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După o absență de 54 zile
JUCĂTORII ROMiNI DE TENIS DE MASĂ S-AU REÎNTORS IN TARĂ

KARL MARX- 
STADT, 11. — Di
mineața o ploaie 
rece, deasă, cade 
peste Leipzig de 
mai bine de trei 
ore. Pe străzi e 
încă destul de puți
nă lume. In holul 
hotelului încep să 
se adune, ca de o- 
bicei, ziariștii, ar
bitrii, fotoreporte
rii și ceilalți mem
bri ai caravanei. 
Mai este o jumă
tate de oră pînă 
la start și conti
nuă să plouă fără 
nici o perspectivă 
de încetare. A a- 
părut acum în hol 
ciclistul italian 
Furloni, îmbrăcat 
de călătorie, au va
liza în mînă, lu- 
îndu-și rămas bun 
de la echipa sla și 
de la ceilalți 
sportivi. A suferit 
recent o căzătură 
îr.tr-una din com
petițiile cicliste 
desfășurate în Ita
lia, iar aici, în „Cursa Păcii“, o 
alta, fiind nevoit să abandoneze. 
„In cursa aceasta am învățat 
multe — ne spune Furloni. Nu mă 
așteptam să îhtîlnesc concurenți 
de o valoare aUt de ridicată. Sper 
să-mi iau o burtă revanșă la anul. 
A rivederci I”.

In continuare, trimisul special 
al cotidianului sportiv „La gazetta 
dello sport", Piero Ratti, ne spu
ne: „Este de-a dreptul uluitor de 
cită combativitate și mai ales de 
cită dîrzenie dau dovadă cicliștii 
din sud-estul Europei. Ei înfruntă 
orice piedici. Mă gindesc la foarte 
mulți și în special la Wisniewski. 
Șandru, Zanoni, Țvetanov, care

înaintea startului în etapa Stalmogrod-Wroclatr— 
In fotografie Constantin Dumitrescu, după ce a. 
îmbrăcat tricoul galben in fața bătrînului miner- 

care va tăia panglica de start

Ieri la prînz, după un ocol de
asupra aeroportului Bănoasa, avio
nul de Moscova a aterizat lfn pe 
ipista de beton. După o absență 
de 54 de zile în care timp au par
curs zeci de mii de kilometri, mem
brii delegației romîne care au luat 
parte la cea de a XXIII-a ediție a 
campionatelor mondiale de tenis 
de masă de Ia Tokio, s-au reîntors

Bun venii jucătorilor noștri de tenis de masă, care ne-au repre
zentat cu cinste la Tokio

au suferit căzături și totuși con
tinuă cursa cu mult curaj".

Dar ce crezi despre comporta
rea „squadrei azzura" în urmă
toarele etape ale cursei? „Am ră
mas In patru oameni și contăm 
mult pe Cestari, excelent la ur
cuș și pe Romagnolil".

Acum cicliștii sînt aliniați pen
tru plecare. Surpriză: ploaia a 
încetat subit și cerul se înseni
nează. Au plecat în cursă numai 
114 concurenți întrucît în etapa 
anterioară ieșiseră dm luptă Hal
ler și Rolf Paulsen (nu s-au mal 
prezentat la start) ca și Greeves,. 
Jensen. Skott, Wretman și Kote

(Continuare în pag. 8-a)

în tară. Conducători ai CCFS, numeroși sportivi, delegați ai diferi
telor asociații, foto reporteri, operatori cinematografiei, ziariști aiu 
venit să întîmpine și să felicite pe Angelica Rozeanu, Ella Zeller, 
Matei Gantner, Tiberiu Harasztosi, Toma Reîter și Mircea Popescu.

Cei șase reprezentanți ai noștri și-au mărturisit bucuria de 
a se fi reîntors acasă, de a fi din nou în mijlocul familiilor, prie
tenilor și cunoscuților lor.

Azi după amiază pe stadionul Republicii, 
ii vom vedea din nou pe Harlequins

„Sînt foarte fericită că am ajuns în sftrșit acasă, ne-a declarat 
după coborîrea din avion maestra emerită a sportului și campioana 
mondială Angelica Rozeamu. A fost cel mai greu campionat mon
dial la care am participat pînă acum. Pe tîngă călătoria foarte obo
sitoare de la București la Tokio și a condițiilor de joc neobișnuite 
pentru noi, am mai avut de înfruntat și un adevărat asalt al jucă
toarelor și jucătorilor japonezi în lupta pentru cucerirea titlurilor 
mondiale. îmi pare bine că am reușit să-mi aduc contribuția împreună 
cu Ella Zeller la cucerirea celor două titluri mondiale. In general,
a continuat Angelica Rozeanu, campionatele de la Tokio s-au bucurat 
de o excelentă organizare și au avut mult succes. Noi am fost 
impresionați de primirea care ni s-a făcui pretutindeni în Japonia, 
fiind mereu în centrul atenției generale. Am fost de-a dreptul co
pleșiți de numeroșii foto reporteri și ziariști, de zecile de interviuri 
pe care le dădeam zilnic. Deseori ni se întîmpla să fim recunoscuți 
pe stradă, in magazine și mereu eram invitați să luăm cite un ceai, 
băutură specifică japonezilor.

In turneul pe care l-am făcut apoi tn R. P. Chineză, gazdele 
noastre s-au întrecut pentru a ne face să ne simțim cit mai bine. 

■Am fost intr-adevăr în mijlocul unor adevărați prieteni, și am văzut 
o serie de lucruri foarte interesante. La 1 Mai am asistat din tri
buna oficială, alături de conducătorii poporului chinez, printre care 
Mao Tze Dun, Ciu De, Ciu En Lai, Liu Șao Ți, la o uriașe demons
trație a oamenilor muncii din Pekin".

In timpul convorbirii noastre cu Angelica Rozeanu, s-a apro
piat de noi și Ella Zeller, maestră emerită a sportului și campioană 
mondială, care a intervenit în discuție: „Vreau să vă spun că >a 
Tokio am jucat tot timpul în fața unui public extrem de numeros 
și entuziast, dar în același timp foarte pretențios. Tenisul de masă 
este in Japonia un adevărat sport național și astfel se explică nu
mărul mare de jucătoare și jucători de înaltă valoare. In R. P. Chi
neză am văzut că sportului i se acordă o foarte mare importanță, 
existînd o puternică activitate de masă. Delegația noastră a fost 
primită cu multă căldură de prietenii chinezi, iar premierul Ciu 
En Lai s-a întreținut cu noi. Trebuie să mărturisesc că am fost 
surprinsă cînd am constatat că ne cunoștea performanțele fiecăruia".

Maestrul sportului Matei Gantner ne-a vorbit despre meciul său 
cu Tanaka: „In setul decisiv, după cum știți, am condus cu 20—14. 
La 20—15 Tanaka a luai serviciul și a reușit să facă consecutiv 
cinci puncte, atactnd foarte tare de la prima minge răspunsă de 
mine. Am avut avantaj, 21—20, însă in cele din urmă am pierdut. 
După acel 4—5 cu Japonia, în noaptea respectivă, încă sub impre
sia meciului, nici unul dintre noi nu a putut adormi".

Conducătorul delegației noastre, tov. Marcel Vlaicu, vicepreșe
dinte al C.C.F.S., ne-a făcut următoarea declarație: „Deși am re
purtat succese frumoase la aceste campionate mondiale, ele puteau 
fi și mai mari. La Tokio noi am pierdut de două cri titlul la sim
plu femei: și prin Angelica Rozeanu și prin Ella Zeller. La echipe 
bărbați am fost la mai puțin de un pas de o răsunătoare victorie. 
In R. P. Chineză, marea țară prietenă, am fost înconjurați cu toată 
dragostea, și tnfllnirile prietenești susținute la Canton, Șanhai și 
Pekin, au constituit un bun prilej de schimb de experiență".

Nici niu am avut timpul să „e- 
puizăm" surpriza pe care ne-a o- 
ferit-o evoluția formației Harle
quins și-i vom vedea din nou la 
lucru pe acești excelenți reprezen
tanți ai rugbiuilui britanic.

Astăzi după-amiază, cu începe
re de la ora 16, în deschidere la 
meciul de fotbal C.C.A. — Pro
gresul București, pe stadionul Re
publicii, londonezii vor primi repli
ca, desigur mai dî-rză și mai or
ganizată, a primei selecționate a 
Capitalei noastre. Jocul se află la 
cea de a doua ediție. La Lonidra, 
în toamna trecută, scorul a fost 
egal : 9—9. Englezii au condus cu 
9—0, iar bucureș tenii au egalat, 
întir-un finiș impresionant, fiind la 
un pas de victorie. Nu putem an
ticipa cum se vor petrece lucrurile 
pe terenul din Dealul Spirei. Con
siderăm însă că prima garnitură a 
București™!ui datorează publicului 
nostru un joc de calitate, la nive
lul pe care 11 reclamă meciul cu 
Harlequins. Astăzi nu mai poate fi 
vorba de lipsa de rutină și nici de 
elementul surpriză, întrucît cele 
două echipe au mai stat odată fată 
în fată. Oaspeții, cu toate că ne-au 
demonstrat un joc de valoare, nu 
sînt imbatabili. Desigur, ei au ar
mele lor, iar rugbiștii romîni ape
lează la alte mijloace tehnice și 
tactice. Oricum, spectacolul sportiv 
va fi asigurat.

înaintării londoneze, al cărei joc 
colectiv este dintre cele mai bune, 
dar aproape total subjugat scopu
rilor liniei de trei sferturi, bucu- 
reștenii îi vor opune, probabil, ac
țiunile proprii pachetului celor opt 
înaintași, folosind mai mult jocul 
grămezii, atît al celei comandate 
eît și al cetei spontane. Totodată 
însă, linia noastră de trei sferturi 
va trebui să participe activ la joc, 
mi numai pentru a face fajă atacu
rilor englezilor, ci și pentru a ini
ția și a duce la bun sftrșit atacu
rile proprii. Selecționata Bucu
rești ului are aceste posibilități și

ea trebuie să le folosească în me
ciul de azi.

Despre oaspeți, așa cum ne-au 
asigurat și ei, putem spune că 
vor face tot posibilul pentru a-și 
respecta tradiția. Aceasta înseam
nă joc deschis cu orice pre(. Iată 
formațiile probabile pe care le va 
conduce arbitrul C. Munteanu : SE
LECȚIONATA BUCUREȘTI A: 
Penciu, Ghiuzelea, Kramer, Ilie Ion, 
Dobre, Chiriac, lonescu, Paloșanu. 
Dumitrescu. Moraru, Mlădiu. Mari- 
nache, Teofilovici, Iordăchescu, 
Pîrcălăbescu ; HARLEQUINS : 
Grant, Woodruff, Davies, Simons, 
Whiting, Bartlett, P-ontin, San
ders, Labuschagne, White, Grims- 
dell, Bleasdale, Thompsohn, Mallet, 
Thomas.

IN LEGĂTURĂ CU CUPLAJUL 
DE ASTAZI DE PE STADIONUL 

REPUBLICII

• La oasele Stadionului Repu
blicii nu se vînd bilete. De altfel, 
toate biletele pentru astăzi au fost 
vîndute.

• Sînt valabile biletele cu se
ria nr. 34.

• Spectatorii sînt rugați să

respecte sectoarele indicate pe bi-r 
letele de intrare.

• Carnetele din piele roșie șî 
albastră CCFS au acces la tribuna 
I sectorul B; Carnetele de culoare 
neagră (ziariști) la loja rezer
vată ziariștilor ,iar carnetele din 
pînză roșie, precum și carnetele 
de maeștri ai sportului (fotbal și 
rugbi) la lojile din sectoarele E 
și F. Celelalte carnete nu sînt 
valabile.

Philip Davies

O grămadă deschisă angajată de pachetele de înaintași ale celoff 
două echipe



La 14 mai se împlinesc șase 
fa introducerea ta țara 
a complexului sportiv

Inspirat din Complexul 
G.T.O., care a stat de-a 

__ o_. anilor la baza mfișcării 
de cultură fizică și sport din U- 
niunea Sovietică, complexul 
G.M.A. a prilejuit o cotitură în
semnată și în activitatea sportivă 
din țara noastră. Privind acum în 
perspectiva celor șase ani care au 
trecut de la introducerea comple
xului G.M.A., se poate spune, pe 
drept cuvînt, că el a constituit o 
etapă de mare importanță în dez
voltarea sportului de masă, în a- 
tragerea unui mare număr de oa
meni ai muncii de la orașe și sa
te într-o activitate continuă și mul
tilaterală.

Stînd la baza mișcării noastre 
de cultură fizică și sport, com
plexul sportiv G.M A. s-a situat 
de Ia început între preocupările de 
frunte ale asociațiilor și colective
lor. Datorită complexului sportiv 
G.M.A. mii și m'i de oameni 
muncii care nu mai gustaseră 
trecut din bucuriile vieții de 
stadioane au avut posibilitatea 
facă primii pași în sport. Din rîn- 
durile lor, unii au izbutit să urce 
chiar multe trepte ale măiestriei 
sportive. Nume ca acelea ale at feți
lor Daniel Grafenstein și Ion 
Paul, ale gimnastelor Emilia Vătă- 
țoiu și Alexandrina Penciu sau 
ale trăgătorilor Nicolae Cojocaru și 
Marieta Juverdeanti au răsărit din 
noianul de nume ale aspiranților 
care au trecut normele complexu
lui. Deosebit de îmbucurător este 
țaptul că, pătrunzînd adine în me
diul rural, complexul G.M.A. a 
reușit să suscite un Interes puter
nic pentru sport în rlndurile ță
rănimii muncitoare. De asemenea, 
în ultimul timp, complexul G.M.A, 
a devenit baza sistemului de edu
cație fizică în școli. Astăzi, insig
na G.M.A. este purtată de sute și 
sute de mii de tineri și tinere, ca 
o mărturie a caracterului profund 
de mase pe care-1 are această ac
tivitate.

La dezvoltarea activității G.M.A. 
nu avut un cuvînt greu de spus 
cadrele de tehnicieni. Antrenorii, 
în marea lor majoritate, și-au axat

ani de 
noastră 
G.M.A. 
sportiv 
lungul

ni 
în 
Pe 
să

planurile de antrenament pe com
plexul G.M.A., s-au îngrijit îndea
proape ca trecerea normelor com
plexului să devină o preocupare 
de seamă a fiecărui sportiv. Cu 
mult folos au muncit în această 
direcție și instructorii sportivi ob
ștești. Disputarea campionatului 
republican de poliatlon G.M.A. a 
însemnat de asemenea o contribu
ție Ia creșterea interesului pentru 
activitatea G.M.A., la îmbunătăți
rea pregătirii aspiranților.

In decursul celor șase ani au 
fost organizate nenumărate centre 
de antrenament G.M.A., au fost 
inițiate diferitei acțiuni pentru 
popularizarea complexului și atra
gerea maselor de oameni ai mun
cii în concursurile pentru trecerea 
normelor.

Cu toate succesele înregistrate, 
activitatea G.M.A. prezintă încă 
serioase deficiențe. Astfel, mai e- 
xistă multe manifestări de forma
lism în trecerea normelor, ilar 
„goana după cifre" duce deseori 
la superficialitate dăunătoare In 
munca G.M.A. Lipsuri serioase pre
zintă și regulamentul complexu
lui, care este depășit de cerințele 
actuale. Noul regulament, aflat în 
momentul de față în stadiul defini
tivării, va intra în curind în vi
goare. Aplicînd cu 
mintele desprinse 
activitatea G.M.A., 
ga muncă G.M.A.
perior, activiștii sportivi vor putea 
contribui în mod direct și eficient 
la creșterea mișcării noastre de 
cultură fizică și sport.

hotărîre învăță- 
pînă acum din 
ridicînd întretă
ia un nivel su-

★
* *

Peste ctteva zile se vor îm
plini șase ani de la introduce
rea tn țara noastră a comple- 
xuiui sportiv GM A. In tot acest 
interval de timp complexul 
G.M.A. a stai la baza activității 
de cultură fizică și sport din 
R.P.R. In fotografia noastră un 
aspect de la laminarea primelor 
insigne și brevete de. purtători 
ai insignei G.M.A., festivitate 
care a avui loc la București în 
sala Flore-asca.

★ ★

★

lii cîteva rînduri...

In urmă cu cîteva zile, în une
le sate ale regiunii Sucea
va au poposit oaspeți neo- 

bișnuiți: vînzătorii Hary Mergler, 
Minodora Ragovschi și gestionarul 
Iacob Segal. Și „marfa” lor era 
oarecum neobișnuită: materiale și 
echipament sportiv. Pretutindeni 
cumpărători s-au găsit însă din 
belșug. Canavaua de difuzare a 
materialelor sportive a cunoscut 
un frumos succes, reușind să de
pășească planul de desfacere a ma-' 
terialelor sportive cu 178 la sută. 
Cele mai căutate produse au fost: 
bluzele, canadienele, echipamente 
pentru fotbal etc.

E drept, vremea a fost destul 
de capricioasă și tinerii aspi
ranți GMA de la Șc. medie 

mixtă nr. 4 din Ploești n-au reușit 
să-și realizeze toate... planurile dar, 
în ciuda timpului nefavorabil, ei am 
obținut succese cu care se pot mîn- 
dri pe bună dreptate. Numai în 
primul trimestru, 170 de eleve și 
elevi din clasa a X-a și-au trecut 
normele complexului, devenind pur
tători ai insignei. Considerabil â 
crescut și numărul purtătorilor de 
insignă din celelalte clase. Harnicii 
elevi ai acestei școli vor fi tasă 
prezenți în număr și mai mare la 
startul viitoarelor concursuri pen
tru trecerea normelor.

Comunicatul Comisiei Centrale 
de organizare 

a Spartachiadei de iarnă 
a Tineretului

In ziua de 9 mai a. c. a avut 
loc ședința lărgită a Comisiei 
Centrale de organizare a Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretului. 
Cu acest prilej s-a analizat 
desfășurarea Spartachiadei și 
s-a făcut premierea comisiilor 
regionale fruntașe în această 
competiție.

Luînd în discuție rezultatele 
obținute, Comisia Centrală de 
organizare a Spartachiadei a 
întocmit următoarea clasificare 
ținînd scama de numărul par- 
ticipanților în raport cu mă
rimea regiunii și numărul popu
lației, condițiile materiale și 
tehnice ce le-au avut la dispo
ziție, preocuparea față de dis
ciplinele de regulament și or
ganizarea de competiții în a- 
tara regulamentului:

Locul

Locul
Locul
Locul
Locul

1

2

3

4
5

Colectivul Flamura roșie „7 
Noiembrie” Arad se gîr.dea 
încă de multă vreme ca pe

Mngă celelalte secții pe ramură de 
sport să organizeze o puternică sec
ție de tir. Firește, trebuiau recrutați 
membrii secției, era nevoie de un 
instructor bine pregătit, dar, înainte 
dte toate, se făcea necesar urs.1, 
poligon unde tinerii muncitori să* 
se poată iniția în această disciplină 
sportivă. Aoum, zeci de membri aî 
colectivului sportiv Flamura roșie 
„7 Noiembrie” Arad se îndreaptă 
zilnic spre poligonul amenajat prin 
muncă voluntară. Activiștii colecti
vului și-au respectat angajamentul.

Ce bine era înainte cînd eram... 
independenți” îșî spun pro- 

/> fesorii de educație fizică ai 
școlii profesionale „Industria Sîr- 
mei” din Qîmpia Turzii. Dar ce bine 
este acum cînd școala a început să 
funcționeze direct pe lîr.gă între
prindere. Nimeni nu-i întreabă ni
mic, mi le cere rapoarte, cifre, si
tuații și
Iată un cerc sportiv complet uitat. 
Și aici s-au obținut cu cîțiva ani 
în urmă rezultate din cele mai frtw 
moașe în activitatea sportivă.

nici măcar... activitate.

Locul
Locul

Locul

Locul
Locul
Locul

Locul
Locul
Locul
Locul
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Tinerilor, noi terenuri de întrecere sportivă
A fost o vreme cînd activiștii 

sportivi din orașul București li so
licitau pe tineri să pășească curajos 
pe porjile stadioanelor din Capitală. 
Acestui îndemn i-au răspuns însă 
mult moi mulfi tineri decît se aștep
tau ei. Și, astfel siînd lucrurile, nu 
este de mirare că astăzi Bucureștiul 
de-abia face față cerințelor celor 
peste 100.000 de sportivi. Lipsesc 
încă antrenori tn unele discipline, 
sînt consilii ale unor colective spor
tive care desfășoară o slabă activi
tate, dar înainte de toate se resimte 
din clin lipsa unui număr corespun
zător de baze sportive. In fiecare 
oară au mai fost amenajate âte 
două-trei terenuri de volei sau te
nis, dar aceasta nu înseamnă nici 
pe departe satisfacerea necesitau 
unei puternice baze materiale. Iată 
însă că în acest an s-a organizat 
pentru prima oară .,Luna construc
țiilor și amenajărilor de baze spor
tive". Bucureștenii au primit vestea 
m multă însuflețire sperînd că ac
tiviștii sportivi vor folosi acest pri
lej pentru a le dărui noi terenuri 
de întrecere sportivă. Au făcut oare 
activiștii spori ivi din Capitală acest 
lucru? Pentru a găsi răspuns aces
tei întrebări ne-am adresai too. Pe
tre Capră, președintele comitetului 
orășenesc C.F.S. București-.

CARE AU FOST PRIMELE AC
ȚIUNI?

„Era necesară, die la bun început, 
comteresairea în această acțiune a 
'tuturor factorilor care răspund de 
•munca sportivă. Astfel comitetul o- 
rășenesc C.F.S. a luat legătura cu 
comitetul orășenes U.T.M. stabilind 
■măsurile de mobilizare a tineretului 
din fabricile și întreprinderile Capi
talei inacțiunea de amenajare a ba
relor sportive. Ne-am adresat sfatu
lui popular al Capitalei care a ară-

ita-t multă înțelegere față de această 
problemă, aprobindu-ne repartiza
rea terenurilor necesare pentru 
construcțiile sportive. N-au lipsit 
din această acțiune nici consultările 
cu actM șitfi-i diferitelor colective 

sportive și îndeosebi cu tehnicienii 
și specialiștii“.

CE REZULTATE AU FOST OB
ȚINUTE RINA ACUM ?

„Luna construcțiilor și amena
jărilor de baze sportive" organizată 
în București se prezintă în mo
mentul de față cu Un bilanț satis
făcător : au fost amenajate 63 de 
baze sportive, terenuri de fotbal, 
volei, tenis, baschet, poligoane de 
tir, piste G.M.A. etc. Acestea sînt 
Insă doar primele rezultate, pentru 
că, 'răspunzînd dorinței tinerilor 
din colectivele sportive, „Luna 
construcțiilor" va fi prelungită 
chiar după expirarea ei... oficială.

IN CARE RAIOANE AU FOST 
AMENAJATE OELE MAI MULTE 
BAZE SPORTIVE?

„In primul rînd trebuie să amin- 
itim rai-onul „23 August”, în care 
au fost amenajate 3 terenuri de fot
bal, 4 de volei, 4 de baschet, I 
poligon, o pistă G.M.A, și 3 alte 
baze sportive simple.

Rezultate frumoase sânt de sem
nalat și în raioanele „N. Bălcesou” 
unde au fost amenajate 2 terenuri 
de fotbal, 7 de volei, 4 piste G.M.A., 
I poligon de tir și uin teren de 
baschet, „1 Mai" (un teren de fot
bal, 5 de volei, 13 baze simple) și 
„Grivița roșie"..

Mai slab se desfășoară această 
acțiune în raioanele ,,Gh. Gheor- 
gbiu-Dej" și „V. I. Lenin". Aici, 
munca a început mal dîrziiu și co
lectivele sportive mau fost sufi
cient angrenate în campania ame
najărilor ide baze sportive’’, >

CE PĂRERE AVEȚI DESPRE 
INIȚIATIVA ORGANIZĂRII UNEI 
ASTFEL DE ACȚIUNI?

„Cel puțin, pentru București, 
„Luna construcțiilor și amenajări
lor ’3e baze sportive'* 
un puternic stimulent, 
direct la întărirea 
terrale a colectivelor 
ne-a ajutat să oferim 
condiții mai bune de 
diferitelor discipline, 
că astfel de acțiuni 
trebui completate cu 
scară locală a căror 
să nu fie îngrădită intr-un timp 
atît de scurt".

a însemnat 
a contribuit 
bazei ma- 
sportive și 
sportivilor 

practicare a 
Considerăm 
centrale ar 
acțiuni pe 

desfășurare

Marile competiții cu 
caracter popular orga
nizate în țara noastră 
au atras în activitatea 
sportivă mulți oa
meni ai muncii din 
Reșița. Acei ce plămă. 
dese fonta și oțelul 
trarjsformîndu-le în 
mașini și agregate, acei 
care scot din adîncuri 
cărbunele și minereul, 
împreună cu cei ce 
muncesc pe ogoarele 
raionului nostru au în
drăgit deopotrivă spor
tul. Din rindul lor s-au 
ridicat elemente de va
loare, care reprezintă 
cu cinste culorile țării 
noatsbre în întrecerile 
sportive. Astfel, în anii 
puterii populare s-a a- 
firmat maestrul spor- 
tuțiui Andrei Kerekes, 
dampion absolut la 
gimnastică, Gheorghe 
Fiat maestru emerit al 
sportului la box. Du

Reg. Stalin

Reg.
Reg.
Reg.
Reg.
Reg.
Reg.

Reg.
Reg.
Reg.
Reg.

Timișoara
Hunedoara
Suceava
Craiova

Si în comuna Răchițele, raio
nul Huedin, era cîndva o ac
tivitate sportivă bine orga

nizată. Activiștii sportivi s-au mul
țumit însă cu primele rezultate și, 
de atunci, sportul a încetat să mai 
fie o preocupare a celor mai mulți 
tineri din sat. Și dacă ici-colo se 
mai organizează cite o partidă de 
fotbal sau de volei, de complexul 
GMA nu se mai interesează nimeni. 
In acest an nu a fost organizat 
nici un concurs și, din păcate, nici 
nu este încă vorba despre așa ceva. 
A „dispărut” și comisia de pregă
tire și examinare, au dispărut și 
materialele necesare și echipamen
tul... N-a dispărut însă dorința 
tinerilor de a deveni purtători ai 
insignei GMA. Și de acest lucru 
trebuie să țină seama activiștii co
lectivului sportiv.

(după corespondențele trimi
se de: V. Ștefănescu, Amalia 
Kreiss, Ion Ilisie, B. Spondee, 
Eugen Florea).

Locul
Locul

16
17

Oraș 
Reg. 
Reg. 
Reg. 
Reg. 
Reg.

Constanța 
Aut. Maghiară 
Galați

Iași
Pitești
Cluj

București 
Ploești 
Bacău
București

Baia Mare
Oradea

C. C. al U.T.M. a acordat 
comitetului regional U.T.M. 
Craiova steagul al C. C. al 
U.T.M. pentru cea mai bună 
mobilizare a tineretului In 
competițiile sportive de masă.

De asemenea, Comisia Cen
trală a acordat cupele Sparta
chiadei de iarnă a tineretului 
comisiilor regionale Stalin, 
Timișoara și Hunedoara, cla
sate pe primele 3 locuri.

COMISIA CENTRALA 
DE ORGANIZARE A 
SPARTACHIADEI DE 

IARNA A TINERETULUI

Gh. Dobr^u 
corespondent

...Dar prea multă neglijență
normelormitru Cmc maestru al 

sportului la lupte, Eli- 
sabeta Suciu și Mar
gareta Arvai campioa
ne la schi, etc.

Trebuie spus; însă, că 
față de posibilitățile 
existente mu s-a făcut 
destul ipentru dezvol
tarea sportului de 
masă. De multă vreme 
s-a încetățenit Ia noi 
tendința greșită de a 
se pur.e accentul prin
cipal doar pe cîteva 
ramiuiri sportive, ca 
fotbalul și handbalul. 
Nu mai puține lipsuri 
există și în privința

trecerii 
G.M.A.

Faptul că spartului 
de masă nu i se acordă 
atenția cuvenită din 
partea colectivelor 
sportive, este Ilustrat 
de un exemplu conclu
dent In timp ce în în
treaga țară au început 
întrecerile Spartachia- 
dei de vară, ]a noi s-au 
făcut doar comisii, 
planuri de muncă și 
unele instructaje biro
cratice. Efectiv, pe 
teren, nu s-a făcut ni
mic. Acfestea sînt hu- 
miai unele aspecte, la

care se mai pot adău
ga lipsurițje existente 
în dezvoltarea unor 
sporturi ca: gimnasti
că, îr.ot, tir, turism, 
șah, popice, tenis, bas
chet, rugbi, etc.

Colectivele sportive 
din orașul și raionali 
nostru, muncesc prea 
puțin în direcția edu
cării tineretului și a- 
tragerii lui către tere»: 
nurile de sport. De 
asemenea, comitetele 
GFS raion și oraș nu 
controlează suficient 
activitatea desfășurată 
în colectivele sportive 
și nu trag' la răspun
dere pe cei ce negli
jează îndieplinirea la 
timp a sarcinilor ce. Ie 
revin pe linia dezvoltă
rii mișcării de cultură 
fizică și sport.



Academician Mihai Beniuc: „Scriitorul de azi 
să fie cel puțin un iubitor ai sportului"..^

Cea de a șasea întrebare
Una din bele cinci întrebări cu

prinse în articolul cu același titlu 
apărut în ziarul nostru nr. 2793 
tși propunea să rezolve însfîrșif o 
problemă des întîlr.ită în viața e- 
chîpelor de fotbal. Este vorba de 
acel prost obicei pe care îl mai au 
încă mulți susținători care, crezîn- 
du-se „clarvăzători” și mai comipe- 
tențî decît însuși antrenorul echipei 
se înghesuie în ziua meciului în 
Cabine gata să-i fericească pe ju
cători cu tot felul de sfaturi și în-: 
demnuri. Printre cei vizați de ar
ticolul respeciiv erau și unii ac
tiviști din colectivele sportive și 
chiar din comisia regională de 
fotbal Oradea. După toate acestea 
6>-ar fî cuvenit, așa cum ne-am 
și așteptat de altfel, ca biroul co
misiei regionale de fotbal Oradea 
să analizeze în spirit autocritic 
cele sezisate de ziar și eventual 
să ne fi înștiințat că a luat mă
surile corespunzătoare pentru ca 
asemenea lucruri #ă nu se mai rej 
pete, indiferent de calitatea pe 
care o au cei în cauză. Din pă-> 
cate, aceasta nu 6-a întîmplat. Ba, 
dimpotrivă, în răspunsul trimis 
ziarului, răspuns care nu poate fi 
considerat altfel decît insolent, bi
roul comisiei în cauză face un a- 
devăirat tapaj și, ceea ce este mai 
gtiav, unele aprecieri calomnioase 
la adresa celor care au informat

Br. 5 al revistei

G.

O.

N.

<pu următorul cuprins:

L VAIDA — Să ne pregătim cu se
riozitate și răspundere în vederea 
participării la Jocurile Olimpice 
de la Melbourne.
KOROBKOV, N. OZOLIN — Me
todica modernă a antrenamentu
lui sportiv.
BANĂTAN — Să îmbunătățim 
conținutul lecțiilor de educație 
fizică în învățâmînt.
DUMITRESCU — Metodica antre
namentului la înot cu copiii.

I. WIESENMAYER — Despre șco-aJa 
alergării și perfecționării în aler
gările d'e viteză.

S. PACZKOWSKI — Tehnica jocului 
de hochei pe iarbă.

GH. TEODORESCU — A III-a sesiune 
de comunicări științifice a Insti
tutului de Cultură Fizică.

GH. MITRA — Unele probleme ridi
cate de întrecerile de schi din 
cadrul Jocurilor Olimpice de iar
nă de la Cortina d’Ampezzo.

A. NTCU — Discuții asupra artico
lului ,,Observații în legătură cu 
densitatea activității în lecțiile de 
educație fizică”.

NOTE BIBLIOGRAFICE:

5 (iunie)

e— Rezultatele complete șl partide ju
cate de V. Ciocîltea La turneul in
ternațional de la Dresda.

fr— Un articol de E. Makâu despre 
problema cadrelor tinere ale miș

cării noastre șahiste.
F- Continuarea articolului maestrului 

O. Troianescu despre teoria des
chiderilor în finala campionatului 
R.P.R.

fc— Legende și adevăr despre începu
turile șahului (Primul articol din- 
tr-o serie asupra istoriei șahului) 
de S. Samarian.

— Partide și finaluri de la ultimelo 
concursuri (meciul Ilivițkl-Pach- 

xnan, meciul celor trei țări, cam
pionatul U.R.S.S., etc.)

i-? Rezultatele spartaehi-adei de larnl 
a' tineretului.

Concursurile internaționale de 
compoziție, concursuri de cTezle- 
gări, știri din țară, poșta rtdac- 
ției, etc.

•— O schiță șahistă de L. Ropot, cu 
titlul: O partidă memorabilă cu 
un epilog... neprevăzut!

Plătind 21 de lei factorului poștal* 
fiecare șahist își poate asigura pri
mirea regulată a revistei la doml- 
ciliu timp de un an!

FOT11.IL
nr. 5/956

care cuprinde printre altele:
2— Contribuția complexului spor
tiv G.M.A. la pregătirea multila
terală a fotbaliștilor.

S. BINDEA — Discuții: Trasul la 
poartă trebuie exersat în cele mai 
variate condiții. 

ziarul. Bineînțeles că autorii răs
punsului amintit mai sus nu scapă 
nici acest prilej să dea tot felul 
de sfaturi, acum însă în legătură 
cu informarea, verificarea și pu
blicarea unor materiale în ziar. 
Numai un singur lucru uită să a- 
mintească biroul comisiei regiona-’ 
le de fotbal Oradea și anume, dacă 
a procedat la verificarea celor se-' 
zisate de noi. Sîntem siguri că nu. 
Dacă s-ar fî ostenit cît de cît să 
facă acest lucru cu prilejul unor 
meciuri desfășurate la Oradea, de
sigur că membrii biroului ar fi 
putut vedea cu proprii lor ochi 
ceea ce au văzut nu odată unii 
delegați ai direcției de fotbal șl 
chiar antrenorul orădean ZilahL

Acest caz ne îndreptățește să 
punem cea de a șasea întrebare: 
de ce se împacă atît de greu cu 
critica cei din comisia regională 
de fotbal Oradea și de ce obișnu
iesc să respingă automat orice se- 
zisare pe care, ca să întrebuin
țăm limbajul lor, o consideră în
totdeauna calomnioasă și neînte
meiată. De aceste practici ar tre
bui să ia cunoștință șt comitetul 
regional CFS Oradea care sperăm 
că nu împărtășește pur.ctul de ve
dere al celor din comisia de fot
bal și îi va ajuta pe aceștia să 
învețe cum trebuie privit ajutorul 
dat prin presă.

ARUT
N.

A.

N.

I.

N.

E.

ROȘCULEȚ — Discuții: Despre 
terminologia în fotbal (I).
CSANAIXY — Metoda generală de 
predare a tehnicii (II).
CEAUȘESCU — Munca educativă 
cu colectivul în pregătirea fotba
liștilor (II).
BALĂNESCU — Aportul ofensiv 
al Uniei de fund.
PETRESCU — Preluarea pe sol 
urmată de mișcare înșelătoare.

Dr. M. ALBUȚ — întrebuințai ea 
pauzei între reprize.
KRONER — Despre prima fază în 
jocul de fotbal.
ROPOT — Antrenorilor și jucătol.

rilor cît mai multe cunoștințe folo
sitoare.

TUDOR VASILE și PETRE GAȚU — 
Turneul F.I.F.A. — 1956 pentru 
echipele de juniori.

Revista mai conține materiale des
pre activitatea internațională, (Sue
dia, Afganistan și Fijpnța), schița 
Tîrgul <Je picioare, Balada veșnicului 
transferat. Umor de Matty ș.a.

★
ASIGURAȚT-VA PRIMIREA RE

GULATA A REVISTEI FOTBAL 
ABONÎNDU-VA »

Costul unul abonament: 6 luni — 
18 lei; un an — 36 lei.

REGULAMENTUL CONCURSULUI INIȚIAT DE REVISTA
>» CULTURA FIZICA Șl SPORT”

Intre 1 iunie și 31 decembrie 1956 
revista „Cultură Fizică și Sport" 
instituie un concurs de lucrări cu 
teme izvorîte din teoria și practica 
culturii fizice.

Scopul acestui concurs este: a) de 
a îmbogăți literatura romînească de 
specialitate; b) de a stimula munca 
de cercetare și creație în domeniul 
culturii fizice; c) de a stimula dis
cuții creatoare.

Temele sînt următoarele :
1. Cum explic performanța mea.
2. Eforturile mari în antrena

mente.
3. Conținutul, sfera și interdepen

dența noțiunilor: cultură fizică, e- 
ducație fizică și sport.

4. Colectivul sportiv (sindical, 
școlar sau sătesc) generatorul spor
tului de masă și de performanță

' din țara noastră.
' 5. In ce măsură se poate vorbi

despre un specific romînesc și cum 
se manifestă în educația fizică ?

La acest concurs pot participa 
profesorii de educație fizică, antre
norii, medicii sporii^, activiști? 

! sportivi șî alții. Lucrările prezentate 
' trebuie să fîe originale, să nu fî 
fost încă publicate șî să corespundă 

' condițiilor concursului.
Pe lîngă aspectele generale ale 

temei abordate lucrările vor trebui 
să scoată în evidență și posibiliită- 

11 țile de aplicare la condițiile din țara

Să obții o convorbire cu Mihai 
Beniac este tot atit de ușor pe cit 
e de... greu I

In principiu este suficient să te 
prezinți la secretariatul Uniunii 
Scriitorilor, să te anunți la tovarăș 
șa Nițelea și să iei loc tn sala de 
așteptare. Cum se vede, e simplu,

Attta numai că nu vei fi sin
gurul. împrejurul unei mese enor
me Stau cuminți pe scaune oameni 
de vîrste diferite. Așteptând și ei, 
mai schimbă cite o vorbă, la în
cepui în șoaptă, apoi, pe nesimțite, 
se antrenează in discuții aprinse. 
Și n-aș putea spune că nu e plăcut 
să aso'dți aceste conversații pe 
care le întrețin oameni ale căror, 
nume îți sînt cunoscute cel puțin 
de pe copertele volumelor de pro
ză sau poezie apărute de mult sau 
ieșite de sub teascuri în zilele 
noastre.

Vei afla astfel păreri din cele 
mai interesante asupra realismului 
tn artă, asupra calității unor emi
siuni de radio, asupra unor piese 
de teatru, un schimb de idei în ju-

O ce. -f- '
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noastră. In acest scop, pe lîngă ma
terialul documentar existent, autorii 
vor face apel la propria lor experi
ență.

Sistematizarea și lungimea mate
rialului rămîn la aprecierea autori
lor. Este recomandabil însă să se 
respecte următoarele indicații în le
gătură cu planul și prezentarea lu
crărilor:

a) enunțarea problemei care ur
mează a fî tratată; b) situația lite
raturii de specialitate referitoare la 
problema respectivă; rezultatele ob
ținute pînă în prezent și prezentarea 
căilor, cercetărilor, experiențelor 
care au dus la aceste rezultate; c) 
planul personal utilizat pentru re
zolvarea problemei; d) metodele fo-' 
losite (observație, experiment, cu
legerea de date, note personale în 
problema respectivă etc); e) rezul
tatele obținute; f) compararea re-' 
zultatelor proprii cu cele ale altora; 
g) însemnătatea practică a rezutta- 
tdor obținute și! perspectivele pe 
care le deschide; h) o scurtă rezu
mare a celor expuse; i) materialul 
bibliografic folosit.

1. Manuscrisul să fie predat re
dacției bătut la mașină, la două 
rîndurî. cu panglică neagră, pe hîr- 
tie albă, numai pe o parte a foii, 
conținînd circa 20 pagini.

2. Să fie predate 2 exemplare; în- 
tîiul exemplar bătut la mașină și 
prima- copie cirteață.

rul viziiei lui Bulganin și Hrrisciov 
la Londra, vei auzi rostlndu-se 
nume celebre In cultura univer
sală...

Iar dacă vrei să te mai dezmor
țești și ta plimbi prin încăpere, te 
poți opri cu intere» în dreptul unui 
panou — o gazetă de perete — 
pe care vei găsi un fragment din 
„O mie și una de nopți" scris în 
douăsprezece „aventuri" și semnat 
de... Eusebiu Camilar.

,,0, călătorule, nebun’de, dacă cel 
al cărui nume nu-l bine să-l ros-* 
tești în puterea nopții și mai alea 
cirul cade seara, te va împinge 
să-l cauți aici pe cei ce cu con
deiul Iși află binecwvîntata pîine, 
îi vei găsi mai degrabă la 3 și la 
18 ale fiecărei luni, cmd un 
drept credincios împarte țechini în 
încăperile de la subsol"...

Fără să tragi concluzii, te uețt 
îngrijorat în calendar. Șl, mai as-* 
mltînd iscusite convorbiri, mai 
plimbîndu-te agale pe culoar, nici 
n-al să observi cind a trecut 
ceas, ctnd au trecut două...

(

3. Să fie
4. Să se 

xactă care 
pagină, colțul din dreapta, îndoit și 
lipit, care se va desface număr după 
aprecierea lucrărilor.

Cele mai bune lucrări vor fi pre
miate în felul următor:

indicat locul clișeelor, 
dea numele și adresa e- 
să fie scrise pe prima

Premiul I 
„ II 
„ HI

Mențiuni 2X300

r500 leî
1000 lei
500 leî
600 lei

De asemenea, lucrările conside
rate bune vor ff publicate în pagi
nile revistei, autorii beneficiind de 
sumele prevăzute în tarifele în vi
goare.

Lucrările prezentate la concurs 
nu se restituie.

Aprecierea lucrărilor șl plata pre
miilor se vor face pînă la data de 
31.III. 1957,

Comisia care va aprecia lucrările 
prezentate este formată din următo
rii tovarăși: EmH Ghibu, dr. Miron 
Georgescu, Nicu Alexe, Ilie Istrate, 
Ioan Kunst, Gh. Lichiardopol, An
gela Filip.

Lucrările vor fi trimise pe adre
sa revistei „Cultură Fizică și Sport” 
București, Str. Vasile Alecsandri nr. 
6. De asemenea, pentru orice fel de 
lămurire cei interesați se vor adre
sa redacției revistei.

I

Dar, odată introdus în biroul 
primului secretar, al Uniunii Scrii
torilor din R.P.R. vei fi întîmpinat 
au cea mai aleasă bunăvoință, ca 
cea mai desăvlrșită politețe. De 
cwn vei deschide ușa, academicia- 
nul Mihai Beniuc se va ridica în 
picioare, îți va întinde afabil mina 
și nu-și va relua locul pînă ctnd 
nu vei binevoi să te așezi tntr-un 
fotoliu comod. Apoi îți va sta la 
dispoziție. Simplu. Omenește.

— Vă rog să mă credeți, sftit 
detwebit de ocupat ziide acestei. 
Am lucrări însemnate caire nu suj. 
feră amînare. Cunosc amclieta zia- 
nri-uii „Sportul popular” (aicimi-am 
amintit că scriitorul Erik Majtenyi 
își exprimase mirarea că ziarul 
nostru n-a publicat interviul d-sale 
Care apăruse... de o săptăminăl).

încurajat, am făcut o trecere în 
revistă a punctelor de vedere expri
mate de scriitorii pe care i-am 
vizitat pînă acum în cadrul an
chetei noastre și n-am rezistat ispi
tei să rnă opresc o clipă asupra 
unei întrebări care-mi stăruia da 
mult în minte.

— Trebuie să considerăm părerile 
scriitorului Erik Majtenyi ca fiind 
și ale Uniunii Scriitorilor? Știți, 
noi l-am rugat să ne acorde un 
interviu avînd în vedere tocmai 
calitatea sa de secretar adjunct 
al Uniunii. După cum vedeți, n-am 
vrut să începem ancheta noastră 
prin contactul cu Uniunea Scriito
rilor, ci dimpotrivă ne-am propus 
să încheiem această anchetă, pe 
care cititorii o urmăresc cu inte
res, cu un p'unct de vedere oare
cum oficial. Iată de ce mă găsesc 
la dvs. astăzi.

— Nu, nu, desigur, sportul esta 
tn zilele noastre o problemă de 
mare însemnătate...

Maestrul mi-a vorbit apoi cu de
plină convingere despre însemnau 
tatea sportului în viața nouă a 
țării noastre. Și poate ar fi fost 
midie de spus, multe de ascul
tat — Mihai Beniuc vorbește atit 
de frumos! Nici un cuvtnt de pri
sos, nici o afirmație fără temeiuri 
adinei — dacă nu mi-aș fi amintit 
că în jurut mesei din seda de aș
teptare atîția oameni numărau mi
nutele care trec în conversația mea 
cu unul din cei mai valoroși poeți 
ai țării noastre (de altfel, mă ru
gaseră să fiu operativi).

— Intr-adevăr, în perioada a- 
ceasta sînt dăruit lucrărilor mele 
și multor altor îndatoriri. Viu pe 
la birou fiindcă sînt cereri, sînt 
necazuri care se cer îndreptate.

L-am rugat pe maeștrii Beniuc 
să ne scrie citcva rlnduri pentru 
cititori, pentru sportivi, ceea ce tn 
primul moment de răgaz a și făcut. 
Și nu m-am înșelat plecînd de la 
Uniunea Scriitorilor cu convinge
rea că primul ei secretar este și 
va ramine un prieten al sportului. 
Rîndurile sale, pe care le reprch 
ducem alăturat, sini o incontestabilă 
mărturie.

Și cu aceasta, dragi citilori, ne a 
mai rămas de făcut un singur lu
cru: să ne spunem șl noi cuv&itul.

Aceasta o vom face într-unul din 
numerele viitoare, ctnd vă vom 
împărtăși concluziile noastre la 
ancheta pe care am deschis-o într-o 
zi de iarnă cumplită și pe care 
o încheiem acum cind stadioane'e 
înverzite clocotesc de viață, de en-> 
tuziasm, de tinerețe.
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unor tineri pugi- 
(A. Morăruș, P. Botez, 

Surugiu, I. Boceanu, Mo- 
Zaharta, D. Nioutescu) care

In reuniunea de joi seara 
au fost cîteva meciuri foarte 
indirjite, iar meritul în această pri

vință revine 
liști 
V. 
tea 
nu s-au speriat de adversarii lor — 
mai rutinați — ci șf-au apărat șan
sele cu multă energie, vînzîndu-și, 
cum se spune, foarte scump... pielea. 
Ne vom ocupa în primul rînd de 
meciul care a stîrnit cele mai multe 
comentarii: Dănilă Done — I. Bo
ceanu. Done a avut avantaj în pri
ma repriză, dar Boceanu a restabi
lit echilibrul în următoarele 3 mi
nute folosind avantajul alonjei. In 
această repriză, la o ambuscadă în 
corzi, Done a alunecat și arbitrul 
I. Cetățeanu. s-a grăbit să-l nu
mere. Acest lucru a influențat vă
dit desfășurarea întrecerii. Atacurile 
disperate, dar dezorganizate ale lui 
Done dm ultima repriză n-au dat 
roade și victoria lui Boceanu apă
rea ca sigură. Dar din cei cinci ju- 
decălori-arbitri, numai unul, a „vă
zu “ clar victoria lui Boceanu. (E- 
mil Marinescu !) Ceilalți patru (Gh. 
Dumitrescu, P. Epureanu, Ferber 
Zoltan și 1. Cetățeanu) au consem
nat în buletinele lor victoria lui 
Done acordîndu-i acestuia o deci
zie discutabilă. Merită a fi sublini
ată atitudinea pozitivă a arbitru
lui P. Epureanu care ne-a declarat 
sincer după meci că a greșit, lă- 
sîndu-se influențat de nesatisfăcăto- 
ru' arbitraj din ring.

Meciul așteptat cu cel mai 
mare interes — D. Boiangiu 
(C. C. A.) — Ilie Gheorge (Di
namo) — din cadrul categoriei 
„pană" a avut o desfășurare foarte 
palpitantă. Ilie Gheorghe, vădit in
dispus de garda pe stînga a lui Bo
iangiu, a acțtanat cu multă pruden
ță îngăduindu-i adversarutoi săiu, să 
plaseze „serii" puternice. In repri
za a 11-a, Boiangiu l-a „prins" pe 
Ilie Gheorghe în corzi și cu o serfe

la spadă campioni
de joi al ziarului
----- -s finalele 

indivi-

ie- 
t al 

cu 
i în 
fost

In număr u. < 
nostru menționam că 
campionatelor republicane 
duale de scrimă pentru maeștri 
și trăgătorii de categoria I din 
acest an, se vor ridica ta un ni
vel deosebit, întrecînd valoarea 
edițiilor precedente.

In prima probă, cea de sabie, 
disputată joi în sala „Tractorul" 
din Orașul Stalin, previziunile 
noastre nu s-au realizat. O bună 
parte dintre concurențiî cu drept 
de participare nu s-au prezentat 
la campionate, din diferite mo
tive (trăgătorii de ta Progresul 
Tg. Mureș n-au primit de 1a co
lectivul lor sumele necesare pen
tru deplasare, iar unii dintre ei au 
venit pe cont propriu). In plus, 
o parte dintre trăgători (campio
nul de anul trecut Tiberiu Bar- 
tossy, Cornel Pelmuș ș. a.), nu 
s-au prezentat pe planșa de con
curs, fiind indisponibili.

In aceste condiții, finala de sa
bie a fost lipsită de o serie de 
trăgători fruntași și astfel nivelul 
ei a fost considerabil dimtouat. 
Încă din seriile eliminatorii a 
șit în evidență nivelul scăzut 
concursului. Lupta confuză, 
acțiuni lipsite de finalitate și 
majoritatea lor statice, a 1 
caracteristica începutului acestui 
concurs, în care majoritatea tră
gătorilor s-au dovedit insuficient 
antrenați.

Primele asalturi din semifinale 
au lăsat impresia că valoarea în
trecerilor a crescut după această 
primă selecție. Asaltul Mezei 
;(CCA)—Ghilezan (Progresul Cluj), 
cîștigat de primul cu 5—4 a fost 
cea mai frumoasă dispută a aces
tor campionate: viteză, acțiuni în 
mișcare, gamă variată de lovi
turi, atacuri și opriri efectuate în 
momentul oportun — au fost ca
racteristicile acestui frumos asalt, 
pentru a cărui realizare merită 
fel’citări ambii trăgători. Dar, du
pă această frumoasă victorie, Me
zei nu s-a mai comportat la va
loarea arătată. A reușit să ajun
gă în finală numai după un ba
raj în care l-a învins cu 5—2 pe 
FI. Predescu (Progresul FB). In 
această semifinală, o comportare 
bună a avut Ion Istrate (CCA) 
care a trecut fără înfrîngere în 
finală.

In cealaltă semifinală, deși lupta 
•a fost strînsă, valoarea s-a men
ținut 1a un nivel scăzut, iar tră
gătorii Gyulafalvi și Jenei au fost 
eliminați din concurs pentru lipsă 
de sportivitate. In aceste condi- 
Jiuni, restul de patru trăgători 
{Mustață, Szantay, Coman, Szabo)

Tinerii boxeri au făcut „zile grele" fruntașilor...
puternică de croșeuri l-a făcut 
„groggy". După ce a fost numărat, 
Ilie Gheorghe s-a avîntat decis la 
atac în ultimele trei minute, dar era 
prea tîrziu. Avantajul lud Boiangiu 
din repriza a Il-a s-a dovedit hotă- 
rîtor și i-a adus o meritată victorie 
la puncte.

In limitele categoriei muscă, L.

REUNIUNEA DE JOI IN SUPER
LATIVE

Cel mai hun boxer: C. Gheor
ghiu și... D. Boiangiu.

Cel mai slab boxer: N. Babeț.
Cel mai bun meci : C. Gheor

ghiu — E. Moldoveanu.
Cel mai slab meci : I. Maniu — 

Moise Marcel și... I. Bogdănescu — 
Gh. Eremia.

Cel mai bun arbitraj: P. Mihelfy, 
M. Ghinescu.

Cel mai slab arbitraj: I. Cetă
țeanu.

în finală.

finalei a fost dinamovis-

RENATO ILIESCU

,/j

l-a ..temperat" în cele din urmă cu 
directele și upercuturile de stînga, 
asigurîndu-și victoria. Gh. Zamfi- 
rescu l-a întrecut la puncte pe St. 
Bogdan după um meci destul de 
confuz, iar L. Csomortany s-a do
vedit o adevărată „țintă" vie pen
tru rutinatul N. Mîndreanu. Un 
meci foarte disputat a fost cel din
tre St. Văcaru și Motea Zaharia în 
cadrul categoriei pană. Motea și-a 
supus adversarul unui serios „bom
bardament" în repriza a Il-a, dar, 
lipsit de condiție fizică, a fost de
pășit de tehnica lui Văcaru.

Alte rezultate tehnice: Cat. muscă: 
C. Stoian b. p. I. Botez. Cat. cocoș: 
Martin Farkaș b.p. V. Filiuță. C. Ca- 
lenciuc b. p.I. Tudorache. Cat. pană: 
M. Godeanu b. p. Preda Constantin. 
Ion Militant b. k.o. I. N. Babeț. Cat. 
semi ușoară: Moise Marcel b. p. I. Ma- 
niu. V. Surugiu b. p. P. Ruptureanu. 
C. Gherasim b. p. D. Niculescu. Biedl 
b.p . Rînjea Pavel. V. Szekeiy b. p.
M. Miclăuș. Cat. ușoară: Tr. Jiga b. p. 
I. Rodicenko. Gh. Guy b. p. Fr. Buc- 
say. Gh. Eremia b. p. I. Bogdănescu.
N. Negrea 
Stanclu b.

b. p. VI. Carvanschl. I. 
p. Dumitru V.

G. M1HALACHE
SURPRIZA IN GALA 

DE IERI
NICI O

dintre Ilie Dragnea șiMeciul
Aurel Urdea (cat. semimijlocie) 
merită pe deplin calificativul de 
cet mai spectaculos al galei care 
a avut loc aseară ta sala Flo- 
reasca. Primele două reprize Ur- 
dea atacă curajos și Dragnea 
răspunde prompt. In repriza a 
Ill-a Undea nu mai poate menține 
ritmul.
rește o 
bine a 
cu V.
Primele

Astfel, I. Dragnea cuce- 
meritată victorie. Foarte 

început I. Pintea meciul 
Vlădescu (cat. mijlocie), 
două reprize îi aparțin

Biroului
COMUNICATUL
Comisiei centrale de box
centrale deBiroul Comisiei 

box analizînd desfășurarea pri
melor două reuniuni din cadrul 
finalelor Campionatelor Indivi
duale de Box ale R.P.R. pe anul 
1956, a constatat că în arbitra
rea unor meciuri s-au comis a- 
bateri de la regulament, iar une
le decizii au fost date eronat.

Avînd în vedere cele de mai 
sus și în scopul asigurării unei 
normale desfășurări în viitor a 
finalelor Campionatului, s-au 
luat următoarele hotărîri:

1. — Suspendarea pe toată 
perioada competiției a următori
lor arbitri și judecători:

— Victor Dumitrescu
— Petre Epureanu
— Ion Cetățeanu
2 — Ridicarea dreptului de a 

arbitra timp de 3 reuniuni din1
NOUTĂȚI IN JOCUL HARL EOUINILOR ?

la Harie-

urmărească partida 
secundă a Bucu-

așa cum Vivian 
mai competent co

Jocul rugbiștilor de 
quins a entuziasmat miile de spec
tatori veniți să 
cu selecționata 
reștiuhii.

Intr-adevăr, 
Jenkins — cel 
mentator de rugbi din Marea Bri- 
tanie — scrisese în articolul pub
licat în ziarul nostru, Harlequinii 
au practicat un joc „fair", nefiind 
interesați nici un moment de re
zultat. Cum au cîștigat londonezii 
această partidă ? Cei care i-au 
urmărit și-au dat cu ușurință sea
ma. Hanlequinii cunosc toată gama 
posibilităților tehnice și tactice și 
au în cîmp o clarviziune pe care 
nu am observat-o încă 1a nici una 
dintre echipele străine care ne-au 
vizitat țara. Ei știu deopotrivă de 
bine să se lase placați, pentru a 
servi balonul în condiții cît mai 
•bune coechipierilor, să schimbe di
recțiunea de alergare în plină vi
teză, să recepționeze și să paseze 
acolo unde trebuie. Dar ceea ce ne-a 
impresionat îndeosebi, au fost 'lovi
turile de picior pe care oaspeții 
le-au executat cu o deosebită mă
iestrie. Ele au găsit totdeauna 
tocuri neacoperite de nici un jucă
tor bucureștean și din această cau
ză au constituit un pericol perma
nent pentru echipa noastră Intere- . 
sânt și desigur eficace este felul in

turi

clar, dar in cea de a treia Pin-' 
tea se resimte în urma unei Iovi- 

,șterse" 1a bărbie și intră 
în jocul lui Vlădescu. Victoria a* 
contată de juriu în unanimitate 
răsplătește boxul corect practicat 
de I. Pintea'. M. Uriățeanu (cat. 
cocoș), un boxer tînăr, a făcut 
față cu succes rutinatului Toma 
Constantin, căruia nu i-a fost un 
adversar prea comod mai ales în 
prima repriză și mare parte din 
cea de a doua. Victoria i-ia reve
nit ta puncte lui Toma. Boxerul 
ieșan Burlaș (cat. semiușoară) 
a luptat cu mult curaj în fața lui 
Luca Romano. Romano a cîștigat 
prin k.o. în cea de a treia re
priză, după ce Buriaș fusese nu
mărat cu o repriză înainte. Lo
vituri puternice au schimbat P. 
Deca și O. Cioloca (cat. mijlocie). 
Pe rînd, ambii boxeri au fost în 
dificultate. Victoria i-a fost acor
dată lui P. Deca, prin descalifi
carea lui Cioiloca pentru box ne
regulamentar. Victorii comode au 
obținut: Fr. Ambruș la puncte în 
fața lui Dăniilă Enuț (cat. ușoa- 

prin abandon 
lui V. Bogoi

Șerbu Neacșu 
lui T. Tudor 
V. Tiță prin 
a II-a asupra

răj, I. Schwartz 
repr. a II-a asupra 
(cat. semimijlocie), 
la puncte în fața 
(cat. semi m i j locie), 
abandon în repriza 
lui N. Dănilă (cat. mijlocie mică). 
P. Popescu prin k.o. repr. I asu
pra lui I. Buzac (cat. mijlocite 
mică). Alte rezultate: cat. muscă: 
Toma Ilie b. k.o. repr. a H-a V. 
Sârghie, Gh. Simion b. p. I. A- 
vinam, A. Bariciu b. p. N. Zago- 
reanu, cat. cocoș: D. Mîțu b. p.

Și

de 
Ia

finale, următorilor judecători 
arbitri:

— Zoltan Ferber
— Gheorghe Dumitrescu 
Biroul Comisiei centrale 

box apelează pe această cale 
toți arbitrii, judecătorii, antreno
rii, delegații de asociații și co
lective sportive, să-și sporească 
exigența în îndeplinirea sarci
nilor ce le revin în desfășurarea 
finalelor.

Trebuie avut în vedere faptul 
că această competiție are ca 
scop nu numai să desemneze 
campioni, dar în același timp să 
contribuie la ridicarea nivelului 
calitativ al boxului nostru.

De asemenea, se face apel la 
spectatori să sprij ne buna des
fășurare a Campionatului prin 
menținerea unei atmosfere de 
sportivitate.

Nu, lucruri știute și uitate...
care Harlequinii atacă în 22-ul 
advers. După ce balonul a fost 
tatonat, jumătatea la deschide
re execută o lovitură de picior 
către colțul terenului de țintă pe 
care jucătorii liniei de treisferturi 
o urmăresc, avînd astfel posibilita
tea să înscrie.

Pachetul de înaintași al oaspe
ților a jucat deosebit de bine în 
grămezile ordonate. In margine, ca 
și în toate fazele .înaintării jucă
torii bucureștemi au fost de multe 
ori mai buni decît oaspeții. Majo
ritatea baloanelor din tușe, prinse 
îndeosebi de S. Mehedinți, trebuiau 
fructificate în mod normal de echipa 
noastră. Acest lucru nu s-a întâm
plat de cele mai multe ori pentru 
că pachetul nostru de înaintași, deși 
executa grămezile deschise cu su
ficientă promptitudine, nu a folo
sit acest element tactic, păstrînd 
balonul timp îndelungat în grăma
dă fără a-1 transmite liniei de trei
sferturi. Astfel, pachetul de înain
tași al oaspeților a speculat gre
șelile bucureșteniilor, a stăruit mai 
mult în momentele oportune și a 
Cîștigat baloanele mai ales în par
tea a doua a meciului.

In sfîrșit, cînd balonul era cîș- - 
tigat de oaspeți și ajungea pe li
nia de treisferturi, nu puteai pre
vedea ce .se va, infîmpta cu el da
torită jocului variat prestat îndeo- 

REUNIUNEA DE ASTASEARA' 
SALA FLOREASCA ORA 19.!

> Cîteva din întîlnjrile progra- 
imate (24): cat. muscă; M. Do-1 * 3 * 5 * * 8 
brescu — V. Vintilă, cat. co-J 
coș: V. Schiopu — Iulian Mi-' 
hai, G. Rîpka —- M. Farkaș,' 
cat. pană: A. Olteanu — V.i 
Stoianovfci, Gh. Zaimfirescu —1 
M. Gasacopol, cat. semiușoară:, 
V. Csekely — 
cat. ușoară: C. 
I. Ziegler, D. 
Bojic.

Ambruș a întîlnit în A. Morăruș un 
adversar hotărît care a contraata
cat curajos de cîte ori a avut oca
zia. Repriza a IH-a, îndeosebi, s-a 
dovedit critică pentru ambii pugi- 
liști. L. Ambruș a cucerit victoria la 
puncte.

Nici Puiu Nicolae n-a avut un 
adversar mai puțin comod în per
soana lui P. Botez, pe care l-a în
trecut destul de greu. Intîlnirea din 
cadrul categoriei cocoș dintre C. 
Gheorghiu și E. Moldoveanu a fost 
de asemenea interesantă. In repriza 
a Il-a Moldoveanu a plasat multe 
laterale și croșeuri, dar Gheorghiu

s-au calificat direct
Deși se părea că finala a reu

nit pe cei mai în formă partici
pant ai concursului, totuși va
loarea ei nu a mulțumit de loc. 
Revelația întrecerilor și mai cu 
seamă a 
tul Tiberiu Szabo care, cu o sin
gură înfrîngere suferită în primul 
asalt susținut, a îmbrăcat în mod 
neașteptat tricoul de campion al 
țării. Inexplicabil de slabă a fost 
comportarea lui Mezei, care, cu 
excepția asaltului cu Szabo n-a 
arătat nimic din valoarea sa reală. 
Bună și constantă comportarea 
lui Ghilezan. O bună parte din
tre finaliști (Istrate, Mustață, 
Szantay, Coman) au Început bine 
concursul dar, ca urmare a lipsei 
de pregătire și respectiv de re
zistență au scăzut din intensitatea 
luptei și au pierdut asalturi pe 
care, în mod normal, trebuiau să 
le cîștige.

Trebuie notat în plus că atît 
în primele faze ale finalei cît și 
în finala propriu-zisă au existat 
cîteva greșeli de arbitraj care au 
influențat calificările și ordinea 
următorului clasament final: 1. 
TIBERIU SZABO (Dinamo Cluj) 
6 v., campion R.P.R. pe 1956 la 
sabie; 2. Ion Istrate (CCA) 5 v.;
3. L Szantay (Progresul Cluj) 4
v., 22 tușe primite; 4. Dumitru 
Mustață (CCA) 4 v„ 24 t. p„
5. Oscar Coman (Progresul FB) 
4 v., 25 t. p.; 6. Nicolae Ghilezan 
(Progresul Cluj) 3 v.; 7. Adalbert 
Mezei (CCA) 1 v., 30 t. p.; «. lu- 
liu Peterffy (Progresul Tg. Mu
reș) 1 v. 33 t. p.

Spre deosebire de întrecerile de 
la sabie proba de spadă, disputată 
vineri, deși a reunit un număr 
mic de trăgători (15) totuși, mai 
cu seamă în finală, s-a ridicat Ia 
valoarea așteptată. Cel mai bine 
pregătit s-a dovedit a fi bucure- 
șteamul Grigore Necuice. care, con- 
finmî>ndu-și vaioerea a cîștigat 
concursul cu destulă ușurință, îna
intea toi Mireea Bata și Tudor Ilie, 
campionul de anul trecut.

Clasamentul final arată astfel : 
1. GRIGORE NECULCE (Pro

gresul F.B.) 7 v.; 2. Mircea Baia 
(Progresul F.B.) 5 v., 17 t.p.; 3. 
Tudor Ilie (C.C.A.) 5 v„ 19 t.p.; 
^.Constantin Stelian (C.C.A.) 3 v., 
26 t.p.: 5. Petre Zwolfer (Voința) 
3. v., 27 tjp.; 6. Oscar Thalmeyner 
(Dinamo Cluj) 2 v„ 29 ț.p.; 7. Răs- 
van Dobrescu (C.C.A.) 2 v.. 30 t.p.;
8. Silviu Lambrino (Flacăra Pto- 
ești) 1 v. Concurentul Ladislau 
Orban (Dinamo Cluj) fitod bokwv 
nu si-a putut apăra șa”c«de în fi
nală.

V. Surugiu, 
Dumitrescu — 
Adam — R-
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Meciurile se desfășoară pe!
un singur ring Și dintre ele1
remarcăm: cat. muscă: Li

I.
I.

M.

Toma — A. Bariciu, cat. co-6) 
coș: N. Mînidreamu — C. Ghe-y) 
orghiu, C. Toma — D. Mîțu,Z< 
cat. pană: 1. MHitaru — Cm 
Văcanu, cat. semiușoară: C.«
Ooneanu — Luca Romano, 95
cat. ușoară: Fr. Ambruș — 
Grigore, cat. semimijlocie: 
Dragnea — I. Schwartz, 
Ciobanu — Șerbu Neacșu.

Incepînd die mii ne reuniunile 
se desfășoafă pe un singur 
ring instalat pe Stadionul Re
publicii. In 
ciurile vor 
Floreasca.

caa. de ploaie me- 
avea loc la sala

P. Dumitrescu, cat. ușoară: I. 
Grigore b. p. N. Brinzeanu, cat. 
semiușoară: C. Ocneanu b. p. C. 
Mărăciineanu, cat. semimij'locie: M. 
Ciobanu b. p. N. Pazmany, cat. 
mijlocie: N. Alexandru b. p. I. 
Crețu, D. Gheorghiu b. p. Gh. Ni
colae, Ghiță Constantin b. p. N. 
Niță, I. Șerban b. p. L. Coc. Ar
bitrajele îmbunătățite, 
du-se M. Ghinescu.

remarcîn-

I. ȘEINESCU

Mîine începe circuitul ciclist 
al regiunii Stalin

ORAȘUL STALIN 11 (prin te
lefon de la subredacția noastră). 
Cei mai buni cicliști din Capitală 
și din țară vor fi mîine prezenți 1a 
startul primei etape a circuitului 
ciclist al regiunii Stalin, competi
ție care se desfășoară pe un traseu 
de aproape 1000 km. întrecerile vor 
fi, fără îndoială, dîrz disputate, 
deoarece în afară de titlul de cam
pion al regiunii Stalin circuital o- 
feră și posibilitatea obținerii unui 
loc în competiția ciclistă interna
țională „Cursa Prieteniei Romîno- 
Bulgare" Sofia-Bucuirești. Intr-a
devăr, această competiție servește 
și drept criteriu de selecție pentru 
lotul care va reprezenta țara noas
tră în întrecerea ciclistă organizată 
de ziarele „Informația Bucureștiu- 
lui” și „Vecerni Novini”.

tei 15 rugbiști londonezi 
de nenumărate ori de 
eficace a'le jucător Hor 

fost acela că ei nu re- 
baloane pînă in momen- 

care aveau certitudinea

sebi de R. M. Bartlett, jumătatea 
ta deschidere ca și de masivul cen
tru W. P. Davies. Intr-adevăr „foar
fecele” normale și false, pasele 
întoarse, intrările în forță său lo
viturile de picior executate cu deo
sebită măiestrie de oaspeți au sur
prins linia r.oastră de treisfe furi.

Un alt element care a con ribuit 
1a continuarea unor acțiuni între
prinse de 
și oprite 
placajele 
noștri, a 
nunțau 1a 
tul în 
că sînt dublați de 2 •— 3 coechipieri.

Am arătat aci doar cîteva ele
mente din bogatul bagaj de cunoș
tințe tehnice și tactice a'e oaspe- ' 
ților, cunoștințe oare în întilnirea 
de miercuri au contribuit ta reali
zarea unui adevărat spectacol de 
rugbi. Desigur că, primii adver
sari ai Hariequinilor au avut de 
învățat multe din această partidă, 
iar jucătorii selecționatei București 
A, care au văzut acesta întîlnire și 
care au mai jucat împotriva adver
sarilor lor de azi vor ști să le 
dea o replică dîrză, să facă împreu
nă cu Harlequinii un spectacol care 
să cucerească și mai rnuiți simpa
tizarăți ai acestei frumoase discipli
ne sportive. ; j. -

I. OPRESCU



După concursul inter
național de la Mamaia 

Mai multă preocupare 
pentru yachting

Intre 2 și 9 mai s-au desfășu
rat pe apele lacului Siut-Ghiol 
(Mamaia) tradiționalele regate 
de snipe „Cupa Victoria" și „Cu
pa Siut-Ghiol". Ediția de anul a- 
cesta a depășit în amploare toate 
concursurile anterioare de yach
ting din țara noastră. Atît numă
rul ambarcațiilor care au luat 
startul (40), cît mai ales prezența 
în concurs a valoroșilor veliști 
polonezi, cu o bogată experiență 
internațională și cu frumoase suc
cese (locul II la concursul de la 
Bmo 1955), au făcut din aceste 
întreceri un bun prilej — de alt
fel singurul de mulți ani — de 
a se verifica valoarea veliștilor 
noștri. Dovedind deosebite cali
tăți, unanim recunoscute de oas
peți, sportivii noștri au reușit să 
cucerească 3 din cele 4 trofee ouse 
în joc. „Cupa Victoria" a reve
nit echipajului A.V.S.A.P. II, iar 
dificila regată de rezistență „Cu
pa Siut-Ghiol" a fost cîștigată 
atît pe echipe cît și individual de 
C. S. Marina și echipajul său 
(1. Calcan-t-N. Fătu). Astfel, ve- 
liștii romîni au confirmat mai 
mult decît o valoare medie inter
națională. Menționăm aici că din 
cauza vîntului foarte puternic și 
valurilor mari, din cele 39 echi
paje care au pornit în regata de 
rezistență numai 9 au reușit să o 
termine și printre acestea nu se 
află nici un echipaj polonez. Suc
cesul veliștilor noștri este cu atît 
mai mare, cu cît ei au fost de
zavantajați, în fața echipelor po
loneze, de calitatea inferioară a 
velaturii.

Avînd în vedere amploarea pe 
care a căpătat-o această compe
tiție cît și perspectivele ei de vii
tor (ne gîndim în special la in
vitarea și a altor țări în edițiile 
ce vor urma) este bine ca orga
nele respective să se preocupe mai 
temeinic de problemele de orga
nizare, atît de cele strict mate
riale cît și de cele tehnice. Ară
tăm aci că asociația Flamura ro
șie, care a avut în organizare 
competiția de la Mamaia, s-a stră
duit să acopere prin posibilitățile 
ei toate sarcinile ce-i reveneau, 
fapt pentru care merită felicitări. 
Cu toate acestea, anumite scăderi 
au arătat că 6 singură asociație 
nu are forța necesară organizării 
unor atari concursuri. De aceea, 
pentru o reușită deplină pe vii
tor, sugerăm angrenarea efectivă 
în această direcție a clubului nau
tic A.V.S.A.P. Mamaia și în spe
cial a clubului sportiv Marina. 
Pe de altă parte, s-a observat că 
din lipsă de experiență în dome
niul concursurilor internaționale 
corpul nostru de arbitri și juriul 
nu sînt suficient de pregătite și 
nu iau totdeauna cele mai juste 
hotărîrr. Această situație a lipsit 
talentatul dar nerutinatul echipaj 
al asociației Constructorul (M. 
Dimitriu—A. Erețian) de posibi
litatea de a obține pentru noi cel 
de al patrulea titlu pus în joc. 
De asemenea, cu această ocazie 
cerem și asociațiilor noastre, din
tre care unele fruntașe, mai multă 
atenție pentru dezvoltarea secții
lor de yachting. Ne referim în
deosebi la C.CA., Dinamo, Avîn- 
tul, Vonța, Recolta, etc.

In lumina acestor constatări, 
se impune o preocupare și o mun
că măi intensă a tuturor factori
lor de răspundere pentru dezvol
tarea sportului cu vele, în care 
avem frumoase perspective de a- 
firmare și care cere din partea 
celor care-I practică multă înde- 
mînare, curaj și rezistență,

I. HA BOT
N. MARDAN

Premiile speciale atribuite buleti
nelor cu „0” rezultate de la con
cursul nr. 16 din 22 aprilie 1956, au 
tost distribuite în felul următor:

Motocicleta „Moscva” atribuită 
participantului cu cele mai multe bu
letine cu „0” rezultate, a revenit lui 
Cîmpeanu Teodor, din Cluj, str. Pav
lov 20, care a avut 32 variante cu „0” 
rezultate.

Motocicleta „Moscva” acordată prin 
tragere din urnă, a revenit lui Flo
rian Pop din Ploești, str. Lenin nr 4.

Cele trei aparate de radio „Super- 
electromagnetica”: Bărbulescu Gheor- 
ghe <rin București, str. Cobălcescu 
hr. 41; Cosma Tudor din București, 
str. Gen. Frangulea nr. 41; Andrei 
Didlcă din Rîmnicu Sărat, str. A. 
Ipătescu nr. 19.

Cele trei biciclete: Lazăr Gheor- 
ghe din Botoșani, Calea Națională 
nr. 349, Kuhn Ștefan din Arad, str. 
Bălcescu nr. 13, Popescu Valentin din 
Tîrgoviște, str. C.A. Rosetti nr. 19.

In urnă au fost introduse 813 va
riante cu ,,0” rezultate.

★
A apărut nr. 109 al revistei Pro

gramai Pronosport, cu următorul su
mar:

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL'» FOTBAL < FOTBAL • „FOTBAL

Calitatea jocurilor trebuie să preocupe * 
tot mai mult pe fotbaliștii noștri

Apărarea echipei C.C.A. la lucru. Apolzan a respins cu capul 
mingea centrată, la care au sărit și Drăgan (stingă) și Peref 
(dreapta). Fază din meciul C.C.A.— Flacăra Ploești 2—0.
DINAMO BACĂU — PROGRESUL ORADEA
FLAMURA ROSIE ARAD — FLACARA PLOEȘTI
CGA — PROGRESUL BUCUREȘTI
ȘTIINȚA CLUJ — DINAMO ORAȘUL STALIN 
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — D INAMO BUCUREȘTI 
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA — MINERUL PETROȘANI
A opta etapă a campionatului 

categoriei A programează jocuri 
deosebit de inter (-sânte după cum 
s« poate ușor constata dm simpla 
lectură a întâlnirilor dfe mai sus. 
Oare se poate spune aU'tfel despre 
um program în care figurează me
ciuri ca Locomotiva București-Di- 
namo București, Flamura roșie A- 
rad-Flacăra Ploești sau CCA-Pro- 
gresul București ? Firește că nu. 
Iată pentru ce partidele de azi și 
mîiine sînt așteptate cu firească 
nerăbdare.

Dar, ceea ce preocupă acum și 
încă în mod serios pe toți cei ce 
iubesc fotbalul sînt mai puțin re
zultatele și mai mult calitatea fot
balului. Am înregistrat cu satis
facție în ultimele etape preocuparea 
spectatorilor din centrele cu echipe 
de categoria A pentru calitatea 
jocurilor. La București, Cluj și O- 
radea spectatorii au protestat îm
potriva meciurilor d'e slabă calita
te la care asistau» cerând jucăto
rilor să depună toate eforturile 
pentru a oferi întreceri spectacu
loase. In felul acesta, amatorii de 
fotbail ajută efectiv pe tehnicienii 
și jucătorii noștri, angrenați anul 
acesta într-o intensă acțiune de 
ridicare a acestui popular sport. 
Ceea ce s-a reușit pînă acum este 
departe de a fi suficient. Efortu
rile trebuie sporite, mai ales de 
către echipele care pînă acum n-au 
satisfăcut de loc (Dinamo Bucu
rești, Progresul București, Știința 
Cluj etc.) Acestea, ca și restul for
mațiilor de primă categorie, trebuie 
să pună un accent deosebit pe o- 
mogenizarea jocului lor și pe con
tinua îmbunătățire a COMPORTĂ. 
RII LINIILOR DE ATAC Obiecti- 
vul principal trebuie să-l consti
tuie ridicarea calității jocului co
lectiv al liniilor de înaintare, în 
sensul ca atacanții să exerseze în 
permanență și cu perseverență e- 
xecuțiile tehnice și acțiunile tac
tice specifice posturilor. Alături d'e 
aceasta este absolut necesar să se 
urmărească organizarea jocului de 
ansamblu și orientarea lui CĂTRE 
UN JOC OFENSIV. Aceste princi
pii de bază ale fotbalului modern, 
încadrate— se înțelege — în cele al 
sistemului WM. trebuie să fie că
lăuza antrenorilor și jucătorilor 
noștri în activitatea lor. Exemple 
de ceea ce se realizează printr-o 
muncă susținută și conștientă, cum 
este cel furnizat de echipa CCA,

Qtanosport
— Buletinul săptămânii (un comen

tariu documentat al concursului Pro
nosport nr. 20 din 20 mai) d'e I. Du- 
lămiță; ...Și despre categoria B — 
de S. Massler; Un tablou documen
tar în ajutorul partlclpanților la con
cursul Pronosport nr. 20, cu^rinzînd 
toate datele necesare obținerii a cit 
mal multe pronosticuri exacte; Fot
bal peste hotare; Minutul 91!; Cla
samente; Rezultatele oficiale de la 
concursul Pronosport nr. 18 și pre
miile speciale atribuite buletinelor cu 
o rezultate de la concursurile nr. 16 
Si 17. etc.

Iată programul concursului Prono
sport nr. 20,

Etapa din 20 mai:

I. R.P. Ungară (A) — ». Ceho
slovacă (A)

II. R. Cehoslovacă (B) — R.P. Un
gar* (B) — Anulat 

trebuie să anime și pe celelalte 
formații în activitatea k>r.

Fotbaliștii noștri mu trebuie să 
uite că noi întâlniri internaționale, 
și încă întîlniri grele, bat la ușă.

Scurtă privire asupra campionatului 
categoriei B

Miine se dispută o nouă etapă, 
a Vl-a, care programează o serie 
die jocuri importante pentru clasa
ment, atît în seria I, cît șii în se
ria a II-a.

Seria I oferă una din cele 
mai pasionante întreceri, datorită 
echilibrului de valoare și forțe din
tre echipe și, man ales, datorită 
dîrzeniei și ardoarei cu care fie
care își dispută șansele. O mărturie 
în acest sens este faptul că pri
mele 5 echipe au același număr de 
puncte (6), iar alte două — Lo
comotiva T. Sevenin și Progresul 
Sibiu, care au cîte 4 puncte, dar 
um meci mai puțin disputat — pot 
foarte bine, după desfășurarea ce
lui de al 5-lea joc, să realizeze și 
ele 6 puncte. De aceea, întrecerea 
este urmărită cu mare interes.

— „După 5 etape — ne spune 
maestrul sportului St. Balint (Me
talul Hunedoara) — am observat 
un lucru îmbucurător: majorita
tea ech!r>elor sînt la un bun nivel 
de pregăt!re și desfășoară un joc 
spectaculos,. cu acfâuni pline de 
fantezie și țineți tehnice. Un astfel 
de joc am remarcat la Avîntul Tg. 
Mureș, Metalul Reșița. Metalul 
Cîmpia Turrii, Locomotiva Cluj, 
Flacăra Mediaș (n. r. noi adău
găm și Metalul Hunedoara). Mai 
sînt însă multe de făcut pentru 
a atinge nivelul unui joc modern. 
In primul rînd, o serie de echipe 
— printre care Progresul Sala 
Mare și chiar Metalul Cîmpia Tur
zii, vor trebui să renunțe la jo
cul strict defensiv, în care sînt an
grenați chiar S oameni. Aceasta 
frînează spiritul ofensiv și calitatea 
jocului. De asemenea, unele echi
pe înțeleg greșit avantajul terenu
lui propriu. La Lupeni. de pildă. 
Minerul întrece limitele jocului 
bărbătesc, practicind un joc foarte 
dur".

— „Arbitrajele contribuie la buna 
desfășurare a mechirifor?"

— „Da. Am fost m-dțumit de

III. C.C.A. Buc. — Flamura roșie 
Arad (cat. A)

IV. Dinamo Buc. — Locomotiva Tim.
(cat. A)

V. Minerul Petroșani — Progresul 
Oradea (cat. A)

VI. Flacăra Ploești — Știința Cluj 
(cat. A)

VII. Dinamo Orașul Stalin — Prog. 
Buc. (cat. A)

VIII. Știința Timișoara — Dinamo 
Bacău (cat. Al

IX. Progresul Sibiu — Metalul Re
șița (cat B)

X. Flacăra Mediaș — Avîntul Tg. 
Mureș (cat. Bl

XI. Avîntul Reghin — Minerul Lu
peni (cat. B)

xn. Progresul Focșani — Metalul 
Steagul roșu Orașul Stalln (oait. 
Bl

★
Se anunță participonților că me

ciul II: H. Cehoslovacă (B) — R.P. 
Ungară (B) din concursul Pronosport 
nr. 20 (etapa din 20 mai) a fost anu
lat deoarece se va dfeputa sîmbătă 
19 mat, la Praga. Va conta primul 
meci de rezerv*: -A. Știința Iași — 
Flacăra Moreni categoria R- •. 

Să ne amintiim că la 17 iunie, pes
te o lu.nă, reprezentativa Suediei 
vajntâlni ta București echipa noa
stră națională și că la 27 iunie, la 
Ploești, reprezentativa secundă a 
noastră se va întîlni cu echipa B 
a Norvegiei, iar o zi mai tîrziu, în 
Capitală, se vor întrece primele re
prezentative ale celor două țări. 
Trei meciuri de importanță pentru 
prestigiul fotbalului nostru care 
are de apărat reputația cîștigată 
prin recenta victorie de la Bel
grad.

Credincioși principiului că cea 
mai bună pregătire a reprezentati
velor se face prin campionat, an
trenorii însărcinați ou selecționa
rea echipelor vor face aceasta prin 
observarea comportări fotbaliști
lor în întâlnirile acestei importante 
competiții. Există deci obligația 
die onoare pentru jucătorii noștri 
de a se prezenta din ce în ce mai 
bine. Porțile consacrării prin selec
ționarea în echipele reprezentative, 
sînt deschise oricăruia dintre jucă
torii care se vor dovedi demni de 
această cinste. Pentru aceasta, an
trenorii nu se var limita la urmă
rirea echipelor din prima catego
rie, ci vor face observații și asupra 
color din categoria B. Deci, atenție 
la calitatea jocurilor printr-o bună 
comportare! In felul acesta vom 
ridica nivelul competițiilor, vom a. 
sigura alcătuirea unor reprezenta
tive puternice, uișurind efectiv sar
cina selecționerilor.

felul cum am fost arbitrați și după 
fiecare partidă i-am felicitat sin
cer pe arbitri, ca și adversarii noș
tri".

— „In echipe au fost Introduse 
multe elemente tinere; ce părere 
aveți despre comportarea lor?"

— „Sînt foarte mulți cu mari 
posibilități. Dintre ei remarc pe 
Oprea (Locomotiva Cluj, Dogan 
și Mihalache (Minerul Lupeni), 
Balogh și Vatani (Flacăra Me
diaș), Hușek (Met al-ci Reșița) etc."

tr
Se poate spune că nivelul fotba

lului practicat în seria a II-a a 
crescut simțitor față de cel de a- 
nul trecut. Jocurile disputate pînă 
acum au fost de o calitate mai 
bună, atît sub raport tehnic, cît și 
tactic. Echipele desfășoară un joc 
ofensiv și cele mai multe dintre 
ele arată preocupări fată de pre
gătirea tactică.

In ce privește întrecerea pentru 
un clasament mai bun, ea dă loc 
la întâlniri dîrze, în care, însă, 
uneori se alunecă spre durități, ex
plicabile numai prin tendința unor 
echipe de a obține rezultate cu 
orice preț, prin insuficienta pregă
tire tehnică-tactică sau printr-o 
slabă muncă educativă. Un aseme
nea exemplu n.i-1 oferă Flamura 
roșie Bacău, care — ca și în jocul 
susținut ta Moreni — a avut dumi
nică la Iași, o comportare ne
sportivă, jucând foarte dur și a- 
trăgindu-și dezaprobarea spectato
rilor. Pentru că duminică. Flamura 
roșie Bacău a jucat brutal și nu 
Știința Iași, cum dinte-o regreta
bilă greșeală de recepționare a re
latării corespondentu'ui nostru, a 
apărut în ziarul de luni. Știința 
Iași a practicat un joc superior, 
înt>r-o notă de sportivitate, depășind 
net un adversar care căuta să 
compenseze lipsurile din pregăti
rea fizică, tehnică și tactică prin 
durități.

In această serie, începind cu e- 
taipa a II-a, lider a devenit și a 
rămas pînă a<zi, Metalul Steagul 
roșu Orașul Stalin, care a avut o 
comportare constantă de-a lungul 
celor cinci etape. Este singura e- 
chipă care a realizat punctajul 
maxim absolut: 10 puncte din5me
ciuri. Ea este ilnsă „tatonată" de 
aproape (la numai un punct dife
rență) de Dinamo 6 București, care 
se menține pe linia frumoasei com
portări de anul trecut, deși are o 
echipă aproape nouă. Pe locul trei; 
Metalul I Mai Ploești, care a rea
lizat o frumoasă victorie la Con
stanța asupra Locomotivei, echipă 
considerată favorită a seriei. Con- 
stănțenii însă» se prezintă slab și 
nu prea an perspective să se rea
biliteze. Pregătirea lor este insufi
cientă. In schimb, Progresul 
C.P.C.S. 6e anunță un adversar 
deosebit de dificil pentru orice can
didat la primul Ioc. Tinerii jucă
tori practică poate cel mai specta
culos fotbal.

Note, știri
O ORIENTARE SĂNĂTOASA

Miercuri s-a disputat la Timi
șoara al 9-lea meci internațional 
intercolective din acest an. Șase 
meciuri s-au terminat cu victoria 
echipelor noastre (Dinamo Bucu
rești în Belgia, C.G.A. cu S.G. 
Charleroi, Dinamo Orașul Stalin 
cu Spartak Sofia, Locomotiva 
București și Știința Timișoara cu 
Dinamo Sofia), unul a iost egal 
(Progresul București cu Spar

tak Sofia), iar două au revenit 
oaspeților (S.C. Charleroi la Cluj 
și Spartak Sofia la Bacău). Pe 
scurt, un bilanț destul de bun.

Dar nu aceasta vrem să sub
liniem în rîndurile de față, ci un 
fapt care, după părerea noastră, 
este și mai pozitiv: acela că e- 
chipele noastre de colectiv (cu o 
singură excepție — Știința Timi
șoara — si aceasta determinată de 
accidentări) au disputat aceste 
locuri internaționale cu jucătorii 
lor proprii. In felul acesta, cre
dem că s-a atins un dublu scop : 
întîi, s-a putut face o justă apre
ciere a posibilităților reale ale 

echipeLor noastre în partide in
ternaționale ; apoi, folosind jucă
tori proprii, li s-a dat posibilita
tea de a învăța, de a cîștiga ex
periență, de a-și cunoaște lipsu
rile din pregătirea individuală. 

Meciurile internaționale pot servi 
drept un foarte oun și indicat 
mijloc de îmbunătățire a pregă
tirii fotbaliștilor noștri și a cali
tății jocului lor. Asemenea întîl
niri permit îmbogățirea cunoștin
țelor jucătorilor și maturizarea e- 
chipelor noastre de colectiv. E 
bine să se persevereze pe această 
linie, perfectîndu-se cît mai mul
te jocuri internaționale, dar cu 
echipe din ce în ce mai bune. 
Fotbalul nostru nu va avea decît 
de cîștigat.

CUPA R.P.R. 1956

Prima fază a popularei compe
tiții se apropie de sfîrșit. Din 

cele aproape* 3.000 de echipe cu 
care a început ediția de anul a- 
cesta a Cupei, cele mai “bune au 
ajuns la ultima etapă regională, 
fixată la 20 mai. A doua fază — 
finală — va întruni la start e- 
chipele calificate din regiuni (cîte 
4—6 de fiecare), cele 51 echipe 
din categoria C, 27 din categoria 
B și 13 din categoria A. Din rîn
durile acestora va fi desemnată 
cîștigătoarea trofeului pe acest an.

Pentru o mai bună și regulată 
desfășurare a etapelor din faza 
finală, comisiile regionale de fot
bal au datoria să ia măsuri din 
timp pentru ca jocurile ultimei; 
etape regionale să se dispute, iar 
după consumarea etapei respective 
să comunice la 21 mai numele 
echipelor calificate pentru faza 

finală. Aceasta pentru a da celor 
în drept posibilitatea să alcătuia
scă din timp programele etapelor 
fazei finale. In munca multor co
misii regionale s-au constatat lip
suri în ce privește preocuparea 
față de Cupă. De pildă, cele mat 
multe nu au trimis nici pînă azi 
situația etapelor disputate. Sin

gurele comisii care au înțeles să 
respecte dispoziția comisiei cen
trale au fost ceie din Cluj, Craio
va, R.A.M.. Baia Mare, Constanța 
și București. E de datoria celor
lalte comisii de fotbal ca măcar 
acum să-și respecte această obli
gație, fogrijindu-se totodată ca 
meciurile programate la 20 mai 
să se dispute, iar echipele cali
ficate să fie comunicate imediat 
comisiei centrale.

DESPRE JOCUL DE LA 
TIMIȘOARA...

...Ilie Drăghici, arbitrul meciu
lui : „A fost un ioc frumos, teh
nic și sportiv. Dinamo Sofia a 
jucat spectaculos în cîmp, dar 

ineficace 1a poartă. Știința Timi-’ 
șoara a avut o comportare mai 
bună decât Locomotiva București"* 

...E. Mladin, antrenorul Științei î 
,,Echjpa noastră s-a mișcat,' în 
general, bine. A avut însă o pe
rioadă de scădere în repriza a 
doua".

...Spasov. antrenorul echipei Di
namo Sofia: „Știința a jucat cu 
vitalitate și dîrzenie pentru victo
rie. Este o echipă bine pregătită".
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INTENSA ACTIVITATE 
LA LUPTE

Etapa de mîine 
a oamp. republican 
de lupte pe echipe 
programează ur-: 
mătoaiele întîlniri: 
grupa I: București 
sala Dinamo ora 
9,30 : Dinamo Bu

curești, Flacăra Baia Mare, Con
structorul Ploești, C.C.A., grupa 
II: Tg. Mureș : Voința Tg. Mureș, 
Metalul Reșița, Constructorul Cluj, 
Locomotiva Timișoara, grupa III: 
Cluj: Flamura roșie Cluj, Dinamo 
Satu Mare, Progresul Buc., Fla
mura roșie Galați, grupa IV: Hu
nedoara : Flamura roșie Arad, Di
namo Orașul Stalin, Progresul Lu
goj, Metalul Hunedoara.

Clasamentul — după omologarea 
rezultatelor din etapa de la 
aprilie — arată astfel:

In vederea acestei nari corn-; 
petiții asociațiile trebuie să-și ala 
cătuiască echipe formate don cei 
mai buni halterofili și să-i 6elec-' 
ționeze în concursuri special orgaa 
nizate în acest scop. Demn de 
urmat este exemplul asociației 
Flamura roșie, care a organizat 
săptămîna aceasta în Capitală un 
concurs de selecție la care au luat 
parte 40 de halterofili din colec
tivele asociației (din București, 
Orașul Stalin, Craiova, Arad, Ga
lați). Cele mai bune . rezultate au 
fost realizate de Gh. Ienciu (cat. 
ușoară) 312,5 kg, Ion Nistor (cat. 
semiușoară) 245 kg șl Vasile Bec- 
teraș (cat semiușoară — în afară 
de concurs) 255 kg.

BASCHET

1. Dinamo Buc. 9 9 0 0 70: 2 (53:17) 27
2. C.C.A. 9 8 1 0 54:18 (36:18) 26
3. Progr. Lugoj 9 6 2 1 48:24 (24:34) 23
4. Locom. Tim. 9 6 2 1 44:26 (29:15) 23
5. Din. O. St. 9 6 1 2 43:27 (33:10) 22

6. Voința Tg. M. 9 5 1 3 34:38 (24:10) 20
7. Flacăra

Baia Mare 9 4 2 3 40:31 (26:14) 19
8. Constr. PI. 9 4 2 3 39:33 (25:14) 19
9. Progr. Buc. 9 3 4 2 35:37 (20:15) 19
10. Mtet. Reșița 9 2 3 4 33:37 (13ț2O) 16

11. FI. r. Arad 9 1 4 4 27:45 (15:12) 15
12. Constr. Cluj 9 2 1 6 23:49 (10:13) 14
13. Din. S. Mare 9 2 0 7 26:44 (18: 8) 13
14. FI. r. Cluj 9 1 1 7 22:50 (19: 3) 12
15. Met. Huned. 9 1 0 8 21:50 (13: 8) 11
16. FI. r. Galați 9 0 0 9 11:50 (10: 1) 9

de două wi de la semidistanță, 
prin Călugăream!. Aruncările li
bere mai modifică de cîteva ori 
scorul, oare rămîne favorabil pînă 
la sfîrșit echipei Locomotiva 
P.T.T.

In Capitală, echipa C.C.A. a a-' 
vut de luptat din greu cu forma
ția studenților de la I.C.F., care au 
făcut un joc plin de elan, organizat în 
atac, dar dezorganizat în apărare. 
Ga de obicei, partida dintre aceste 
echipe a fost foarte spectaculoasă^ 
ambele echipe și în special C.CJL 
desfășurînd acțiuni frumoase. Di
ferența de scor a fost realizată în 
ultimele cinci minute, cînd milita
rii au acționat mai decis și mal 
eficace.

Iată acum rezultatele tehnice:
Dinamo Tg. Mureș — Locomo

tiva P.T.T. București 45-51 (41-41, 
23-22).

Progresul Tg Mureș — Progre-> 
sul Cluj 82-66 (40-28).

Progresul Orașul Staliin — DI- 
ttanio Oradea 60-66 (57-57, 26-26).

Constructorul Cluj — Dinamo 
București 38-71 (17-35).

C.C.A. — Știința I.C.F. 79-59 
(35-30).

PRIMA ETAPA A CAMPIONA
TULUI REPUBLICAN DE TENIS

Etapa inaugu
rală a campiona
tului republican de 
tenis pe echipe 
programează sîm- 
bătă și duminică 
trei întîlniri, 
tre care mai 

resantă anunță cea
la Orașul Stalin care va 
față în fiață echipele Metalul 
glii roșu și Dinamo București. Ce- 

tot în
Mureș 

va pri- 
iar la

din- 
inten 

de 
pune 
Stea-

lelalte meciuri au loc 
provincia La Tîrgu 
formația locală Progresul 
mi replica echipei 
Timișoara echipta 
tromotor va juca 
I.T.B.

C.C.A.,
Metalul Elec- 
cu Progresul

★
Intre 18 și 20 mal se desfășoară 

la Oradea finala campionatului re
publican pentru juniori la lupte li
bere. întrecerea se va desfășura în 
sala Dinamo pe două saltele și va 
angrena peste 100 concurenți din 
11 regiuni ale țării. Ședința tehnică 
cu arbitrii: joi 17 mai ora 11. Șe
dința cu delegații de regiuni pen
tru definitivarea înscrierilor joi 17 
ora 17. Concurenții sînt datori să 

se conformeze regulamentului com
petiției, prezentînd toate actele ce
rute.

LA HALTERE: UN BUN EXEM
PLU OFERIT DE ASOCIAȚIA 

FLAMURA ROSIE

săp- 
maî

Peste două 
tămîni, cei 
buni halterofili din 
țară se vor între
ce din nou la 
București. De data 
aceasta, nu în ca
drul unui concurs

Individual, ci pe echipe de asocia- 
}ții. Firește că o competiție pe 
echipe nu scade cu nimic din va
loarea întrecerilor ci, dimpotrivă, 
concurenții 6e vor strădui să re-' 
prezinte cît mai bine asociația 
din care fac parte, atît pentru ca 
echipa lor să se claseze pe un 
loc fruntaș, cît și pentru a obține 
rezultate superioare în probele in
dividuale (recorduri republicane, 
personale, regionale).

In meciurile re
stante desfășurate 
joi în cadrul cam
pionatului republi
can masculin de 
baschet victoriile 
au revenit echipe
lor favorite, neîn-

registrîndu-se, sub acest aspect, 
nici o surpriză. Majoritatea parti
delor au avut însă o caracteristică 
asemănătoare și anume evidentul 
echilibru de valoare, lupta dîrză 
în tot cursul jocului și în special 
spre sfîrșit, pentru cucerirea celor 
două puncte și deci pentru um loc 
mai bun în clasamentul final al tu
rului. O dovadă a acestei afirmații 
o constituie faptul că majoritatea 
meciurilor s-au încheiat la scoruri 
strînse, iar în două partide echipa 
învingătoare a putut fi cunoscută 
abia după disputarea prelungirilor. 
Așa a fost, de pildă, la Orașul Sta
lin unde echipa Progresul di>n loca
litate, codașa clasamentului, a 
„întins” serios formația dițiamo- 
viștilor din Oradea, După cele 40 
de minute de joc regulamentar, 
foaia scorerului indica egalitate 
(57-57). Trebuie să precizăm însă 
că rezultatul real era de 59-57 în 
favoarea dlinamoviștilor. A fost 
vorba de o neatenție a scorerului, 
care putea avea efect grav. In pre
lungiri însă, Dinamo Oradea s-a 
dovedit clar 
nouă puncte 
nicilor.

Al doilea 
prelungiri s-a desfășurat 
Mureș între Dinamo din localitate 
și Locomotiva P.T.T. București. 
Partida a fost foarte frumoasă ca 
spectacol, pasionînd pe numeroșii 
spectatori. Dinamo a jucat foarte 
bine în prima repriză, cînd a con
dus chiar ou nouă puncte. Apoi 
jocul s-a echilibrat șî, pe măsură 
ce meciul se apropia de sfîrșit de
venea tot mai îndîrfit. In ultimele 
minute bucureștenii au ratat 5 a- 
runcăni libere, tar dinamoviștii 3, 
fapt care face ca scorul să fie ega'l. 
In prelungiri oaspeții se dovedesc 
mai calmi și reușesc să înscrie

CLASAMENTUL

1. Dinamo Buc. 10 18 0 802-513 20
2. C.C.A. 10 9 1 692-517 19
3. Loc. PTT Buc. 10 8 2 643-536 10
4. Progr. Arta Buc. u 6 5 575-636 15
5. Dinamo Oradea 16 5 5 526-598 15
6. Știința ICF Buc. 10 9 5 577-582 15
7. Constr. Cluj 10 5 5 561-579 15
8. Știința Timiș. 11 4 7 559-601 15
9. Progr. Tg. Mureș 10 4 6 683-676 14

10. Din. Tg. Mureș 10 3 7 573-643 1J
11. Progr. IMF Cluj n 2 9 557-703 13
12. Progr. Or. Stalln ii 1 10 508-772 12

• Ultimele întîlniri din cadrul 
turului campionatului republican 
masculin de bascheit se desfășoară 
mîine astfel: Dinamo Oradea — 
Locomotiva P.T.T București, Di
namo Tg. Mureș — C.C.A., Dina
mo București — Progresul Tg. 
Mureș, Constructorul Cluj — Ști
ința I.C.F.

mai bună, marcînid 
față de trei ale local-

meci încheiat după 
la Tg.

Azi și miine
Campionatul republican de caiac-canoe (fond)
Activitatea la sporturile nautice va da desigur și C.Q.A. care — 

se desfășoară din plin...
După campionatul republican de 

fond la canotaj academic, după com
petiția de yachting „Cupa Victori
ei", o nouă competiție de mare am
ploare captează atenția amatorilor 
sportului pe apă. Este vorba de în
trecerile campionatului republican 
de fond la caiac-canoe, competiție 
care se desfășoară timp de două zile 
(începînd de azi dimineață) pe a- 
pele lacului Snagov. Cu acest pri
lej, se inaugurează activitatea com- 
petițională a anului, pe pista mi
nunatului lac din apropierea Capi
talei.

Campionatul de fond la caiac-ca
noe se află la cea de a doua edi
ție a sa. Anul trecut, întrecerile 
s-au desfășurat în Capitală pe la
cul Herăstrău și s-au terminat cu un 
net succes al canotorilor de la Di
namo, care au cîștigat toate cele 
cinci probe ale concursului. In acest 
an, cete mai multe șanse de victo
rie le au, în probele masculine, tot 
sportivii de la Dinamo, a căror sec
ție beneficiază de un lot numeros șl 
de valoare, bine pregătit de antre
norul Radu Huțan. Q replică dîrză

spre deosebire de anul trecut — se 
prezintă în acest an cu o secție de 
caiac mai organizată, mai puterni
că, a cărei activitate se desfășoară 
sub conducerea antrenorului N. Na- 
vasart. In afară de Dinamo și 
C.Q.A., vor mai fi prezenți la star
tul probelor concurenți din asocia
țiile Voința, Metalul, Constructorul, 
Flamura roșie, Locomotiva, Progre
sul. In total, la aceste probe s-au 
înscris peste 120 de concurenți. 
Trebuie să mai remarcăm că în a- 
cest an au fost incluse în program 
și probe feminine, pe 10 km. (caiac, 
simplu și dublu).

Fiecare asociație nu poate prezen
ta decît un singur echipaj de fie
care probă, iar un concurent nu 
poate participa decît Ia o singură 
probă. In afara titlurilor de campion, 
se va decerna o cupă, pe echipe, 
pe baza unui clasament alcătuit du
pă următorul sistem: locul I: 6
puncte, locul II: 4 puncte... 3..2..1.

Iată programul probelor: AZI, 
ora 9: canoe simplu 20 km., ora 11: 
caiac simplu 20 km., ora 15: Gaiac 
2 fete, 10 km., ora 16.30: canoe du
blu, 20 km.

MIINE: ora 9: caiac simplu fete 
• 10 km., ora 10.30: caiac 2 băieți, 

30 km., ora 14; caiac 4, 40 km.

O ETAPA HOTĂRITOARE IN 
CAMPIONATELE DE HANDBAL

Jocurile de hand
bal 1 
pentru mîine 
cadrul

programate 
i în 

etapei a 
VIII-a a campiona
telor masculine de 
categorie A și B se 
anunță deosebit de 

echilibrate șt foarte importante pen
tru configurația clasamentului. In 
campionatul categoriei A, spre e- 
xemplu. Ia Timișoara se vor întîln/ 
două echipe fruntașe: Știința Timi
șoara (locul I) și G.G.A. (locul al 
ILI-lea), aceste formații fiind sepa
rate în ’ clasament doar de un sin
gur punct Numai din această scur
tă prezentare se poate ușor întreve
dea ardoarea cu care studenții ti
mișoreni își vor apăra șansele și pri
mul loc în clasament și dîrzeriia cu 
care militarii bucureșteni vor juca 
pentru a obține victoria.

Alte meciuri care pot avea o ho- 
tărîtoare influență asupra clasa
mentului sînt și cele de la IAȘI: 
Știința — Dinamo Orașul Stalin; 
SIBIU: Voința — FI. roșie Cisnă- 
dia; PLOEȘTI : Flacăra — Me

talul Reșița. Iată și restul progra
mului: BUCUREȘTI: Dinamo 6 — 
Progresul ARAD și FAGARAȘ: Re- 
prez. orașului — Metalul Timișoara, 

In campionatul categoriei B, sinj- 
gurele echipe neînvinse pînă în pre
zent: Știința I.C.F. și Progresul O- 
dorhei se vor întîlni la București 
într-un pasionant derbi, al cărui 
rezultat este, de asemenea, hotărî- 
tor pentru primele două locuri din, 
clasament, ocupate în prezent de 
cele două echipe (la egalitate de 
puncte). In rest, programul etapei 
de mîine a campionatului categoriei 
B este următorul: BUCUREȘTI: 
Locomotiva G.N. — Recolta Va- 

riaș ; TG. MUREȘ : Dinamo — Re
colta Jimbolia; GALAȚI: Știința — 
Știința Cluj; BACĂU: Progresul —; 
Metalul Tîrgoviște; REȘIȚA: Me
talul I.C.M. — Constructorul Si
biu.

★
Programul jocurilor de mîine 

din București este următorul: Te
ren Dinamo Obor, ora 10: Dinamo 
6 — Progresul Arad (mase. cat. 
A); Teren I.T.B., ora 16,15: Lo
comotiva G.N. — Recolta Varias 
(mase. cat. B); ora 17,30: Știința 
I.C.F. — Progresul Odorhei (mase, 
cat. B).

partide 
selecție 
au avut

din cadrul tur- 
semori început 
Ioc în Capitală 
cu următoarele

Ultimele 
neului de 
la Oradea, 
și au luat sfîrșit
rezultate : C. Zacopceanu—Gh. Vi
zirii 3-1 (6-2, 1-6, 6-4, 6-4), T. 
Bădin—Năstase 3-1, M. Viziru— 
Cobzuc 3-0, Caralulis—Racosi 3-1. 
Iată clasamentul definitiv al pri
melor trei locuri din acest tur
neu : 1. Cornel Zacopceanu, 2.
Gh. Viziru, 3. Marin Viziru.

In urma judecării unor contest*-’ 
ții juriul a stabilit clasamentul 
neral al concursului de snipe „®u- 
pa Victoriei" desfășurat la Mamaia 
între 3—6 mai a.c. Iată primele 
locuri: Individual Tazbir-Michalschl 
CWKS (R.P. Polonă) 6173 p.; 2. 
Dimitriu - Erețian (Constructorul) 
6034 p.; 3. Butucaru-Zilberman
(Constructorul) 5209 p.; 4. Mânu- 
Mitchievici (Știința) 4548 p.; 5.
Millio T.-Millio M. (Clubul nautic 
A.V.S.A.P. II) 4508 p.. 6. Runcu- 
Badea (A.VjS.A-P. LI) 4114 p.; 7. 
Gostescu-Viespescu (A.V.S.A.P. M) 
3772 p.; 8. Tico-Iliescu (Metahil) 
3761 p.; 9. Geles-Ilea (Metalul)
3303 p.; 10. Gierszewschi-Tryba
0WKS (R.P. Polonă) 3285 p. Al 
treilea echipaj polonez s-a clasat pe 
locul 18. Au participat 40 snipeuri. 
General: (Gupa Flamura roșie) 1. 
Glubul nautic A.V.S.A.P. 18 p.; 2—3. 
Constructorul 29 p.; 2—3. GWKS 29 
p.; 4. Metalul 33 p.; 5. Clubul nau
tic A.V.S.A.P. I. 49 p.; 6. Știința 
50 p.; 7. (3.S. Marina 61 p.; 8. Pro
gresul 68 p.; 9. A.V.S.A.P. III. 70 
p.; 10 FL roșie 82 p.; 11. 0.QA.
89 p.

Dăm mai jos și ultimele trei locuri 
din clasamentul general individual 
al concursului de rezistență „Cupa 
Siut-Ghiol" cîștigat de Calcan-Fătu 
(G.S. Marina): VI. Tico-Iliescu
(Metalul); VII. Husărescu-Nagy 
(G.G.A.); VIII. Pedestrți-Gheorghlu 
(A.V.S.A.P III). Menționăm că din 
cauza condițiilor excepțional de 
grele ale acestei regate (vînt foar
te puternic), doar opt din, cei 39 
de participant au terminat întrece
rea. Printre cei care au abandonat 
se află și cele trei echipaje din R.P. 
Polonă.

VOLEI

In etapa a V-a 
a campionatelor 
republicane • mas
culin șl feminin 

de volej sînt pro
gramate cîteva 

partide importante 
pentru stabilirea

atașamentului turului. La băieți 
cel mai interesant meci se dis
pută între echipa studenților timi
șoreni și echipa Metalul Orașul 
Stalin. La fete, derbiul etapei se 
dispută la Sibiu între cele două 
neînvinse : Voința din localitate Și 
Știința I.C.F.

Iată meciurile programate pen
tru aaeastă etapă : MASCULIN : 
Progresul Cluj—Progresul I.T.B. 
București, Progresul Galați—Lo
comotiva București, Dinamo Cons
tanta-Dinamo București, Știința 
Arad—C.C.A., Știința Timișoara— 
Metalul Orașul Stalin; FEMININ: 
Voința Sibiu—Știința I.C.F., Di
namo Arad—Voința Orașul Stalin, 
Dinamo București—Constructorul 
București, Progresul București — 
Progresul Clui, Flamura roșie 
Cluj—Locomotiva București

• TENIS DE MASA. — Mfiine di
mineață va avea loc în sala Con
structorul din Capitală un nou con
curs de selecție rezervat elementelor 
tinere. Se vor juca meciuri între trei 
formații alcătuite astfel: echipa A: 
Andronache, Șirlincan, Bujor, echipa 
B: Bottner, stan Die, Ioneseu Soare, 
echipa C: Pesch, Nazarbegtilan, Isco- 
vici.

• ATLETISM. — Astăzi și mîine 
vor fi organizate în București și în 
alte orașe din țară o șerie de com
petiții, printre care: Etapa raională 
a campionatului republican de ju
niori; etapa regională a campionate
lor școlare; București — concurs pen
tru clasificări; etapa pe Capitală a 
campionatelor școlare; Cupa primă
veri! la marș (etapa in-a); constanța 
— campionatul pe echipe al școlilor 
de 7 ani (etapa IV-a); Craiova — 
campionatul pe echipe al orașului 
(etapa IV-a); Iași — Cupa Dinamo; 
Pitești — Cupa orașelor; Bacău — Cu
pa T. Dinamovist pentru colectivele 
școlare și sindicale, etc.

• FOTBAL. — Biletele pentru pro
gramul <fe duminică de la Stadionul 
23 August (Locomotlva-Dinamo Bucu
rești) se găsesc în vînzare la: agen
țiile Pronosport din cal. Victoriei 9, 
bd. Dinlcu Golescu șl str. Vlttaig, la 
agenția CCA, Stadionul Dtnamo șl 
Glulești, la casa din bd. N. Bălcescu 
(vizavi de Dalles), precum șl la ca
sele de bilete ale Stadionului 23 Au
gust, din bd. Muncii șl Șos. Ștotan 
ce! Mare.

C). Teren Dmamo
20.30 Ddnamo 6 — Metalul

ATLETISM. Stadionul Tineretului 
ara 17, concurs pentru clasificări cu 
participarea atleților de toate cate
goriile din București.

BOX. Sala Floreasca, ora 19 cam
pionat republican, a IV-a reuniune.

FOTBAL. Stadionul Republicii, ora 
17,30, C.C.A. — Progresul București 
(cat. A).

NATAȚIE. Bazinul acoperit Flo
reasca, ora 11, concurs de verificare 
a lotului R.P.R. Ora 19,30, concurs 
organizat de comisia orășenească d« 
natație.

RUGBI. Stadionul Republicii, ora 
16 Harlequins — București A.

SPORTURI NAUTICE. — Lacul 
Snagov, ora 9 și ora 15, campionat 
republican caiac-canoe (fond).

■mm
ATLETISM. Stadionul Tineretului, 

ora 10. Concurs pentru clasificări. 
Tot la ora 10 se va da plecarea în cea 
de a 3-a etapă a competiției de marș 
dotata! cu „Cupa Primăverii”.

BASCHET. Teren I.T.B. ora 18 Di
namo București — Progresul Tg. 
Mureș (campionat republican mascu
lin).

BOX. Stadionul Republicii ora 10, 
campionat republican a V-a reuniune.

CICLISM. Km. 8 șoseaua Bucureștl- 
Urziceni, ora 8, start campionatul 
republican, faza raională, (semi-fond).

FOTBAL. Stadionul „23 August” 
ora 17 Locomotiva — Dinamo Bucu
rești (cat. A); ora 14,|5 Flamura ro
șie Bere Rahova — Locomotiva M.C.F.

Obor, ora 
____________ __ _______ , Steagul ro- 
țu Or. Stalin (cat. B). Stadionul Di
namo ora 9 Tînărul Dinamovist — 
Progresul corabia (juniori); ora 11 
Știința București — Progresul CPCS 
(cat. B). Teren Locomotiva PTT, ora 
8 Metalul București — Flamura roșie 
Giurgiu (juniori); ora 9,16 Metalul 
București — Flamura roșie Giulgiu 
(cat. C). Teren Progresul F.B. ora 9 
Progresul C.P.C.S. — Locomotiva 
București (juniori); Teren Glulești 
ora 9 Locomotiva M.C.F. — știința 
București (juniori).

LUPTE. Sala Dinamo, ora 9,30 cam
pionatul republican pe echipe.

NATATIE. Bazinul Floreasca ora 
9,30, ziua a n-a a concursului orga
nizat de comisia orășenească de na- 
tațle.

RUGBI. Stadionul Tineretului: te
renul II, ora 17 Progresul Sănătatea 
București — Știința Cluj (cat. A); 
teren III ora 11 Știința București — 
Locomotiva Buzău (cat. B); Teren 
Progresul F.B. ora 11, Progresul F.B. 
— Progresul Tecuci (cat. B). Stadio
nul Tineretului, teren IV, ora 10 Mi
nerul București — Flacăra Ploești 
(cat. B).

SPORTURI NAUTICE. Lacul Sna
gov, ora 9, campionatul republican 
caiac-canoe (fond).

TENIS DE MASĂ. Sala Construc
torul (str. Aurora nr. 1) concurs se
lecție tineret.

VOLEI. Teren Dlnamo ora 9, Pro
gresul București — Progresul Cluj; 
Dinămo București — Constructorul 
București (ambele în cadrul campio
natului republican feminin).



Rugbiul britanic prezentat de un

Cine sînt Harlequinii ?“ lată 
o întrebare pe care și-au 
77 pus-o mulți romini în ulti

mele zile. Răspunsul ne va oferi 
prilejul să discutăm cîteva aspecte 
generale din rugbiul britanic.

Harlequins este unul din cele 
1500 cluburi din Anglia, fiind prin
tre cele mai vechi și cu numeroase 
succese la activul său. In Marea 
Britanie cluburile au creat rugbiul. 
Ele sînt independente unul de celă
lalt, fiind însă toate membre la 
Rugby Union (N.R. Federația de 
rugbi XV). Țara Galilor, Irlanda și 
Scoția au fiecare cîte o federație 
de rugbi, care organizează jocurile 
pe teritoriile lor.

Rugbiul s-a jucat după diferite 
reguli pînă la sfîrșitul veacului 
trecut, cînd un număr de cluburi 
s-au reunit pentru a forma Rugby 
Union. Harlequins a fost unul din 
membrii fondatori ai Federației, 
ceea ce constituie, fără îndoială, o 
cinste pentru acest club. Prin în
ființarea federației, rugbiul s-a 
dezvoltat rapid, organizații simila
re fiind create în Scoția, Irlanda și 
Țara Galilor.

In nordul Angliei rugbiul era de 
asemenea iubit, numeroase cluburi 
fiind insă de părere că jucătorii 
trebuie plătiți pentru absența de la 
muncă în vederea jocurilor. Aceasta 
a dus la marea controversă a „tim
pului întrerupt" și a favorizat for
marea rugb lului profesionist care e- 
xistă și astăzi. Cluburile profesio
niste și-au creat o Ligă de rugbi. 
Ele practică un joc puțin diferit 
de regulile tradiționale, cu excep
ția faptului că au în echipă nu
mai 13 jucători. Cu toate că Liga 
de rugbi a făcut numeroase încer
cări de a propaga jocul de XIII el 
a rămas limitat numai la nordul 
Angliei și nu este un joc național, 
ca acela practicat în Rugby Union.

Rugbiul profesionist se desfășoa
ră după sistemul campionatelor, ca 
în fotbal, lucru ce nu este admis 
de către Rugby Union. Aceasta 
deoarece există teama că aseme
nea campionate ar duce la un joc 
brutal. Desigur însă că nu există 
o dispoziție regulamentară care 
să interzică asemenea competiții. 
Ele se dispută pe scară largă fa 
Noua Zeelandă, Australia și Africa 
de Sud, unde jocul XV este foarte 
răspindit.

Din aceleași considerente nu avem 
o competiție națională de Cupă. 
Întreceri cu asemenea caracter e- 
xistă totuși. La Londra se 
dispută o faimoasă competiție de 
Cupă care reunește echipele spita-

Faptul că activitatea de cercetări 
metodico-științifice în dome
niul culturii fizice și sportului ia 

un avînt tot mai mare, nu poate 
decît să ne bucure. Și aceasta cu 
atât maj mult, cu cit în ultima 
vreme am putut constata cu depli
nă satisfacție participarea la acea
stă activitate a unor centre în care 
sportul era mai puțin dezvoltat 
cum sînt, de pildă, orașele Iași și 
Bacău. Multe din cercetările 
efectuate la Timișoara, în Capi
tală, la Cluj sau Tg. Mureș aiu 
fost făcute de cadre cu un nivel 
profesionali ridicat, iar unele re
zultate sînt utile în munca antre
norilor, sportivilor sau a profeso
rilor de educație fizică. In această 
direcție putem cita lucrarea lecto
rului I. C. Bucur și a asistentului 
Cared EHhandt de la Institutul Po
litehnic din Timișoara, asupra pro
blemei densității maxime în lecția 
de educație fizică din învățămân
tul superior. Această lucrare indică 
metodele prin care pot fi eliminați 
tâmpii morți din lecția de educație 
fizică, obțfinîndu-se o activitate cît 
nul intensă a studenților și prin 
aceasta creîndu-se mai mari po
sibilități pentru dezvoltarea flzfcâ 
a acestora. La Cluj, dr. Onoriu 
Chețiainu, împreună cu un colectiv 
alcătuit din prof. Fătu, Tomas, 
Beto și Czitron au făcut o intere
santă lucrare asupra viciilor de 
a-tttudine la elevi și vindecarea tor 
prin cultura fizică medicală. Inte
resante au fost și lucrările prof, 
dr. Florian Ulmeanu, asistent dr. 
AL Partheniu, dr. G. Georgescu și 
dr. Al. Bădin asupra modificărilor 
fiziologice în curtai eforturilor 
rari din antrenamentul gimnaste
lor fruntașe.

Remarcabilă este și actuala preo
cupare a cabinetelor metodieo-știisn- 
țifice dm Iași și Bacău, care și-au 
propus urmărirea unor obiective 
legate de sportul de masă. Cerce
tările asupra efectului gimnastfcii 
fa pboducție; asupra activității 
G.M.A., asupra actwntiăți;! de edu
cație fizică din școlile de toate 
gradele ea și elaborarea unui dic

lelor, unde joacă numeroși rugbiști 
de frunte.

Unele cluburi, in special cele din 
Londra, dispun uneori și de zece 
echipe. Aceasta, pentru a oferi o 
activitate rugbistă cit mai multor 
tineri, ca și pentru a asigura fi
nanțarea clubului cu dt mai mul
te subscripții. Deși nu există o li
mită precisă in ce privește taxa 
care se plătește unui club din Lon
dra, jucătorii depun de obicei 2 
Ure pe an, folosind în același timp 
echipamentul lor propriu. In Țara 
Galilor, însă, unde rugbiul atrage 
foarte mulți amatori, echipamentul 
jucătorilor este procurat de club.

Aproape fiecare galez a avut o- 
cazia să joace rugbi în viața sa, 
ceea ce nu este cazul în Anglia. 
Dacă un tînăr n-a jucat rugbi în 
școală, rare ori mai are ocazia să 
practice acest sport. Aceasta nu în
seamnă că nu există libertatea de 
a te înscrie în orice club, dar

Articol scris special 
pentru „Sportul Popular”

tinerii sînt mai interesați să prac
tice fotbalul, care rămâne jocul na
țional de iarnă al Angliei.

Cred însă că nu greșesc spu- 
nînd că dacă cineva începe să joar 
ce rugbi, nu-și va schimba nici
odată această pasiune. Unul din 
cele mai frumoase lucruri pe care 
le dezvoltă acest joc este spiritul 
camaraderesc între jucători. Aceasta 
provine și din faptul că după joc 
se organizează reuniuni între am
bele echipe, în timpul cărora se 
bea multă here

in epoca aceasta, clnd sportul 
a devenit o ocupație serioasă fi un 
antrenament strict este necesar 
pentru obținerea succesului, rug
biul a păstrat cu dragoste concep
ția sa originală, aceea de a fi un 
simplu joc. Majoritatea rugbiștilor 
britanici sînt de părere că acest 
sport ar înceta să mai fie plăcut, 
dacă ar necesita un antrenament 
riguros. Desigur insă că jucătorii 
cei mai buni se antrenează mai des 
de rit ceilalți, dar fără a-și Im
pune un regim de viață rigid din 
care să lipsească distracțiile obiș
nuite. Se pare chiar că, în ciuda 
afirmațiilor unor medici, consum 
mul de bere nu influențează în 
mod negativ rezultatele rugbiștilor 
englezi.

Pentru a proteja acest spirit, nu 
sînt admiși antrenori de profesie 
pentru jucătorii care părăsesc șco- 

ționar sportiv, sînt preocupări deo
sebit de interesante șl nu ne în
doim că ele vor fi diuse la bun 
sfârșit.

Ar fi greșit să credem însă că 
tot ceea ce se lucrează în dome
niul cercetărilor metodico-științifice 
în țana noastră se bazează pe o 
justă coordonare, că acestea au o 
orientare, un scap bine definit șf, 
mai ales, util. Am întâlnit deseori 
cazuri în care cercetătorii se ocu
pau de probleme în aparență pre
tențioase și utile, dar în realitate 
acestea depășeau posibilitățile tor 
de lucru, de înțelegere și nu aveau 
o utilitate practică-. Deseori au fost 
tratate probleme oare interesau 
numai oîți-va sportivi fruntași, care 
lucrau in condiții speciale, cu to
tul diferite de masa sportivilor 
sau ale sportivilor fruntași, în 
general. Am mai întîlnit cazuri de 
lucrări rupte de practica culturii 
fizice și a sportului si care nu au 
drept scop îmbunătățirea activită
ții într-un anumit domeniu, ci sînt 
simple constatări lipsite de urmă
ri. Așa au fost de pildă, cercetă
rile complexe efectuate cu- prilejul 
campionatelor mondiale de tenis de 
masă desfășurate în București. A- 
tunci au lucrat um mare număr de 
medici sportivi, profesori die edu
cație fizică și antrenori, care au 
tras o serie de concluzii asupra 
comportării jucătorilor și jucătoa
relor 'de tenis de masă în timpul 
antrenamentelor sau în timpul 
concursului. Ce s-a făcut după 
aceasta ? Nimic. Jucătorii și Jucă
toarele din ța-na noastră continuă 
să șe pregătească după vechile 
metode, fără nici o modificare caire 
ar ' fî putut surveni în urma- con
cluziilor trase după cercetări. La 
Timișoara, profesoral de educație 
fizică I. C. Bucur s-a ocupat de 

iile și este considerat ca nefiind 
„fair" pentru o echipă să se pre
gătească pentru jocuri participînd 
la antrenamente în colectiv. Una 
din rațiuni constă în aceea că an
trenamentele în colectiv ar însem
na un avantaj neloial față de ju
cătorii care nu pot găsi timpul ne
cesar pentru a face antrenamente 
într-o zi și la o oră anumită. Nici 
măcar reprezentativele naționale 
nu se antrenează împreună, decît 
in timpul turneelor.

Problema încă nerezolvată a ab
ținerii de timp liber de la muncă 
pentru jucători constituie unul din
tre motivele pentru care federațiile 
de rugbi britanice nu încurajează 
extinderea întîlnirilor internaționa
le. In situația existentă, jucătorii 
de clasă superioară trebuie să dis
pună de mult țimp liber pentru a 
participa la jocurile de club, de
partamentale și internaționale.

După ce a ajuns să joace în pri
ma echipă a clubului, un rugbist 
poate fi selecționat pentru jocu
rile între departamente. Acestea se 
dispută pe regiuni și cîștigătorii a 
patru serii se întîlnesc în semifi
nale și apoi în finale. In Anglia, 
actuala cîștigătoare a competiției 
este selecționata departamentului 
Middlesex șl cîțiva dintre jucătorii 
de la Harlequins au făcilt parte 
din această formație. Din meciurile 
departamentale sînt aleși jucătorii 
internaționali, după o serie de 
jocuri de trial. Evident, este consi
derată o mare cinste pentru un 
dub de a furniza jucători reprezen
tativei țării.

Cum nu există campionate pen
tru echipele de club, s-ar putea 
naște întrebarea cum sînt organi
zate meciurile din fiecare săptă- 
mînă. Răspunsul este simplu: ast
fel de meciuri sînt tradiționale. 
Cluburile mai miri fac tot posibilul 
pentru a organiza întâlniri cu cele 
puternice pentru a-și îmbunătăți 
standardul de joc. Lucrul acesta 
este destul de dificil, deoarece jocu
rile sînt fixate cu... ani înainte.

Adeseori, jucători buni din echi
pele de juniori trec în cluburile cu 
echipe de seniori. Cînd apogeul lor 
a trecut, ei revin la cluburile lor 
inițiale învățînd pe alții din expe
riența lor. Jucătorii obișnuiesc 
după ce au terminat cariera 
sportivă să rămână în rugbi, 
arbitri sau oficiali. Aproape 
conducătorii din rugbiul 
au jucat tn tinerețe. Acesta este 
un sistem foarte bun și cred că 
dintre toate sporturile practicate în 
Anglia, rugbiul are cei mai buni 
oficiali.

TERRY O'CONNOR 
trimisul special al ziarului 
., Evening News" Londra
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influența razelor nitogenetice, ce
ea ce este o .problemă pv medi
cală și în nici un caz nu poate 
ajuta la îmbunătățirea activității 
sportive în regiunea Timișoara. La 
Cluj, asistenta Corina Dumitrescu 
a făcut o serie de observații asu
pra gradului de însușire a unor 
exerciții de gimnastică, atletism șl 
jocuri prin metoda comparată, a- 
naliticâ și globală. Iarăși, o pro
blemă care nu poate fi interesan
tă, cane nu poate avea o utilitate 
practică și, deci, nu folosește spor
tivilor sau celor care vor să facă 
sport. Această tendință, de a face 
cercetări de dragul cercetărilor, 
fără un anumit scop, am înttlnit-o 
și cu prilejul sesiunii de 
căni a cercului științific al 
ților de la Institutul de 
Fizică.

Precizăm că, prin cele 
mai sus nu avem intenția de a 
subaprecia munca însuflețită șl 
dezinteresată dusă de unii modici 
sportivi, profesori de educație fizi
că sau antrenori în domeniul cer
cetărilor științifice. Ar fi o gre
șeală să se creadă așa ceva, deoa
rece noi considerăm că cercetătorii 
sînt cadrele cele mai legate de 
sport, care nu precupețesc efortu
rile și timpul lor liber pentru a a- 
diuce o contribuție, pe măsura po
sibilităților lor la îmbunătățirea 
activității de cultură fizică și sport 
din țara noastră. Nu putem fi însă 
de acoridl cu unele subiecte abor
date. cane, așa cum am spus mai 
sus, nu contribuie cu nimic la îm
bunătățirea performanțelor sporti
vilor, nu ajută la mărirea numă
rului celor ce practică sportul în 
mod organizat. Cred oare cerce-; 
tătarii că au contribuit cu ceva la 
realizarea și îmbunătățirea per-

0 interesantă discute în legătură cu noua formulă 
a campionatului european de baschet

— De vorbă cu William Jones secretarul 
Federației Internaționale de Baschet

La Sofia in timpul pauzei dintre două meciuri 
Mrazek (dreapta) antrenorul echipei de baschet 
cehoslovace stă de vorbă cu secretarul general al 
Federației Internaționale de Baschet, William to
nes (stînga). Subiectul? Desigur noua formulă de 

organizare a campionatului european...

Recent s-a discutat în ziarul nos
tru propunerea revistei BASKET, 
organ al federației franceze de 
specialitate în legătură cu organi
zarea campionatului european de 
baschet într-o formă nouă. Propu
nerea, care a generat diferitele dis
cuții în presa de specialitate din 
întreaga Europă, constă în a trans
forma actualul sistem al campiona
tului european într-o competiție 
care să se desfășoare tur-retur de-a 
lungul a doi ani (campionatul eu
ropean de baschet se desfășoară 
odată la doi ani).

Cu ocazia desfășurării Premiu
lui Orașului Sofia in capitala Re
publicii Populare Bulgaria a fost 
prezent și d. William Jones secre
tarul general al Federației Interna
ționale de Baschet. Fiindcă propu
nerea organizării campionatului eu
ropean sub o altă formă a trezit 
un interes deosebit și în țara noas
tră, am stat de vorbă cu dînsul 
pentru a comunica cititorilor păre
rea sa în legătură cu această pro
blemă.

— „In Romînia propunerea or
ganizării campionatului european a 
fost primită cu cel mai viu inte
res. Ce părere aveți despre ea ?

— In primul rînd, mă bucur că 
propunerea aceasta a început a fi 
discutată în presă, inițial, ideea de 
a se organiza campionatul european 
sub forma tur-retur aparține Fede- 

formanțelor lui Soter, Iolanda 
laș, Alexandru Popescu, Iosif 
bu, Gheorghe Fiat, Angelica 
zeanu. Ella Zeller etc.? Cred 
cercetătorii că au ajutat cu ceva 
'la educarea unor sportivi îngîmfați 
sau care nesocotesc sfaturile antre
norului ? După cîte știm, așa ceva 
nu s-a întîmplat, deși am văzut 
deseori titluri de lucrări care a- 
veiau ca subiect probleme de instru- 
ire-antrenement sau de pedagog e. 
In felul în care au fost alese multe 
subiecte nu s-a obținut nimic fo
lositor și nici nu s-a contribuit la 
interesarea tuturor antrenorilor, 
profesorilor de educație fizică sau 
a sportivilor în activitatea de cer
cetări metodico-științifice. De ace. 
ea, considerăm că cei care doresc 
cu adevărat să ajute la dezvolta
rea mișcării de cultură fizică și 
sport din țara noastră, trebuie să 
părăsească temele de „înalt nivel", 
dar rupte de specificul probleme
lor sportului din țar>a noastră, și 
să pășească îmtr-o activitate într- 
adevăr utilă. Cercetătorii trebuie 
să cunoască mai adine problemele 
care frămîntă pe sportivii de orice 
categorie din țara noastră și să 
încerce să le îmbunătățească mun
că prin lucrări care să dea rezul
tate concrete. Numai în acest fel 
vor putea contribui efectiv la ri
dicarea nivelului profesional al an
trenorilor, profesorilor de educație 
fizică, numai astfel vor putea îm
bunătăți munca de instrifre-antre- 
nameint, ca și performanțele spor
tivilor și vor aduce o contribuție 
importantă în activitatea de întă
rire a sănătății și de dezvoltare 
fizică a tineretului din țara noas
tră.

D. STANCULESCU 

rației Internațio-; 
nale. Revista fran-> 
ceză punînd-o în 
discuție ne-a aju
tat să cunoaștem 
părerea tuturor. De 
asemenea, bine a 
făcu t și „Sportul 
popular" că a re-' 
luat-o, pentru că 
din aceste discuții 
va ieși cea mai 
bună formulă fi-s 
nală. După mine, 
aceiastă formulă tre
buie să fie pe ba
ză de tur-retur, un 
an turul, în urmă
torul returul. La 
terminarea fiecărui 
campionat ultima 
clasată trebuie să 
retrogradeze și o 
altă echipă să se 
califice în locul ei.

— Și cîte echipe 
credeți că trebuie 
să participe la 
competiție ?

— O întrebare la care nu e ușor 
de răspuns... La început m-am gîn
dit la 8 echipe. Bineînțeles, nimeni 
nu ne-ar împiedica să începem a- 
ceastă formulă cu 12 echipe. Totul 
depinde de acordul țărilor respec
tive. Fiindcă nu trebuie să uităm: 
prin faptul că necesită multe depla
sări, acest campionat necesită și 
serioase cheltuieli.

— Ge ați putea să ne spuneți 
despre avantajele acestei compe
tiții?

— In primul rînd ea ar pune or
dine în activitatea internațională a 
baschetului. Apoi ar da tuturor e- 
chipelor europene posibilitatea să se 
antreneze cu toată seriozitatea pen
tru că progresul lor ar fi direct le
gat de cinstea de a participa la 
această importantă competiție.

— Care ar fi procedeul de cali
ficare?

— Bineînțeles, nici acest punct 
nu este încă fixat. Cred însă că 
vom organiza o competiție challen
ge — similară acesteia care se dis
pută acum la Sofia — și câștigă
toarea competiției se va califica în 
locul echipei retrogradate

— Sînteți de părere că echipa 
Romîniei va participa de la înce- 
put în acest campionat european 
organizat după noua formulă?

— Ai atins acum o problemă de
licată în ansamblul ei. Desigilr că 
Romînia, ca și alte țâri își au la 
ora actuală locul între echipele care 
ar lua parte la noul campionat. Dar 
să nu uităm un lucru: sîntem în 
anul 1956, ediția din 1957 a cam
pionatului european se dispută tot 
după vechea formulă chiar aci la 
Sofia și deci noua iormă ar pu
tea fi pusă în practică de-abia în 
1958. Or, pînă atunci se mai poa
te schimba raportul de valori.. In 
orice caz. după părerea mea, cam
pionatul european din 1957 va fi cel 
mai valabil criteriu de selecție. Și 

- apoi, chiar dacă s-ar face vreo așa- 
oa ' zisă nedreptate la început, echipa 

respectivă are posibilitatea să se 
califice în campionatul următor.

— Ce părere aveți despre parti
ciparea la acest campionat euro
pean 
loros 
piu?

și a altor țări cu baschet va- 
cum ar fi Egiptul, de exem-

— Nu m-am gîndit la această 
problemă, dar dacă vor exista ase
menea cereri le vom discuta cu toa
tă înțelegerea.

— Ce plan v-ați făcut 
voastră pentru punerea 
tică a acestei competiții?

dumnea- 
în prao’

— In primul rînd voi

acolo va avea loc ședința 
subcomisiei de probleme 
Acolo vom discuta toate 
— mai ales cele materia- 
organizării campionatului 
după noua formulă. Inte- 

firme

face un 
proiect amănunțit pe care îl voi pre
zenta la Olimpiada de la Melbour
ne (n. a. 
F.I.B.A.) 
europene, 
premizele 
le — ale 
european 
resant este faptul că unele 
comerciale s-au și grăbit să ne facă 
oferte. Astfel „Martini" s-a oferit 
să susțină toate cheltuielile campio
natului’ european cu condiția ca a- 
ceastă competiție să se numească 
„Cupa Martini". Personal... apreci
ez băuturile acestei firme, dar am 
refuzat imediat oferta pentru că un 
campionat european organizat sub o 
asemenea egidă il con.ider că ar fi 
lipsit de decență. In orice caz dacă 
vom putea ajunge la un acord a- 
supra condițiunilor materiale în
seamnă că am făcut cel mai impor
tant pas pentru realizarea noii for
mule a campionatului european.

MAX BĂNUȘ



Peste 5.000 colective sportive și 800.000 sportivi
in R. P. 0. Coreeană

— De, vorbă cu tov. Kum Sen Hon —-
Recent, țara a avut un

oaspete venit de departe. Ca Să.,a- 
jungă în Republica Populară Ro
mînă tov. Kun Sen Hon, vicepreșe
dinte al Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport din R.P.D. Core
eană a făcut o călătorie lungă, care 
?-a purtat dinspre soare răsare toc
mai pe meleagurile patriei noastre.

A străbătut cu trenul pămîntarile 
Siberiei pe care „domnița iarna" își 
mai scutura hlamida albă, i-au lică
rit prin față nestinsele lumini alei 
Moscovei, a lăsat în urmă pădurile 
seculare ale Bielorusiei și stepa 
ucraineană, poposind la Bucureștf 
în plină primăvară

„Am venit în Romînia — ne-a 
spus tov. Kun Sen Hon — pentru 
a face cunoștință cu viața sportivă 
din țara dvs. și, totodată, pentru a 
studia experiența Comitetului 
tru Cultură ...............
mi-a adresat 
tație".

Profitând
noastră a tov. Kun Sen Hon 
rugat să ne povestească ceva din 
viata sportivă a Goreei libere. Cu 
acest prilej, am aflat multe lucruri 
interesante pe care le transcriem 
de ne carnetul de însemnări, adu- 
cîndu-le la cunoștință cititorilor.

Mișcarea sportivă din R. P. D.
Coreeană 
cum este 
Fizică si

Fizică și Sport, 
această amabilă

de prezența în

w
JUCĂTORII ITALIENI DE BASCHET SE PREGĂTESC 

PENTRU MECIUL CU ECHIPA R. P. R.

pen- 
care. 
invi-

țara
1-am

nu este tot atît de tînără 
Comitetul pentru Cultură 
Sport, care a luat ființă

abia în februarie 1954. Dar data a- 
ceasta marchează un eveniment im
portant în viața sportivă a Coreei, 
fiind începutul unei activități mult 
mai organizate și cu roade din ce în 
ce mai mari. Am aflat astfel că în 
Coreea democrată funcționează opt 
asociații sportive sindicale precum 
șl organizația sportivă a Ministeru
lui Apărării și a celui de Interne. 
Secții rodnice de cultură fizică ac
tivează și pe lîngă Ministerul Cub 
tarii, Comitetul democrat al feme
ilor, Organizația de tineret.

In momentul de față asociațiile 
sportive numără peste 5.000 de co
lective cu un număr de membri care 
se apropie de 800.000. Ni se pare 
elocvent ritmul în care a crescut 
numărul sportivilor în R.P.D. Core
eană. Astfel, dacă la sfîrșitul anu
lui 1953, această cifră era egală 
cp 350.000 iar la sfîrșitul anului! 
ÎS*?* cu 450.000, acum ea este a- 
proape de două ori mai mare.

Deși țara a suferit enorm de pe 
urma războiului, sportivii coreeni, 
dispun de pe acum de o bază ma
terială surprinzător de extinsă : 800 
de stadioane, dintre care 120 de pri
ma mînă și stadionul Kim Ir Sen 
din Phenian cu tribune pentru 
45.000 locuri.

Tovarășul Kun Sen Hon ne-a re
latat cu sinceritate că în țară se re
simte totuși mult lipsa sălilor și a

bazinelor de înot acoperite existând 
doar 15 săli și un bazin. Acesta a 
fost motivul pentru care Consiliul 
de Miniștri a elaborat în februarie 
1956 o hotărire care prevede să se 
amenajeze în fiecare regiune cel 
puțin un stadion și un bazin acope
rit de înot.

Activitatea sportivă pulsează viu 
în R.P.D. Coreeană. Cele mai popu
lare discipline par să fie fotbalul 
și voleiul. Există în Coreea 4.200 
echipe de volei și aproape 4.100 co
lective de fotbal. Dar, atletismul, 
baschetul, 
jul viteză 
naționale, 
tineretul.

L-am rugat pe tov. vicepreședinte 
să ne spună cîteva cuvinte de în
cheiere.

„Cind am plecat din patrie, spor
tivii coreeni m-au însărcinat să 
transmit din partea lor un salut 
frățesc, fierbinte, tineretului și spor
tivilor romîni. Mă voi folosi de co
loanele ziarului „Sportul popular' 
pentru a îndeplini această plăcută 
misiune și totodată pentru a mulțu
mi Comitetului pentru Cultură Fi
zică și Sport din R.P.R. care mi-a 
pus la dispoziție toate datele cerute, 
prilejuindu-mi astfel un important 
schimb de experiență.

fotbal. Dar, atletismul, 
tenisul de masă, patina
și tradiționalele sporturi 
atrag în aceeași măsură

VALERIC CHIOSE

ROMA 10 (Prin 
redacția 
Sport), 
echipele 
suscită 
tîlnirea 
fășoare 
iunie a 
12 jucătorii — același

ziarului
Meciul de
Italiei și 

mult interes, 
care urmează 
la Veneția în 
fost convocat

telefon de la 
Corriere dello 
baschet dintre

P. Romîne 
Pentru în
să se des- 
ziua de 3 
un lot de 
din meciul

R.

cu echipa de tineret a Bulgariei. 
In plus au mai fost selecționați 
doi tineri — „speranțe" ale bas
chetului italian — Andreo și de 
Gregorio. Printre cei care formea
ză lotul italian sînt următorii ju
cători: Capeletti, Constanzo, Ma- 
coratti, Gambini, Nesti, Riminucci, 
Gamba, Lucev, Canna, Allessini.

Miine la Sofia
Dubla întîlnire de volei Bulgaria — Cehoslovacia
SOFIA 11 (prin telefon). — Du

minică se va desfășura la Sofia 
dubla întîlnire internațională de 
volei dintre echipele masculine și 
feminine ale Bulgariei și Ceho
slovaciei. Revanșa acestor întâlniri 
va avea loc marți.

Din formațiile celor două echipe 
fac parte : Bulgaria : B. Guderov, 
L. Guderov, Pondalov, Zahariev, 
Simov, Moșelov, precum și o serie

de jucători tineri; Cehoslovacia : 
Tesar, F. Broz, I. Broz, Purnoch, 
Paldus, Paulus, Sinoveț, Malv. Go- 
lian. Mușii, Laznieika și alții.

★
In zilele de 14 și 19 mai va avea 

loc la Sofia întâlnirea internațională 
de haltere dintre reprezentativele 
Bulgariei și R.S.S. Ucrainiene.

TOM A HR ISTOV

Joi, la Geneva, în cadrul „Cupei Dr. Gera 
Cehoslovacia a învins
PRAGA 11 (prin

Joi după-amiază pe

(Urmare din pag. I) 

care au terminat etapa de ieri... 
în autobus. La fel ca în etapa 
trecută, în care au fost peste 150 
km. cu piatră cubică, întâlnim și 
de data aceasta pavaj, pe alocuri 
vechi, care zdruncină. Așa va fi 
mai mult de 80 la sută din tra
seul etapei de astăzi. La kilome
trul 6, prima evadare: Ion Vasile. 
Kolumbet, Semprini. 
Krivka, Wienckowski, 
dersson, Butzen, Amell și mereu 
neobositul Nyman. Deutsch suferă 
o defecțiune mecanică, Tupala pe
dalează în picioare 
rănilor provocate de 
tului bulgar Kolev 
roata și este obligat

Grupul de fugari, 
„tricoul galben" 
Vasile are acum un avans de 1 
min. 30 sec. Sîntem la km. 22: 
între timp, din plutonul mare ră- 
mîn Rauner (pană de lanț), Stei- 
zel care este în pană de baieu 
și pe care-1 așteaptă Hardt, Oes- 
tergard ■care nu mai poate face 
față rulajului și Baquet, obligat 
de o defecțiune mecanică să des- 
calece. In frun'ea plutonului mare 
în care se află și Dumitrescu. 
Șandru și Moiceanu, cicliștii trag 
cu schimbul pentru a reduce dis
tanța dintre ei și fugari. Vîntul 
suflă lateral, din față. Pe tot tra
seul o mulțime imensă, iar în 
dreapta și în stînga șoselei cîmpul 
înverzit și livezile înflorite oferă 
privirii un peisaj minunat. La 
Merseberg (km 40) sprintul pen
tru premii este cîștigat de Ion 
Vasile (el primește în dar un 
acordeon) fiind urmat de Kolum
bet și Krivka.

Am ajuns acum la poalele fai
mosului urcuș Meerane (km. 130), 
care este mai dificil decît Cio
plea. -Primul ajunge în vîrf Ces
tari urmat la 80—70 m. de Klev- 
țov, Kolumbet, Meister II, Krolak, 
Semprini ș. a. După urcuș 
urmează regruparea. Lipsește 
însă din pluton Cestari, care 
a pornit-o înainte de unul singur, 
luînd. după parcurgerea cîtorva 
zeci de kilometri, un avans de I 
min. 30 sec. La Zwickau (km. 
150) unde are loc al doilea sprint 
primul trece Cestari urmat la dis
tanța amintită de un pluton care 
cuprinde peste 20 alergători și în 
^are se află și C. Dumitrescu. La 
5 min. 25 sec. rulează un alt grup 
masiv în care se găsesc și Moi
ceanu și Șandru. Zanoni și Pore- 
ceanu se pierduseră pe dealul de 
la Meerane. Cu 10 km. înainte 
de sosire Cestari are încă un a- 
vans de 1 min. 15 sec., la 5 km. 
(pe străzile orașului) el mai păs
trează doar 50 sec. începe o lup-

Petersen, 
Șvab, An-

(dim cauza 
șa), ciclis- 
îi voblează 
să oprească, 

în frunte cu 
Kolumbet și Ion

tă inegală: toți 
tari aruncă 
târnele resurse, 
de văztad cu 
350 m., 300 m.,
și la cîțiva metri de poarta 
dionului este ajuns de plutonul 
răsfirat sub acțiunile lui Dumi
trescu și Krolak (acesta din ur
mă obținînd o meritată victorie în 
etapă).

Clasamentul individual al eta
pei Leipzig—Karl-Marx-Stadt (190 
km.) este următorul: 1. Krolak 
(R. P. Polonă) 5 h. 02:56 (medie 
orară 37,600 km.), 2. Amell (Sue
dia) acelaș timp, 3. Cestari (Ita
lia) 5 h. 03:06, 4. Krivka (R. Ce
hoslovacă) acelaș timp, 5. C. Du
mitrescu (RPR) 5 h. 03:10, 6. Ko
lumbet (URSS) 5 h. 03:13, 7.
Borra (Belgia) acelaș timp, 8. 
Baudechon (Belgia) acelaș timp, 
9. Wolf (Olanda) 5 h. 03:25, 10. 
Petersen (Danemarca) acelaș 
timp... 25. Ion Vas:le 5 h., 05:50, 
31. C. Șandru 5 h. 11:12, 34. G. 
Moiceanu 5 h. 11:28, 60. St. Po- 
receanu 5 h. .19:10, 63. L. Zanoni 
acelaș timp.

Clasamentul pe echipe al eta
pei este următorul: 1. Belgia 
h. 11:51, 2. R. P. Polonă 15 
14:55, 3. U.R.S.S. 15 h. 15:23, 
R. Cehoslovacă 15 h. 18:19, 
R. P. Romînă 15 h. 20:12.

Clasamentul general individual 
după 8 etape: 1. S. Krolak (R P. 
Polonă) 38 h. 02:48, 2. N. Kolum
bet (URSS) 38 h. 03:33, 3. Ny
man (Finlanda) 38 h. 03:52, 4. 
Constantin Dumitrescu (RPR) 38 
h. 08:18, 5. Wolf (Olanda) 38 h. 
11:22, 6. Wostriakov (URSS) 38 
h. 11:41, 7. L. Meister II (RDG) 
38 h. 13:38, 8. Borra (Belgia) 38 
h. 15:02, 9. Cestari (Italia) 38 h. 
15:33. 10. Lehtela (Finlanda) 38 
h. 17:52, 11. Petersen (Danemar
ca) 38 h. 18:36, 12. Chwiedacz (R. 
P. Polonă) 38 h. 18:37, 13. Wienc- 
kowski 38 h. 19:32, 14. Kolev (R. 
P. Bulgaria) 38 h. 21:28, 15. Ko
valski (R. P. Polonă) 38 h. 22:13, 
16. Le Menu (Franța) 38 h 22:30, 

.Pimov_ (R- P- Bulgaria) 38 h.
Moiceanu 38 

C. Șandru

contra unu. 
în luptă

Distanța 
ochii: 400 

200 m„ 100

Aspect dm a IX-a ediție a „Cursei 
Păcii" : italianul Dino Bruni (care 
a cîștigat prima etapă și apoi a 
abandonat) sprintează puternic 
spre linia de sosire, tatonat de co
legul său de echipă Aurelio Cestari

22:45, 25.
h. 28:16, 
38 h. 54:02,

15 
h.
4.
5.

Ieri a fost zi de odihnă, iar as
tăzi se desfășoară 
Marx-Stadt—Karlovy Vary 
km.). Mîine 
tul în etapa 
(207 km.).

etapa Karl- 
" . G41

cicliștii vor lua star- 
Karlovy Vary—Tabor

EMIL IENCEC

Rezultate bune obținute 
de atleții sovietici

MOSCOVA 10 (Agerpres).
In cadrul unui concurs de atletism 

desfășurat recent la Kiev, atletul 
sovietic Leonid Barteniev a obținut 
un rezultat foarte bun în proba de 
100 m. plat parcurgînd distanța în 
timpul de 10**4/10.

Alte rezultate : bărbați: 100 ni. 
V. Stupak 10**6/10; 400 m. : L. Bar
teniev 49"0; 5000 nt I. Cerniavski 
14'33”4/10; A. Anufriev 14’44”6/10; 
greutate : V. Tîbulenko 15,90 m.

G.
37.

57, Șt. Poreceanu 
39 h. 44:09. 70. L. Zanoni 40 h. 
19:40, 72. I. Vasile 40 h 35:41... 
111. Derviși (R. P. Albania) — 
ultimul clasat — 49:38:50.

Clasament general pe echipe: 
1. R. P. Polonă 114 h. 12:32, 2. 
U.R.S.S. 114 h. 14:45, 3. R. D 
Germană 114 h. 35:11, 4. Belgia 
114 h. 36:28, 5. R, Cehoslovacă 
114 h. 49:32, 6. R. P. Bulgaria, 
114 h. 51:26, 7. R P. Romînă 114 
h. 55:30, 8. Suedia 115 h. 08:24, 
9. Olanda 115 h. 37:27, 10. Da
nemarca 115 h. 46:53... 22 Egipt 
132 h. 24:12. ‘

• Zilele trecute au luat sfîrșit la 
Roma finalele campionatelor inter
naționale de tenis ale Italiei la care 
au participat numeroși jucători din 
Europa și alte continente. La simplu 
bărbați, victoria finală a revenit 
australianului Hoad care I-a învins 
pe suedezul Davidson cu 7-5, 6-2, 6-0. 
La simplu femei. Gibson (Anglia) a 
întrecut-o în finală pe jucătoarea ma
ghiară Kdrmoczi cu 6-3. 7-5.

• Joi la Rotterdam echipa de fot
bal a Irlandei a obținut o surprin
zătoare victorie cu 4-1 (0-0) în fața 
reprezentativei Olandei, care nu de 
mult a învins la Dusseldorf echipa 
R.F. Germane

• Echipa maghiară de fotbal V6- 
ros Lobogo va întreprinde între 20 
și 30 mai un turneu în R.F. Germană. 
Fotbaliștii maghiari vor juca la 
Niirnberg, Frankfurt și Miinchen.

telefon), 
stadionul 

Charmy din Geneva s-a desfășu
rat întâlnirea internațională de fot
bal dintre reprezentativele Elveției 
și Cehoslovaciei. Meciul a avut loc 
în cadrul competiției „Cupa Dr. 
Gero“ și a luat sfîrșit cu victoria 
la scor a echipei oaspe: 6—1
(3-1).

Cei 40.000 de spectatori prezenți 
în tribunele stadionului au aplau
dat la „scenă deschisă" jocul ex
celent al oaspeților. „Pur.ctul for
țe" al învingătorilor a fost linia 
de atac. înaintașii cehoslovaci au 
atacat foarte periculos, au tras 
din orice poziție, remareîndu-se în 
special tânărul Feurejzl care a în
scris 4 goluri.

Scorul este deschis tr. primul 
minut de joc de elvețieni, prin 
Ballaman. Egalarea survine în 
min. 16, cind Borovicika înscrie. 
Feurejzl ridică scorul în min. 21 și 
31. După pauză, tot el mai înscrie

Concursul internațional 
de motocros de la Praga

PRAGA 11 (Agerpres), CETERA 
transmite :

<?u prilejul relei de a 11-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei la 
9 mai a avut loc pe stadionul Stra
hov din Praga, în prezența a 200-000 
ățiectatori, un mare concurs inter
național de motocielism (motocros), 
la care au participat echipele
T. S.K.-M.O.-Moscova C.W.K.S.- 
Varșovia, C.C.A.-București, Hon- 
ved-Budapesta, Dinamo-Berlin și
U. D.A.-Praga. Competiția a mă
surat în total 15 ture de 
pistă (15,950 km.), cu 13 obsta
cole așezate de-a lungul traseului. 
La individual pe primul loc s-a cla
sat alergătorul cehoslovac Klaudin- 
ger (UDA) cu timpul de 23’0C”7'l0; 
urmat de Rlimt (UDA)-23*16”9/10 
și Sokolok (UDA) 23’20”4/10. Mo- 
tociclistul sovietic Sevastianov 
(TSK-MO) s-a clasat pe locul pa
tru cu timpul de 23’20"7/10.

In clasamentul pe echipe victoria 
a revenit alergătorilor de la UDA- 
Praga cu rezultatul de 70’06”9/10. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
în ordine TSK-MO, CWKS-Varșo- 
via, CCA-București, Honved-Buda- 
pesta și Dinamo-Beriin.

• Echipa de box a Iugoslaviei a 
terminat la egalitate 10-10 cu repre
zentativa Franței.- întâlnirea s-a dis
putat la Belgrad.

Pe scurt
• In scurt timp sînt așteptate să 

sosească în RP Polonă echipa brazi
liană de fotbal Atletica Portuguesa 
șl echipa franceză F.C. Toulouse. Fot
baliștii brazilieni vor juca cu echi
pele CASC-Varșovia Wisla-Cracovia. 
reprezentativa secund! a RP Polone 
și Ruch Chorzow în timp ce echipa 
Toulouse va susține întâlniri cu echi
pele: LKS Lodz și Stal Sosnowiec.

• La Gdansk, echipa B a Poloniei 
a învins la box reprezentativa An
gliei cu 12-s.

Elveția cu 6-1 (3-1)
de două 
rul final 
de către 
bitrului Bronhford (Olanda), echi
pele au aliniat următoarele forma
ții : ELVEȚIA: Pernumian-Dutoit.
Von la ode n, Perruchoud-Resch. 
Kunz (Maurer)—Chiesa, Ballaman, 
Meier, Pastega, Riva. CEHOSLO
VACIA: Doleiși-Hertl, Hledik, No- 
vak-Pluskal, Masopust-Pazdera, 
Moravcik (Prada), Feurejzl, Boro
vicika. Peșek

min. 60 și 66, sco- 
stabilit în min. 88

ori în
fiind 
Masopust. La fluierul ar-

lată cum se 
tui competiției 
Ungaria 
Austria 
Iugoslavia 
Cehoslovacia 
Elveția

Italia

★

prezintă clasamen- 
după jocul de joi. 
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Town

Echipa engleză de fotbal 
Lutton Town 

joacă in Cehoslovacia
PRAGA 11 (prin telefon), 

chipa profesionistă Lutton
care activează în prima divizie a 
campionatului englez va susține 
două întâlniri în Cehoslovacia. La 
15 mai fotbaliștii englezi vor juca 
la Brno în compania echipei repre
zentative — meciul constituie ulti
ma verificare înaintea jocului ch e- 
chipa Ungariei de la 20 mai — iar 
la 17 mai vor evolua la Bratislava 
unde vor întâlni echipa reprezenta
tivă a orașului.

Declarația antrenorului echipei 
de atletism a S. U. A

NEW YORK (Agerpres).
In cadrul unei conferințe de pre

să antrenorul echipei de atletism 
a S.U.A. Jim Kelly, a declarat că 
atleții americani se pregătesc cu 
mare atenție în vederea aoropiatelor 
Jocuri Olimpice de la Melbourne. 
Antrenorul american crede că Ia 
ceastă ediție atleții din S.U A. 
șanse în probele de 109 și 200 
plat, 110 m. garduri, săritura
prăjina, săritura în lungime, decat
lon și ștafete. In continuare Jim 
Kelly a spus că atleții sovietici au 
cele mai mari șanse de a cuceri 
titlurile olimpice în probele de arun
carea ciocanului, 400 m. garduri, 
400 m. plat și în cursele de fond

a- 
au 
m. 
cu

• Agenția China Nouă anunță că 
la propunerea făcută de federația de 
fotbal a Indiei cele două meciuri de 
fotbal dintre echipele reprezentative 
ale RP Chineze și Filipine, contînd 
pentru calificările in turneul olimpic 
se vor desfășura în zilele de 3 și 5 
iunie la Calcutta.

• Cunoscut» demifondiști maghiar) 
Iharos, Tabori, Rozsavolgy șl Szent- 
gali au fost Invitați să participe la 
Jocurile Britanice care vor avea loc 
la Londra. La această competiție, a- 
iături de cei mai buni sportivi en
glezi vor participa șl atleți germani 
și iugoslavi.

• înotătorul Fritsche din R. D. 
Germană a obținut recent un rezul
tat excelent in proba de 200 m. 
bras: 2:30.0.
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