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Știința Timișoara a întrecut 
Dinamo Sofia după un joc

de bună valoare
TIMIȘOARA 9 (prin telefon).— 

Stadionul „23 August" s-a dove
dit neîncăpător ipentru spectatorii 
dornici să urmărească întâlnirea 
internațională Știința-Dinamo So
fia. La joc — terminat ou rezulta
tul de 1-0 (1-0) în favoarea gaz
delor — au asistat peste 12.000 
de iubitori ai fotbailuliuâ și ei au 
avut satisfacția de a urmări un 
meci de bună factură, dinamic, 

. spectaculos. Știința, care a susți
nut diuipă 11 ani un joc interna
țional, a reprezentat cu cinste fot- 

, balul nostru, obținînd o victorie 
pe deplin meritată. Antrenorul 
Spasov a declarat după joc: Știin
ța este o echipă bună care practi
că un fotbal modern".

Studenții au fost superiori fot
baliștilor bulgari, reușind să rea
lizeze acțiuni mult mai eficace cate 
l-au pus la grea încercare pe por
tarul Dervenski. Dinamo a com
binat foarte bine în cîmp, jucă
torii bulgarj dovedind o excelentă 
pregătire tehnică, dar și o lipsă 
de eficacitate.

Știința a început puternic și, 
după ce Dervenski salvează în cor
ner un șut al luii Boroș (min. 4), 

• marchează în min. 12: Lazăr îl 
deschide „printre" pe Cioscscu 
care trage imparabiil în colțul 
drept al porții : 1-0. In continuate 
Știința mai are situații de gol, dar 
Dervenski apără (min. 26 și 35). 
După pauză studenții ratează o o- 
cazie mare: Ciosescu, la 2 <n. de 
poartă, trage dar stoperul salvea
ză de pe linia porții (min. 47). 
De asemenea Dinulescu (min. 80) 
aflat singur în fața porții șutează 
neplasat și Dervenski apără.

Arbitrat Ilie Drăghici (Bucu
rești) a condus corect. Formații:

ȘTIINȚA: Curcan (min. 40,
Franciscovici) - Sbîrcea, Brînzei 
(min. 46, Androvici), Florescu-Co- 
jereanti, Nicolin-Lazăr (min. 72, 
Gîrleanu), Tănase, Ciosescu, Dina- 
'escu, 'Boroș.

DINAMO: Dervenski-Doncev, Fi- 
Upov, Apostolov-Arsov (mm. 75, 
Dimitrov), Zvetanov-Abadgiev, Ta- 
nev, Peev, Alexandrov (min. 72, 
Galabinov), Iliev.

S-au remarcat: Florescu, Coje- 
reaniu, Lazăr, Boroș, Dervenski, 
jliev, Zvetanov.

A. GROSS

Echipa de tenis de masă a R.P.R. 
in drum spre patrie

PEKIN, 8 (Agerpres). — Agen
da China Nouă transmite :

Echipa 
r.p.R. 
teu în 

mai 
patrie.

La plecare, pe aeroport, delega- 
ia sportivă romînă a fost salutată 
ie Iun Kao-tan, vicepreședinte ai 
Comitetului pentru Cultură Fizică 
i Sport din R. P. Chineză și <te 
mmeroși sportivi. De asemenea 
iu fost prezenți membri ai Amba- 
adei R.P.R. la Pekin.

de tenis de masă a 
care a întreprins u‘n tur- 
R.P. Chineză a părăsit la 
orașul Pekin plecînd spre
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Harlequinii au întrecut pe
Bartlett, Davies și Simons 

au cucerit simpatia publicului nostru
Harlequins a venit la București 

și a impresionat prin jocul 
prestat. Pe scurt, ce ne-a arătat 
Harlequins ? Că rugbiul este un 
sport foarte frumos, atunci cînd este 
jucat clar, după o concepție pre
cisă, căreia i se suipun toți 
componenții formației folosind 
bineînțeles, în ce! mai înalt 
grad, toate cunoștințele lcr și toate 
resursele fizice. In meciul de ieri, 
de pe stadionul Dinamo, Harlequins 
a apărut ca o echipă completă, cu 
un echilibru armonios între compar
timente. Principala armă a celebrei 
echipe engleze este atacul, căruia 
cei 15 „arlechini" îi consacră aproa
pe toate cele 80 de minute regle
mentare ale unei partide. 
jucător este preocupat de 
cum poate crea un atac sau măcar 
o fază care să favorizeze atacul. 
De aceea, îndată ce balontîl este 
câștigat, englezii îl deschid liniei 
dinapoi. Aceasta Inițial, fiindcă în 
cazul în care componenții liniei de 
trei sferturi nu pot concretiza, a- 
tunci balonul ia o altă cale fiind 
jucat cu o măiestrie egală de către 
înaintașii care formează în 
spontan o a doua linie de atac. Gînd 
jocul la mînă a epuizat toate posi
bilitățile, atunci balonul este lovit 
cu piciorul. Aceste lovituri stat 
foarte bine executate șl totdeauna 
găsesc locurile goale, neacoperite 
de fundaș.

Jucătorii noștri au părut depășiți 
în viteză. Părerea noastră este că 
nu atît viteza în alergare a oaspe
ților a fost elementul principal care 
a decis lupta în favoarea lor, ci 
mai ales viteza de circulație a ba
lonului, pe care englezii îl pasează 
foarte rapid, precis și atunci

Fiecare 
modul

mod

ce! care urmează să-l primească 
este lansat In plus, orice jucător 
englez, atunci cînd are balonul exe
cută un sprint de cîțiva metri, per
pendicular pe linia buturilor adver
se, ceea ce lansează întregul atac 
spre punctul unde el trebuie să a- 
jungă.

Echipa noastră a început promi
țător jocul și a avut chiar două si
tuații favorabile de a marca. Lipsa 
de experiență a unor jucători, pri
peala și greșita concepție de joc 
s-au vădit mai ales în astfel de îm
prejurări. Practicînd un joc simplistt 
bazat pe apărare (cu toate că nu
meroase baloane din grămadă și din 
margine ne aparțineau și indicau 
alegerea atacului ca mijloc tactic) 
echipa noastră a permis englezilor 
să-și facă jocul obișnuit. De aseme
nea, lipsa de variație în acțiuni a 
arătat oaspeților că se află în pre
zența unei formații care poate fi 
derutată tocmai, prin folosirea unor 
scheme tactice diferite. Astfel, am 
remarcat în afara atacurilor clasice 
duse pînă la aripă, dar în mare vi
teză, încrucișările (foarfecă) între 
centri, între jumătatea la deschi
dere și linia a IlI-a, recentrări etc.

Echipa bucureșteană nu a sezi- 
sat că atacul oaspeților a fost mult 

timp lipsit de aportul lui Anderson, 
care l-a dublat tot timpul reprizei 
a doua pe fundașul Gardner, rănit 
în primele minute de joc și nu a 
reușit să treacă jocul pe înaintare, 
atunci cînd s-a vădit clara superio
ritate a englezilor în. jocul liniei de 
trei sferturi.

Prin prisma tuturor acestor consi
derații și ținînd seama și de greșe
lile comise de jucătorii bucureșteni 
(pasa întîrziată și imprecisă a lui 
Țibuleac, care a dus la minunata 
intercepție a lui Davies, ori neaco-

De-abia tatonat balonul a și luat drumul liniei de trei sferturi, des
chis foarte rapid de Pontins. Ște fan Constantin se îndreaptă 
spre jumătatea la deschidere a echipei engleze. (Foto: IW. BANUȘ)

A iX-n EDiTiE n tfa/zAeifâpeti
BERL1N 8 (prin telefon de la 

rimisul nostru). Etapa Gonlitz- 
lerlin (228 km) s-a dovedit foarte 
ificilă pentru mulți dintre cicliș- 
i plecați în întrecere. Ploaia și 
intui au fost obstacole grele ta 
alea lor iar oboseala acumulată 
i cele cinci etape și-a spus și ea 
n cuvtat greu 1 In această etapă, 
tn numărat, de altfel, cele mai 
•uite abandonuri: 11. Printre cei 
:oși din cursă se află englezii 
rittain (animator în primele eta- 
•e), Hewson, Tweddel, italianul 
bruni, belgianul Van der Linden, 
.ybeire, Johansson, Wasilfevski, 
errari, Schmidt și Santoux. Adăo- 
jndu-i pe Schreiber, Speicher 
Luxemburg), Airende, Post, țO- 
jnda), Mossiere (Elveția) oare

2.073.131 PARTICIPANT!
LA SPARTACHLADA DE IARNĂ 

A TINERETULUI
Ieri a avut loc la sediul 

C. C. F. S. festivitatea de pre
miere a regiunilor cu cea mai 
bună mobilizare în Soartachiada 
de iarnă a tineretului. Cu acest 
prilej, tov. I. Cîrcei, președin
tele comisiei centrale de organi
zare, a făcut o amplă expunere 
a felului cum s-au desfășurat în
trecerile. Numărul participanți'or 
la această competiție de masă se 
ridică la 2.OT3.131. Pe regiuni. Pri
mul loc este deținut de regiunea 
Stalin, urmată în ordine de Timi
șoara, Hunedoara, Suceava, 
iova, etc.★

tinerii rugbiști bucureșteni
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Un moment tradițional: schimbul de fanioane și flori dintre că
pitanii echipelor.

perirea locului rămas liber prin de
plasarea lui Ștefan Constantin spre 
jumătatea la deschidere adversă) 
rezultatul apare normal. El putea 
fi chiar și mai categoric dacă Harle
quins nu ar fi ratat două lovituri 
de pedeapsă din poziții favorabile 
(și beneficiind de avantajul vîn- 
tiilui).

Și acum, iată 
principate 
Harlequins 
de centrul 
minunată 
continuată 
cată de Woodruff. Min. 9 : Bărăscu 
execută un frumos contraatac (fun
dașul englez se accidentează). Tre
ce în locul său Whyte. O frumoasă 
intrare a lui Anderson,, la care par
ticipă și jumătatea la grămadă Pon
tins. Min. 16 : Mehedinți lămurește 

printr-un curajos placaj o fază cri
tică; reintră Gardner. Min 19 : lovi
tură liberă pentru Harlequins. Min. 
21 : dribling prelungit pînă aproape 
de butul advers, executat de Mer- 

ghișescu, Min. 23: atac romînesc 
cu linia de 3/4 ratat de puțin. Min. 
24: excelent atac al lui Woodruff 
placat în ultimă instanță. Min. 28 : 
lovitură liberă București B. Exe
cută Țibuleac (ratează de puțin). 
Min 32 : A. Barbu are o mare oca
zie de a înscrie. Alunecă și cade. 
Din min. 34 englezii atacă dezlăn
țuit și gazdele se apără cu dispera
re. încercările ait fost realizate de 
Thompson (min. 58) după o combi
nație cu Bartlett— care și transfor
mă — și mjn. 75 în urma intercep
ției lui Davies (transformă Bart
lett). Scor final : 10—0 (0—0) pen
tru Harlequins.

Au jucat formațiile : „Harle
quins" : Gardner, Woodruff, Si
mons, Davies, Anderson, Bartlett, 
Ponttas, Sanders, Labuschagne, 
White, Blaasdale. Grirusdell, Tho
mas, Mallet, Thompson .

cîteva momente 
ale jocului: mim. 8 : 
trece pentru prima oară 
terenului, dar printr-o 
„gaură" a lui Davies, 
de Simons și nefructifi-

a*

Echipa R. P. R. pe locul III 
în etapa Berlin * Leipzig

au abandonat ta etapa a IV-a și 
pe Gnu-nvaild și Venclovschi care 
au ieșit și ei din cursă, constatăm 
că numărul total al ceior care au 
abandonat se ridică la 18. Și au 
mai rămas încă șase etape!...

Dar să vedem cum s-a desfășu
rat această etapă, bogată în eve
nimente. Se pleacă din Goriitz 
foarte „tare", pe o ploaie torențială. 
La ieșirea din oraș, Brittain se 
consultă cu antrenorul, flancat de 
Hewson și Tweddel. Miai tîrziu a- 
flăm că toți trei au abandonat. La 
km. 5 îi imită Bruni, care terminase 
cu mare greutate etapa Wroolaw- 
Gorlitz. La km. 15 constatăm 
grupul de cicliști s-a împărțit 
trei plutoane, despărțite între 
de cîte 30 și 40 de secunde.

că 
in 

ele
In

primul pluton se află aproape 30 
de cicliști, printre care remarcăm 
în goana mașinii pe Kolumbet, 
Verșinin, Vostriakov — toți sovie
tici — Krolak, Nyman, Meister 1, 
Meister II, Liider, Kolev, romtaii 
C. Dumitrescu, G. Moiceanu și 
alții. Al doilea pluton e condus pe 
rind de Schur, C. Șandnu, Oes tar
ga ard și Corteggiani, ta vreme ce 
al treilea grup numără în rîndu- 
riile sale pe L. Zanoni. Șt. Pare- 
ceamu, iugoslavul Valcik, Hardt, 
Charpentier, R. Jacobs, Peters, etc. 
Urmează apoi 
condus de Ion 
moment, după 
„tricoul galben"
Kolumbet care l-a întrecut cu multe 
secunde pe Schur (R.D.G.). Ace-

grosul plutonului, 
Vasile. In acest 

calculele noastre, 
e pe umerii lui N.

leași gloduri par că-1 frămîntă și pe 
Schur care lansează La km. 35 un 
puternic atac, pentru a reface te
renul. El intră însă în roata unui 
alergător și se produce o busculadă 
în care mai stat angrenați încă 
cinci cicliști. Schur se rănește se
rios. Stolper, colegul său de echi
pă. răimîne să-l ajute, dar Schur 
va pierde minute prețioase.

Dar iată că am ajuns la Cott
bus, după ce am parcurs 85 de 
km. Prin oraș trec primii : Krolak, 
Novak și Chwiendacz. Intre t mp, 
plutonul ce fus.se condus miai 
înainte de Schur s-a apropiat de 
grupul fruntaș la 46 de s cunde 
iar peste cîțiva kilometri va urma

(Continuare în pag. 4-a.}

București B: Buda, Bărăscu, 
Nanu Radu, Țibuleac, Barbu, Ga- 
brielescu, Merghișescu, Ștefan 
Constantin, Mehedinți, Florescu, 
Doruțiu, Blăgescu, Floarea, Căpu- 
șan, Manolache.

Dr. Cooper a condus foarte larg, 
ifâsînd greșeli nesiancționaite, ta 

detrimentul ambelor formații, dar 
în avantajul spectacolului.avantajul spectacolului. .

Ziaristul englez
TERRY O’CONNOR

de la „Ewening News*  
despre meciul de ieri:
arle quins își datorează vio- 
toriaunei mai mari rapidi- 
tăfi în afara grămezii, dar 

ei au fost mai mult decît egalați 
în toate fazele jocului înaintării. 
Echipa Bucureștiului a fost foarte 
eficace în prinderea mingii în gră
mada deschisă, iar în linie Mehe- 
dinți a arătat o tehnică înaltă.

Una din lipsurile echipei bucu-> 
reștene a fost trecerea balonului. 
Aceasta s-a vădit mai ales în mi-> 
nulele de la sfîrșit, cînd Davies a 
putut să facă o intercepție în tim
pul unui atac bucureștean. El a 
putut să anticipeze pasa. Davies a 
fost un centru remarcabil în echi
pa Harlequins și se pare că a 
cîștigaf un avantaj psihologic a- 
supra adversarilor săi chiar din 
prima repriză. In afară de făptui 
că DOvies a scăpat de cîteva ori, 
placajul bucureștenilor a fost su-< 
perb.

Hănlequlnii au uzat de unele 
mișcări neobișnuite, cum este pasa 
întoarsă și „foarfecă" aceasta pă- 
rlnd să pună în derută pe adver
sari. Acest caz s-a produs clnd. 
jumătatea în grămadă Pontins a 
creat eseul Tui Thomson. El a făcut 
o pătrundere în loc să paseze șl 
aceasta a înșelat apărarea.

Rugbiul romînesc este foarte a- 
vansat și dîrzenia jucătorilor poate 
să rivalizeze cu oricine în hume. 
București B a fost lipsit uneori de 
viteza necesară jocului. Oricum. 
Harlequins nu are nici un motiv 
să fie prea încrezător pentru me
ciul de s'mbătă.

Am vizitat 22 de țări m activi
tatea mea Pe tărîmul sportului și 
pot să spun că ospitalitatea acor
dată aci Harlequinilor a f.o'i mai 
mare decît m-aș fi așteptat in ori
care altă țară. Turneul a fost or
ganizat admirabil și s-a depus 
toată grija pentru a asigura Hcrr- 
lequinilor o ședere cît mai plăcută 
Sint convins că jucătorii noștri se 
vor întoarce cu bogate amintiri 
din București și cu un mare „res
pect față de rugbiul romînesc".



Hotarîri ale comisiei 
centrale de schi

De curînd, comisia centrală de 
schi,, analizînd desfășurarea cam
pionatelor individuale pe anul 1956 
a constatat că aceste întreceri au 
fost slab organizate. Astfel, nu a 
existat suficient timp pentru or
ganizarea campionatului, comite
tul care s-a ocupat de această mun
că neavînd deci timp de a lua 
toate măsurile necesare; tov. An
ton Netolinschi, vicepreședinte al 
com'siei centrale, nu a asigurat o 
conducere unitară, nu a controlat 
activitatea celorlalți tovarăși din 
comisia de organizare și totodată 
a luat hotărîri contrare regula
mentului. Reprezentanții diferite
lor regiuni s-au prezentat foarte 
slab pregătiți, selecționarea făcîn- 
du-se prin concursuri organizate 
formal.

Inspecția de schi și antrenorul 
de stat au adus la organizarea a- 
cestor competiții pn aport destul 
de slab. Totodată, corpul de arbitri 
folosit la campionate a fost redus 
ca număr. Mai mult decît atît, co
misiile orășenești de schi din Bu
curești șj Orașul Stalin au delegat 
arbitri neclasificați. Avînd în ve
dere cele de mai sus s-a hotărît să 
se dea un avertisment scris tov. 
Alexandru Argiiiropol, un avertis
ment președintelui comisiei de or
ganizare, Anton Netolinschi, ca și 
tovarășilor Petre Focșeneanu (pen
tru lipsă de interes și inițiativă în 
buna organizare a campionatului), 
Ion Cojocaru pentru nedarea pîr- 
t’ei de concurs în condiții bune-. 
Responsabilul arbitrilor de porți la 
proba de slalom uriaș tov. Gheor- 
ghe Gaitănar este suspendat ca 
arbitru de schi pînă la data de 1 
aprilie 1957. Pentru lipsa de la 
posturile lor, arbitrii Aurel Muntea- 
nu și Ștefania Teodorescu sînt 
suspendați pînă la 31 decembrie 
1956. Pentru nepunerea fanioane- 
Icr la timp arbitrii Ion Nan și Va- 
sile Lupșan primesc avertisment. 
In "celași timp, s-a hotărît reor
ganizarea colegiului central de ar- 
b’t^i. ținerea a două ședințe de 
anabze cu comisele orășenești din 
București și Orașul Stalin precum 
și luarea de măsuri pentru reîm
prospătarea cunoștințelor arbitri
lor dm aceste două centre..

Motocicliștii noștri fruntași 
concurează la Russe (R.P.B.) 

și Orașul Stalin
Incepînd de duminică motocicli- 

Știi își vor disputa întîietatea în 
cadrul alergărilor de viteză pe cir
cuit. In țară, prima întrecere ofi
cială va avea loc la Orașul Stalin 
în organizarea colectivului spor- 
tjy Voința ; competiția se va des
fășura pe traseul clasic situat în 
centrul orașului.

1-3 Orașul Stalin. în afara moto- 
cicliștilor din localitate vor mai fi 
prezenti la startiud probelor de du
minică si majoritatea alergătorilor 
din Camtală (de la Casa Centrală 
a Armatei, Dinamo, Metalul, Lo
comotiva și Voința).

In afara acestei competiții, o 
parte dintre motocicliștii asociației 
Dinamo vor participa tot dumi
nică la un concurs de viteză pe 
circuit în compania motociolistilor 
fruntași din R.P. Bulgaria. Cursa
— o-gamizată de asociația Spartak
— se v? desfășura la Russe. pe un 
traseu de 2.300 m.

In vederea aceste; competiții, as
tăzi va părăsi Caipitala îndrentîn- 
rilu-se spre Russe următorul lot de 
alergători : Mihai Pop, Tudor Po
pa, Iosif Popa (125 cmc) ; C. Ne- 
delcu, L. Szabo, I. Kerestes (250 
cmc) ; V. Szabo, Gh. Stoleru, Gr. 
Bere ni (350 cmc) ; I. Olaru, M. 
Sărățeanu, M. Cemescu (500 cmc); 
Venera Vasilescu, Ilona Kekves 
(150 cmc).

Tot duminică, însă după-amiază, 
Va mai avea loc la Russe și o 
competiție de dirt-track la care vor 
iu.a parte un lot de 6 motocicliști 
din cei enumerați mai sus și H. 
Sitzler.

Traseul circuitiuiluii de viteză de 
Ha Russe se prezintă foarte dificil 
dlin cauza numeroaselor viraje pe 
care Ie are precum și a liniilor 
drepte scurte care n,u depășesc 
300—350 m. Pentru recunoașterea 
traseului și pentru antrenamentele 
oficiale motocicliștii au fost pro
gramați să efectuezi cîteva ture de 
acomodare în cursul zilelor de vi
neri și sîmbătă.

ÎNCEPE CAMPIONATUL REPU
BLICAN DE TENIS PE ECHIPE

Sîmbătă, cele 
mai1 bune formații 
de tenis din țara 
noastră vor începe 
„cursa” pentru de
semnarea echipelor 
campioane ale 
R.P.R. pe anul 

1956 la cele trei probe: mixt, băr
bați șj femei. La această între
cere, care se va desfășura timp de 
patru luni, iau parte 10 echipe: 
C.G.A., Progresul I.T.B., Progresul 
Tg. Mureș, Progresul Cluj, Con
structorul București, Metalul Stea
gul roșu Orașul Stalin, Dinamo 
București, Metalul Electromotor 
Timișoara, Flamura roșie U.T.A. 
Arad și Știința București. Sini, 
bătă și duminică sînt programate 
următoarele jocuri: Tg. Mureș: 
Progresul-C.C.A., Orașul Stalin: 
Metalul Steagul roșu-Dinamo Buc., 
Timișoara: Metalul Electromotor- 
Progresul I.T.B. Intîlnirile Progre
sul Cluj-Constructorul Buc. și Fla
mura roșie U.T.A. Arad-Știința 
Buc. au fost aminate.

MECIURILE DE BASCHET 
DE AZI

Se poate spune că meciurile de 
baschet programate pentru azi în 
cadrul campionatului republican 
masculin vor clarifica în mare mă
sură situația clasamentului, în spe
cial în partea de mijloc și de jos. 
La' Tg. Mureș, de pildă, echipa 
locală Progresul în-fîlnește Progre
sul Cluj, cu cate se află la ega
litate de puncte, iar la Orașul 
Stalin, Progresul din localitate 
va încerca să se apropie cu încă 
un punct de dinarnoviștii din Ora
dea. In celelalte partide, echipele 
bucureștene Locomotiva P.T.T. și 
Dinamo se deplasează la Tg. Mu
reș și respectiv Cluj. Trebuie să 
remarcăm faptul că atît Dinamo 
Tg. Mureș, cît și Progresul Cluj 
au manifestat în ultima vreme o 
formă bună așa că, deși formațiile 
bucureștene au prima șansă, sur
prizele nu sînt excluse. In Capitală 
se dispută un singur meci, între 
echipa studenților de la Institutul 
de Cultură Fizică și C.C.A. Pro
babil că în această partidă mili
tarii vor trece — în sfîrșit — 
de tradiție și vor obține un re
zultat favorabil. Spunem aceasta, 
hazîn-du-ne pe forma bună a echi
pei C.C.A., precum și pe faptul 
că valoarea formației studenților 
nu este încă suficient de ridicată. 
Partida din Capitală se dispută pe 
terenul Progresul F. B. la ora 
19,301

Care vor fi noii campioni de scrimă ai tării noastre?
Din dorința de a vă reda ulti

mele amănunte privitoare la pregă
tirile și desfășurarea campionatelor 
individuale de scrimă pentru maeș
tri și categoria I am colindat ieri 
toate sălile de scrimă din Capitală 
și, în plus, am încercat să intrăm 
în legătură telefonică cu secțiile 
fruntașe din restul țării. Strădania 
noastră a fost zadarnică. Peste tot 
trăgătorii și antrenorii care ne in
teresau plecaseră de acum spre 
Orașul Stalin pentru a ajunge, din 
timp, la locul marilor întreceri 
republicane.

In ultimul moment am reușit să 
luăm legătura cu lotul feminin al 
țării noastre (Mariia Vicol, Elena 
Șamșudeanu, Olga Orban, Ecate- 
rina Orb și antrenorul lor Alexan
dru Csipler) care și-a amînat ple
carea din dorința de a mai face un 
antrenament de sală în vederea 
apropiatelor întreceri internațio

nale de la Como (Italia).
Cerîndu-i părerea lui Alexandru 

Csipler asupra desfășurării și re
zultatelor acestui campionat repu
blican individual, am primit urmă
torul răspuns : „Sînt convins că ne 
găsim înaintea celor mai dîrze 
întreceri individuale care s-au des. 
fășurat vreodată în țara noastră. 
Lupta între elementele noi, afir
mate cu ocazia recentelor întreceri 
interne și internaționale și trăgă
torii vechi și consacrați va fi deo
sebit de interesantă. Nu știu a cui 
va fi victoria, dar am convingerea 
că valoarea actuală a jui Tapalagă, 
Uray, Zilahy, Mureșami. Laszlo și

„CUPA 1 MAI" LA TIR

In cadrul „Cu
pei 1 Mai“ la tir 
s-au înregistrat 
următoarele rezul
tate : Masculin
(3 x 20 armă 
sport) : 1. Iosif
llyes (R.A.M.),

513 p., 2. Vasile Bivolaru (Ploești)
510 p., 3. Const. Pavel (Oradea) 
506. p., 4. Pavel Loghin (Bucu
rești) 500 p., 5. Geza Lakatos
(Cluj) 500 p'.; Feminin (3 x 20 
armă sport) : 1. Elisabeta Popovici
(Timișoara) 494 p„ 2. Anca Ma-
nolescu (București) 491 p., 3.
luliana Teașcă (Timișoara) 490 
p., 4, Roze Bolesch (Orașul
Stalin) 487 p„ 5. Ileana Vișinescu 
(București) 485 p. Echipe (mas
culin) : 1. Orașul Stalin 2444 p„ 
2. București (oraș) 2434 p., 3. 
Cluj .2424 p., 4. R.A.M. 2423 p.,
5. Ploești 2420 p.; Echipe (fe
minin) : 1. Timișoara 2391 p., 2. 
București (oraș) 2365 p-, 3. Cluj 
2246 p., 4. Ploești 2227 p., 5. 
Orașul Sta’,in 2220 p. Clasament 
general al „Cupei 1 Mai“ : 1.
București (oraș) 4799 p., 2. Timi
șoara 4768 p., 3. Cluj 4670 p.

COMBATIVITATE DE LA ÎNCE
PUT PÎNĂ LA SFIRȘIT: O NOI A 
TACTICA A CICLIȘTILOR NOȘ

TRI

Competiția ci* * 
clistă „Cupa Re- 
co'ta“ desfășurată 
de-a lungul a 352 
km. a constituit un 
bun antrenament al 
cicliștilor noștri 
fruntași din rîn- 

$ CICLISM. — Faza raională a 
campionatului republican de semi- 
fond care initial trebuia să se des
fășoare pe șoseaua București-Tîrgo- 
viște, va avea loc duminică dimi
neața (ora 8, km. 8) pe șoseaua Bucu- 
rești-Urziceni.

• VOLEI. — Intîlnirea desfășurată 
marți în cadrul campionatului repu
blican masculin între echipele Pro
gresul ITB București și Progresul 
Citi? s-a încheiat cu victoria bucu- 
reștenilor cu scorul de 3-1 (20-22, 15- 
13, 15-10, 15-11). Meciul a oferit un 
spectacol interesant, în care jucăto
rii au depus toate eforturile pentru 
realizarea victoriei. Arbitrul St. Stă- 
nescu (Floești) a condus bine în pri
mele două seturi, dar în următoarele 
s-a lăsat influențat de jucătorii echi
pei Progresul ITB și de public. Ju
cătorii bucureșteni Pelin și Nicolau 
au avut o comportare nesportivă, 
protestînd deseori la deciziile arbi
trului. (V. Dumitru-corespondent).

o CANOTAJ. — Incepînd de 
sîmbătă de la ora 9 ți pînă 
duminică după-amiază se vor 
desfășura pe lacul Snagov în
trecerile campionatului republi
can de caiac-canoe (fond).

• Biletcile -pentru jocul C.C.A.-Pro
gresul s-au pus în vînzare la a- 
genția Centrală Pronosport, agen
ția Dinamo, agenția C.C.A., casele 
diin str. Hașdeu, casa de bilete de 
la sala Dailies. Pentru meciul Lo
comotiva București-Dinamo Bucu
rești, biletele se vor pune în vîn- 
zare la aceleași case incepînd de 
astăzi la prînz.

dul cărora urmează să se alcătu
iască Iotul particiipa.nțiilor la „Cursa 
Prieteniei Romîno-BuJgare", Sofia- 
București. Urmărind cele trei etape 
ale întrecerii am reținut o serie 
de aspecte îmbucurătoare. Este 
vorba — în primul rînd — de 
tactica sănătoasă adoptată de ma
joritatea cicliștilor de a iniția ac
țiuni chiar de la începutul etapei 
și nu spre sfîrșitul cursei așa cum 
făceau pînă acum. Am asistat la 
sprinturi lungi efectuate pe mar
ginile șoselei, la nenumărate hăr
țuieli, la evadări executate cura
jos (nu „focuri de paie“ cum ne 
obișnuisem să vedem), la rulaj 
rapid (fără perioade lungi de 
acalmie), etc. Toate acestea chiar 
dacă nu sînt lucrurj noi. au fost 
însă rar întîlnite laolaltă în 
cursele interne de ciclism. Fără 
îndoială parte din meritul de a 
se fi trecut de la acele plicti
sitoare curse de așteptare — în 

bineînțeles, a elevilor mei Atila 
Csipler și Botka, va da mult' de 
lucru campionului de anul trecut, 
Adalbert Pellegrini sau maeștrilor 
sportului Tudor Ilie și Vasile Che. 
laru. La sabie, în lipsa lui Cornel 
Pelmuș, ceilalți ca Mezei, Ghile- 
zan, Petterfy, Tatar și chiar Koșa, 
vor face greutăți lui Dumitru Mus
tață, Jack Istrate, Szantay și de
sigur lui Tiberiu Bartossy dacă 
acesta va concura. La spadă lupta 
este complet deschisă. Mircea 
Baia, Constantin Stelian, Grigore 
Neculce sau oricare altul ar pu
tea să îmbrace tricoul de campion. 
Mă abțin de la un pronostic la 
fete, prefer să-i dau cuvîntul Mă
riei Vicol care — în treacăt vă 
spun — în ultima vreme și-a 
schimbat radical atitudinea față 
de muncă, trecînd la o pregătire 
asiduă pe măsura cerințelor și po
sibilităților ei“.

Solicitată de noi. Maria Vicol 
ne-a spu-s: „Trăgătoarele din lot 
au prima șansă și aceasta în spe
cial pentru faptul că sînt acomo. 
date cu floreta electrică. Nu sînt 
însă excluse de la lupta pentru ti
tlu și alte nume.

Personal sînt pregătită să fac 
față tuturora și mai cu seamă bu
nei mele prietene, Olga Orban, 
care mi-a luat anul trecut titlul 
de campioană".

întrecerile, care încep astăzi în 
sala Tractorul din Orașul Stailin, 
ne vor arăta în ce măsură pronos
ticurile Mar’ei Vicol și ale lui Ale
xandru Csipler au fost întemeiate. 

care cîștigătorul era decis la sprin
tul final disputat între 30—40 a- 
lergători — la curse cu acțiuni 
hotărîte revine antrenorilor N. 
Voicu (Dinamo), D. Pantazescu 
(C.C.A.) și C. Simionescu (Pro
gresul C.P.C.S.), care i-au condus 
pe alergători în timpul desfășură
rii întrecerii. Desigur, „eroii" 
principali au fost cicliștii dintre 
care remarcăm pe 1. Hora, A. 
Șelaru, Șt. Ștefu, Șt. Sebe, C. 
Datcu (Dinamo), I. Cbnstantinescu 
(C.C.A.), Dumitru Țup-a, Golgotzi 
(Progresul C.P.C.S.), ș.a. Așteptăm 
ca această comportare să nu ră- 
mînă un fapt izolat ci să fie 
reeditată și în etapele circuitului 
regiunii Stalin, care începe dumi
nică 13 mai, ca și, bineînțeles, în 
toate celelalte întreceri care vor 
avea loc.

Dintre formațiile prezente la 
această competiție cele mai valo
roase au fost echipele 1 și II ale 
dinamoviștilor (remarcăm faptul 
că aceștia au prezentat la start 
trei echipe 1) urmate de prima 
garnitură a asociației Progresul. 
Mai slab s-a comportat formația 
Casei Centrale a Armatei căreia 
îi lipseau însă titularii (C. Dumi
trescu, Ion Vasile și St. Pore- 
cea.nu), iar cicliștii introduși în 
echipă nu i-au putut înlocui cu 
succes. Totuși, chiar fără cei mai 
valoroși cicliști ai săi, C.C.A. a 
prezentat la start o formație, în 
schimb alte asociații care nu au 
avut nici o scuză valabilă au con
siderat că nu este necesar să ia 
parte la aceste întreceri. Este ca
zul formațiilor asociațiilor Con
structorul, Minerul, Flacăra și 
Știința. Faptul este cu atît mai 
regretabil cu cît de la „Cursa 
Scînteii" aceasta a fost prima în
trecere pe etape și era necesar 
ca înaintea campionatelor repu
blicane cicliștii să-și verifice sta
diul de antrenament

H. NAUM

CUPA „VICTORIA" 
LA YACHTING

nic, cu rafale

MAMAIA, (prin 
telefon). — Marți 
s-a disputat la Ma
maia Cupa de re
zistentă „Siut- 
ghiol", la yachting.
Regata a început 

pe un vînt puter- 
de tăria 5—6, iar

de echipaje care au luat startul,
31 să abandoneze. Furtuna a pro
vocat ruperea catargelor și nume
roase alte avarii, care au pus pe 
concurenți în imposibilitate de a 

continua regata. Pînă la jumăta
tea regatei conducea cu un mare 
avantaj echipajul Mircea—Dimitriu 
-ț-Ereția'n (Constructorul). Apoi 
a condus echipajul Tazbir-ț-Mi- 
halski de la C.W.K.S. (R. P. Po
lonă) și echipajul V. Geles-|-IMe- 
6cu (Metalul).

La sfîrșitul regatei, clasamentul 
a fost următorul;

1. Calcan + Fătu (C.S. Marina) 
1692 puncte; 2. CoslescuJ-Vies- 
pescu (clubul nautic A.V.S.A.P. II) 
1391 puncte; 3. BăiceantiȚ Naha- 
badian (Flamura roșie) i213 punc
te; 4. Florea-J-Ursache (clubul nau
tic A.V.S.A.P. I) 1090 puncte. 5. 
Nour Gh.-|-Baraș' (Metalul ind.) 
993 pu’ncte.

Avînd în vedere că din fiecare 
echipă a terminat numai- cîte un 
singur concurent, clasamentul pe 
echipe din cupa „Siutghiol" este 
același ca și clasamentul individ 
dual.

In cupa „Victoria", locul I pe 
echipe a fost cucerit de A.V.S.A.P. 
II. Clasame'ntul individual în a- 
ceastă cupă nu a fost încă alcă
tuit de juriu, rămînînd de judecat 
un apel.

N. Mardan
CE SE, VA JUCA LA RUGB1 '

DUMINICA 13 MAI
CATEGORIA B —

Seria I-a :

Constanța : Conr . 
structorul— Știința 
Iași; Galați ■ Știin
ța—Flamura roșiei
Orașul Stalin; Bu
curești: Stadionul
Tinereții lut, teren 
III, ora 11; Știin

ța— Locomotiva Buzău; teren Pro4” ■
greșul F. B., ora 11: Progresuț
F. B.—Progresul Tecuci; Stadionul1'
Tineretului, teren IV, ora 10: Mi-j 
nerul—Flacăra Ploești.

Seria a Il-a: București, Stadio;
nul Tineretului, ora 17 : Metalul—j
Știința Arad; teren II, ora 9,30' 
Progresul I—Minerul Lupcni ; Si
biu : Progresul I.A.T.—Voința Cluj; 
Timișoara : Știința—Locomotiva ■ 
Cluj : Locomotiva—Reprezentativa*  
Tîrnăvenj.

ACTIVITATEA LA NATAȚIE
IN ORAȘUL CLUJ

Zilele trecute s-< 
desfășurat la Clu 
în bazinul acoperi 
al colectivului Lo1 
comotiva ICCF, e 
tapa a doua a „Cu
pei primăverii" 
Iată cîteva din re

ore) a izbucnit o puternică furtu
nă, care a făcut ca di’n cele 39

cu o jumătate de oră înainte de 
sfîrșitul regatei (care a durat 8

zultatale obținute: 50 m. flutiri 
fetițe: lldiko Csordas (Locom.’ 
47,5, Ana Sebok (Voința) 48,1 
Iudita Gergely 48,8; 100 m. flit 
ture senioare: Ecatefina Oros; 
(Prog.) 1 : 28,4; 100 m. bras jti 
niori cat. I: 1. Attila Lorin.'; 
(Voința) 1 : 27,6, 2. Petru Bojthi 
(Voința) 1 : 28,7; 100 m. spate ju\ 
nioare cat. I: Lia Lukasz (Prog.ț 
1:28,7, Eva Banfi (Locom.) 1:33,9 
400 m. liber juniori cat. a Il-a: Ni 
col-ae Toth (Locom.) 5 : 25,8 (noii 
record regional), Vasile Darocz :> 
(Locom.) ’5 : 32,4, Lud. Rottensteiij ■ 
(Prog.) 5 : 47,5 ; 100 m. bras ju 
nioare cat. a Il-a: Eniko Boro> 
(Locom.) 1 : 39,2, 2. Iudita Oros; 
(Știința) 1 :39,3, Ana Sebok (Vo 
ința) 1:39,6; 50 m. bras băieți 
L. Szabo (Locom.) 43,7,‘L. Porz 
softz (Locom.) 45,5, Șerban Ți 
gănaș (Știința) 46,6.

In același bazin, într-un con 
curs anterior, organizat de corni 
tetu! orășenesc CFS prin comisii • 
de notație, s-au obținut următoa 
rele rezultate tehnice : 200 m. libe 
seniori: Cezar Danciu (Știința 
2 : 24,3 (nou record regional) ; 10 
m. fluture juniori cat. a Il-a: Ni 
colae Toth (Locom.) 1 : 26,6; 10 
m. spate senioare: Ecaterina C 
rosz (Prog.) 1 : 23,6 ; 100 m. libe 
junioare cat. 1: Viorica Matii] ■ 
(Prog.) 1:27,1,; 50 m. bras je 
tițe: Ana Sebok (Voința) 45,7 
4 x 100 m. liber juniori cat. a II-a 
Locomotiva 4:51,4 (nou recor 
regional).



„AH AVUT EMOȚII SERIOASE IN MECIUL CU ECHIPA BUCURESTIUIUI!“
— ne-a declarat Nikitin antrenorul jucătorilor sovietici

„Brauo!" a exclamat Mrazek 
antrenorul echipei cehoslovace. 
„Jucătorii romini au ajuns la ora 
actuală să se poată lupta de la 
egal cu orice echipă din Europa 1“

„Are dreptate Mrazek l" a con
firmat Nikitin antrenorul reprezen
tativei orașului Moscova. „Jf... 
drept să vă spun — a adăugat 
el zîmbind — am avut emoții se
rioase în meciul nostru cu echipa 
Bucureștiului...“

Și alți specialiști care au ur
mărit jocurile de baschet de la 
Sofia au subliniat progresul echi
pei romîne. Acum însă, după ter
minarea acestui mare turneu, care 
a avut loc în capitala Bulgariei, 
o privire retrospectivă asupra com
portării generale a echipei romîne 
ne aduce în lumină o serie de 
lucruri interesante.

Desigur că, prin prisma locui ui 
ocupat în clasament sîntem exact 
la vechea valoare, avînd înaintea 
noastră echipele Sofiei, Moscovei, 
Budapestei și orașului Praga. A- 
nalizînd însă valoarea reală ară
tată de-a lungul întregului concurs, 
putem ajunge la concluzia că e- 
chipa Bucureștiului a fost deseori 
revelația acestui dificil turneu.

Reamintim cîteva momente. In 
meciul cu Sofia, echipa Bucureș- 
tiului este condusă cu 10 puncte. 
Totuși, în minutul 40 (cu numai 
30 de secunde înainte de termi
narea meciului), reușește să se a- 
propie la un punct de echipa So
fiei. Echipa Moscovei este con
dusă, ta pauză, d<e jucătorii bucu- 
reșteni cu 28—26 și trebuie să sub
liniem faptul că a fost singura 
echipă, care a reușit să-i conducă 
pe baschetbaliștii sovietici la pau
ză. Cu echipa Budapestei formația 
noastră termină prima repriză la 
egalitate: 19—19. Reușește în re
priza a doua să o conducă cu 3 
puncte și la această diferență Ne- 
deff și Nagy ratează copilărește 
de sub coș. La o diferență de 7 
puncte cu greu cred că am mai 
fi putut pierde meciul. Tinăra re
prezentativă a Sofiei, este între
cută de formația noastră fără nici 
un fel de dificultate, deși marea 
majoritate a echipelor participante 
au depus eforturi serioase pentru 
a o învinge.

Cărui fapt i se datorește a- 
ceastă creștere de valoare și cum 
se explică atunci că rezultatele 
finale n-au fost în concordanță cu 
comn-or tare a din majoritatea me
ciurilor?

Punctul forte al echipei noastre 
în Premiul Orașului Sofia a fost 
apărarea. Am folosit o apărare 
om la om. cu schimbări și cu Ho
tare, deci ou aglomerarea centru
lui și cu ajutorarea pivotului. A- 
ceastă apărare, oarecum nouă pen
tru echipa noastră și în orice caz 
foarte puțin pregătită împreună 
de colectivul de jucători care a 
fost la Sofia, a dat însă roade 
numai în par*e.  Astfel, în primele 
meciuri apărarea a funcționat ex
celent numai în prima repriză, deci 
atunci cînd jucătorii nu erau obo
siți și se puteau concentra cu u- 
șurință. Apoi — spre sfîrșitul tur
neului — cînd echipa noastră și-a 
„rodat" acest gen de apărare ea 
a putut menține această tactică 
de-a lungul întregului meci. Din 
păcate, tragerea la sorți nu ne-a 
fost favorabilă și în primele pa
tru meciuri ne-am întîlnit cu So
fia, Praga, Budapesta și Mos
cova...

In atac, noi am obligat echi
pele adverse să se angreneze în 
tactica impusă de noi. Sistemul 
nou este bazat pe paravane și ne
cesită o pregătire mai îndelun
gată a atacului pozițional, 6 tra
gere din poziții mai sigure și, în 
special, multă gîndire tactică. A- 
cest atac nu trebuie confundat cu 
un joc PASIV, ci el trebuie să 
fie realizat în viteză, chiar agre
siv, dar în nici un caz GRĂBIT! 
Totuși, la Sofia s-a tins deseori 
către un joc pasiv, un joc în care 
cei 5—6 jucători cu bun coș de la 
semidistanță n-au fost puși în 
valoare.

Și cîteva date statistice din care 
se pot trage concluzii valoroase. 
Din acțiune s-a aruncat la coș 
de 243 de ori, înscriindu-se 113 
coșuri. Procentajul de 46,5 la sută 
de-a lungul întregului turneu este 
bun. Am beneficiat 
de 216 lovituri 
(din faulturi), di‘n 
care am înscris nu
mai 130. Procen
tul de 60 la sută 
este slab și impu
tarea se poate fa
ce numai jucători
lor. Pentru un 
component al lotu
lui național nu e- 
xistă nici un fel 
de scuză ?n ceea 
ce privește inefica
citatea la aruncă
rile libere. Un ju
cător fruntaș se 
poate antrena sin
gur și este datoria 
Iui să-și perfecțio
neze elementele 
tehnice specifice a- 
cestei lovituri. In 
plus, trebuiesc fo
losite cele 10 se- 
cu’nde permise pen
tru executarea lo
viturii. In general 
noi ne-am grăbit 
avînd în felul a- 
cesta două dez

CARNET
SCRISOARE DIN BOTOȘANI
Zilele trecute am primit la re- 

decție scrisoarea unei tinere at
lete din Botoșani, care ne împăr
tășește cîteva din doleanțele iubi
torilor de atletism din orașul său. 
Cum scrisoarea cuprinde multe 
lucruri juste o publicăm în între
gime :

„Mă numesc Ecaterina Statcov- 
schi din Botoșani și sînt elevă la 
școala medie de fete nr. 2 în cla
sa IX-a. Nu am împlinit încă 15 
ani. Am înceDut să practic atle
tismul în 1955, la 14 ani, luînd 
parte la Rădăuți la primul meu 
concurs Cu această ocazie m-am 
clasat a doua la 100 m. cu 14,0 
sec. Responsabilul cu instruirea 
snortivă din comitetul regional 
C.F.S. m-a chemat de atunci la 
majoritatea concursurilor și perfor
manțele mele au început să crea
scă întrucîtva. In cadrul campio
natelor școlare, am parcurs 100 
m. în 13,4 sec. doborînd recordul 
regiunii noastre.

Recent la „Cupa Iașilor" am 
cîștigat probele de 100 m. și lun
gime (N.R. 13,6 și 4,69). Am în
ceput sg îndrăgesc și mal mult 
atletismul, maj ales după ce i-am 
văzut concurînd la Iași pe cei 
mai buni at'.eți ai țării, d'ar din 
păcate la Botoșani noj atleții nu 
avem nici o posibilitate să ne 
pregătim. In orașul nostru nu exis
tă o pistă de atletism, cu toate că 
știm că au fost alocate fonduri 
pentru construirea unei piste. 
Mai mult chiar, atunci cînd vrem

avantaje : 1) nu am folosit
timpul permis pentru a ne calma 
și 2) nu am dat echipei posibili
tatea să se odihnească. Interesant 
este și un alt procentaj: 25 la sută 
din atacurile noastre au fost pier
dute din cauza diferitelor greșeli 
de tehnică individuală (pași, pase 
greșite, dublu dribling, etc.).

Trecînd peste toate acestea, tre
buie subliniat progresul în care 
s-a prezentat echipa noastră din 
punct de vedere al moralului. Lo
tul a fost mult mai unit ca altă
dată, toți jucătorii au fost extrem 
de disciplinați pe teren, iar dacă 
pe viitor va putea fi realizată și 
o constanță în puterea generală 
de luptă atunci rezultatele mari 
ale echipei noastre naționale de 
baschet nu se vor lăsa mult aș
teptate.

MAX BANUȘ

Jocul Praga — București. O spectaculoasă pă
trundere a lui Fodor care trece de Merkl (12) 
și va marca. De subliniat atitudinea corectă 
din punct de vedere tehnic a jucătorului ceho
slovac, care, de altfel, a fost unul dintre cei mai 
buni jucători ai turneului de baschet de la Sofia.

Foto: MAX BĂNUS

ATLETIC
să ne antrenăm la lungime, tre
buie să ne amenajăm singuri o 
groapă pentru a putea sări.

Atleților din orașul Botoșani nu 
li se dă nici un fel de atenție, 
deși este destul de mare numărul 
acelor tineri care iubesc acest 
sport și vor să-l practice. Ori de 
cîte ori cerem și noi amenajarea 
pistei de atletism ni se răspunde 
cu același refren: „nu sînt condi
ții".

Ne întrebăm: oare tovarășii 
care dirijează activitatea sportivă 
din raionul Botoșani nu au nici un 
fel de răspundere față de tinerii 
care doresc să practice atletismul ?

Cred că prin publicarea acestei 
scrisori tovarășii de la comitetul 
C.F.S. Botoșani și cei din condu
cerea colectivului Flamura roșie 
vor avea prilejul să ia cunoștință 
și din ziar de dorințele noastre, 
ale atieților".

Scrisoarea acestei tinere atlete 
ridică o problemă destul de de
licată și oglindește felul în care 
privesc atletismul chiar și cei ce 
sînt puși să organizeze și să di
rijeze întreaga activitate sportivă 
pe plan local.

CONCURSURI...
Sîmbătă și duminică se va des

fășura pe stadionul Tineretului 
din Capitală un concurs atletic cu 
participarea celor mai buni atleți 
din București. Dummică la ora 9 
se va da plecarea în cea de a 111-a 
etapă a cursei de marș dotată cu 
„Cupa primăverii".

Aspecte din „etapa echipelor oaspete”
După etapa a VlI-a (jumătatea 

campionatului categoriei A) în cla
sament nu au survenit schimbări 
esențiale, ci numai cîteva... schim
buri de locuri. Trei echipe și anu
me Flacăra Ploești, Progresul O- 
radea și Dinamo Orașul Stalin — 
adică cele care, împreună cu Fla
mura roșie Arad, au cucerit punc
te prețioase în deplasare — au cîș
tigat cite trei și respectiv două lo
curi. In schimb, Locomotiva Bucu
rești, Știința Timișoara, Progre
sul București, Minerul Petroșani și 
Știința Cluj și-au pierdut vechile 
poziții ; primele două însă, dato
rită faptului că nu au jucat, iar 
celelalte trei prin înfrîngerile su
ferite. In sfîrșit, cinci echipe și-au 
păstrat locurile : liderul CCA, Fla
mura roșie Arad, Dinamo Bucu
rești, Locomotiva Timișoara și Di
namo Bacău.

UN DERBI IN PERSPECTIVA...

Aspectul actual al clasamentului 
indică în mod clar că deocamdată, 
lupta pentru primul loc se dă în
tre C. C. A. și Flamura roșie Arad 
— care, împreună cu Locomotiva 
Timișoara, stat singurele echipe ne
învinse încă. Cele două fruntașe se 
vor întîlni la 20 mai. Pînă atunci, 
însă, CCA și Flamura roșie Arad 
au de înfruntat adversari care le 
pot crea emoții: Progresul Bucu
rești și, respectiv, Flacăra Ploești.

In ce privește ultima parte a 
clasamentului, aici lupta este și 
mai deschisă. In prezent, pe ulti
mul loc se află Dinamo Bacău cu 
3 puncte precedată de Știința Cluj 
și Progresul București, ambele cu 
același număr de puncte (4). 
Diferența mică de puncte însă, dintre 
ele și echipele dinaintea lor, face 
posibilă orice răsturnare în etapele 
următoare, și — bineînțeles — 
‘noi „candidaturi" la ultimele locuri. 
La aceasta va contribui, desigur, și 
gradul nesatisfăcător de pregătire 
al unor echipe ca Știința Cluj, Pro
gresul București, sau inconstanta 
altora (Dinamo Orașul Stalin, Mi
nerul Petroșani, Progresul Ora
dea).

DESPRE UN „4 — 0” NEAȘ
TEPTAT

In etapa în care patru echipe 
gazdă au pierdut și în trei cazuri 
la scor concludent, un rezultat a 
apărut pentru multi ca inexplica
bil: 4 — 0 cu care Flamura roșie 
Arad a cîștigat la Cluj. Era de 
așteptat, ca după 2 — 2 cu Dina
mo București, Știința să facă 
cu totul altă figură duminică. To
tuși, studenții au pierdut net și, 
ceea ce nu se știe poa'e, scorul 
putea fi chiar mai mare:

— „Flamura roșie putea învinge 
cu 7—8 goluri — ne-a spus 
maestrul sportului Balint (Meta
lul Hunedoara), care a asistat la 
acest joc. Arădenii, au avut 
multă finalitate in acțiunile ata
cului, în care Petschowski a fost 
cel mai bun, iar Mateon cel mai 
eficace. Ei au avut cîteva „bere" 
și alte ocazii de a marca. In schimb. 
Știința Cluj a jucat atît de slab, 
incit spectatorii, vajnicii ei susțină
tori, și-au manifestat cu vehemență 
nemulțumirea față de această com
portare. Echipa a jucat dezorgani
zat și mi s-a părut lipsită de pre
gătire fizică. Poate jocul de 
joi cu Dinamo, susținut pe ploaie, 
i-a obosit. Dar asta arată tocmai 
o insuficientă pregătire".

Declarația lui Balint confirmă 
cele spuse de dr. Luca, căpitanul 
echipei clujene după meciul cu Di
namo ; probele de control au ară
tat că jucătorii sînt obosiți și nu 
pot face fată efortului pre ins. 
Concluzia este aceeași • pregă irea 
începută iîrziu și desfășurată în 
asalt.

ÎNDRUMĂRILE ANTRE- . 
NORULUI...

...trebuie ascultate și aplicate, dar 
asta nu au făcut jucătorii Mineru
lui Petroșani, în partida cu Dina
mo Orașul Stalin. Corespondentul 

nostru I. Paliță, ne semnalează că 
chiar în cursul meciului antrenorul 
Șepci a intervenit deseori pentru 
a atrage jucătorilor atenția să nu 
mai joace pe tripletă, ci să des
fășoare jocul mai mult pe extre
me. Dar, el a spus și tot el... a au
zit pentru că jucătorii —printre 
care chiar căpitanul echipei Pa- 
raschiva — au continuat să facă 
greșeala de a aglomera jocul pe 
centru. Și au pierdut jocul. Iată 
cum lipsa de ascultare a antre
norului duce efectiv la scăderea 
randamentului echipei.

Rezultatul surprinzător de la Pe
troșani însă, nu se explică numai 
prin jocul Minerului. Dinamo Ora
șul Stalin a meritat victoria și 
prin comportarea sa, deosebit de 
combativă și prin modul organi
zat în care a atacat și s-a apărat. 
De altfel, Dinamo a devenit un fel 
de specialistă a jocurilor ta depla
sare : din 5 puncte cîte are, patru 
le-a cîștigat „afară”; acasă a pier
dut șapte puncte din opt. Astfel, nu 
ne-ar mira ca dinamoviștii să-și 
exprime dorința de a juca toate 
meciurile în ...deplasare.

UNA FARA EFORT, ALTA FAR A 
SISTEM

Este Ceea ce a caracterizat jo
cul de la Bacău. Deși a marcat opt 
goluri, ceea ce presupune cel pu
țin eforturi în atac, totuși C.C.A. 
— desfășurînd același joc omogen, 
rapid, simplu și eficace — n-a tre
buit să se întrebuințeze prea mult 
pentru a realiza cel mai mare scor 
al actualului campionat.Jucătorii bu- 
cureșteni aproape că au terminat 
partida așa cum au început-o. In 
schimb, Dinamo Bacău a făcut e- 
forturi mari să stăvilească - ploaia 
de goluri. Ea a jucat însă, dezor
ganizat, fără nici un sistem, ast
fel că în raport cu eforturile de
puse, nu a realizat nimic. Atacul 
în special, a fost inexistent. De alt
fel, din cele trei goluri marcate în 
campionat de băcăuani, înaintașii 
au realizat numai unul ; celelalte 
două au fost înscrise de portarul 
Munteanu (din 11 m.) și de Sercș 
(Orașul Stalin) în proprip poartă...

SCHIMBĂRI DE OAMENI, 
SCHIMBĂRI DE RITM

Din echjpa Flăcării au lipsit luni 
doi jucători considerați ca fiind de 
bază : Drăgan și Teodorescu.In lo
cul lor au jucat Zaharia și D. 
Munteanu. Ceea ce a fost nou în 
jocul înaintării ploeștene, îl cons- 
iituie ritmul mai rapid, mișcarea 
continuă a jucătorilor, simplitatea 
acțiunilor, combativitatea și fina
litatea. In felul acesta, ploeștenii 
au jucat tot timpul în același ritm 
sporit.

— „Sînt mulțumit — ne spunea 
antrenorul Oană — că elementele 
tinere au dat satisfacție în noua 
formulă de echipă. Asta mi-a de
monstrat odată în plus că noi, an
trenorii, trebuie să acordăm mai 
mult credit fotbaliștilor tineri. Vreau 
să menționez însă, atitudinea po
zitivă a lui Drăgan care, după ter
minarea jocului, a felicitat pe jucă
torii — în special pe cei tineri — 
care au învins pe Progresul".

Despre Progresul nu putem spu
ne decît că luni a fost, în continua
re, departe de valoarea marcată a- 
nul trecut. Conducerea secției are 
datoria să ia toate măsurile pen'ru 
reîntronarea unei atmosfere sănă
toase în rîndurile echipei, care 
anul trecut a fost un exemplu de 
combativitate și unitate sufleteas
că.

TEREN PROST = ACCIDENTE
Szoko s-a accidentat duminică la 

Oradea — și destul de grav, pen- 
trucă — după cum ne spunea antre
norul A. Niculescu, —el nu va juca 
mult timp, — poate chiar pînă ta 
sfîrșitul turului. El însă, n-a fost 
lovit de vreun adversar, ci pur și 
simplu s-a accidentat din cauza te
renului care prezintă multe deni
velări. Iată deci, cum un teren ne
îngrijit nu numai că nu permite des
fășurarea unui joc de calitate, cj 
provoacă și accidente, chiar grave.

La concursul Pronosport nr. 18 e- 
tapa din 6 mai a.c. au fost depuse
1.P30.288  variante.

In urma trierii și omologării bu
letinelor depuse, fondul de premii în 
valoare de 978.744 lei a fost repartizat 
la următoarele premii stabilite:

Premiul I: 33 variante cu 12 rezul
tate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 7.414 lei.

Premiul II: 877 variante cu 11 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 334 lei.

Premiul III: 9.170 variante cu 10 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 48 lei.

★
PREMII SPECIALE

Premiile speciale atribuite buleti- 
telor cu .,0” rezultate de la concursul 
nr. 17 din 29 aprilie — excursii în

onosport
străinătate, au fost distribuite astfel:

Cele două1 excursii în U.R.S.S. pe 
itinerariul Kiev-Leningrad-Mcscova 
cu plecarea la data de 26 mai au re
venit participanților:

Ionescu Ion din corn. Bănești, ra
ionul Cîmpina.

Carpen Dumitru din București str. 
Ghergani 1.

Cele două excursii în U.R.S.S. pe 
itinerariul Kiev-Moscova cu ple
carea la data de 29 mai, au revenit 
participanților:

Ing. Kuh Petru din com. Be clean 
regiunea Cluj și Werder Gustav din 
Sibiu str. Kirov 2

Cele două excursii în R.P. Bulga
ria cu plecarea la data de 24 mai a 
revenit participanților:

Moroșan Adam din București str. 
Delea Nouă 11; Gheorghiu și Ion An- 
dreescu din Pitești str. Dimitrov 67.

In urnă au fost introduse 550 va
riante cu .,0” rezultate.

Premiații din Capitală se vor pre
zenta personal — în cel mai scurt 
timp — la sectorul de propagandă al 
I. S. Pronosport din str. Doamnei 2, 
etaj V. Premiații din provincie vor 
telefona imediat la București — tel. 
3.46.39 — în vederea completării for
melor de călătorie.

ȘTIRI
• Meciurile etapei a VIII-a a ca

tegoriei A vor fi conduse de urmă
torii arbitri: T. Asztalos (CCA-Pro- 
gresul București); Ilie Drăghici (Fla
mura roșie Arad-Flacăra Ploești); 
P. Kroner (Dinamo Bacău-Progresul 
Oradea); Gh. Keppich (Știința Cluj- 
Dinamo Orașul Stalin); D. Schulder 
(Locomotiva Timișoara-Mânerul Pe
troșani). Arbitrul jocului Locomo
tiva Eucurești-Dinamo București n-a 
fost încă delegat.

0 Programul jocurilor din Capitală 
a fost astfel alcătuit:

Sîmbătă 12 mai, Stadionul Repu
blicii, ora 17.15: CCA-Progresul Bucu
rești.

Duminică 13 mai, Stadionul 23 Au
gust, ora 17: Locomotiva-Dinamo 
București (cat. A); ora 15.15: Flamu
ra roșie Bere Raho’X-Locomotiva 
MCF (cat. C). Teren Dmamo Obor, 
ora 10.30: Dinamo 6-M'etalul St. Roșu 
Orașul Stalin (cat. B). Stadionul Di
namo, ora 9: T. Dinamovist-Progre- 
sul Corabia (juniori), ora 11: Știința 
București-Progresul CPCS (cat. b.). 
Teren Locomotiva PTT, ora 8: Me
talul București-Fl. Roșie Gurgiu (ju
niori), ora 9.45: Metalul Bucuresti- 
Flamura roșie Giurgiu (cat. C). Te
ren Progresul FB, ora 9: Progresul 
CPCS-Locomotiva București (juni
ori). Teren Giulești, ora 9: Locomo
tiva MCF-Știința București (junior).



Au început campionatele republicane individuale de box Călăreții romim dim nou învingători la Dresda
Numeroase victorii înainte de limită in

Sala Floreasca din Capitală a 
îmbrăcat iarăși' haina sărbătorea
scă a marilor evenimente sportive: 
Seri ospitaliera bază sportivă a 
găzduit prima reuniune a finalelor 
campionatelor republicane indivi
duale de box.

REZULTATELE TEHNICE:

CATEG. MUSCĂ: M. Dobrescu
(C.C.A.) b. k.o. tehn. rep. IlI-a P. 
Ionescu (Din. Bacău); St. Dumitra- 
che (Din. Buc.) b. k.o. t. rep. IlI-a I. 
Săndulescu (Met. Buc.); I. Szabo 
(Met. Timiș.) b. k.o. t. rep. IlI-a R. 
Bătănaș (Din. IX); V. Vintilă' (C.C.A.) 
b. k.o. rep. Il-a Gh. Hățiș (Din. Ora

dea); CATEG. COCOȘ: V. Schiopu
(C.C.A.) b. p. Dinu Eugen (Met. 

. Buc); P. Georgică (Constr. Galați) b.
k.o. t. rep. I-a V. Filiuță1 (Voința Ga

A IX-a ediție a „Cursei Păcii

PE SCURT

lați); Iulian Mihai (Voința Buc.) b. 
p. I. Borz (MK.t. Buc.); G. Ripka (FI. 
r. Cluj) b. p. M. Pașula (Din. Ora-

REUNIUNEA DE IERI IN SU
PERLATIVE

Cel mai bun boxer: C. Dumi
trescu

Cel mai slab boxer: E. Scobiola 
(dar nu e singurul...)

Cel mai bun meci: Cu oarecare 
bunăvoință, V. Schiopu-D. Eugen

Cel mai slab meci: D. Cristea- 
Eugen Scobiola

Cel mai bun arbitraj: M'. Stă- 
nescu

Cel mai slab arbitraj: V. Dumi
trescu.

dea); Gh. Lache (Voința Buc.) b p. 
VI. Teodorescu (FI. r. Cluj); CATE
GORIA PANĂ: Em. Cișmaș (C.C.A.)

metrice 72 alți trei alergători să 
încerce o evadare. Sînt Zanoni, 
Verșinm și Șvab. Din grupul ce
lor trei fugari rămîne Zanoni. Ln- 
trebîndu-1 ce are, ne-a răspuns că 
îi este teamă că nu va putea să 
ruleze în același ritm restul de 120 
km., cit mai erau pînă la sfîrșîtul 
etapei și de aceea preferă să vină 
cu plutonul mare. In momentul în 
care este prins de grupul masiv, 
fug Wolf și Petersen. Un nou a- 
tac inițiat de C. Dumitrescu și 
Krolak și aceștia se desprind din 
pluton împreună cu Romagnoli, 
Ravn, Oestergaard, Chwiendacz, Ko
lev și nelipsitul Nyman, prezent 
pînă acum la aproape toate acțiu
nile de evadare. Micul pluton al 
fugarilor face joncțiunea cu cei 
din față și astfel se formează un 
grup de 11 alergători care, con
duși de C. Dumitrescu și Krolak. 
pedalează în forță spre Leipzig— 
capătul etapei. Desigur, dacă Za
noni n-ar fi dat dovadă de atîta 
lipsă de curaj și orientare, am fi 
avut în plutonul fruntaș doi cicliști 
și, fără îndoială, ne-am fi pu
tut îmbunătăți situația în clasa
mentul general pe echipe. Sprin
tul final, desfășurat la Leipzig 
este cîștigat de Wolf (Olanda) ur
mat de Krolak (R.P. Polonă), Ro
magnoli (Italia), Rav* *n (Dane
marca), Oestergaard (Danemarca), 
C. Dumitrescu (R.P.R.) Chwfen- 
dacz (R.P. Polonă), Nyman (Fin
landa), Petersen (Danemarca) 
Șvab (R. Cehoslovacă) și Kolev 
(R.P. Bulgaria), întregul pluton 
fiind cronometrat cu timpul de 
5h31:l8 (medie orară 37,320 km ). 
Moioea’nu și Șandru au fost cro
nometrați cu timpul de 5h32:38. 
iar ceilalți alergători romîni au so
sit la scurte intervale. Clasamen
tul pe echipe al etapei este urmă
torul: 1. Danemarca 16h33:54, 2. 
R.P. Polonă I6h35:14. 3. R.P Ro- 
mînă 16h36:34. Iată acum clasa
mentele generale după etapa de 
astăzi: Individual ; i. Kolumbet 
(U.R.S.S.) 33h00:20, 2. Nyman

(Urmare din pag. 1) 

inevitiabiiîa joncțiiune. Acum, pe 
primul plan al cursei se află un 
pluton de .aproape 70 de alergă
tori. Dar după km. 100 îincep ia
răși „hărțuielile". In urma deselor 
atacuri, rămîn o serie de. cicliști 
printre care; Gahoj, Furlotiii, Ravn, 
Cijikov și C. Șandru. La km. 
160, la punctul de alimentare plu
tonul fruntaș e condus pe rînd de 
Wolf, Cestari, C. Dumitrescu și 
G. Moioernu. Tot aci, Dimov va 
sparge. Urmează un alt pluton di
rijat de Ravn, Cijikov, Cvejin etc., 
la 4 min. 52 sec., apoi un alt grup, 
la nouă minute. Pe ultimii kilome
tri, pe măsură ce Berlinul se a- 
propie, germanii Luder. Meister I 
și Meister II caută să se distan
țeze, dar plutonul anihilează toate 
tentativele. Pe stadionul Walter 
Ulbricht, ne așteaptă o mulțime 
entuziastă. In momentul cînd plu
tonul fruntaș începe lupta la sp irit. 
2000 de porumbei albi își iau zbo
rul spre cer și răsună salve de 
salut. In uratele mulțimii, Meister 
1 (R.D.G.) trece primul linia de 
sosire cu timpul de 5 h. 57:27 
(medie orară 37,800 km.) El e 

urmat de Luder, Wolf, Chwiendacz, 
Cestari, Romagnoli, C. Dumitrescu, 
Novak, Funke, Ostergaard, Clev- 
țov, 6. Moiceanu, etc. — toți a- 
cdlași timp. Schur a ye nit la 14 
min. 15 sec. iar C. Șandru la 16 
min. 52.

Pe echipe, etapa a fost cîștigată 
de R.D.G. (timp: 17 h. 52; 21) 
urmată de R. P. Polonă și Italia — 
același timp. Echipa R.P.R. a o- 
cupat locul VI. In urma etapei a 
Vl-a. pe primul loc în clasamentul 
general a trecut ciclistul sovietic 
N. Kolumbet (27 h 26 :37), urmat 
de colegul său de echipă, Vos
triakov — 27 h. 28 : 49 — și fin
landezul Nyman (27 h. 29 : 09). 
4. Krolak : 27 h. 30 : 04. 5. Oster
gaard : 27 h. 30 : 52. 6. Kolev 27 h. 
31 : 06 7. C. Diurnitrescu : 27 h. 
33 : 50. 8. Romagnoli. 9. Funke. 10. 
Cijikov

★
LEIPZIG, 9. — Și etapa de as

tăzi desfășurată pe ruta Berlin— 
Leipzig 206 km. a supus pe concu- 
renți la un serios efort. O mărtu
rie în acest ser.s sînt cele opt a- 
bandonuri înregistrate pînă la sfîr- 
șitul etapei.

Ne aflăm la km 53, Potsdam, și 
în pluton domnește obișnuita agi
tație. Aici, Ion Vasile, Zanoni. 
Chwiendacz, Karlen, Peters, eva
dează și iau un avans de 1 minut 
și 30 secunde, față de pluton. Du
pă cîțiva kilometri sînt însă pri'nși, 
pentru ca în dreotul bornei kilo

• La Șanhai, atletul chinez Ce Ji 
a sărit 4,03 m. la prăjină, performan
ță care constituie un nou record al 
R.P. Chineze.

• Recordul mondial obținut sîm
bătă la Salt Lake City de atletul a- 
merican O'Brien (18,G1 m.) nu poate 
fi omologat deoarece el a fost reali
zat în cadrul unui concurs neoficial. 
De asemenea, recordul lui Agostini 
pe 100 y. (91,44 m.) cu timpul de 9,3 
performanță ce constituie un record 
mondial egalat, nu poate fi omologat 
deoarece în timpul concursului a bă
tut un puternic vînt din spate.

• Pe stadionul Walter Ulbricht a 
avut loc întâlnirea de rugbi dintre 
reprezentativele R.D. Germane și Ce
hoslovaciei. Rezultat: 3-5.

• In orașul Gdansk s-a disputat 
marți întâlnirea internațională de box 
dintre echipa reprezentativă a An
gliei și selecționata secundă a R.P. 
Polone, pugiliștii polonezi au obținut 
victoria cu scorul de 12-8.

• La Verona, atletul italian Con
soling a obținut o excelentă perfor
manță la aruncarea discului: 56,85 m.,

(Finlanda) 33h00:27, 3. Krolak
(R.P. Polonă) 33h00:52, 4. Oester
gaard (Danemarca) 33h02:20, 5.
Kolev (R.P. Bulgaria) 33h02:24,
6. Vostriakov (U.R.S.S.) 33h02:31,
7. C. Dumitrescu (R.P.R.) 331105:08.
Locurile celorlalți alergători ro- 
mîni au fost și ele îmbunătățite 
după etapa de astăzi Echipe: 1. 
R.P. Polonă 98h57:37, 2 U.R.S.S. 
98h59:38, 3. R.P. Bulgaria 99hl2:23, 
4. R.D. Germană 99hl 1:30,5. Belgia 
991124:37, 6. R. Cehoslovacă
99h3l:13. 7. R.P. Rornînă 99h35:18. 
...22. Egipt 114hO6:55.

EMIL IENCEC

la numai 13 cm. de recordul euro
pean care-i aparține. De remarcat că 
primele două*  aruncări ale sale «yi 
măsurat sub 59 m., a treia a fost de 
51,43 m. In finală, prima aruncare a 
fost în jurul a 55 m. (depășită), a 
doua a măsurat 52,50 m., iar cea de 
a treia 56,85 m.

A La Colin s-au desfășurat campio
natele de cros ale Cehoslovaciei. La 
bărbați întrecerea ș-a terminat cu o 
mare surpriză. Zatopek a fost învins 
de Koubek. Acesta din urmă, a rea
lizat pe distanța de 10 km 34;10,4, iar 
Zatopek 34:15,2. La femei, victoria 
a revenit lui Miilerova cu 5:55,8.
• La 8 mai, în sala de sporturi Di

namo din Moscova s-a disputat cea 
de a doua întâlnire prietenească de 
baschet dintre echipele reprezenta
tive feminine ale Uniunii Sovietice 
și R.P. Polone. Sportivele sovietice au 
obținut victoria cu scorul de 53-51.

• La Belgrad s-a desfășurat întâl
nirea internațională de baschet din
tre echipele reprezentative feminine 
ale R.P.F. Iugoslavia și R. Ceho
slovace. Meciul s-a terminat cu sco
rul de 65-51 în favoarea baschetbalis
telor cehoslovace.

prima reuniune
b. p. I. Cirlă (Loc. Craiova); Al. 
Călărașu (Met. Buc.) b. p. D. Pru- 
noiu (Prog. Craiova); M. Casacopol 
(Voința Galați) b. k. o. t. rep. Il-a 
Nic. Lupu (Frog. Brăila); A. Drăgan 
(Prog. Buc.) b.p. C. Popoacă (Loc. 
Brăila); W. Stoianovici (C.C.A.) b. 
p. Gh. Tofan (Met. O. St.); CATE
GORIA SEMIUȘOARĂ: A. Olteanu 
(C.C.A.) b.p. V. M'urtaza (Viet. Cra
iova); D. Cristea (Loc. Brăila) b. p. 
E. Scobiola (Voința Galați); I. Olaru 
(Progresul Craiova) b. p. I. Golden
berg (Met. Reșița); CATEG. UȘOA
RA: Gh. Fiat (C.C.A.) b. dese. M. 
Spătaru (Loc. Timiș.); D. Iamandi 
(Prog. Buc.) b. p. M. Vișoiu (Flac. 
Cîmpina); C. Dumitrescu (Știința 
Buc.) b. p. M. Albu (Constr. Buc.); 
I. Ziegler (Prog. Sibiu) b. p. T. Mu- 
șat (Voința Brăila); D. Adam (Voința 
Buc.) b. dese. rep. HI-a M. Trancă 
(Din. Buc.); R. Bojic (FI. r. Arad) b. 
p. I. Mantoma (FI. r. Buc.).

CÎTEVA DINTRE INTILNIRILE RE
UNIUNILOR VIITOARE t

AZI: Categ. muscă: P. Nicoiae 
(Din. Or. Stalin)-P. Botez (Voința 
Bîrlad); L, Ambruș (Voința Buc.)-A. 
Morăruș (Loc. Buc.) Categ. cocoș: N, 
Mîndreanu (C.C.A.)-V. Csomortany 
(Dinamo Bacău); categ. pană: Gh. 
Zamfirescu (Met. Buc.)-St. Bogdan 
(C.C.A.); D. Boiangiu (C.C.A.)-Ilie 
Gheorghe (Din. Buc.); categ. semi- 
ușoară: M. Miclăuș (Voința Cluj)- V. 
Szekely (C.C.A.).

MIINE: Categ. cocoș: M. Urlățeanu 
(T. D. Buc.)-Toma Constantin (Din. 
Buc.); Categ. semiușoară: I. Sch
wartz (Voința Buc.)-V. Bogoi (Voin
ța Buc.); Categ. mijlocie: I. Pintea 
(Din. Buc.)-V. Vlădescu (Din. Buc.).

Tokio — Hongkong o călătorie cu multe peripeții
După aproape o săptămină de la 

ultimul schimb de mingi efectuat 
în sala gimnaziului municipal din 
Tokio, pentru desemnarea ultimului 
dintre campionii mondiali de tenis 
de masă pe anul 1956, in noaptea 
de 17 aprilie am decolat de pe ae
roportul Hanedo din capitala Ja
poniei. Plecarea însă nu s-a făcut 
sub cele mai bune auspicii. Dificul
tățile prevesteau parcă peripețiile 
pe care aveam să le înlîmpinăm 
în zborul nostru spre Hongkong. 
Avionul fiind supraîncărcat (51 
pasageri plus un munte de bagaje), 
reprezentanții societăfii „Air India" 
ne-au comunicat că deoarece noi 
avem de făcut călătoria cea mai 
„mică", doar pînă la Hongkong, 
urma ca bagajele noastre să fie 
trimise ulterior. Și, iată-ne... ușu
rați de bagaje, zburînd spre insula 
Okinawa, prima noastră escală și 
ultima așa cum speram noi și cum 
indica itinerariul din țirospectul 
societății de avioane. După patru 
ore de zbor, am aterizat cu per
delele lăsate pe insula Okinawa cu
noscuta bază militară americană 
din Pacific, locul de desfășurare a 
unor lupte crîncene din timpul ul
timului război mondial. Peste 40 de 
minute am pornit spre finta călă
toriei noastre: Hongkong. In zare 
ni se desfășura o splendidă pano
ramă. imaginea aeriană a acestui 
port de mare trafic din Extremul 
Orient, încadrat de munți falnici, de 
promonforii care se înfig adine in 
Marea Chinei, cu nenumărate in
sule și golfuri, Hongkongul are 
într-adevăr cea mai frumoasă pozi
ție din toate orașele pe care le-am 
văzut. Din cauza munților, însă 
aterizarea avioanelor la Hongkong 
este foarte dificilă, pdoții fiind ne- 
voiți să facă adevărate acrobații. 
Pe un timp cu puțină ceață, cobo
ram la aterizare, dar mare ne-a 
fost mirarea cînd la un moment 
dat avionul nostru a început să se 
ridice brusc și să ia o altă direc
ție. Foarte surprinși am aflat că, 
din cauza ceții și, mai ales, a vîn- 
tidul, nu am putui ateriza și că ne 
îndreptăm sore Bangkok capitala 
Thailandei. Du-pă aproape patru ore 
de zbor am aterizat Insă în Viet
namul de sud, la Tourenne, o bază 
militară franceză. Cele aproape 60 
de minute cît am stat pe acest ae
roport nu au fost prea ptăcuste pen
tru că se auzeau continuu detu
nături. Ni s-a spus că la cîțiva ki
lometri se 'războiesc niște secte 
religioase cu forjele guvernamen
tale... Cînd am ajuns la Bangkok 
mai aveam încă vreo... 2000 de 
kilometri pînă la Hongkong. Deoa
rece avionul de Hongkong pleca 
abia noaptea, ne-am dus cu o ma
șină la un hotel (Springfield), o 
construcție nouă, elegantă. In ho
lul pardosit cu marmoră era o a- 
devărată promenadă de... broaște, 
șerpi șl alte reptile desgustătoare 
Deși camerele noastre aveau insta
lații de condiționat aerul, totuși 
temperatura se ridica la +' 38°C, 
așa că ta fiecare 10 minute ne ve

DRESDA (prin telefon de la 
M. Timu, maestru al sportului). 
Ziua de 8 mai a însemnat o zi 
de mari victorii pentru călăreții 
romîni participanți la concursul 
internațional de călărie din loca
litate. Continuînd șirul victoriilor 
din *ajun,  lotul nostru reprezenta
tiv și îindeosebi călăreții de la 
proba de dresaj au cucerit cele 
mai multe victorii și premii care 
ne-au adus primul loc în clasa
mentul pe națiuni, și numeroase 
locuri fruntașe în clasamentul in
dividual.

întrecerile au continuat luni 
după-amiază cu proba de dresaj 
liber. In această probă în care au 
participat 12 concurenți, măiestria 
călăreților romîni și-a spus din 
nou cuvîntul. Dînd dovadă de o 
înaltă pregătire, concurenții ro
mîni N. M:halcea pe calul Mihnea 
și Gh. Teodorescu pe calul Pala
din, au cîștigat și aceasta probă, 
ocupînd în ordine locurile 1 și 2. 
Locul 3 a revenit călărețului ce
hoslovac R. Iandl pe calul Ra- 
kosi. Concurentul romîn N. Mi- 
halcea a impresionat în mod deo
sebit atît juriul cît și publicul 
spectator prin execuția ireproșa
bilă a progresiei încadrată în 
timp și prin prezentarea calului 
său Mihnea.

deam siliți să facem duș. Un sin
gur lucru mi-a plăcut la Bangkok 
și anume fructele (banane foarte 
mari, un fel de grape-fruit uriaș 
și extrem de dulce, mango, un 
fruct cu un gust asemănător pepe
nelui și ananasului). In sflrșit, 
pe la patru dimineața am decolat 
și după vreo șase ore de zbor am 
sosit la Hongkong unde ne-am 
revăzut și bagajele. Pentru a ajun
ge la hotelul Shamrock din Kow- 
Loon o localitate situată vizavi de 
Hongkong am luat ,,ferry-bot"-ul. 
A doua zi am călătorit cu trenul 
pînă la granița cu R.P. Chineză 
unde am sosit după vreo oră. Gra
nița (un pod) am trecut-o pe jos. 
Pe pămuitul R.P. Chineze am fost 
intîmpinați de o mare mulțime de 
oameni care ne-a făcut o caldă 
manifestație de simpatie și de prie
tenie.

TOMA REITER 
corespondent

Fotbal peste hotare
BUREVESTNIK CHIȘINĂU A FUR
NIZAT O NOUA SURPRIZA IN 

CAMPIONATUL U.R.S.S.

Nici etapa Vil-a a campionatului 
U.R.S.S. nu i-a scutit de surprize pe 
iubitorii fotbalului din Uniunea So
vietică. Astfel, echipa Burevestnik 
în debutul pe care și l-a făcut la 
Moscova a întîlnit puternica forma
ție a uzinei de automobile, Torpedo. 
Jucînd excelent, fotbaliștii d'in Chi- 
șinău au cîștigat la concludentul 
scor de 4-1. Torpedo este după Di
namo și T.D.S.A. a treia echipă mos
covită care ,,pleacă steagul” în fața 
moldovenilor...

Iată alte rezultate ale etapei: Lo- 
komotiv-T.D.S.A. 2-2, Șahtior-Dina- 
mo Kiev 1-1, Spartak-Zenit 1-1, Di
namo Moscova-Rezervele de Muncă 
1-0.

In clasament primele echipe și-au 
păstrat pozițiile:

1. Spartak
2. Dinamo Moscova
3. Torpedo
4. Burevestnik

7 4 2 1 19: 6 10
7 3 3 1 10; 7 9
7 4 12 17:13 9
7412 17:14 9

Urmează în ordine T.D.S.A., Dina
mo Kiev și Zenit cu 7 puncte Dinamo 
Tbilisi, Șahtior și Casa Ofițerilor cu 
5 puncte, Lokomotiv cu 4 puncte și 
Rezervele de Muncă cu 3.

• Azi se dispută la Geneva întîl- 
nirea dintre reprezentativele Elveției 
și Cehoslovaciei. Meciul dintre cele 
două echipe se desfășoară în cadrul 
competiției Cupei Europei, „Dr. losef 
Gero”.

• Sîmbătă se dispută la Londra 
meciul revanșă dintre echipele Bul

Francezul Macquet: 79,01 m. la suliță, 
polonezul Wazny: 4,30 m. la prăjină

In cadrul unui concurs de atle
tism desfășurat marți în orașul 
Melun, cunoscutul atlet francez 
Michel Macquet, a stabilit un 
nou record al Franței în proba de 
aruncarea suliței cu rezultatul de 
79,01 m.

**• I‘n ultimele concursuri de

In ultima zi a concursului, 
marți 8 mai, spectatorii dornici 
să urmărească interesantele în
treceri ce aveau loc, au umplut 
pînă la refuz tribunele hipodro
mului din Dresda. întrecerile au 
început cu proba de DRESAJ O- 
LIMPIC. In această probă, con- 
firmîndu-și valoarea lor de pînă 
acum, călăreții romîni Gh. Teodo
rescu, pe calul Palatin și N. Mt- 
halcea, pe caii Mihnea și Corvin, 
au obținut o nouă și splendidă 
victorie, ocupînd în ordine locu
rile I, II și III. Comportarea ex
cepțională a călăreților noștri de 
la dresaj a fost mult apreciată 
de publicul spectator, competent 
și obiectiv, de juriul concursului 
și de ceilalți concurenți. Cu ace
lași viu interes a fost urmărită 
apoi și proba MARELE PREMIU 
AL ZILEI ELIBERĂRII. Această 
probă s-a desfășurat pe un par
curs de vînătoare grea în două 
manșe cu 17 obstacole de 1,60 m. 
înălțime maximum, sistemul de 
clasificare făcîndu-se conform 
R.F.E.I. pentru Cupa Națiunilor. 
Echipa noastră formată din M. 
Timu, Gh. Antohi, D. Velicu și 
Gh. Ghituran, ne caii Odobești, 
Mindir, Fildeș și Galon a reali
zat o bună performanță ocupînd 
locul 3 pe echipe după R.D.G. și 
R.P. Polonă. Locul 1 la această 
probă a revenit călărețului ger
man Fiege (R.D.G.) pe calul 
Hradschin.

Demnă de remarcat este com
portarea în această probă a călă
rețului romîn Gh. Antohi care a 
terminat cele două manșe cu nu
mai 4 puncte penalizare, el ocu
pînd astfel locul 6 în clasamentul 
individual. Concurentul romîn D. 
Velicu a ocupat locul 7 cu 8 
puncte penalizare.

Concursul s-a încheiat cu Proba 
pe 2 cai, care a revenit concuren
tului Schulz (R.D.G.) urmat de 
A. Szatola (R.P.U.) și Covalcin 
(R.P. Polonă). In această probă 
desigur, noi am fost handi
capați prin faptul că au partici
pat numai 2 călăreți romîni, D. 
Velicu pe caii Dinar și Vidran și 
Gh. Ghițuran pe caii Nor și Ar
cuș, ceilalți călăreți Bind înscriși 
în proba Marele Premiu al Zilei 
Eliberării-

La sfîrșitul concursului în cla
samentul neoficial pe națiuni, 
țara noastră ocupă primul loc, că
lăreții romîni obținind un număr 
de 4 prem.i I, și 8 locuri fruntașe 
la individual.

gariei și Angliei (amatori) din cadrul 
preliminariilor turneului olimpic. In 
primul meci desfășurat la Sofia, a- 
nul trecut, bulgarii au învins cu 2-0.

• Pentru titlul de președinte al 
Federației Internaționale cPe Fotbal 
Asociație și-au depus candidatura 
următorii «pretendenți: Drewry (An
glia), Lotsy (Olanda), Dr. Barassi 
(Italia), Bianchi (Chile), și Lafarge 
(Franța).

ANGLIA-BRAZILIA 4-2 (2-0) !

LONDRA — Miercuri după-amiază, 
pe stadionul Wembley, echipa Bra
ziliei, în ultimul meci din cadrul tur
neului pe care l-a întreprins în Eu
ropa, a fost învinsă de reprezenta
tiva Angliei cu 4-2 (2-0).

KINIZSI BP. ȘI PARTIZAN BEL
GRAD ÎNVINSE IN ETAPELE 

DE IERI

In campionatul maghiar s-au înre
gistrat miefmri următoarele rezul
tate: Szegedi Haladas-Kinizsi 2-1, 
Honved-Dorog 3-0, Voros Lobogo- 
Tatabanyai Banyasz 1-0, Salgotarjan- 
Csepel 0-2, Dozsa-Szombathely 3-0, 
P6csi Dozsa-Vasas 1-0, In clasament 
conduce Vdros Lobogo cu 16 p., Hon- 
ved 13 p., Dozsa 10 p. etc.

In campionatul iugoslav Radnlckt 
a întrecut Partizan cu 4-3. Celelalte 
rezultate: Proleter-Cervena Zvez-da 
1-5, Dynamo Zagreb-Haiduk 1-0, Voi- 
vodina-Sarajevo 4-1, Buducnost-Velej 
Mostar 4-2, BSK-Zagreb 2-0 Zelesni- 
ciar-Spartak 2-1. In clasament con
duce Cervena Zvezda 33 p., Partizan 
30 p.

atletism desfășurate în R.P. Po
lonă, atleții polonezi au obținut 
numeroase rezultate de valoare: 
400 m. plat: Mach 48” 8/10; pră
jină: Wazr.y 4,30m.; 110 in. gar- 
duri: Krads 15”2/10 ; ciocan : Ku-: 
nat 55,23 m.; suliță femei: Choj- 
nacka 49,20 m.; 100 rn. plat: K®d- 
zialski 10”6/10. (Agerpres).
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