, cu fiecare partidă jucată în 
turneele mai recente, Smîslov re
ducea handicapul avut inițial în 

k

fața lui Keres. Dacă în 1953, Ke
res mai conducea cu un scor ca
tegoric (ÎO’A—5*/s', în acest 
„meci" desfășurat de-a lungul a- 
nilor, începînd cu al XXI-lea cam
pionat al U.R.S.S., Smîslov n-a 
mai pierdut nici o partidă în fața 
tradiționalului său adversar. Ast
fel că, actualmente, scorul, încă 
pozitiv pentru Keres, arată o di
ferență minimă: ll’/s—10’/2. Dar 
aci trebuie să ținem seama de 
faptul că în primele lor întîlniri, 
Smîslov a trebuit să lupte și cu 
propria sa lipsă de experiență, 
fiind la începutul carierii, pe cînd 
Keres era consacrat pe plan mon
dial. Concludent este scorul înre
gistrat de la 1953 încoace: 5—1 
pentru Smîslov!

.„Amsterdam, 1956. Același oraș 
în care Keres înregistrase acum 
aproape 20 de ani marele său 
succes și unde la ultima Olim
piadă marcase o atît de promiță
toare revenire în formă (13*/2 
puncte din 14 partidei). încă 
odată. Paul Keres încearcă să 
urce la treapta de chalenger. Jo
cul său sigur și mereu inventiv, 
amintește pe acela cu oare cîști- 
gase turneul din 1938. Și totuși, 
mai sigur, mai hotărît, cu o teh
nică impecabilă, juca Vasili Smîs
lov, această „mașină perfectă" de 
acumulat puncte. Cu tot efortul 
său, înaintea penultimei runde 
Keres rămăsese la '/a punct dis
tanță față de irezistibilul său ad
versar. Ca să-și păstreze șanse la 
primul loc, Keres trebuia neapă
rat să cîștige la adversarul său 
din acea rundă, cehoslovacul Fi
lip. Keres începu cu hotărîre a- 
ceastă partidă, din nou decisivă.

10.
9/4 
n 
9%

al activiștilor de 
cultură fizică din 
întreaga 
convocat 
lie 1919 
va, din 
Vsevobuciului (Di
recția instruirii mi
litare generale), 

pentru a pregăti pe baza princi
piilor culturii fizice, cadrele ar
matei necesare frontului.

Multă atenție acordă probleme
lor activității sportive publicația 
„Către noua armată". Iată o 
știre apărută în anul 1920: „Co
mitetul Comsomolului orașului 
Moscova la cererile repetate ale 
sportivilor organizației Simonovsk 
a Vsevobuciului întreabă: Cînd va 
veni ziua feric tă a incorporării 
contingentului 1903? Așteptăm cu 
nerăbdare ceasul în care ni se va 
acorda cinstea să apărăm puterea 
sovietică și să înlocuim pe front 
pe părinții și frații noștri obosiți 
de lupte".

Tot în anul 1920 presa sportivă 
a făcut cunoscută crearea „Con
siliului superior de cultură fizică"

Rusie, 
la 3 apri- 
la Mosco- 
inițiativa

Superioritatea sa a început să s< 
vădească încă din deschidere. In 
varianta Cigorin din partida spa
niolă, el obținu o poziție activă, 
pe care și-o îmbunătățea con
stant. Dar... se vede că nici de 
data î'easta nu-i era dat lui Ke
res să ajungă chalenger! Nervo
zitatea, oboseala unei așteptări 
atît de .ungi, au generat o brus
că prăbușire. Keres greși în jo
cul de mijloc și pierdu un pion. 
Pe tabla partidei Keres-Filip jo
cul luă o întorsătură dramatică, 
la care contribuia din plin și cri
za de timp. Iată că și Filip gre
șește.... Din nou Keres obține șan
se de cîștig! Poziția este urmă
toarea, la mutarea 37:

Alb (Keres) — Rgl, Df4, Tb7, 
Ne5, Pa4, f2, g2, h3

Negru (Filip) — Rg8, Df8, Tc8, 
Cf7, Pa6, d5, e6, g6, h7.

După cum remarcă Li' nthal în 
„Soviețki Sport", aci Keres putea 
obține avantaj decisiv cu muta
rea 38. Df6. In loc de aceasta el 
jucă (în mare criză de timp) 38. 
Rh2? Tc4 39. Df6 C:e5 40. D:e6+ 
Cf7 și rămase fără o piesă. Par
tida se întrerupse. încă timp de 
6 ore, luptă Keres cu dîrzenie 
pentru a obține n.ăcar remiză. 
După a doua întrerupere, el se 
convinse însă de inutilitatea re
zistenței sale și comunică arbitru
lui turneului, care nu era altul 
decît fostul campion mondial Eu- 
we, că cedează partida. Cu acea
sta, Keres încheia încăodată în 
chip nefericit aspirația sa către 
titlul mondial.

Astfel, lui Vasili Smîslov îi re
vine pe merit cinstea de a lupta 
pentru a doua oară direct pentru 
titlul mondial, întîlnindu-l în a- 
nul viitor pe M. M. Botvinik. 
Primul lor meci, desfășurat' în 
1953, s-a terminat cu un rezultat 
de egalitate (12-12) și Botvinik, 
conform regulamentului și-a păs
trat titlul de campion. Desigur, 
viitorul meci va reedita lupta dra
matică de atunci. Să reamintim 
că Smîslov a fost condus cu 2 
puncte diferență, egalînd scorul 
în ultimele partide.

Cine va fi campion mondial? 
întrebarea rămîne deschisă, cu 
singura indicație dată de acest 
tabel al turneului candidaților de 
la Amsterdam, în care sînt cu
prinse în amănunt toate rezulta
tele obținute de cei can au luptat 
pentru cinstea de a deveni cha
lenger la titlul de campion mon
dial de șah.

V. RADU ,



MECIUL DE FOTBAL
Oaspefii

Abia ne-au părăsit fotbaliștii de 
la Spartak Sofia și iată că o nouă 
echipă din capitala Bulgariei este 
oaspe a sportivilor noștri. Ieri, pe 
peronul gării de Nord, au descins 
jucătorii formației Dinamo Sofia 
care va întîlni mîine Locomotiva 
București și, trei zile fnai tîrziu, 
Știința Timișoara.

intîlnireia de ieri în gara de Nord 
a prilejuit numeroase revederi. 
S-au regăsit, la numai două săp- 
tămîni, mulți dintre jucătorii noș
tri care au făcut parte din selec
ționata București cu fotbaliștii 
bulgari pe care i-au cunoscut și cu 
care s-au împrietenit cu acest pri
lej. Neamțu, Seredai, Dungu. Stan
cu și ceilalți i-au salutat cu căl
dură pe jucătorii de la Dinamp So
fia. Iar antrenorul Marian s-a îm
brățișat cu antrenorul Vasili Spa- 
sov, fostul inter sting al naționa
lei bulgare, împotriva căruia Bazil 
a jucat de multe ori la București 
și Sofia.

Ca unul care a întîlnit de atîtea 
ori pe fotbaliștii noștri, antrenorul 
Spasov a devenit un adevărat cu
noscător al fotbalului nostru: „îm
preună cu Milev, Ormandjev, Kos
tov și ceilalți vechi internaționali 
ai Bulgariei, ne-a spus el, am rea
lizat adevărate recorduri de parti
cipare la meciurile cu echipele ro- 
mînești. Se înțelege, deci, că cu
nosc bine fotbalul romînesc și pe 
cele mai reprezentative figuri ale 
lui. Am apreciat jocul unui Marian 
Dumitrescu, Reuter, Pall, Humis. 
îmi face însă mare plăcere să aflu 
că unii dintre vechii mei adversari 
mai joacă încă, și cu destul succes. 
Mă gîndesc la Petschowski, Far- 
mati. și, se înțelege. Ia simpaticul

Mîine pe Stadi onul Republicii
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI-DINAMO SOFIA
au sosit ieri Capitală

Ieri după-amiază, fotbaliștii bulgari s-au antrenat pe stadionul Re
publicii. Iată un aspect de la acest

Filote căpitanul echipei Locomo
tiva, adversara noastră de mîine".

Echipa Dinamo Sofia este una 
dintre cele mai vechi formații ale 
Bulgariei. Ea a activat sub numele 
de Levski pînă în anul 1949, de 
cînd poartă denumirea de Dinamo. 
De remarcat că această echipă a 
cîștigat de ce4e mai multe ori cam
pionatul țării: în 1933, 1937, 1942, 
1946, 1947, 1949,1950 și 1953. Actual
mente, după șase etape, echipa 
Dinamo Sofia ocupă locul opt în 
clasamentul campionatului bulgar

antrenament.
(Foto: MAX BANUȘ)

Ea a reușit două rezultate valo
roase tenminînd la egalitate cu 
fruntașele clasamentului TDNA 
(1—1) și Udamic (0—0). Se vede 
de aici că ea știe să joace ou ad
versari puternici. Dinamo a obținut 
anul acesta o 
internațională

remarcabilă victorie 
întrecînd cu 3—2

mîine se dispută

S-a inaugurat sezonul sportiv de vară la Moscova
MOSCOVA, (Agerpres). —TASS 

transmite :
Pe stadionul Dinamo din Mosco

va, în fața a peste 70.000 de spec
tatori, a avut loc la 2 mai tradi
ționala serbare sportivă cu prilejul 
deschiderii sezonului c’e vară în 
Capitala Uniunii Sovietice.

Serbarea a fost deschisă cu pa
rada sportivilor dir.’Moscova. Spec
tatorii au aplaudat cu căldură pe 
campionul mondial de patinaj vite
ză Oleg Gonciarenko, recordmanul 
mondial la ciclism Rodislav Varga- 
șkin, campioana mondială de sări
turi de la trambulină Tatiana Ka- 
rakașianț și mulți alți sportivi 
fruntași. Apoi, a fost înălțat stea
gul noului sezon sportiv.

La serbare și-au dat concursul 
cef mai buni gimnaști, cicliști și 
scrimeri din Moscova. Mult aplau
dată a fost demonstrația făcută de 
campioana unională absolută la 
gimnastică Sofia Muratova. Pe 
stadion s-a dat apoi plecarea în 
tradiționala ștafetă combinată ca
re s-a alergat pe străzile Mosco
vei. Victoria a revenit echipei 
TSK MO care a parcurs cete 35 de 
schimburi ale ștafetei în timpul de 
56’35”.

Serbarea s-a încheiat cu meciul 
da fotbal dintre echipele Spartak 
Moscova și Torpedo Moscova, frun
tașele clasamentului 
unional.

campionatului

infrîngere
Zenit-Dinamo

A IX-a EDIȚIE A
(urmare din pag. I-a)

sosiți: 1. G. Schur, (R.D.G.) a 
parcurs 140 km, în 3h 33:28 (bonifi
cație 1 minut) ; 2. Klevtov
(U.R.S.S.) bonificație 30 se
cunde; 3. Borra (Belgia); 4. 
C. Dumitrescu (R.P.R.); 5. Brich- 
man (R F. Germană); 6. Brittain 
(Anglia); 7. Greeves (Anglia); 8. 
Schneider (Austria); 9. Baquet 
(Belgia); 10. Baudechon (Belgia). 
După două etape în clasamentul 
general locul I este deținut de aler
gătorul italian Costari cu 6h 12:04. 
F.l e urmat de Schur (R.D.G.) 6h 
12:27, C. Dumitrescu 6h 12:53, 
Klevțov (U.R.S.S.) 6h 12:57 și Brit
tain (Anglia) 6h 13:27.

STALINOGROD. — Nici nu se 
pornise bine din Lodz și alergă
torul bulgar Tvetanov fuge din 
pluton. El își creează 500 de me
tri avans șt rulează puternic mai 
ales că în ajutorul său au pornit 
Ognenschi și Hristov E clar că 
azi cicliștii bulgari sînt puși pe 
fapte mari. Lor li se alătură Vos
triakov. Novak și Brittain. La km. 
50 cei șase alergători au un avans 
de un min. 45 sec. Ii urmează un 
grup de 10. Peste cîțiva kilometri 
sc face joncțiunea astfel că acum 
plutonul fruntaș numără 15 aler
gători (sparge Vostriakov). Grupul 
acționează foarte omogen în „mo- 
rișcă", dar în scurtă vreme, se 
ivesc defecțiuni în fruntea pluto
nului. Hewson și Twedell rămîn 
pe un deal astfel că plutonul frun
taș se compune acum din 13 aler
gători

Pînă acum ritmul cursei a fost 
foarte vijelios gonindu-se cu 40 
km. la oră. Ajungem la kilometrul 
171 unde plutonul cel mare prinde 
din urmă grupul fugarilor. Acum 
în plutonul cel mare sînt toți ci
cliștii romîni afară de Ion Vasile 
care a spart. Mai avem 44 de km. 
pînă la sosire. Intrăm în bazinul 
carbonifer Silezia Neagră. Casele 
satelor, pădurile, nisipul de pe 
marginea șoselei, arăturile, toate 
sînt negre din cauza fumului de 
cărbune care acoperă toată regiu
nea. Dar n-avem timp de privit în 
jur. S-a pornit un nou iureș de par
că abia acum a început cursa. Sprin
turile sînt foarte dese. Se efectuea
ză atacuri pe dreapta, pe stînga, 
toate acestea urmărite cu entu
ziasm și însuflețire de miile de 
soectatori care îi tntîmpină pe ci
cliști. Plutonul e din nou „fărâ
mițat" de desele atacuri și se în
tinde pe mulți kilometri. Din frun
te un motociclist ne aduce vestea 
că Oestergard și Dino Bruni secon
dați de Krolak și Chwiendacz a- 
tacă necontenit cu o vigoare ne
așteptată. In urma acestor acțiuni

„CURSEI RACII"
pierd teren prețios Cestari ..tri
coul galben”, precum și alergătorii 
noștri C. Dumitrescu, L. Zanoni 
și Poreceanu. Pe primul plan al 
cursei se situează un mic grup 
compus din Chwiendacz, Krolak 
(care atacă neobosit). Dino Bruni, 
Blower, Hristov, Brittain, Schur, 
Ognenski, Novak și Oestergard. 
Ajungem la bariera orașului Sta- 
Iinogrod. Mai sînt 15 kilometri 
pînă la sosire. In acest moment 
Constantin Dumitrescu se află la 
un kilometru în urma grupului 
fruntaș și luptă de unul singur. 
Tristă perspectivă pentru clasa
mentul etapei de azi. Pornim cu 
mașina presei în goană pentru a 
asista la lupta de la sosire. Se 
aude din depărtare clocotul stadio
nului care înțesat de spectatori aș
teaptă ivirea cicliștilor. Iată, gru
pul fruntaș a intrat pe pista sta
dionului. Nici nu ne vine să cre
dem 1 Printre cei șase cicliști frun
tași se află și C. Dumitrescu. Ne 
întrebăm cum a putut recupera 
de unul singur într-un interval a- 
tît de scurt aproape un kilometru, 
mai ales că unul din cicliștii frun
tași ai cursei, Schur s-a „pierdut" 
pe străzile orașului? A fost desigur 
un efort excepțional de voință și 
dîrzenie .un efort pentru care C. 
Dumitrescu merită un sincer 
..bravo", un efort care îl va face 
ca la capătul acestei etape să 
îmbrace tricoul galben. Etapa a 
fost cîștigată de Dino Bruni care 
i-a învins la sprint pe polonezii 
Chwiendacz, Krolak, pe francezul 
Le Meen. pe C. Dumitrescu și bul
garul Hristov. Iată clasamentul 
etapei: 1. Dino Bruni, 5 h.06:21 
(bonificație un minut) — medie 
orara 42 km. 2. Chwiendacz — a- 
celași timp (bonificație 30 sec.); 3. 
Krolak; 4. Le Meen; 5. C. Dumi
trescu; 6. Hristov — același timp; 
7. Wisniewski. 5 h. 06:47. împreu
nă cu Wisniewski a mai sosit un 
grup de 27 cicliști și apoi Ia cî
teva secunde de acest grup alți a- 
lergători printre care și Șandru, 
Zanoni, Poreceanu, Moiceanu și Ion 
Vasile.

Clasamentul etapei pe echipe: 
1. R.P. Polonă 15 h. 19:29; 2. Italia 
— 15 h. 19:55; 3. R. P. Bulgaria; 
4 R.F. Germană; 5. R. Ceho
slovacă.

Clasamentul general individual: 
1. C. Dumitrescu (R.P. Romînă) 
11 h. 19:14: 2. Cestari (Italia) li 
h 19.23; 3. Bruni (Italia) 11 h. 20: 
32; 4. Schur (R.D.G.) 11 h. 20:53. 
In clasamentul general pe echipe 
conduce R. P. Polonă cu 33 h. 59: 
30 Pe locul doi se află echipa 
U.R.S.S. (34 h. 01:14), iar pe locul 
al treilea Italia (34h. 01:33).

EMIL IENCEC

Jocul de 
pe Stadionul Republicii de la 
ora 17. In deschidere la ora 
15,15: Progresul CPCS—Loco
motiva Constanța (cat. B.).

LOCOMOTIVA: Dungu-Do-
deanu, Stancu, Macri-Neamțu, 
Langa-Copil, Seredai, Ene II, 
Georgescu, Filote.

DINAMO SOFIA își va al
cătui echipa din următorul lot: 
Elencov (portar), Dimitrov, Fi- 
lipov, Donev, Apostolov (fun
dași), Tvetanov, Arsov, Crstev 
(mijlocași), Takev, lordanov, 
Abadgiev, Alexandrov, Iliev, 
Peev, Gălăbinov (înaintași).

Arbitru: T. Firan (București)

echipa iugoslavă B. S. K. Dinamo 
se bucură de o mare popularitate 
fiind socotită echipa cea mai iubi
tă de publicul bulgar. In Bulgaria 
există chiar... zicala sportivă: din 
7 milioane de cetățeni bulgari... 9 
milioane simpatizează Dinamo So
fia.

Spartak Moscova a înregistrat prima
Campionatul de fotbal al

U.R.S.S. a programat la 2 mai un 
nou derbi de tradiție : meciul din
tre echipele moscovite Spartak și 
Torpedo, cele mat în formă echipe ! 
dîn actualul campionat. Fotbaliștii 
uzinei de automobile din Moscova 
au prestat un joc excelent în care 
s-a remarcat în mod deosebit ata
cantul Eduard Stredțov aducînd 

prima înfrângere echipei Spartak 
ou scorul de 2-0 (1-0). In aceeași 
zi fa Chișinătt Burevestnik a re
purtat un nou succes întnecînd cu 
4-3 echipa Sahtior S tali no. Aceas
tă victorie a adus pe fotbaliștii 
moldoveni pe locul IV în clasamen
tul competiției.

Două meciuri au avut loc la 
Leningrad. Primind vizita Casei 
Ofițerilor din Sverdlovsk, Rezer
vele de Muncă au cedat cu scorul 
de 3-1 în fața proaspetei promovate 
în clasa A. Ou un scor alb a luat

---------

Boxerii dinamoviști
s-au reîntors în țara scrimă de la Karlovy Vary

Miercuri s-a reîntors în țairă ve- \ nnar-* . , ■ , , , . ,nind din R.P.F. Iugoslavia echipa / PRAGA. 4 (prin telefon de la
campioană de box a R.P.R., Dina- > corespondentul nostru). - Joi a 
mo București. In cadrul turneului X “Wut ia Karlovy Vary un con- 
întreprins în R.P.F. Iugoslavia bo- < curs internațional de scrima la 
xerii romîni au susținut două în- } care participă trăgători din Fran- 
tîlnirl obținînd frumoase victorii. X »a, Austria, Romînia și Ceho- 
In primul meci echipa Dinamcț a ( slovacia. Concurenții străini sînt: 
învins la Zagreb cu scorul de > fostul campion
13- 7 echipa campioană iugoslavă X pion ohmpic^ D’Oriola^ și
,.Metalac“. Cel de al doilea meci a L l ' '
avut loc în orașul Niș unde bo
xerii dinamoviști au întîlnit echi
pa Radnicki. Victoria a revenit e- 
chipei bucureștene cu scorul de
14- 6. Cele mai frumoase compor
tări le-eu avut Puiu Nicolae, N. 
Linca, C. Iordache și E. Furesz.

sfîrșit întîlnirea
Tbilisi.

In felul acesta ctasamantul a su
ferit o serie de modificări. Deși 
Spartak Moscova coniinuă să 
conducă, datorită unui golaveraj 
mai bun. Torpedo i-a egaîat pe li-
derâ ca număr de puncte. Ctte
două locuri au cîștigat în clasa-
ment Burevestnik și Casa Ofițe-
riloc.

CLASAMENTUL!
1. Spartak 6 4 11 11: 5 9
2. Torpedo 6 4 11 16: B 9
3. Dinamo Moscova 6 2 3 1 9: 7 7
4. Burevestnik 6 3 1 2 13:13 7
5. Ț.D.S.A. 6 2 2 2 11:10 4
6. Dinamo Kiev 6 1 4 I 6: 7 6
7. Zenit 6 1 4 1 5: 6 «
8. Dinamo Tbilisi 81 3 1 8: 8 5
9. Casa Ofițerilor 6 2 1 3 8:14 5

10. Lokomotiv 5 1 1 3 3: 4 3
11. Rezervele de Muncă 5 1 1 3 8:13 3
12. Sahtior 6 9 3 3 5:13 3

1 • ■

Jucătorii romîni de tenis de masă 
Ia Pekin

in. Jucătoarea chineză a atacat tot 
timpul însă Ella Zeller a apărat 
cu multă precizie. Sub semnul unei 
lupte dîrze s-a desfășurat parlida 
dintre Cian lur.-nin, și jucătorul 
romîn Toma Reiter. Meciul s-a 
încheiat cu rezultatul de 2—0 
(21—12. 21—17) în favoarea lui 
Ciarr-Iun-nin. Intîlnirea Harastoși--. 
Fu Ciu-fan a revenit cu 2—0 (21 
—19, 21—13) sportivului chinez. 
Matei Gantner a învins cu 2—0 
(21—14, 21—15) pe Fan Sin-tien 

In ultima partidă Ha Cian-kuan 
l-a întrecut cu 2—0 (21—15, 21 — 
15) pe Mircea Popescu, astfel că 
scorul final al întîlnîrii a fost de 
3—3

au evoluat
PEKIN, 3 (Agerpres). — Agen

ția China Nouă transmite :
Jucătorii de tenis de masă din 

R.P.R. și-au continuat turneul în 
R.P. Chineză susținînd la 2 mai la 
Pekin o întîlnire cu cei mai buni 
jucători chinezi. Evoluția sportivi
lor romîni a stîrnit un mare inte
res. Peste 6000 de spectatori, pre
cum și numeroși membri ai dele
gațiilor străine care au fost invi
tați în R.P. Chineză cu ocazia 
sărbătoririi zilei de I Mai, au asis
tat la desfășurarea întrecerilor.

In primul meci Angelica Ro- 
zeanu a învins cu 2—1 (21—14. 
•18—21, 21—8) pe Ien Pel-ciim. 
Ella Zeller a dispus eu scorul de 
2—0 (21-17, 21—17) de Sun Mei-

• După cum anunță ziarul Soviețki 
Sport, la ultimul concurs atletic un 
număr de șase atleți sovietici au ob
ținut performanțe de peste M m. la 
aruncarea ciocanului: Samoțvetov 64,41 
m. (performanță care constituie al 
doilea rezultat din lume, după re
cordul mondial al lui Krivonosov!. 
Nikulin 92,78 m., Red’kin 61,59 m., Ie- 
gorov 60,99 m., Tkacev 60.99 m. și 
Krasnov 60,58 m. De remarcat că în 
prezent un număr de 9 atleți sovietici 
au obținut rezultate peste 60 m.
• Iată cîteva rezultate mai bune

înregistrate la campionatele franceze 
de înot în bazin acoperit, (33 m.): 100 
m. liber bărbați: Eminente 56,4; «04 
m. liber: Boiteaux 2:124; 100 m. spate: 
Bozon 1:05.8, Coignot 1:06.8; 860 m. 
liber: Boiteaux 9:42,8; 100 m. liber 
femei: Frost 1:97.2 (record); IM m. 
spate: Sendral 1:16.6; 400 m. liber:
Frost 5:10,7.

A Cunoscutul atlet vest german H. 
Fiitterer s<-a reluat recent antrena
mentele. Săptămina trecută el a par
ticipat la un concurs în proba de 200 
m. obținînd rezultatul de 21,7.
• La Belgrad a avut loc tradițio

nalul joc de fotbal dintre cele mat 
buna echipe din capitala R.P.F. Iu
goslavia: Partizan și Steaua Roșie.

mondial și cam- 
" ’ ' i Del- 

barre (Franța), Fels și Kerb, (Aus- 
strîa), Chelarti, Tapalagă, Zitahy, 
Matei (Rominia), Co'ombetti (Ita. 
lia), etc.

In prima zi s-a desfășurat pro
ba de floretă bărbați. Surpriza 
a constituit-o înfrîngerea suferită 
în primul tur de trăgătorii Zilahy 
(R.P.R.) care a avut o comporta
re foarte bună la concursul desfă
șurat la Hradeț Kralove cu cîteva 
săptămîni în urmă, și Kerb (Aus
tria). De notat porformanța tră
gătorului cehoslovac Moraveț ca
re a dispus de D’Oriola cu 5—4.

In turneul final s-au calificat 
doi concurenți romîni: Tapalagă 
și Cheîaru care au avut o com
portare meritorie, clasîndu-se pe 
locurile 4 și 5. Iată clasamentul 
final: 1. D’Oriola (Fr.) 7 v. (8 
tușe) ; 2. Moraveț (Ceh.) 4 v. 
(20 tușe) ; 3. Janda (Ceh.) 4 v. 
(21 tușe) ; 4. TAPALAGĂ (R P.R.) 
4 v. (26 tușe) . 5. CHELARU
(R.P.R.) 3. v. (22 tușe); 6.
Chmela (Ceh.) 3 v. (27 tușe); 7 
Koliak (Ceh.) 2 v.; 8. Marșal 
(Ceh.) I v.

Concursul continuă cu probele 
de floretă femei, sabie și 6padă.

JINDRICH PEJCHAR

După un meci spectaculos victoria a 
revenit cu scorul de 2-6 (0-6) echipei 
Steaua Roșie. Aceasta este 
victorie pe care o obține 
Steaua Roșie in ultimii 6 ani 
echipei Partisan.

prima 
echipa 

in fața

• Echipele cehoslovace de fotbal 
au susținut numeroase întîlniri in
ternaționale. La Bratislava echipa 
locală Slovan a terminat la ecalitate 
2-2 cu echipa austriacă Grazer A. K. 
Echipa selecționată a orașului Ko
sice a întrecut cu scorul de 2-0 echi
pa maghiară din Miskolcz. iar la 
Ostrava echipa Banik Vltkovice a 
făcut meci egal 1-1 cu echipa polo
neză Radlin.

• Echipa de handbal masculin a 
R. F. Germane a întrecut reprezen
tativa Portugaliei cu 22:7. Intîlnirea 
a avut loc Ia Hanovra.
• In cadrul unul concurs de nata- 

țle organizat zilele trecute la Buda
pesta au fost obținute cîteva re
zultate bune: 1M m. Uber: Magyar 
57,4! IM m. fluture: Tumpek 1:05,8, 
2M m. bras: Utassl 2:414, 100 m. spate 
femei: Pajor 1:13,7. 4M m. liber te
mei: 5:16,6.
• Iată cîteva rezultate din primai 

tur al „Cupei Davis*': Cehoslovacla- 
Paklstan 5—4, Irlanda-Finlanda 4—4. 
Elveția-Luxembnrg 3—2, Spania-Mo- 
naco 3—2, Norvegia-Israel 4—1. In- 
goslavia-Egipt «—1. oianda-Turcia 
S—4.
• Atletul cehoslovac Milan Skrottf. a 

realizat două recorduri mondiale ta 
marș: 34 mile: 4h 16:14,6 (vechiul re
cord Roka-R.P.U. 4h 20:164) și la 34 
km.: 4h 26:65,2 (vechiul record So- 
mogyl 4h 28:24,8).
• La Jocurile Olimpice de ta Mel

bourne Franța va fi reprezentată de 
o delegație alcătuită din 180 sportivi, 
printre care 44 scrimeri, 25 atleți, 15 
înotători, etc.
• Echipa de box a Budapestei a în

trecut la Berlin, reprezentativa Ber
linului occidental cu 16—4.
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