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CONSTANTIN DUMITRESCU PE
în clasamentul general înaintea

(prin telefon 
nostru). Deasupra isto-

BRNO 
trimisul 
rioului oraș de munte Tabor stră
lucește soarele unei dimineți splen
dide scăldiîndu-și razele în apele 
parcă împietrite ale lacului Jor
dan, situat chiar în inima ora
șului...

Concurenții iau micul dejun, li
nii sînt foarte bine dispuși, alții 
poartă vizibil, pe fața lor, o pre
ocupare deosebită. Mai sînt doar 
două etape pînă la capătul aces
tei importante întreceri cicliste. 
Pentru unii aceasta înseamnă pri
lej de speranțe, pentru ailții mai 
multă grijă. In echipele fruntașe 
surprindem discuții. Firește discu
ții tactice în legătură cu etapa 
de astăzi. Va fi o etapă cu zeci 
și zeci de urcușuri tari și cobor;- 
șuri abrupte. In camera 261 de 
la hotelul Slavia sînt strînși toți 
companenții lotului nostru: antre
nor, mecanic, medic și conducă
torul grupului. „Băieții" au un 
moral ridicat Tema discuției: se 
poate da astăzi o „lovitură" mare? 
Firește. Față de Nyman, C. Du- 
mrtreacu are doar 2 min. 27 sec., 
handicap, iar față de Kolumbet 
3 min. 34 sec. Nu este de fel prea 
mult pentru o etapă cu atâtea ur
cușuri mai a’es atunci cîmd tu si 
echipa ta se simte Line. Iar cele 
6 mim. 49 sec. care-1 separă de 
tricoul galben, Krolak, dieși repre
zintă o diferență apreciabilă, nu 
constituie totuși un obstacol im
posibil de trecut. Perspectiva în
suflețește efectiv formația noastră. 
Spre deosebire de alte asemenea 
discuții din zilele trecute în ca
drul cărora C. Dumitrescu se ară-

tase mai puțin optimist, mai puțin 
încrezător în realele sale posibi
lități fizice, unanim apreciate de 
ziariști și antrenori, de data acea
sta s-a exprimat cu totul neobiș
nuit pentru el:

— Ei să vedeți ce-o să fac 
eu astăzi 1 O să lupt să-l dezbrac 

„galbenul" (n.r. Krolak) !
— Păi dacă dăm noi lovitura 
a —- a spus Șandru — îți dăru

iesc geamantanul pe care l-am 
cîștigat, ca să ai unde să pui 
tricoul galben cînd vom pleca din 
Prag a I

Se pune punct discuției cu teme 
cicliste. Puțină destindere în 
preajma unei asemenea etape ho- 
tărîtoare este absolut necesară. A- 
cutn cu toții mergem pe malul la
cului Jordan, care se află la doi 
pași de hotel. Pe o bancă, la um
bra unor sălcii abia înfrunzite 
(primăvara a venit aci mai târ
ziu), într-un decor idilic, se vor
bește despre orice numai despre 
ciclism nu, în așteptarea mesei de 
prînz. Iată că se apropie și ora 
mesei, un scurt repaus și apoi în
treaga caravană se îndreaptă spre 
locul de start...

...Chiar de la plecare Moiceanu 
și Zanoni atacă puternic spre a 
face jocul lui C. Dumitrescu. Sînt 
însă prinși la km. 17. Din nou 
atacă Moiceanu, singur de data 
aceasta și fuge urmat de un mic 
grup în care sînt prezenți și doj 
cicliști sovietici. Este evident că 
atît pe echipe cît și individual 
sovieticii realizează o performanță 
deosebită. Dar și noua tentativă 
încercată de Moiceanu eșuează. Fu
garii sînt absorbiți de pluton. Deși 
sîntem numai la km. 30 și ar pă
rea că este prea devreme C. Du
mitrescu găsește un bun prilej 
pentru atacul care va fi hotărttor, 
pe un deal scurt dar pieptiș. Iată-1 
evadat de unul singur. Peste 149 
de kilometri să-i parcurgi singur 
este firește imposibil. Continuă to
tuși să gonească observînd atent 
cine anume s-a mai desprins din 
pluton și a pornit în urmărirea lui. 
Sînt tocmai oamenii de care are 
nevoie: Plank, Clevțov, Cestari. 
Schur, Bende, Kolev și Charpan- 
tfer. Se lasă prins de aceștia. 
Morișca începe să funcționeze în
drăcit căci Gigi acționează cel 
mai puternic. Aceasta deoarece în 
pluton au rămas principalii

adversari: Nyman, Kolumbet și 
Kro'.ak, care în momentul cînd a 
atacat neașteptat 
blocați în 
57 avansul fugarilor 
45 sec. El 
tenit, toți cei aflați în pluton avind 
interesul să utu
Jihlava, km. 64, fugarii au un a- 
vans de 1 min.
sprint pentru 
Schur, urmat de Charpentier 
Cestari. Ceva mai încolo v-a spar
ge Charpantier. Micul grup con
lucrează admirabil.

Intre timp pe planul II al cursei 
se petrec următoarele: Krolak
construiește atacuri înverșunate dar 
fără succes. Cu toate eforturile fă
cute de el și ceilalți cicliști polo
nezi plutonul continuă să piar
dă teren, fugarii avînd acum un 
avans de peste 2 min. Din grupul 
masiv se desprind Oestergard și 
Cijikov care se apropie de pluto
nul condus de C. Dumitrescu și 
Schur. La Trebic, km. 114, unde 
din nou oficialii au anunțat sprint 
pentru premii, cîștigă C. Dumi
trescu, urmat de Kolev și Bende. 
La 55 sec. în spatele plutonului 
fugarilor trec Oestergard și Ciji
kov. La 2 min. 34 sec. sosește 
în dreptul bornei km. 114 plutonii! 
compact în care se află Krolak, 
Șandru, Moiceanu și alții. La punc
tul de alimentație de la km. 126 
ordinea este următoarea : Dumi-

sec.

aflau
pluton. La km. 

este de 
se mărește necon-

n

startul, de la Sofia, 
a competiției cicliste

Romino-Bulgare”

se

fie ajunși. La

12 sec. Aici este 
premii. Cîștigă 

și

Harlequins a părăsit Capitala

„Aveți un fotbal de calitate, cu nimic mai prejos 
decît rugbiul, care este excelent”, a declarat 

la plecare Sir Wawell Wakefield
Luni dimineața, a părăsit Ca- 

pitaika, în.aipoindu-se 
chiipa engleză de 
quins" din Lomdna 
nut două întâlniri 
rugbiștilor romîni.

Pe aeroportul Bănoasa, rugbiștii 
englezi au fost salutați de repre
zentanți ai Comitetului pentru 
CuHtwă Fizică și Sport și de mem-

în patrie e- 
rugbi „Harle- 
care a susți- 
în compania

LOCUL II
ultimei etape

micul grup căruia 
Oestergard și Ci-

trescu,
1 s-au 
j ikov ; 
singur 
Van Hoff, evadai solitar di.n plu
ton; la 2 mim. 15 sec. trec Ro- 
magnoli, Borra și Novak; la
2 min. 52 sec. înregistrăm 
pe Volf și Wienckowski; plutonul 
masiv condus de Krolak trece la
3 min. 52 sec.

De aici încolo emoție în carava
nă. Se cercetează clasamentele de 
ieri, se fac pronosticuri. Mașinile 
ziariștilor se opresc în nenumărate 
rînduri și cronometrează diferen
țele dintre fugari și grupul urmă
ritor : 4 min. 30 sec. — 5 min. 
20 sec. — 6 min. 15 sec. — 7 min. 
10 sec. I In clipa cînd ne aflam la 
25 km. de sosire Michel Abea, tri
misul special al ziarului L’Huma- 
nite oprește mașina lingă noi, ne 
zîmbește și după ce ne strînge 
mîna prietenește,

— Dumttresco 
maillot j aune I 
are acum tricoul

li mulțumim amintindu-i o veche 
lege în ciclism „o cursă nu e cîști- 
gată decît după ce ai trecut linia 
de sosire".

Ziaristul englez Ronald White 
(cîndva și el ciclist), care a oprit 
și el mașina lingă noi, ne spune 
următoarele:

Schur și 
alăturat 
la l min. 24 sec. trece 
pedalând puternic Arende

ne spune : 
est maintenant 
(n.r. Dumitrescu 
galben).

(Contfnwre In pag. 8-a)

bri ai Comisiei centrale de rugbi- 
înaintea plecării. Sir Wawell 

Wakefield, membru în Camera 
Comunelor și președintele clubu
lui „Harlequins" a făcut urmă
toarea declarație unui corespon
dent al Agenției Romîne de Pre
să „Agenpres" ; „Este prima vizi
tă pe care o fac la București și 
aduc mulțumiri pentru căldura și 
ospitalitatea care ne-a fost acor
dată. Am petrecut o săptămînă 
minunată. Bucureștiul es'e un 
oraș frumos, cu multe fabrici și 
instalații siportive. Vizitele făcute 
în fabricile divs. mi-au permis să-mi 
dau seama de progresul indus
trial pe care-l faceți. Am fost im
presionat de succesele obținute în 
sport. După terminarea întîlnirii 
de rugbi. am asistat la meaul de 
fotbal dintre CCA și Progresul 
București. Mi-a plăcut foarte mult 
focul ambelor echipe. Aveți un 
fotbal de calitate cu nimic mai 
prejos decît rugbiul care este ex
celent.

Sînt de părere că între țările 
noastre sînt necesare cît mai multe 
legături economice, culturale 
sportive. P - - ■ ■ ■■ ___
tre vor exista contacte mai dese 
ne vom putea cunoaște și înțelege 
med bine".

Căpitanul echipei, Bartlett, a 
declarat: „Jucătorii echipei Har
lequins părăsesc Bucure știut cir 
amintiri din cele mai plăcute. Am 
venit in Romînia ca să întoarcem 
vizita făcută anul trecut de rug— 
biștii romini în Anglia. Mai im
portant decit rele două meciuri 
este că în aceste zile am legai 
multe prietenii care ne vor rămîne 
adine întipărite în inimi. Am viziJ 
tat frumoasa dvs. Capitală, am 
stat de vorbă cu oamenii de pe 
stradă și ne-am convins că po
porul rotnîn nutrește sentimente 
de prietenie față de poporul en
glez. Dorim ca întîlnirile dintre 
echipa Harlequins și rugbiștii roJ 
mini ca și dintre alte echipe en
gleze și romîne să devină tradi
ționale".

Dacă Intre țările noas-

UN TURNEU PLIN DE INVĂ ȚĂMINTE
Stat NDeclarațiile antrenorul de Pădureanu

K. Pontin 
veghiat de

40 de cicliști, 20 din R. P. Ro- 
mînă și 20 din R. P. Bulgaria vor 
lua startul la 31 mai, de la Sofia, 
în cea de a Il-a ediție a importantei 
competiții cicliste „Cursa Prieteniei 
Romîno-Bulgare", Sofia-București 
(660 km.). Fără îndoială această 
cursă este un minunat prilej de con
fruntare a valorilor ciclismului din 
ambele țări, o mare posibilitate de 
afirmare a tinerelor talente și mai 
ales un fericit mijloc de a face un 
util și prețios schimb de experiență. 
Ca și anul trecut alergătorii care 
vor lua startul în întrecerea orga
nizată de ziarele .,Informația Bucti- 
reștiului" și „Vecerni Novini" (So
fia) își vor împărtăși cu plăcere din 
experiența lor, acumulată în între
cerile interne și internaționale. De 
asemenea a It-a ediție a „Cursei 
Prieteniei Romîno-Bulgare" va con
tribui la cunoașterea reciprocă a 
realizărilor obținute de cele două 
popoare în lupta pentru socialism.

Amil acesta „Cursa Prieteniei Ro- 
mîrto-Bulgare" va avea 4 etape șl

se va desfășura după următorul iti
nerar : 3t mai : Sofia—Plovdiv; 1 
iunie : Plovdiv—Gabrovo; 2 iunie : 
Gabrovo—Rtisse; 3 iunie : Giurgiu— 
București—Ploești—București. O
altă modificare importantă adusă 
regulamentului este aceea că, spre 
deosebire de anul trecut, la această 
ediție nu se va mai acorda bonifica
ție cîștigătorilor de etape, aceasta 
pentru a se contribui la dinamizarea 
întrecerii.

Clasamentul competiției cicliste 
Sofia-București va fi numai indivi
dual, renunțîndu-se la clasamentele, 
pe echipe.

Fără îndoială că vestea organi
zării acestei întreceri bucură în 
măsură egală atît pe iubitorii ci
clismului, cît și pe alergătorii care 
se întrec în aceste zile în circuitul 
ciclist al regiunii Stalin, care este 
și criteriu de selecționare în vederea 
celei de a Il-a ediții a „Cursei Prie
teniei Romîno-Bitlgare".

(Harlequins) deschide in urma unei grămezi, fiind supra- 
M. Manolache (București B) care pare dezolat că nu mai 

poate interveni
pe care ne-a făcut-o la redacție 
el ne-a spus următoarele:

„In primul And s-a confirmat 
faptul că echipa Harlequins de
ține o remarcabilă valoare inter
națională. Publicul nostru a (u- 
tut aprecia aceasta din plin, da
torită jocului foarte variat prac
ticat de oaspeți. Sub aspect teh
nic, pot spune următoarele: orien
tarea atacului este determinată de 
perechea de mijlocași (Pontin-Bar- 
tlett) care a reușit să deschidă 
tot timpul focul, în așa măsură 
Incit fiecare acțiune a liniei de 
trei sferturi a fost periculoasă. 
Am remarcat că mijlocașul la gră
madă n-a ținut nici un moment 
balonul mai mult decît o necesita 
pasarea și controlarea lui și n-a 
greșit nici o pasă. La rîndul său, 
Bartlett a fost totdeauna astfel 
plasat față de grămadă și mar
gine și față de Pontin, Incit a 
primit totdeauna balonul și t-a 
juca.' așa cum o cereau diferi
tele situații de pe teren.

Cei doi centri (Dames și SI-

jocurilor susținute deIn timpul 
fcrmațîa londoneză Harlequins la 
București, printre cei care se a- 
gitau în jurul terenului era și 
un tînăr blond, mic de statură, 
dar care își nota de zor tot felul 
de impresii. Oaspeții noștri dis
cutau adesea cu același tînăr, 
după meciuri, și păreau buni prie
teni. El nu era altul decît pro
fesorul N. Pădureanu, maestru al 
sportului și antrenor de stat pen
tru rugbi, un bun cunoscător al' 
rugbiului englez și, bineînțeles, al 
celui autohton.

Iată de ce, pentru lămurirea ce
lor care au asistat la turneu! 
„harlechinilor", pentru jucătorii 
noștri de rugbi, pentru antrenorii 
lor ca și pentru toți cei care nu 
au putut fi de 
rea meciurilor, 
este util, mai 
mentul sportiv 
păm să treacă 
toriei, să stăm 
fesorul N. Pădureanu.

față la desfășura- 
am considerat că 
înainte ca eveni- 
de care ne ocu- 
în domeniul... is- 
de vorbă cu pro-

In vizita

mons) prin așezarea lor pe teren 
au lăsat mereu spații suficiente 
acțiunilor pe aripi ca și în ve
derea eventualelor „încrucișări". 
dublări, recentrări (din care sa 
și marcat ultima incerc&rc dm 
locul de stmbătă): de a temenea, 
urm poziția liniei de trei sfer
turi proprii, englezii obligau pe 
adversarii lor direcți să aibă o 
așezare corespunzătoare, ceea ce 
crea în terenul echipelor noastre 
un spațiu liber destul de mare 
în care englezii trimiteau bato
nul prin lovituri de picior.

In plus, fiecare jucător al li
niei de trei sfertwi se deplasa 
în așa fel pe teren, în momentul 
în care era în posesia balonului, 
incit nu știai pînă in u'tima clipă 
ce intenționează să facă: să pă-‘ 
trundă sau să-și deschidă un coe
chipier.

In privința jocului înaintării 
oaspeților am remarcat buna or
ganizare a grămezilor ordonate. 
Tragerea mingii este o acțiune 
colectivă, iar menținerea stabili
tății grămezii este o chestiune 
de care sînt vreocupafi toți cei 
opt înaintași. De asemenea fie
care dinhe ei împinge efectiv la 
grămadă, întrucît scopul echipei 
ede acela de a obține balonul. 
Conducerea lui în grămada ordo
nată este făcută în mod judicios 
astfel că balonul este scos din 
grămadă acolo unde vor jucăto'ii 
și nu la întțmplare. De aceea este 
Dositul să se anticipeze rezolvarea 
cîtorva pase către mijlocașul la 
deschidere sau către unul dintre 
jucătorii liniei a treia, evitln- 
du-se totodată, atacurile unora 
dintre adversari.

In jocul marginii s-a făcut re
marcată infiltrarea jucătorilor en
glezi printre jucătorii echipelor 
noastre, fapt care le-a permis a- 
tacul deschiderii pe toată lungi
mea ei. Bucureștenîi n-au 
să-i împiedice prin poziția lor în

(Continuare în pag. 8-a)



Să se teraite® octeți cu plimbăreții!
0 revenire ia ta vecm, dar, mereu actuaie

primită cu mult entuziasm. Și, cu 
toate că întrecerile primei etape 
au întîrziat in mai toate colectivele, 
mii de tineri își îndreaptă acum pa* 
șii spre terenurile care găzduiesc 
concursuri în cadrul SPARTACHIA- 
DEI. Din Capitală, de la Timișoara, 
Arad, Bacău, Constanța, Iași etc, 
ne sosesc vești din cele mai îmbu
curătoare : Concursuri bine organi
zate... participare numeroasă...

Dar, cele mai multe vești vorbesc 
despre întreceri de atletism și fot
bal. Este și firesc ca majoritatea 
tinerilor să participe la întrecerile 
din aceste două discipline sportive 
at?t de răspîndite. Dar oare puțini 
sînt tinerii care au îndrăgit voleiul, 
handbalul, oină ? Și dacă pentru pa- 
sionații înotului activiștii sportivi 
din colective au o scuză valabilă 
(vremea nefavorabilă), pentru cei
lalți tineri nu pot avea decît o 
singură ,,motivare" : nepăsarea cu 
care sînt privite concursurile de 
volei, oină, handbal... care se orga
nizează puțin mai greu decît în
trecerile de atletism sau fotbal, 
unde tinerii nu așteaptă prea 
multe... invitații.

Organizarea și pe mai departe 
a cît mai multor întreceri atletice 
și partide de fotbal trebuie stritis 
împletită cu preocuparea pentru 
angrenarea tineretului și în prac
ticarea celorlalte sporturi cuprinse 
în programul SPARTACHIADEI 
DE VARA. Chiar dacă o astfel de 
activitate cere mai multă osteneală, 
chiar dacă cifrele nu vor li tot 
atît de mari, în ceea Ce privește 
participarea la unel2 sporturi. Este 
ciudat faptul că unele sporturi din 
cadrul SPARTACHIADEI DE VARA 
au fost „uitate" în locuri unde a- 
cestea cunosc, în mod obișnuit, o 
intensă activitate: oină, în satele 
regiunilor Craiova și Pitești, hand
balul în orașele și satele regiunii 
Timișoara, Regiunii Autonome Ma
ghiare etc., voleiul în regiunea 
Ploești, Constanța sau Iași.

Tendința manifestată de unii ac
tiviști ai colectivelor noastre spor
tive care aleargă după rezultate 
imediate sau care își ,,aleg“ sarci
nile cele mai ușoare găsind întot
deauna motive, pretexte..., trebuie 
înlocuită cu o muncă de cuprindere 
a tuturor sartoiinilor, © activitate 
intensa în care să fie angrenați 
toți cei ce cunosc și iubesc spor
tul.

Un joc de volei pe terenul din parcul înverzit este tui adevărat izvor 
de sănătate și de multe bucurii

Scurt popas la o școală medie de fete
Nu ne amintim ca școala medie 

de fete Nr. 19 din Capitală să fi 
dat țării vreo sportivă de frunte. 
In fiecare an, majoritatea elevelor 
obțin note bune la educație f.zkă, 
dar nici una din ele nu s-a încu
metat să pornească pe drumul 
anevoios al măiestriei sportive. Au 
preferat, să rămînă și mai departe 
în anonimatul... sportiv, ceea ce 
nu le-a împiedieat însă să se facă 
cunoscute în alte domenii de acti
vitate. In ciuda faptului că ele
vele lor nu au pășit mai departe 
pe calea afirmării în sport, profe
soarele de educație fizică nu și-au 
pierdut răbdarea. Ele continuă să- 
și facă cu prisosință datoria, con
vinse fiind că, odată și odată re
porterii sportivi își vor nota în cro
nicile lor: tînăra care ieri a stabilit 
una din cele mai valoroase per
formanțe ale țării, și-a început 
activitatea la școala medie de fete 
Nr. 19 din Capitală.

Firește, pentru moment, aceasta 
este doar o speranță cu care își 
„alină" necazul harnicele profe
soare. Dar nu este exclus ca în 
curind „visul" lor să devină reali
tate, de oarece la această școală 
există o activitate sportivă susți
nută. Și pentru a lua cunoștință de 
aceasta este suficient să te oprești 
într-una din zile în curtea școlii.

In primul moment ai impresia 
că micul teren de sport reprezintă 
pentru eleve ceea ce este pentru 
sportivii noștri de frunte stadio
nul. Dinamo. Atletele și voleibalis
tele „lucrează" aci ca un roi de 
albine. Așa le-am găsit noi în scur
tul popas făcut într-una din zilele 
trecute. Erau la oră, elevele din

clasa a 10-a. Tema; antrenamente 
la atletism și volei, precum și con
cursuri pentru Spariachiada de 
vară a tineretului. Spariachiada în 
orele de educație fizică? Veți spu
ne dvs. Exact! In funcție de timp, 
profesoara Laura lonescu ca și 
colegele ei au axat programul pe 
întrecerile marii competiții sporti
ve. Astfel, la aruncarea grenadei, 
săritura în lungime sau săritura 
în înălțime, ultima încercare conta 
pentru întrecerile Spartachiadei de 
vară. In felul acesta sînt îndepli
nite nu numai sarcinile profesoru
lui ci și angajamentele colectivului 
sportiv. De altfel, procedeul acesta 
nu e nou la școala medie de fete 
Nr. 19. Pe pătrarul II, temele lec-

După terminarea probei de să ritură in lungime, profesoara dă expli
cații întregii clase despre felul cum „bate” pragul eleva Greta Zăvo

ianu. FOTO M. BANUȘ

Nu de mult, în coloanele ziaru
lui nostru a apărut un articol care 
purta titlul de mai sus. Și nu atît 
prin titlu, cît — mai ales — prin 
conținutul lui acest material a stîr- 
nit un deosebit interes în raidu
rile ' cititorilor noștri. Pentru cei 
care nu își mai aduc aminte des
pre ce era vorba, vom preciza că 
în articolul cu „pricina” se adu
cea o severă critică atitudinii unor 
arbitri la campionatele republica
ne de schi, desfășurate la Poiana 
Stalin, unde, din cauza lipsei de 
competență și a totalei neseriozi
tăți a unora dintre ei eforturile 
schiorilor noștri fruntași s-au risi
pit în... vînt!

Poate că cei ce citesc aceste rîn. 
duri își vor pune fti mod îiresc 
întrebarea: Bine, dar ce legătură 
este între prezentul articol și cel 
în care era criticată atitudinea ar
bitrilor de la schi? Este o legătură 
și încă una foarte strînsă. Pentru 
că nu de mult am avut prilejul 

țhlor de educație fizică aveau ca 
subiect mai mult sporturi de sezon 
și probe de gimnastică. Datorită 
acestui fapt, Ia întrecerile. Sparta
chiadei de iarnă, numeroase eleve 
au „mers" pînă la faza de raio-n 
și regiune.

De altfel, după părerea profe
soarei Laura lonescu, multe eleve 
vor porni pe calea consacrării spor
tive. Noi amintim doar de Edith 
Zenopian, Greta Zăvoianu, Maria 
Stănescu (volei), Elisabeta Preda, 
Liliana Concita (atletism) și nu 
putem trece cu vederea faptul că 
școala de pe calea Rahovei pre
zintă în diferite competiții sporti
ve numeroase elemente de valoare.

r, MAR’CA 

să vedem și alți arbitri, la alte disr 
cipline sportive, care s-au corn 
portat la fel ca cei de la Poian; 
Stalin. De pildă, la întrecerea d' 
cros pe Capitală, desfășurată pi 
stadionul „23 August", specta 
rii și — mai puțin — concurer,, 
au avut prilejul să „admire" — nul 
nu vă temeți, nu un arbitraj co
respunzător — ci... toaletele unoi 
arbitre, care timp de cîteva orc 
au umblat încoace și încolo, încur. 
cînd lucrurile, pentru ca. pînă lă 
urmă, să-și primească cu zîmbetuf 
pe buze baremul și să meargă li
niștite acasă

Vedeți dar că boala aceasta a 
„arbitrajului" nu se manifestă 
numai la schi, ci și la alte spor
turi. Deci, avem de a face nu cu 
un fenomen întâmplător, ci cu c 
problemă generală care nu face de 
loc cinste nici uriașului corp de 
arbitri care activează în prezent la 
noi în țară și nici mișcării noastre 
sportive. Aceasta pentru că unii 
arbitri își închipuie că a arbitra 
este foarte ușor, îndeplinindu-și 
în mod formal importanta lor sar
cină. Asemenea activiști sportivi;/ 
cred că arbitrajul este o distracție, 
un mijloc mai mult sau mai puțin 
avantajos pentru... sporirea venitu
rilor. Iată o racilă care trebuie să 
dispară din sportul nostru,

In numerele din decembrie 1955 
și ianuarie 1956 ale revistei „FOT
BAL" a apărut, în traducere, arti
colul cunoscutului arbitru de fot
bal maghiar Endre Tabak: „Ma
nualul arbitrului de fotbal". In 
acest articol, util pentru arbitrii 
din toate sporturile se accentuiază 
asupra rolului unui arbitru arătîn-j 
du-se importanța lui. El este acela; 
care asigură fie buna 
a unui joc sportiv, și 
zultat norma-1, care să 
rect raportul de forțe 
echipe, fie măsurarea 
efortului unui sportiv, 
prezintă o sarcină de 
de care orice arbitru 
fie mîndru

Este clar deci că 
unora dintre arbitri — cum sînt 
cei la care ne-am referit mai sus 
— este deosebit de condamnabilă.! 
Aceasta îndreptățește revenirea 
noastră asupra aceluiași subiect. 
Colegiile de arbitri au datoria să 
urmărească* îndeaproape felul în 
care își îndeplinesc misiunea „ca
valerii fluierului" și acolo unde se 
manifestă tendința de a face din 
arbitraj o protesie, pentru unii 
foarte comodă, să intervină cu ho- 
tărîre, criticînd și luînd măsurile 
cele mai aspre. In acest fel nu vor 
mai exista nici plimbăreții și nici 
arbitrii de profesie. Vor exista. în 
schimb, arbitri conștienți de sarci
na lor, care îndeplinindu-și misiu
nea cu plăcere și cu competență, 
pot contribui la creșterea mișcării 
sportive.

desfășurare/ 
deci un r'e- 
exprime co-t 
dintre două’ 
exactă a 

ceea ce re- 
încredere. 

trebuie să I

atitudinea

Un dialog... comentat

— Noi suntem de la fabrica de 
cherestea din Ciurea. Am venit la 
comitet, bineînțeles cu treburi 
sportive...

— Foarte bine, tovarăși, sîntem 
bucuroși că ați venit exact acolo 
unde trebuia, adică la noi. De la 
noi nu veți pleca cu mina goală...

(Am ascultat cu interes primele 
cuvinte schimbate de tovarășa Teo
dora Vuza, secretara comitetului 
de întreprindere al fabricii de che
restea din Ciurea și tov. Răchi- 
țeanu, tehnicianul comitetului re
gional C.F.S. Iași. Iată cu cită 
încredere se adresează comitetului 
cei cu mari sau mici... necazuri 
sportive!)

— Oricum e un gest frumos din partea lor1 
Chiar prea mult pentru jumătate sac de țfdaj.

— Noi avem tot 
ce ne trebuie a- 
lară de experiență. 
Dorim îndrumări, 
ceva regulamente 
(ne-ar interesa fot
balul, handbalul, 
volei) și, mai ales, 
o echipă care să 
susțină un prim meci amical, cu tî
năra noastră formație.

— A, aveți, vasăzică, echipă ? 
Păi atunci vă ajutăm: o înscriem 
în campionatul raional. Ce-are a 
face că băieții nu știu să joace 
încă ? învață ei, în campionat.

(Aparent, prima îndrumare e 
justă. Dar numai aparent, căci pri
mele insuccese al unei echipe ne
pregătite pentru un campionat ra-

INSTANTANEE
IEȘENE...

ional nu constituie un stimulent 
prea puternic. Dar poate că solii 
sportivilor din Ciurea vor primi și 
altfel de ajutor).

— Totuși, știți, echipa noastră 
n-ar face față într-un campionat. 
Și apoi, nu e vorba numai de fot
bal. Noi am vrea să activăm și 
în ale sporturi. De aceea v-am ce
rut atitea lucruri. Poate că ați și 
fost vreodată pe la noi. cu toate 
că noi nu v-am văzut.

— Cum, la Ciurea ? Chiar acum 
cîteva luni am fost. Nu țineți minte 
că_ am venit să vă cerem... vreo 
doi saci de talaj de care aveam 
neapărată nevoie ? Cunoaștem, cu
noaștem situația. D-voastră ne-ați 
ajutat atunci, noi vă ajutăm acum.

— Deci, putem conta pe cîteva 
regulamente, îndrumări tehnice si 
echipe demonstrative ?

— Nu. Asta n-o putem face deo
camdată, pentru că... In schimb, 
vă dăm cea mai prețioasă indica
ție: diseară chiar avem ședințele 
comisiilor pe ramură de sport, 
aici, la comitet. Veniți, și precis 
că veți avea multe de învătat!

(Mărturisim că ultima replică 
nu ni s-a părut prea inspirată. Să 
îndrumi spre ședințe oamenii care 
au nevoie de ajutor concret în - 
seamnă să prescrii unui bolnav o... 
conferință pe teme medicale. Nu 
știm ce părere și-ar forma bolna- 
cul cu pricipa despre un <ț&tfel de

medic, dar e ușor 
pe presupus ou ce 
impresie a rămas 
tov. Vuza despre 
activistul cu prici
na. Poate că a- 
ceastă părere ar fi 
rămas definitivă 
dacă, primind la 

i sugestii, tov. Răchițea-
nu s-ar fi hotărit, • în sfîr-

să le promită oamenilor 
o vizită a-

timp 
nu i 
șit, 
un ajutor efectiv: 
propiată la fabrica de cherestea. 
Dar nu pentru talaj, ci pentru a 
răspunde dorinței de a face sport 
a sutelor de muncitori de la acea
stă întreprindere).

O bază, cum alta nu-i !
Un alt instantaneu, fără dialog, 

dar cu... acompaniamentul broaș- 
telor din ștrandul Progresul, care 
se află alături de poligonul de 
tir al aceluiași colectiv, obiectiv 
direct al rindurilor de față. Obser- 
vînd înfățișarea poligonului cu pri
cina, ai avea impresia că activiștii 
colectivului Progresul s-au hotărit 
să ,,scape" de această bază neren
tabilă, lăs'.nd-o intenționat în pa
ragină. Acum, poligonul are un 
zid dărîmat, iar lipsa unui parabal 
îl face nu numai neplăcut ca as
pect dar chiar impracticabil. Deci, 
sînt întrunite toate „condițiile" 
pentru ca activiștii consiliului re
gional Progresul să fie debarasați 
de grija acestei baze, care, nor
mal, ar trebui încredințată unui co
lectiv cu mai buni gospodari. Cine 
își închipuie însă că astfel stau 
lucrurile, greșește. Comisia de tir 
a propus încă de acum cîteva luni 
acest ,,transfer", și toată lumea a 
fost de acord. Toată lumea, exclu
siv tov. /. Livadaru, președintele 
consiliului regionala. Progresul, 

care și-a luat cele mai fierbinți an- i. 
gajamente de a transforma poli
gonul într-o bază cum nu mai 
există alta în orașul lași. Ce-i . 
drept, omul s-a ținut de cuvlnt: 
bază mai dărăpănată și mai neîn
grijită decît poligonul de tir nici 
că mai există în orașul lași. Poate 
doar bazinul de înot i-ar face con
curență !

Pînă una-alta, organele sportive 
din Iași pregătesc de zor concur-

Instalațiile de protecție 
ale pcligonulul Progresul 
Iași sînt deteriorate.

— Tocmai azi (i-ai găsit să mă 
aduci ipe aici cînd e zi de antre
nament !

sul de tir al tradiționalei „Cupe 
a Iașilor". Mai cu sprijinul orga
nelor locale, mai cu munca acti
vului voluntar al comisiei regionale 
de tir, s-ar putea ca poligonul să 
capete pentru cîteva zile înfățișa
rea unei modeste baze sportive. 
Ce.se va.ințimpja însă după aceea?



Printre tinerii 
care învață tenis

Nu de mult, de la una din feres
trele Institutului de Stomatologie 
din calea Plevnei, privirile noastre 
au îmbrățișat peste gărdulețul care 

^desparte curtea Institutiulhiii de ba
za colectivului Știința învățământ, 
chipurile unor copii care ne atră- 
seseiră luarea aminte cu larma vo
cilor lor sglobii.

Așa am luat cunoștință de exis
tența școlii sportive de tenis pen
tru tineret, am putut vedea la lu-' 
cru multe elemente de mare talent, 
am putut urmări, cu o sinceră 
admirație, munca neobosită a con
ducătorului acestei șțoli, prof. 
Ștefan Sfetescu.

Despre începuturile primei școli 
de acest fel în țara noastră ar 
putea vorbi cu aceiași Interes și, 
evident cu aceeași pasiune, tailen-

De acum înitrecerile pot să înceapă

tații elevi Șerban Basanab, Ștefan^fc: 
Burciu sau Dănuț Dim,ache, ca și""
elevele Manama Ciogolea sau Ro- 
dica Lazaridi. Mai muilt deaît toți 
însă, omul care a pus baza acestei 
școli, prof. Ștefan Sfetescu.

— Ideea înființării școlii de tine
ret la tenis ne-a sugerat-o unul 
dintre conducătorii țării noastre, 
mare iubitor de sport, Dr. Petru 
Groza. îmi amintesc și acum, deși 
de atunci au trecut muilți ani, cînd 
după o disputată partidă de tenis, 
Dr. Petru Groza mi-a spus: , 
cît regret că n-avem o școală 
tenis pentru copii

Profesorului Sfetescu 
ceasta i-a răscolit 
obsedat din 
mai puternic, 
tivă în care
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Obiectivul fotografic a prins alături pe profesor și pe elevi. Ca tot
deauna, figurile lor radiază multăvoioșie și seninătate. Nici n-ar. 

putea fi altfel, căci profesorul este un sincer prieten al elevilor,

A fost o mare fierbere, nu de 
mult, printre tinerii din comuna 
Mihăilești, regiunea București. în
cepe Spartacniaida ! N-avem teren 
de sport. Unde o să jucăm volei, 
handbal și fotbal ? Unde o să or
ganizăm întrecerile de atletism ?

Va trebui să ne punem pe treabă 
și-au spuis tinerii. Și angajamente
lor 'le-au • urmat imediat faptele : a 
început amenajarea unei frumoase 
baze sportive pe malul Argeșului.

In aceste zile de mai, cînd har
nicii gospodari din Mihăilești au 
și terminat însămînțările de pri
măvară, la marginea comunei se 
poate vedea un adevărat șantier.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE ȘAH

Cu mic și mare, au venit tinerE 
din tot satul să lucreze pe șantie
rul sportiv din Mihăilești. Nu au 
lipsit nici pionierii care au ținut 
să-și aducă și ei contribuția la a— 
ceastă frumoasă acțiune. La înce-i 
put a mers mai greu, ce-i drept, 
diar apoi lucrai sporea văzînd cu 
ochii. A fost amenajat um terer» 
de volei, apoi o groapă de sărituri,, 
iar de ourînd a fost terminat și. 
terenul de fotbal. Au venit tinerî 
și din alte sate să vadă isprava 
celor din Mihăilești.

— Ehei, măi băieți, ăsta.i sta
dion nu glumă ! Ți-i mai mare- 
draguil să te întreci pe el, spunea 
îr.tr-o zj Stelian Bărbulescu pre
ședintele colectivului sportiv Re
colta Mihăilești animatorul tinere
tului din comună în această fru
moasă inițiativă. Intr-adevăr, nu
meroasele zile de muncă volunta
ră prestate de tineri ca N. Culc ea.. 
St. Sottr și Ion Neacșu au creat: 
sportivilor din Mihăilești'* posibili-’- 
tatea să-și disnute întrecerile din 
cadru! Sparta eh iadei de vară, ai 
tineretului. Dar iată că printre ce® 
ce s-au evidențiat în muncă, îi în— 
tîlinim și pe viitorii sportivi a«t 
Mihăileștilor, pionierii. In fruntea' 
întrecerilor pentru terminarea la> 
timp a amenajării bazei sportive 
a stat lot tOnpuil detașamentul! nr.
1 din care fac narte pionierii Ma
rin Anton, N. Bratu și alții. Dato
rită si muncii lor, orele de educa
ție fizică pot fi ținute acum cu- 
regularitate pe noua bază sportiva.

O contribuție însemnată a adlus- 
în tot acest timp și organizația 
U.T.M. care a angrenat majorita
tea tineretului din comună în acea
stă acțiune demnă de laudă.

Ti-Una dintre cele mai importante 
competiții șahiste — campionatul 
republican pe echipe — a angre
nat și anul acesta un m>are număr 
de colective sportive. In prezent au 
mai rămas numai 24 echipe cane 
își dispută semifinalele, în 6 cen
tre : Arad, Bacău, Cluj, Con
stanța, Orașul Staiiin și București. 
Se joacă sistem turneu, cele pa
tru echipe întîlnindu-se între ele.

La București, în prima rundă, 
echipa campioană Știința Politeh
nica a primit o frumoasă replică 
din partea echipei Dinamo Pitești 
care deși a pierdut cu l‘/2—6'/2, ar 
fi putut obține mai multe puncte.

Cel de a>l doilea meci al primei 
runde a programat întîlnirea din
tre Progresul D.C.S. și Metalul 
Craiova, terminat cu scorul 6—2. 
Avantajul de '/2 punct al Științei 
nu ar fi periclitat șansele Progre
sului D.C.S. diacă acesta reușea 
să cîștige în runda a 2-a întîlni- 
rea cu Dinamo Pitești. Dar scorul 
a fost egal: 4—4. Iată rezultatele 
individuale ale meciului (jucătorii 
sublimați au avut albele) ; Ursea-

nu—Marian 1—0, Kădulescu—Si
mian 0—1, Milescu—Vulcan 1—0 
Natalia Iliesoi—Cornelia Sandu 
1—0, Bondoc—Varabiescu 0—1, 
Schield—Dășcăilu 0—1, Berbecaru 
—Isbășescu ’0—1, Nina Gresser— 
Geta Vasile I—0.

In schimb, Știința a obținut 
5V2—2'/2 cu Metalul Craiova, con- 
solidîndiu-și poziția în 
care, după două runde 
toarea configurație :

1. Știința Politehnica 
Progresul D.C.S. 10 p.

Progresul Deva 6—2 ; Știința 
mișoara—Voința Arad 8—0.

Clasament final: .1. Știința 
mișoara 19 p., 2. Progresul 
radea 15*/2 -p., 3. Progresul Deva 
7*/2 p., 4. Voința Arad 6 p.

Sferturile de finală ale campio
natului republican masculin de șah 
disputate în Capitală s-au 
cheiat cu următorul rezultat:

Grupa I : T. Stainciu—A. 
grea, C. Botez și J. Schlesinger 
toți cu 15 p. (din 19 -posibile), I. 
Fischer 13'/2 p.

Grupa a II-a ■' A. Braun stein 14 
p .din 19 posibile. V. Georgescu 
13‘/2 p., Gh. Rotaru. Gavrilă II și 
M. Pavlov cu cite 12 p. Toți acești 
jucători s-au calificat pentru 
semifinale.

O remarcă îmbucurătoare : din 
cei 10 jucători calificați, 9 sînt 
tineri. Numai rutinatul A. Braun- 
stei-n a putut face față asaltului 
tinerilor șahiști.
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noi cadre în disciplina tenisului de 
cîmp. O idee minunată! Dar cîte 
greutăți pînă Ia realizarea ei : ne
cesitatea umor baze corespunză
toare, materiale și echipament 
sportiv, înțelegerea și încrederea 
părinților copiilor. In pofida tutu
ror obstacolelor pe care prof. Sfe- 
tesau le-a avut de trecut, el a per
severat și a cuiles prețioase roade.

— In primul an, ne spune el. 
școala a avut 30 de elevi; în anul 
următor numărul elevilor s-a tri
plat !

Că lucrurile mergeau pe un fă
gaș sănătos, că elevi-i îndrăgiseră 
nespus această frumoasă discipli
nă, că popularitatea tenisului prin
tre copii devenise o realitate a 
dovedit-o și faptul că, în curînd 
și alții s au gîndit să înființeze 
asemenea școli. La C C.A., la Di
namo. !a colectivul sportiv Progre
sul Finanțe Bănci și Progresul 
I.T.B. au luat ființă din anul 1953 
școli similare. S-a ajuns astfel ca 
în timpul Festivalului de la Bu
curești să se perfecteze primele 
întreceri de tenis inter școli de ti
neret, întreceri care s-au bucurat 
de un sucoes deplin.

★

Pe câțiva diimtre talentații elevi 
ai școlii aim avut prilejui să-i cu
nosc chiar la teren. Am vrut să 
știu care sînt părerile lor 
școală, despre profesor...

— Tov Sfetescu ne este 
drag, pentru că dovedește 
răbdare. Nu se suipără cînd gre
șim. Și se întîmplă să greșim de
seori. ne spune micuțul Victor Ba- 
lat.

Și o fetiță, Lola Costwuc, a ți
nut să ne istorisească o întâm
plare din viața școlii.

— Odată, nu știu oum s-a făcut 
că am fost tare neastîmpărați. 
Mai mult ca d'e obicei... Tov. Sfe
tescu s-a supărat pe noi și... a 
plecat I Ne-a lăsat singuri... Fie
care a simțit prin plecarea lui un 
mare gol în suflet. Și ce credeți 
că am făcut atunci ? Am plecat cu 
toții acasă la dînisul, l-am rugat 
să ne ierte și nu ne am lăsat pînă 
nu l-am adus pe teren în mijlocul 
nostru. De atunci îl 
prețuim 
bun cu

zi
O 

să

despre

tare 
multă

pentru că 
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este așa
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școlii au ob-Intre 
ținut frumoase succese. La con
cursurile speciale organizate pen
tru copii, în anul 1955, din cefe 
10 probe elevii acestei școli au.cîș- 
țigat 8 precum și toate cu-pete puse 
în joc. Recent, în campionatul re
publican, categoria a IlI-a, din 
124 de concurenți, o reprezentantă 
a acestei 
a cîștigat 
băieți s-a 
te. Acum, 
nerăbdare 
cafe pe echipe pentru desemnarea 
echipei finaliste pe zonă. Ei sînt 
hotăriți să obțină noi victorii care 
să mărească și mai mult presti
giul cîștigat cu atîta trudă 1...

școli, Mariana Barasch, 
locul I la fete, iar la 

ajuns pîniă în semif.ina- 
elevii școlii așteaptă cu 
campionatul de califi-

TIBERIU STAMA

12 p„ 2.
3. Dinamo 

Pitești 5‘/2 p., 4. Metalul Craiova 
4’/2 p.

D. Munteanu 
corespondent

★
Semifinala de la Arad a luat 

sfârșit, cu rezultatele :
Runda I-a : Voința Arad—Pro

gresul Deva 4—4; Știința Timi
șoara—Progresul Oradea 4‘/2—3'/2; 
runda a Il-a : Progresul Oradea— 
Voința Arad 6—2; Știința Timi
șoara—Progresul Deva 6'/2—IV2. 
runda a IlI^a : Progresul Oradea—

/. Popesiu corespondent

ras# DUMINICA LA SNAGOV 
Peștii: Nu-i destul că ne de
ranjați dar ați mai lungit și 
traseul...

SOLUȚIA?CARE E

CAMPION DE ȘAH SAU DE FUGA ?

Deși e cam multișor de atunci 
— să tot fie un an— probabil că 
unii dintre Dv. își mai amintesc de 
peripeț'ile, demne de cel mai pasio
nant roman de aventuri, prin care ei 
trecut tov. Haralamb Mihăilescu 
din Piatra Neamț, cînd a trebuit 
să ia perle la sferturile de finală 
ale campionatului republican de 
șah. Chiar colectivul său. Progre
sul, i-a pus atunci bețe în roate, 
dar lev. Mihăilescu a umblat înco
lo, a umblat încoace, a stăruit, a 
făcut memorii, într-un cuvînt nu 
s-a lăsat pînă nu și-a valorificat 
dreptul pe care îl avea de a-și în
cerca, in continuare, șansele, în 
campionatul republican de șah.

Povestea acestei deplasări ne c- 
ra destul de proaspătă în minte. De 
aceea, cind ne-am pomenit zilele 
trecute ou un plic pe care scria, — 
Expeditor : Haralamb Mihăilescu, 
Piatra Neamț — nu ne-am putut 

opri un zîmbet și o întrebare : „Nu 
cumva o fi vorba de o istorie ase
mănătoare cu aceea de anul tre
cut ? /..." Bineînțeles, întrebarea 
ne-o puneam... în glumă. Dar în- 
cepînd să citim scrisoarea tov. Ha
ralamb Mihăilescu. ne-am dat re
pede seama că presupunerea noas
tră nu era chiar atît de... șugu
beață cum ni se păruse în primul 
moment. Dimpotrivă, îfn această 
scrisoare tov. Mihăilescu ne arată 
că povestea de anul trecut e o... 
nimica toată pe lingă cea de anul

•acesta. Atunci, s-a zbătut omul, a 
bătut pe la toate ușile, dar oricum, 
tot a plecat la campionate. Acum 
însă, deși S-A CLASAT PE LO
CUL I în concursul de calificare 
pentru sferturile de finală de la 
Șlănic și deși iar a umblat înco'o 
și încoace să-i convingă pe unii și 
pe alții, ptnă la urmă n-a putut ob
ține din partea Secției de Invăță- 
mînt a orașului Piatra Neamț cu- 
cuvenita aprobare de deplasare.

Motivul ? Tov.1 Mihăil seu e: te 
profesor fruntaș și e greu de în
locuit la școală. Dacă ar fi fost 
icodaș, probabil că s-ar fi găsit altă 
motivare: „cum o să trimitem un 
codaș în muncă ? (și motivarea ar 
fi fost mai logică).

Dacă tov. Haralamb Mihăilescu 
n-ar fi atît de tînăr, lucrurile s-ar 
putea aranja repede. Ar Ieși omul... 
la pensie și ar putea participa la 
orice competiție, fără să mai fie 
nevoit să facă apel la înțelegerea 
și sprijinul Secției de Invățămînt 
din Piatra Neamț. E singura 
luție, după cum se vede 1

Cele două goluri primite de 
Dinamo Orașul Stalin se da
torează exclusiv portarului 
Bucur.

Un Bucur... două Bucurii

Pia-Dar cum tot ne-am oprit la 
tra Neamț, să vă istorisim o în- 
timplare cu un al șahist din acest 
oraș — „nea Katz", așa cum i se 
spune — o intîmplare tot în legă
tură cu sferturile de finală de la 
Slănic. Nu... nu vă alarmați' „Nea 
Katz" n-a împărtășit trista soartă a 
concetățeanului său Haralamb Mi- 
hăilescu, din povestea pe care v-am 
relatat-o mai sus. Toate au mers 
strună cu „nea Katz". Formele de 
deplasare i s-au întocmit la timp 
iar el și-a făcut bagajul la repe
zeală, poposind mai tlrziu la 
nic unde 
cursul.

Plin de
că mesele
erau, după cum declară el, „faine" 
— „nea Katz" s-a prezentat la 
masa de șah căutînd să pună în 
aplicare cele mai năstrușnice ma-

trebuia să înceapă
Slă- 
con-

— Păi să vedeți, apta... am... ueu 
deți... copiii sînt bolnavi...

... După cum ne informează co
respondentul nostru, G. Mosary, 
„boala nu-i privește pe copii ci 
mai degrabaă pe „nea Katz". In
tr-adevăr, fuga neașteptată din 
concurs e o „boală" mai veche 
la „nea Katz". Și anul trecut, „nea 
Katz" a dat bir cu fugiții cind a 
constatat că jocul nu-i mai merge 
și că pionii și piesele grele cad 
secerate sub atacurile năpraznice 
ale adversarilor... Atunci, „nea 
Katz" a ieșit... basma curată. Anul 
acesta, însă, probabil că comisia 
regională de șah Bacău va cerce
ta cu atenție cazul lui „nea Katz" 
care, tocmai ca în poezia lui To- 
pîrceanu, cînd e la ananghie, spu
ne... „rămii sănătoasă... partidă, 
îmi iau geamantanul și plec"..

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE,

nevre cu „caii" și „turele" 
să-și facă... praf adversarii.

lată însă că planurile sale 
tice au eșuat unul după altul și 
după cîteva zile de concurs „nea 
Katz" s-a trezit că făcuse atît de 
puține puncte incit nu mai era 
chip să se... urnească din coada 
clasamentului.

— Ei, aici nu mai e de mine, 
și-a zis „nea Katz". Și, in doi 
timpi și trei mișcări și-a făcut va
liza pornind glonț spre gară. In 
drum spre Piatra Neamț șahistul 
nostru căuta argumente cu care să 
se justifice... Cum a coborît din 
tren s-a repezit la telefon :

— Alto, Stanicul ? Cu „ăia" de 
la campionatul de șah.

— Aici e arbitrul Ion Bucătaru.
— Allo, aici e Katz. Știți am 

fost nevoit să plec din campionat.
— Am constatat asta... Ce s-a 

întimplat ?.

ca

tac-

alesentuziasm
servite de organizatori

mai



înotătorii fruntași și-au verificat 
forma pe distanțe mari

Deși se spera că la această dată 
(jumătatea lunii mai) înotătorii 
vor părăsi piscina acoperită de la 
Floreasca pentru a-și continua 
pregătirile în aer liber, la ștran
dul Tineretului, acest lucru nu a 
fost posibil deoarece în ultima 
vreme temperatura a lost foarte 
capricioasă... Așadar, ei au fost 
nevoiți să rămînă mai departe la 
bazinul acoperit, unde — la sfîr- 
șitul săptămînii trecute — și-au 
verificat stadiul de pregătire.

Sîmbătă dimineața, o parte din
tre înotătorii fruntași s-au pre
zentat la startul unor probe pe 
distanțe mari, care le-au pus la 
încercare rezistența căpătată în 
cadrul antrenamentelor efectuate 
pînă acum. Desfășurarea unei 
astfel de probe — 400 m. bras — 
a confirmat buna pregătire a di- 
namovistului Adrian Oanță, ară
tată cu puțin timp în urmă, cînd 
a reușit să parcurgă distanța de 
200 m. bras în 2:40,2. Sîmbătă di
mineața Oanță a „întors" la 200 
m. în 2:48,5 dovedind astfel o 
rezistență apreciabilă. Rămîne ca 
prin antrenamentele ce vor urma, 
să capete o rezistență în regim 
de viteză care să-i permită să 
acopere prima sută de metri (în 
proba de 200 m.) în timpul de 
1:14,0—1:15,0. Iată timpurile in
termediare realizate de Oanță pe 
lungimi de bazin (33,33 m.): 
23,7 — 51,4 — 1:20,5 — 1:49,5 — 
2:19,0 — 2:48,5 — 3:18,0 — 3:48,5 
— 4:19,0 — 4:50,0 — 5:20,6 — 
5:50,4. Alexandru Popescu cam-* 
pionul și recordmanul nostru la 
stilul fluture nu este încă la punct 
cu rezistența. Este foarte adevă
rat că mișcările la fluture-delfin 
solicită un efort mult mai mare 
decît cele ale stilului bras, dar 
oricum timpul de 5:54,0, cu care 
Popescu a acoperit distanța de 
400 m. nu trebuie să fie inferior 
unui rezultat obținut pe aceeași 
distanță dar în stilul bras. Aurel 
lonescu, un alt dinamovist, a rea

lizat cel mai bun timp în cursa dc 
1500 m. liber: 20:00,G. Timpul fi
nal cît și cele intermediare vor 
prezenta, însă, o valoare... numai 
pe carnetul antrenorului său, ca- 
re-1 va pregăti pe viitor în ritm 
adecvat bazinului de 50 m. (pe 
1500 m. nu se omologhează re
zultate obținute în bazin mai mic 
de 50 m.)_

In același bazin înotătorii de 
categoriile de clasificare a II-a și 
a 111-a precum și copil au parti
cipat sîmbătă seara și duminică 
dimineața la un concurs separat. 
Reținem următoarele rezultate: 
100 m. liber juniori: 1. C. Țintea 
(C.C.A.) 1:03,5; 2. St. Kroner
(Știința) 1:03,6; 3. Iulian Nagy 
(Voința) 1:04,0; 100 m. liber ju
nioare: 1. Margareta Wittgenstein 
1:15,8; 2. Mihaela Popescu 1:16,5; 
3. Veronica Dodan 1:18,6; 4. Astrid 
Wachter 1:19,4, toate de la Știința. 
100 m. delfin juniori: 1. St. Kro
ner 1:14,4; 2. Barbu Teodorescu 
(Progresul) 1:18,2; ambele tim
puri de asemenea, recorduri per
sonale. Dintre concurenții mai mici 
remarcăm pe Florentina Rambo- 
sek (Știința), Ingrid Wăchter 
(Știința), Hanriette Țincoca 
(C.C.A.).

Și după aceste concursuri pro
blema întoarcerilor și a startului 
se pune cu multă tărie. Majorita
tea concurenților — chiar și cei 
fruntași — prezintă la acest ca
pitol serioase lipsuri. Noi am mai 
sezisat aceste deficiențe și se pare 
că ele nu au fost luate de loc în 
considerație. De asemenea, parti
ciparea unor concurenți nepregă
tiți (ca de pildă, Ș-efania Dumi
trescu (D'namo), care a parcurs 
distanța de 50 m. liber în 1:15,3!!! 
și Mariana Popescu de la Șc. sp. 
de tineret) nu servește iTmănui. 
Dimpotrivă, se aglomerează pro
gramul concursului — și așa des
tul de încărcat — și în plus a- 
pare ca o notă discordantă

G NJCOLAESCU

In sfîrșit, meciuri de calitate...
Mizând probabil 

pe o nouă seric 
de „decepții", deși 
programul cuprin- 
d e a numeroase 
puncte de atrac
ție, mulți dintre 
amatorii de a box 
au preferat să ab
senteze aseară din 
tribunele sălii Flo
reasca. Previziuni
le lor nu s-au do
vedit însă îndrep
tățite. Intr-adevăr, 
primele sferturi de 
finală ale competi
ției au ocazionat 
cîteva dispute a- 
prige, pasionante 
prin desfășurarea 
lor dramatică. Fă
ră să piardă cu 
nimic din înverșu
narea caracteristi
că întrecerilor pen
tru campionat, me- 
ciprile de aseară s-au _____ , _
general, la un nivel calitativ re
marcabil, aducând o undă de spe
ranță 
să se 
arie".
arăta dacă optimismul nostru Iși 
are sau nu justificarea...

Pe primul plan s-a situat lără 
îndoială partida dintre „cocoșii" 
Ion Zlătaru și Martin Farkaș. Fos
tul campion a pornit decis la luptg 
încă de la început și „lateralele" 
sale, de astă dată perfect regula
mentare, și-au atins în repetate 
rânduri ținta. Farkaș, un fin teh.

IN COMPLETAREA CRONICILOR
DESPRE DOUA DERBIURI...

Atunci cînd am prezentat jocu
rile de handbal care s-au dis
putat duminică, scriam că dintre 
acestea se detașează două : cel 
de categoria A de la Timișoara 
(Știința-C.C.A.) și cel de cate
goria B de la București (Știința 
I.C.F.-Progresul Odorhei), prin e- 
chtlibrul de valoare dintre forma- 
:ții și prin importanța rezultatelor 
jpentru primele locuri ale clasa- 
smeritelor.
; Firește, ne așteptam ca joc-ul 
>de la Timișoara, unde se întî'.- 
tneau două puternice ecît’pe de 
(categoria A să se ridice la un 
’nivel mai înalt decît cel de la 
’•București, unde se înfruntau două 

.’formații de categoria B. Pe teren 
lucrurile s-au petrecut însă in- 
■vers. In timp ce la Timișoara, 
■țjocul a fost, ce-i drept, toarte e- 
>chiWbrat, însă din cauza nervo
zității jucătorilor a abundat în 
greșeli tehnice și — ceea ce este 

’mai regretabil — în faulturi gro

solane, la București am asistat 
ia o adevărată demonstrație de 
handbal modern, făcută de echipa 
studenților Institutului de Cultură 
Fizică.

Dată fiind valoarea jocului 
prestat de Știința I.C.F. ne vom 
ocupa mai mult de meciul de la 
București, unde cu toate că di
ferența de scor a fost de o ma
nieră categorică în avantajul 
bucureșteni’.or, totuși numeroșii 
spectatori au rămas pînă la fluie
rul final, pentru a urmări spec
taculoasa evoluție a echipei bucu- 
reștene. Ce se poate spune des
pre jocul acestei echipe ? Că ori
ce a încercat rutinata formație 
din Odorhei i-a fost imposibil să 
stăvilească ploaia de goluri. Deși 
a început meciul cu un joc de 
apărare foarte închis, Progresul 
Odorhei era condusă după cîteva 
minute cu 3—0; în continuare 
Știința I.C.F. a fructificat lovitu
rile de la 17 m. prin Hnat și 
a mai marcat și cîteva goluri

Note critice după ultim ele jocuri de voki
h Jucătoarea Ana Zabara nu a 

evoluat în meciul susținut de Lo
comotiva București cu Flamura 
roșie Cluj. De asemenea, nu va juca 
nici azi, tot la Cluj, unde se des
fășoară meciul Locomotiva Bucu
rești—Progresul Cluj (programat 
inițial pentru 6 iunie). Nepartici- 
parea jucătoarei Ana Zabara la a- 
ceste întîlniri se datorește sancțio
nării ei de către comisia centrală, 
cu suspendarea pe două etape. Sanc
țiunea a fost dată pentru injurii 
aduse airbitnului și nerespectarea 
protocolului de intrare și ieșire de 
pe teren, la meciul cu Știința ICF. 
Considerăm că suspendarea ei a 
dost just dictată, și sperăm că pe 
viitor jucătoarea în cauză va 
reflecta asupra comportării sale.

• La meciul cu Metailul Orașul 
■Stalin, Știința Timișoara a depla
sat șase jucători! După cum se 
țștie, studenții timișoreni s-au ca- 
aiacterizat pînă acum prin insufi
ciența pregătirii fizice (rezisten- 
Șța). Vă imaginați, deci, ce urmare 
jJa avut faptul că antrenorul nu a 
putut face nici o schimbare într-o 

’/echipă cu o asemenea gravă lipsă. 
^Colectivul sportiv ar trebui sa a- 
jitorde mai multă atenție acestei e- 
chipe care a dovedit pînă acum — 

lingă o bună pregătire — și o 
’mare putere de luptă și dragoste 

cofecțjv. ’

• întâlnirea dintre echipele fe
minine Dinamo și Constructorul, 
ambele din Capitală, a ridicat din 
nou problema împrospătării lotului 
de jucătoare de la Constructorul. 
Considerăm că întinerirea echipei 
nu ar putea fi decît utilă antreno
rului. Acum nu mai poate fi vorba 
de „teama" de a pierde meciurile, 
deoarece din cete cinci susținute 
pînă acum echipa actuală nu a 
câștigat nici unul. De acera, opi- 
niem pentru introducerea cu curaj 
a elementelor tinere, care ar mări 
în primul rînd puterea de luptă. 
Adică, ceea ce lipsește în principal, 
acestei echipe.
• Și acum lată clasamentele, după 

cinci etape:
MASCULIN

1. Dinamo Buc. 5 5 8 15: 5 10
2. Locomotiva Buc. 5 5 0 15: 6 10
3. Metalul Or. Stalin 5 4 1 12: 7 9
4. C. C. A. 5 3 2 13: 8 8
5. Știința Arad 5 3 2 11:11 8
6. Progr. I.T.B. Buc. 523 10:12 7
7-8. Știința Timișoara 514 10:14 G
7-8. Progresul Clui 514 9:13 6
9. Progresul Galați 5 1 4 6:14 fi

10. Dinamo Constanța 505 4:15 5
FEMININ

1. Știința I.C.F. 5 5 0 15: 4 10
2. Progresul Buc. 5 4 1 14: 3 9
3. Locomotiva Buc. 5 4 1 14: 7 9
4. Voința Sibiu tll 12: 7 9
5. Dinamo București 5 4 1 12: 8 9
8. Flamura roșie Ciu; 5 2 3 9:11 7
7. Voința O*r. Stalin 5 7 3 7:11 7
8. Constructorul Buc. 505 6:15 5
9. Dinamo Arad 5 0 5 4:15 5

10» Progresul Cluj 50 5 3:15 5

tr-o permanentă defensivă. In ulti
ma parte a luptei, fiind încă defi
citar la capitolul pregătirii fizice, 
Dobrescu s-a lăsat dominat die Du- 
mitrache. Avantajul luat în primele 
două reprize dovedindu se hotă- 
ritor, pugilistul militar a cucerit 
o meritată victorie la puncte.

Cel mai tehnic boxer al serii s-a 
arătat din nou a fi campionul Emil 
Cișmaș. Din păcate, spectatorii care 
agreează stilul spectaculos de lu.p- 
tă al acestui pugilist, n-au putut 
face aprecieri asemănătoare și la 
adresa adversarului său, Miltiade 
Casacopd, un boxer rudimentar, 
fără perspective. Cișmaș a fost me
reu peste adversar. Pus în vădită 
dificultate, Casaicopol s-a aflat în 
repriza a III-<a în situația de a nu 
mai putea continua lupta, fiind de
clarat învins prin K.O tehn e.

Viu disputat a fost mec toi din
tre Vasile Tiță și Petre Popescu. 
Pugilistul pleoșteam a ținut piept 
mai bine decît se credea rutinatu
lui nostru campion. Lupta a fost 
deosebit de s'.rinsă și Vasite Tiță 
a cîștigat de o „mustață". Note 
bune merită pentru evoluția lor de 
aseară : Victor Șchiopa (tehnic și 
curajos), Dumitru Rizea (care lup
tă încă destul de bine împotriva 
„bătrîneții" sportive), Mihai Sto
ian și, într-o măsură, Ludovic Am- 
bruș. „Punctele negre", inerente 
parcă reuniunilor din ultimul timp, 
au fost Gheorghe Lache, Adolf 
Cristea, Virgil Mitrach? și M. Ca. 
sacopo!, despre care am scris și 
mai sus.

Arbitrajele, în progres evident. 
Este însă regretabil că unii arbi
tri nu observă toate loviturile cu 
mănușa deschisă și boxul pericu
los cu capul înainte.

Rezultatele tehnice : muscă: M. 
Dobrescu b. p. St. DumTrache; L. 
Ambruș b.p. C. Stoian; cocoț: V. 
Șchiopu b. p. Gh. Lache; I. Zlătarii 
b. p. M. Farkaș; pană ■ E. Cișmaș 
b. K.O. tehnic M. Casacopol; Ma
tei Godeanu b. p. D. Boiangiu; 
semiușoară: Gh. Fiat b. nepr. D. 
Iamandi; semimijlocie: C. Iorda- 
che b. p. C. Ciocan; M. Stoian b. 
p. S. Trifan; mijlocie-ușcară : V. 
Mitrache b. p. A. Cristea; D. Ri
zea b. p. D. Negrea; V. Tiță b. p. 
P. Popcscu.

rază din meciul Al. Călărașu—Dumitru Prunoiu 
(Foto ; Agerpres) 

nician, dotat cu un „ochi" exce
lent, s-a bazat pe ripostele sale 
fulgerătoare, dar a trebuit să ce
deze pasul în fața impetuozității 
adversarului. Dacă Zlătaru va 
„merge" la fel de bine și în me
ciurile următoare, n-ar fi deloc ex
clus să-l vedem în finală.

Foarte frumos a fost meciul din
tre Dumitru Boiangiu și Matei Go
deanu. Schimburile clare d« lovi
turi au fost deseori aplaudate „la 
scenă deschisă". Boiangiu' ne-a pă-

ridicat, în

celor care doresc ca boxul 
mențină în limitele „nobilei 
Reuniunile viitoare ne

DE HANDBAL

vor

prln 
clipa 
het a 
diferența de scor arunoînd în atac 
toate torțele și lăsînd sistemul de
fensiv oarecum descoperit, bucu- 
reș'-enii prin acțiuni variate și 
desfășurate într-o viteză derutan
tă, au continuat să marcheze 
punct după punct.

•Ar
Iată clasamentele campionatelor:

A
3 1 63:41 12 
3 1 76:61 11 
1 2 49:42 11 
0 3 64:50 10

șuturi de la distanță. In 
în care echipa din Odor- 
încercat să recupereze din

Spicuim din programul de 
asită-seară (sala Floreasca, ora 
19): C. Dumitrescu — D. Adam, 
M. Biedl — V. Czekeli, A Blank 
— V. Galeș, E. Fiiresz — V. 
Mariuțan, Ghețu Veljcu — 
Alex. Ghiță, P. Deca — D. 
Gheorghiu. Mîine este zi liberă.

CATEGORIA
1. Știința Timiș.

3. Voința
4. Dinamo
5. Metalul
6. Flacăra Plcești
7. Știința Iași
8. Ropr. or. Făgăraș
9. Metalul Reșița

10. Fl. r. Wsnădie 
Progresul Arad 
Dinamo 6

Sibiu 
Or. St. 
Timișoara

11.
12.

8 5
8 4
8 5
8 5
8 4 1 3 66:57
8 4 6 4 60:52 
8323 64:62
8 3 2 3 44:4-7
8314 67:61
8314 55:59
8 2 15
8 0 0 8

CATEGORIA B
8 8 0 0
8 7 0 1
8 6 0.2
8 4 13
8 4 13
8 4 0 4
8 3 14
8 3 0 5

55:88
43:80

rut care cum obosit. In orice caz, 
el a fost depășit de Godeanu care, 
în repriza a Ill-a, a dovedit o bună 
orientare tactică, folosind la ma
ximum jocul de picioare și direc
tele cu ambele brațe. Victoria la 
puncte cucerită de Godeanu este 
justă și ea reflectă perfect cele 
petrecute în ring.

Reeditarea disputei dintre cam- 
pionul Mircea Dobrescu și tînărui 
Ștefan Dumilrache a avut o cu to
tul altă desfășurare decît acum 
cîteva săptămîni. Mircea Dobrescu, 
în accentuată revenire de formă, 
a boxat primele două reprize în 
stilul său caracteristic, obligin- 
du-și adversarul să se mențină în MARIUS GODEANU

1. Știința I.C.F.
2. Progresul Odorhei
3. Recolta Jimbolia
4. Știința Galați
5. r -ranro Tg. Mureș 
£■• Recolta Variaș
7. Progresul Bacău
8. Locomotiva G.
9. Metalul I.C.M.

Reșița
10. Constr. Sibiu
11. Metalul Tîrgoviște i
12. Știința Cluj I

ECHIPA NOASTRĂ 
-SE DEPLASEAZĂ 

POLONA
La 20 mal se va 

■localitatea Gdansk din 
Icnă un joc de baraj 
lificarea țn turneul final al Cam
pionatelor Mondiale feminine de 
handbal, 
tatîve 
Jocul 
Iosef 
ajutat 
lorrez 
acestei întâlniri o parte din 
chipa R.p.R. va pleca în R. P. 
Polonă astăzi cu trenul, iar cea
laltă mîine cu avionul. Vor face 
deplasarea 15 jucătoare, printre 
care maestrele sportului Lucia 
Dobre, Irina Nagy, Aurelia Să- 
lăgeanu, Brunhilda Neuhror, E- 
lena Jiami, Aurora Popescu, pre
cum și alte iucătoare fruntașe. 
Ca un ultim criteriu de verificare, 
duminică, în deschiderea jocului 
de fotbal de pe stadionul „23 
August", s-au înlțlnit dc»iă selec
ționate. Victoria a revenit selec
ționatei divizionare, care a în
trecut selecționata Bucureștiului 
cu scorul de 2—1 (1—1).

N.

97:49 
73:52 
73:50 
70:64 
59:60 
57:57 
60:02 
49:46

r. 5t> :53

16 
14
12

9
9
9
7
6

6
5
4
0

FEMININĂ
in R. P.

disputa în 
R. P. Po- 
pentru ca-

între echipele remezen- 
ale R.P.R. și R. P. Polonă, 
va fi condus die arbitrul
Rocek (R. Cehoslovacă 1 
la tuse de un arbitru po- 
și unul romîn. In vederea

e-

A CIRCUITULUI CICLIST
ORAȘUL STALIN, 14 (prin te

lefon de la subredacția noastră). — 
Cei 58 de cicliști porniți de la O- 
rașul Stalin, au mers compact pînă 
pe serpentinele de la Timiș. Aci, 
Maxim încearcă o evadare dar la 
Timișul de jos este prins de pluton. 
Pe serpentine plutonul se resfiră. 
In frunte se află Sima urmat de 
Schuster; sprintul de Ia Predeal e 
cîștigat de Schuster care-1 întrece 
cu o jumătate de roată pe Sima. 
Pe urcușul de la Cioplea locul I re
vine lui Sima, urmat de Munteanu, 
Wittman și Anghelescu. Coborîrea 
de pe Cioplea este făcută în aceea
și ordine; atît fugarii cît și pluto
nul secund 
km.
cel 
care 
jos.

coboară cu peste 70 de 
oră.
al

încă
Pelcaru șî Baciu for- 

.morișcă" și porne.se du-

In spate, în 
IlI-lea pluton, 
Ia Timișul de

la 
de 
era

Mușa, 
mează o „i 
pă fugari, pentru ca la Dîrste să se 
facă joncțiunea și astfel plutonul 
are acum peste 30 alergători. La 
ieșirea din această comună, Klein 
sparge și Zinz rămîne să-1 aștepte. 
Pînă la Ozun, plutonul rulează li
niștit cu mai puțin de 20 km. la 
oră, condus de Istrate care încear
că să evadeze dar nu.-reușește. La 
Dalnic, Munteanu are un avantaj 
de 1 km. Insă în curînd es’e prins 
repede de grosul plutonului. Prin 
Tîrgul Secuiesc se trece In urmă
toarea ordine: Șelarii, Schuster, 
Tudose și Ioniță, urmați îndea-

REGIUNII STALIN
de pluton. I.a 2 km. de la 

din Tg. Secuiesc, Klein, re
in pluton, sparge din nou 
mai putea prinde cicliștii

proape 
ieșirea 
intrat 
fără a 
din față.

Cicliștii de la C.C.A. șj Progre
sul atacă cu mai multă hotărîre, 
dar nu reușesc să imprime o trena 
mai rapidă plutonului; astfel că în 
Orașul Stahn linia de sosire este 
trecută în ordine de 1. 
(C.C.A.) 4h 49:11 (media 
35,010 km), Schuster (Dinamo I 
Buc.) 4h 49:12, Petrescu (Recolta) 
acekași timp. Vin apoi în ordine: 
Șelarii (Dinamo Buc ) 4h 49:57, 
Maxim (Dinamo Buc.) 4h 52:22 și 
un pluton format din 30 de alergă
tori în 4h 52:39, în frunte cu Ștcfu 
și Vasilescu (ambii de la Dinamo 
Buc.). Clasamentul, pe echipe: 1. 
Dinamo II București 14h 31:18; 2. 
C.C.A. 14h 34:29; 3. Recolta Avîn- 
tul 14h 34:30.

Clasamentul generali individual: 
I. Ion Ioniță 7h 18:56; 2. Rudolf 
Schuster 7h 18:57; 3. Aurel Șelarii 
7h 19:42. Clasamentul general pe 
echipe: 1. Dinamo II București 
22h 01:03; 2. C.C.A. 22h 03:44; 3. 
Dinamo I Buc. 22h 08:50.

Azi se. dă plecarea In etapa a 
IlI-a : Orașul Stalin—Bran—Podul 
Dîmbovicioarei — Orașul Stalin. 
Mîine se dispută etapa a IV-a : O- 
rașui Stalin—Sighișoara.

Ioniță 
orară

AL. DINCA

porne.se


Sampionol de spadă Grigore Neculce 
un exemplu pentru cei tineri! FOTBAL • FOTBAL •■ FOTBAL # FOTBAL • FOȚBAL
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Grigore Neculce a cucerit săp- 
ămîna trecută la Orașul Stalin 
sel de-al 12-lea titlu de campion 
il țării din lunga sa carieră de 
icrimer. Pentru această perfor
manță — realizată pînă acum 
in istoria scrimei noastre numai 
de maesirul sportului Nicolae Ma
rinescu, care a îmbrăcat tri
coul de campion de 15 ori 
în decursul anilor — noul nostru 
campion de spadă merită toate 
felicitările, puțind fi dat ca e- 
xemplu tinerilor pentru conștiin
ciozitatea cu care se pregătește 
și cu care își apără șansele de 
victorie în competițiile la care 
participă.

Am început astfel discuțiile cu 
privire la desfășurarea campiona
tului republican individual de 
scrimă, urmărind să scoatem în 
evidență seriozitatea cu care lup
tă acest scrimer destul de vîrstnic, 
punînd-o în comparație cu ușu
rința cu care tratează munca de 
pregătire și însăși lupta de pe 
planșă o serie de tineri trăgători.

In camotonaful de la Orașul 
Stalin, Grigore Neculce, deși pri
mea o viguroasă replică din par
tea lui Tudor II ie, Mircea Baia, 
Constantin Stelian ș.a., totuși nu 
s-a speriat nici un moment de 
valoarea adversarilor săi, nu a 
renunțat la lupta pentru cucerirea 
titlului, nu s-a enervat atunci 
cînd aparatul semnaliza altfel 
decît se așteptase sau cînd arbi
trul judeca contrar punctului său 
<le vedere, și nu a avut ieșiri ne
sportive cînd a considerat că unii 
dintre adversarii săi au făcut 
„marișcă" pentru a-i îngreuna 
drumul spre titlu.

Cu totul altfel au procedat ma
joritatea tinerilor care aspirau ia 
titlu sau la locuri fruntașe și 
care s-au găsit în situațiile amin
tite mai sus. Iată cîteva exem
ple concludente :

La încenutul concurseb-i, prin
tre favoriții probei de sabie se 
găsea și Adalbert Mezei. După 
consumarea . seriilor eliminatorii 
șansele Lui Mezei crescuseră în 
mod deosebit, întrucît el se com
portase excepțional, dispunînd cu 
ușurință de I. Szantay, O. Co- 
man, I. Peterffy, A. Altman, etc., 
toți sa-breri încercați și în zi 
bună de concurs. In semifinale 
însă, nemulțumit de unele greșeli 
de arbitraj, Mezei și-a pierdut 
calmul, a început să tragă confuz 
și s-a calificat cu multă dificul
tate pentru finală. După o pauză 
destul de îndelungată în care timp 
avea posibilitatea să-și recapete 
stăpînârea de sine, Mezei s-a pre
zentat în finală cu un moral tot 
atît de scăzut ca în semifinale 
și a renunțat — pur și simplu — 
la lupta pentru titlu. Rezultatul 
a venit de la sine: clasarea pe 
locul VII, situație care nici nu-i 
face cinste și nici nu ilustrează 
adevăratele lui posibilități.

Un exemplu concludent de lip
să de dîrzenie în luptă a oferit 
Constantin Stelian la spadă și 
Gheorghe Matei la floretă. Acești 
doi tineri, considerați fruntași ai 
scrimei noastre, au luptat fără 
vlagă, au fost uneori enervant de 
ndolenți, „dînd cu piciorul" posi- 

unei clasificări supe
rioare pe măsura valorii și pregă- 
Irii lor. Pe planșa de concurs 
cești doi trăgători s-au conside- 
at pe nedrept învinși de la bun 

, ca urmare, n-au lup-

nilitățitor

tinerii noștri, pentru pre- 
cărora se fac atîtea eior-

i mari fa- 
se găsea 
Dar încă 

această 
posibilități

at pe nea 
n ce put și, 
ht, ci s-au distrat. Este regreta- 
il că 
ătirea
urî, consideră campionatul repu- 
Itoan drept un simplu amuza- 

■îent.
In proba de floretă fete trăgă- 
arele care au participat în ulti- 
a vreme la diferite concursuri 
temaționale erau considerate — 

bună dreptate — ca
>rite. Printre acestea

GUcheria Ștefănescu.
i seriile eliminatorii, 
igătoare, ale cărei | 
mico-tactice sînt bine cunoscu- 
și foarte apreciate, a ieșit din 

îcisrs. Pentru această eliminare 
există decît o explicație: 

■cheria Ștefănescu a intrat în 
tours speriată de valoarea ad- 
saretor și de importanța cam- 
maituli» și timorată de faptul 

că se găsea în fața examenului 
de selecție pentru echipa țării care 
se va deplasa la Como. In acea
stă situație ea nu a avut tăria 
morală să lupte cu tact și cu stă- 
pîni.re de sine.

Tot la floretă fete, Ecaterina 
Orb și Ilona Czimbalmoș, două 
trăgătoare de bază din lotul re
publican, au lăsat o slabă impre
sie. Atît în eliminatorii, cît și 
în semifinale . Orb și Czimbalmoș 
au fost la un pas de a ieși din 
concurs, iar în finală au terminat 
pe locuri inferioare posibilităților 
lor. Cauza acestei comportări ne
corespunzătoare credem că se gă
sește în lipsurile programului de 
pregătire a trăgătoarelor noastre 
fruntașe (de altfel. Orb recunoaș-

Grigore Neculce

An
in

te această stare de lucruri), 
trensmentul florelistelor și, 
general, al scrimerilor fruntași se 
efectuează unilateral, rezumln- 
du-se numai Ia lecții de sală și 
la pregătirea de specialitate. După 
o perioadă îndelungată de aseme
nea pregătire rigidă, fără variație 
de program, fără dezvoltarea al
tor preocupări intelectuale și fi
zice, este de așteptat ca sorime- 
rul să cadă într-o stare de apa
tie, să-și piardă plăcerea de a 
lupta pe planșă. In această situa
ție se găsesc, astăzi, Orb, chiar și 
Orban, precum și Matei, Uray 
și chiar Zilahy. Reîntorcîndu-ne la 
Grigore Neculce îil vom da ca e- 
xemplu și în problema discutată 
mai sus. Neculce, unul din violo
niștii orchestrei Operei de Stat, 
are un program profesional foar
te încărcat, dar, cu toate acestea, 
el reușește să se achite destul de 
bine și de sarcinile pregătirii sale 
sportive.

La Orașul Stalin rîndurile 
vîrstnicilor în scrimă au fost mult 
rărite prin prezența a numeroși 
tineri. Dar, spre regretul tuturor, 
acest lucru n-a coincis cu o creș
tere a valorii întrecerilor noastre 
republicane, ci — ne referim nu
mai la probele de bărbați — au 
corespuns cu o plafonare valorică 
dacă nu cu un regres (cazul să
biei). Sperăm că după învățămin
tele de la Orașul Stalin, tinerii 
vor ști ce au de făcut. Părerea 
noastră este că ei trebuie să mun
cească mai mult și mai organizat 
decît pînă acum !

RENATO ILIESCU

variântă cu 
cărtiia i-a

12 re- 
revenit

42 variante

INFORMAȚII [g&onosport
Un singur buletin

I
cu 12 rezultate exacte: 281.889 lei

■ La concursul Pronosport nr. 19 
etapa din 13 mai a. c. au fost de
puse 1.186.902 variante.

In urma trierii și omologării bu
letinelor depuse, fondul de premii 
în valoare de 1.127.557 lei a fost 
repartizat Ia următoarele premii sta
bilite :

Premiul 1: 1 
zultate exacte, 
281.889 lei.

Premiul II:
rezultate exacte, revenind 
variante cîte 8.054 lei.

Premiul III: 592 variante cu 10 
rezultate exacte, revenind fiecărei 

variante cîte 857 lei.

cu 11 
fiecărei

Spicuiri” dintr-o etapă cu multe ecouri

în primul

»»'
• Poate că a fost o etapă ca 

toate cele de pînă acum pentru 
că am început să ne obișnuim cu 
inconstanța celor mai multe echi
pe din categoria A. Fluctuațiile de 
comportare au fost însă mai ac
centuate în această etapă. Un 
exemplu: Locomotiva Timișoara a 
învins pe Dinamo la Orașul Sta- 
l:n, Dinamo Orașul Stalin pe Mi
nerul la Petroșani și Minerul pe 
Locomotiva la Timișoara...

• Singura surpriză... sută la 
sută rămîpe „drawul" de sîmbătă 
de la București: CCA—Progresul 
1—1. La comportarea nesatisfăcă
toare a echipei militare au con
tribuit, pe de o parte, autoîncre- 
derea unora dintre jucători care 
au tratat meciul de la înălțimea 
unei superiorități indiscutabile, iar 
pe de altă parte, modul cum a 
știut Progresul să contracareze 
jocul liderului.
• Echipa CCA a manifestat în 

acest joc scăderi în apărare, mai 
ales în linia de fund, care nu s-a 
„simțit" prea bine cu Ozon în

și a fost nevoită să ia mă' 
în consecință: Onisie l-a du
des pe Apolzan și a fost mai 
prezent în acțiunile de atac. 
Măsurile luate de Progresul 

pentru acest meci: 
rînd, Smărăindescu a trecut inter 
dreapta pentru a 
preajma lui Bone și pentru a-1 
„deranja" pe cît posibil din preo
cupările sale ofensive. Și Smărăn- 
descu a reușit în bună măsură. 
Apărătorii au aplicat marcajul 
strict al îna:ntașilor, în timp ce 
înaintarea a folosit mult mișca
rea, ceea ce a derutat apărarea 
militarilor. Reintrarea jucătorilor 
Ozon și P, Moldoveanu a adus 
u>n puternic reviriment în echipa 
Progresului.

• Promițător este și revirimen
tul din echipa Dinamo București, 
care a desfășurat duminică un 
joc mai variat și mai simplu dar 
mai 
tiva a avut o comportare cu mult 
sub așteptări, cu un randament 
slab 
puse, pentru că feroviarii au mun
cit și alergat mult în acest joc, 
dar fără orientare, într-un mod 
dezordonat. înaintarea a greșit 
mai mult. Acest compartiment a 
jucat „șablon", foarte mult pe tri
pletă, cu acțiuni a căror desfășu
rare viitoare putea fi prevăzută 
de adversari. Intr-un cuvînt, o 
comportare nepermisă care trebuie 
să atragă atenția celor în drept.
• La două jocuri s-au petrecut 

greșeli de arbitraj supărătoare. 
La Tim'șoara și Arad, arbitrii D.

fi mereu în

eficace. In schimb, Locomo-

în contrast cu eforturile de-

Campionatul republican de juniori la fotbal
SERIA l-a

Fălticeni — Flamura roșie 
(0-2); Flamura ‘ —
Flamura roșie

roșie Bur- 
Buhuși 0-3 
— Dinamo

Avîntul 
Bacău 1-2 
dujeni — 
neprez. Progresul Rădăuți 
Bacău 3-2 (2-0).

SERIA Il-a
Progresul Focșani — Știința Iași 1-1 

(0-0); Dinamo Bîrlacf — Voința Te
cuci 4-5 (1-1); Victoria Tecuci — Lo
comotiva Galați 0-2 (0-1); Progresul 
Iași — Locomotiva Iași 1-3 (1-2).

SERIA III-a

Flacăra Moreni — Metalul Brăila 
4-1 (4-0); Metalul Tîrgoviște — Fla
căra Cîmpina 2-2 (2-1); Știința Galați 
— Progresul F.B. București 0-10 (0-2); 
Flacăra Ploești — Dinamo 6 Bucu
rești 7-0 (4-0); Dinamo Galați — Men
talul Sinaia 4-2 (2-0).

i-remiul I a revenit participantului 
Marinescu Constantin din Pitești 
str. Craîovei 38.

Valoarea de 281.889 alocată pre
miului I reprezintă cea mai mare 
sumă atribuită unui participant de 
Ia înființarea Pronosportului.

■ Se reamintește participanților 
la Pronosport că meciul II R. Ce
hoslovacă (B) —R. P. Ungară (B) 
prevăzut în concursul nr. 20 de du
minică 20 
ce se va 
la Praga. 
zerva A : . 
reni (categoria B).

mai a fost anulat deoare- 
disputa sîmbătă 19 inai, 
In concurs va conta re- 
Știința Iași—Flacăra Mo-

I. Drăghici au anulat 
în condițiuni identice:

Schulder și 
cîte un gol 
întîi au acordat golurile, apoi — 
consultîndu-se cu arbitrii de tușe 
Ad. Varga Cluj și respectiv 
Opitz-Petroșani — au revenit a- 
supra deciziilor, anulînd golurile. 
Corespondentul nostru din Timi
șoara și observatorul special ia 
jocul de la Arad, antrenorul de 
stat N. Petrescu, ne-au subliniat 
că în ambele cazuri nu a fost 
ofsaid. Greșelile săvîrșite, care au 
influențat rezultatele meciurilor 
respective, ridică două probleme 
foarte importante: 1. atenția cu 
care trebuie să urmărească jocul 
arbitrii de centru și 2. problema 
arbitrilor de tușe. Direcția de 
Fotbal trebuie să analizeze în mod 
foarte serios aceste greșeli și să 
ia măsurile corespunzătoare pen
tru preîntîmpinarea lor în viitor.
• La Bacău, Dinamo a făcut 

joc mai organizat și mai clar în 
atac și a cîștigat pe merit, e drept 
însă că abia în ultimile minute. 
Progresul a resimțit în apărare 
lipsa lui Caricaș (accidentat), iar 
în atac greșeala de a concentra 
jocul la Vaczi. O astfel de gre
șeală avantajează totdeauna pe a- 
părătorii adverși.
• Un portar trebuie să știe să 

aprecieze bine traiectoria mingii 
și să fie totdeauna cu ochi la 
minge. Bucur (Dinamo Orașul 
Stalin) nu știe acest lucru și a 
primit două goluri. Aceasta nu 
scade cu nimic din meritul vic
toriei Științei, care a jucat mai 
bine și a fost mai eficace.
• Campionatul continuă să a- 

sigure mai departe criteriul prin
cipal de selecționare a loturilor 
naționale, de data aceasta pentru 
partidele cu Suedia (17 iunie) și 
Norvegia (27 și 28 iunie). Au in
trat în observație 
din loturile alcătuite în 
pentru meciurile 
Sofia, precum și 
sînt susceptibili 
fie din categoria 
goria B. Duminică, de pildă, du
pă părerea noșstră s-au făcut re
marcați cîțiva jucători: 
(Progresul), Aron, Hașotă și Da
vid (Metalul St. roșu) care merită 
să fie luați în considerare la al
cătuirea loturilor. Desigur că vii
toarele etape vor evidenția și alte 
elemente capabile să facă față 
cerințelor unor jocuri internațio- 
nale.
• Etapa de campionat progra

mată pentru 10 iunie (a XlI-a) se 
va disputa la 6 iunie, pentru a 
face loc pregătirilor pentru jocul 
cu Suedia.

toți jucătorii 
aprilie 

cu Iugoslavia și 
toți ceilalți care 
de selecționare, 
A, fie din cate-

Ozon

SERIA IV-a

Metalul București — Flamura roșie 
Giurgiu 4-0 (2-0); Progresul Călărași 
— Metalul Constanța 1-0 (1-0); Con
structorul Constanța — C.C.A. Bucu
rești nu s-a disputat din cauza timpu
lui nefavorabil; Progresul CPCS 
București — Locomotiva București 
4-0 (3-0).

r.
SERIA V-a

Constructorul Craiova-Pl. r. Bere 
Rahova Buc. 0-3 (0-2); Metalul 1 Mai 
Ploești — Dinamo Pitești 1-1 (1-0); 
Locomotiva M.C.F. București — Ști
ința București 1-1 (0-0); Tînărul Di- 
namovist București — Progresul Co
rabia 2-0 (0-05

SERIA VI-a

Locomotiva Timișoara — Știința Ti
mișoara 0-1 (0—0); Știința Craiova — 
Progresul Timisoara 4-1 (3-1); Loco
motiva Tr. Severin — Minerul Pe
troșani 1-2 (0-1); Minerul Lupenl — 
Metalul Oțelul Roșu 6-0 (3-0).

SERIA Vll-a

Flamura roșie 7 Nov. Arad — Recol
ta Salonta 0-4 (0-2); Metalul Arad — 
Locomotiva Oradea 3-1 (1-0); Meta
lul Oradea — Locomotiva Arad 0-1 
(0-0); Constructorul Arad — Progre
sul Oradea 0-3 (0-2).

SERIA VIII-a

Flamura roșie Clu' — Avîntul Si- 
ghet 3-3 (1-3); Recolta Cărei — Pro
gresul Satu Mare 3-3 (0-3); Minerul 
Bala Mare — Locomotiva Cluj 0-2 
(0-0); Metalul Cîmpia Turzia — Pro
gresul Turda 3-1 (1-1).

SERIA IX-a

Dlnamo Orașul Stalin — FL roșie 
Sf. Gheorghe 8-0 (4-0); Flacăra Me
diaș — Flacăra 7 3-1 (2-0); Construc
torul Turda — Avîntul Reghin 1-4; 
Dinamo Tg. Mureș — Avîntul 
Mureș 2-6 (1-0).

SERIA X-a

Locomotiva Simeria — Metalul 
0-2 (0-0); Flacăra 14 — Metalul 
0-1 (0-0); Metalul St. r. Or. Stalln — 
Progresul Sibiu 2-1 (1-1); Metalul Uz. 
Tr. Or. Stalin — FI. roșie R. VRcea 
11-2 ($-2).

Tg.

108
131

Note, știri
LIPSA DE RĂSPUNDERE

Un arbitru delegat nu s-a pre
zentat la un meci de campionat. 
Asemenea cazuri sînt destul de 
numeroase. Unii arbitri anunță 
din timp neprezentarea. Alții nici 
nu se grăbesc să-și îndeplinească 
această datorie elementară. Mai 
mult sînt cazuri cînd trimit chiar 
telegramă de acceptare a delagării 
și tot nu se prezintă. Unul dintre 
aceștia din urmă este și arbitrul 
Marinciu, care duminică a fost de
legat la un important joc de ca
tegorie B : derbiul seriei a doua, 
Dinamo 6—Metalul St. roșu Ora
șul Stalin. Arbitrul Marinciu n-a 
„binevoit" să vină la meci și. din 
această cauză, întîlnirea a început 
cu jumătate de oră mai tîrziu. De 
asemenea, nu s-a prezentat nici 
unul din arbitrii de tușă (Șt. A- 
lexandriu). Noiroc că s-a prezentat, 
în schimb, celălalt arbitru de tușă. 
Șt. Ionescu, care a și condus nar!'- 
da de o manieră ireproșabilă, fă- 
cînd să treacă nesimțită lipsa ar
bitrului Marinciu. Neprezenta rea 
acestuia însă, rămîne o gravă aba. 
tere care trebuie sancționată în 
mod exemplar. Nu este admis bilă 
o asemenea atitudine, care dove
dește multă lipsă de răspundere 
din partea unui arbitru din totul 
fruntaș.

SANGTIONAREA UNOR 
JUCĂTORI

Biroul Comisiei centrala de fot
bal analizînd comportarea nespor
tivă a jucătorilor Seredai Vas;'.e 
(Locomotiva București) și Cosma 
Gheorghe (Progresul București). în 
jocurile internaționale cu Dinamo 
Sofia și Spartak Sofia, a hotărît 
sancționarea lor cu ridicarea Preo
tului de a participa la întllniri in
ternaționale pe tim.p de 6 luni.

PREGĂTIRI PENTRU TABĂRA 
DE JUNIORI

Anul acesta, în vacanța școlară, 
se va organiza din nou tabăra de 
juniori, în cadrul căreia vor fi 
chemați cei mai talentați tineri fot
baliști din țară în vederea desă- 
vîrșirli pregătirii lor Pentru alcă
tuirea totului de juniori, subcomi
siile de juniori din cadrul comisii
lor de fotbal din țară sînt datoare 
să înainteze pînă la 20 mai a. c. 
tabele cu juniorii — de orice ca
tegorie (A, B, C, regiune, raion, 
oraș) — propuși pentru a fi che
mați în tabără. De asemenea, pot 
face propuneri în scris și antreno
rii care au avut ocazia să vadă la 
lucru juniori de valoare. In propu
nerile tor, subcomisiile de juniori 
și antrenorii vor pune accentul 
elementele născute în anii 1938 
1939.

PENTRU MECIUL CU 
NORVEGIA B

Partida Romînia B—Norvegia 
de la 27 iunie, este programată 
stadionul Flacăra din Ploești. Dis
putarea acestei partide la Ploești 
este condiționată însă de termina
rea la timp a lucrărilor pentru 
mărirea capacității tribunelor. In 
cazul cînd aceste lucrări nu vor fi 
încheiate în timp util sau capaci
tatea tribunelor nu va fi mărită în 
mod corespunzător cu interesul pe 
caTe-1 stîrnește jocul cu norvegie
nii, atunci întîlnirea va fi progra
mată pe stadionul din Constanța. 
JOGURl AMICALE IN BUCUREȘTI

Miercuri 16 
Obor, ora 17: 
Hunedoara.

Joi 17 mai, 
ora 17: Progresul CPCS—Victoria 
Tecuci (la ora 15.15 — juniori: T. 
Dinamovist—Progresul CPCS).

IN CATEGORIA C
Ieri s-a disputat la Tecuci meciul 

dintre Voința Tecuci și Locomotiva 
Ftașcani, întrerupt duminică din 
cauza ploii torențiale. Rezultat; 3-2 
(1-1) pentru Voința. Au marcat: Vi
zitiu (min. 40 și a»), și Panaste (min. 
47) pentru Voința, ștefănescu (min. 
10) și Nacu (min. 73), pentru Locomo
tiva.
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eliminatoriu. Eliminarea se

Importanța 
ciurilor de

ÎNTÎLNIRI DE VERIFICARE A 
LOTULUI DE JUNIORI LA 

DE MASĂ

RELUAREA ACTIVITĂȚII 
INTERNE LA RUGBI

După o scurtă -în
trerupere, duminică 
va fi reluat campio
natul categoriei A 
la rugbi, cu jocu
rile etapei a Vil-a, 
dintre care cel mai 
important este Con

structorul TSP — Dinamo Bucu
rești.

La 17 mai, în populara competi
ție Cupa R.P.R., au fost programate 
jocurile restante: Constructorul O- 
rașul Stalin — Flamura roșie Ora
șul Stalin, Progresul Sănătatea — 
Progresul I, teren Tineretului II, 
ora 16 și Locomotiva ICF — Fla
căra București, teren Tinerehilui III, 
ora 16.

10. Fl. r. B.R. Buc. 7 2 1 4 9:16 5
11. FI. r. Giurgiu 7 2 1 4 7:14 5
12. Progresul Călărași 7 0 4 3 6:10 4
13. Metalul Brăila 7 1 2 4 5:10 4
14. Constr. Constanța 7 1 2 4 7:15 4

Seria a lil-a
1. Minerul B. Mare 6 6 0 0 16: 2 12
2. FI. roșie Cluj 6 5 1 0 18: 4 11
3. Dinamo Tg. Mureș 7 5 1 1 23:11 11
4. Avîntul Taplița 6 4 0 2 7: 5 a
5. Recolta Salonta 7 2 3 2 11: 6 7
6. Flacăra 7 7 3 0 4 10:16 6
7. Metalul Oradea 6 3 0 3 8:14 6
8. Recolta Cărei 7 1 3 3 4: 7 5
9. Avîntul Sighet 7 1 3 3 5:11 5

10. FI. roșie Sf. Gh. 7 1 2 4 7:10 4
11. Locom. Oradea 6 2 0 4 3: 9 4
12. Progresul Turda 6 1 1 4 6:12 3
13. Constr. Turda 6 0 2 4 3:14 2

vineri 18 pînă duminică 20 la Ora
dea. Iau parte peste 100 concurent» 
(Ia 10 categorii de greutate în loc 
de 12 cîte au fost anul trecut) se
lecționați dintr-un număr de peste 
400 tineri din 11 regiuni (față de 
cei 259 din 9 regiuni în 1955). In 
regiunea Timișoara s-a înregistrat 
cea aiai mare participare (81 con- 
curenți.

— Concursul se desfășoară sis
tem
face la 7 puncte rele și nu la 5 cum 
este prevăzut pentru seniori.

— Pot participa tinerii născuți în 
anii 1937—1938—1939.

★

I

cîteva 
B, a 
rugbi.
Mine- 

Ploești
Bucu- 
11—3 

- Sti-

Seria a
1. Metalul Arad 7 4 3 0 10: 3 11
2. Metalul 108 7 3 3 1 9: 5 9
3. Fl. r. R. Vîlcea 7 4 1 2 9: 6 9
4. Met. Oțelul Roșu 7 3 3 1 10: 9 9
5. Știința Craiova 7 2 4 1 8: 4 s
6. Locom. Craiova 7 3 2 2 10:11 8
7. FI. r. 7 Nov. Arad 7 3 1 3 8: 6 7
8. Flacăra 14 7 2 3 2 6: 7 7
9. Constr. Arad 7 14 2 7: 7 6

10. Constr. Craiova 7 1 3 3 7:12 5
11. Locom. Simeria 7 12 4 11:13 4
12. Progresul Timiș, 7 0 1 6 2:14 1

Din problemele baschetului

Duminică s-au disputat 
partide în cadrul categoriei 
campionatului republican de 
Iată rezultatele înregistrate: 
rul București — Flacăra 
13—0 (10—0); Progresul 
reșii — Minerul Lupeni 
(3—3); Metalul București
inia Arad 3—0 (0—0); Constructo
rul Constanța — Știința Iași 0—5 
(0—0); Progresul IAT Sibiu —
Voința Cluj 3—3 (3—0); Știința 
Timișoara — Locomotiva Timișoara 
16—6 (16—0). O victorie deosebit 
de prețioasă, realizată într-un stil 
impresionant 33—3 (11—0), a obținut 
Știința București asupra liderului 
clasamentului — Locomotiva Buzău. 
Tinerii studenți bucureșteni dintre 
care s-au remarcat în mod deosebit 
Florescu și Ureche, au jucat deschis 
creind numeroase faze spectaculoa
se, de bun nivel tehnic.

In cadrul categoriei A s-a dispu
tat o singură partidă între echipele 
Progresul Sănătatea și Știința Cluj. 
Bucureștenii au învins, după o 
partidă echilibrată, cu 14—6 
(14—6). Au marcat: Văgîi (3), Stă- 
nescu (3), Georgescu (3). Țenescu 
(3), Nițu (2) pentru Progresul și 
Mureșan (6) pentru Știința.

Dină mo

_____  _ lupte 
\ desfășurate duminl- 
'că la București de
pășește cadrul strict 
al campionatului. 
Cu ocazia reuniu
nii desfășurate în 

a fost verificată for-

CLASAMENTELE CATEGORIEI 
C LA FOTBAL

Seria I
1. Știința Galați 7 6 1 0 16: 1 13
2 FI. roșie Buhuși 7 5 2 0 18: 5 12
3. Avîntul Fălticeni 7 4 3 0 19: 5 11
4. Locom. Pașcani 7 5 0 2 14! 8 IO
5. Victoria Tecuci 7 3 3 1 11: 5 9
6. Flacăra Moinești 7 2 2 3 14:13 6
7. Dinamo Galați 7 2 14 9: 8 5
8. Dinamo Dorohoi 7 2 14 15:17 5
9. Progresul Iași 7 2 14 7:12 5

10. Progresul Rădăuți 7 0 3 4 7:18 3
11. Avîntul p. Neamț 7 0 3 4 8:26 3
12. Voința Tecuci 7 10 6 4:24 2

Seria a H-a
1. Loc. M.C.F. BUC. 7 5 1 1 14: 6 11
2. Locom. Galați 7 5 0 2 8: 6 10
3. Metalul Constanța 7 3 3 1 11: 5 9
4. Metalul Tîrgoviște 7 4 1 2 13: 7 9
5. Progresul Corabia 7 4 1 2 11: 6 9
6. Metalul Buc. 7 3 2 2 16: 8 8
7. Dinamo Pitești 7 2 4 1 10: 6 8
8. Metalul Sinaia 7 2 3 2 7:10 7
9. Metalul 131 7 2 1 4 9:14 5

sala
ma acelor sportivi susceptibili de a 
participa la întrecerile din cadrul 
„Cupei Mondiale", competiție care 
va avea loc la Istanbul la sfîrșitul 
lunii. Cu ocazia întîlnirilor de du
minică au fost înregistrate și unele 
rezultate, care, bine analizate, nu 
apar de loc surprinzătoare. Astfel, 
D. Pîrvuiescu l-a învins pe Fr. Hor
vath și tînărul Gheorghe Dumitru 
l-a întrecut pe D. Cuc. Maniera cu 
care a ciștigat D. Pîrvuiescu în fața 
lui Fr. Horvath ne-a confirmat înal
ta valoare a acestui luptător și fap
tul că atunci cînd vrea poate cîști- 
ga un meci oricît de greu. Dar Pîr
vuiescu a manifestat în celelalte 
două întîlniri susținute, și în, spe
cial în cea eu A. Schuster, aceeași 
,,doză“ de neseriozitate, de subapre
ciere a adversarului, care de multe 
ori îi poate fi dăunătoare (cum de 
altfel era cît p-aci să se întîmple).

Iu ce privește victoria lui Gh. 
Dumitru, ea nu face decît să con
firme faptul că acest tînăr luptă
tor este un element de bază al lo
tului nostra republican și trebuie săi 
se acorde toată încrederea. D. Cuc 
a rămas același luptător de valoare, 
dar are o lipsă esențială în com
portarea sa în concurs. Dacă este 
condus — așa cum s-a întîmplat în 
meciul de duminică — își pierde 
calmul și de multe ori nu mai este 
în stare să-și organizeze acțiunile și 
să recupereze. în rest, remarcăm 
victoriile obținute de V. Bularca (a- 
supra lui P. Aberman, N. Popovici 
și I. Ludu).

In legătură cu reuntunea de lup
te de duminică accentuăm faptul că 
a fost asigurată o temeinică asis
tență medicală, dar cu această oca
zie nu putem trece cu vederea că 
nu secția de lupte G.G.A. — orga
nizatoarea — s-a îngrijit de pre
zența medicului, ceea ce de fapt îi 
revenea ca o obligație.

In legătură cu finala campiona
tului de juniori:

— întrecerile se desfășoară de

Duminică dimi
neața, în sala Con
structorul, lotul 
juniori la tenis de 
masă din care 
fi selecționată 
prezentativa R.P.R- 
pentru viitoarele 

întîlniri internaționale a susținut 
două meciuri de verificare. In pri
ma partidă formației Șirlincan, An- 
dronache, Bujor i-a fost opusă o 
echipă compusă din Nazarbegian, 
Pesch și Iscovici. Iată rezultatele 
tehnice: Șirlincan — Iscovici 2—0 
(18, 24); Andronache — Nazarbe

gian 1—2 (16 —14, —22); Bujor 
— Pesch 1—2'( —11, 9, —21); An- 
dronache — Iscovici 2—0 (15, 13); 
Șirlincan — Pesch 2—1 (—9, 10,
17); Bujor — Nazarbegian 2—1 
( — 12, 16, 20); Andronache —
Pesch 0—2 ( — 13, —12); Bujor — 
Iscovici 2—0 (13, 17).

In partida Il-a, rezultatele tehnice 
au fost următoarele: Andronache — 
Bottner 2—1! (25, —21, 16); Șir- 
lincan-Soare 2—1 (—11, 16, 15): 
Bujor — Stan Ilie 2—0 (20, 18); 
Șirlincan — Bottner 1—2 (—11,
10, —12); Andronache — Stan Ilie 
2—1 ( — 19, 11, 12); Bujor — Soa
re 2—0 (16, 17).

Turul campionatului masculin al 
categoriei A la baschet s-a înche
iat duminică. Pe locul întîi a ter
mmat această primă parte a în
trecerii echipa Dinamo București, 
singura formație neînvinsă. Pen
tru retur, ea va avea de „supor
tat" mai ales asaltul echipei 
CCA, care o urmează la numai 
un punct diferență. Se cuvine a- 
cum, la jumătatea campionatului, 
să facem cîteva scurte observații 
asupra unor probleme ridicate de 
întrecerea celor mai bune echipe 
de baschet ale țării.

O înainte de toate se cere su
bliniată ofensiva pe care echipele 
din provincie o susțin în conti
nuare împotriva celor din Capi
tală. E drept că echipele din res
tul țării au contat mai puțin pe 
două dintre formațiile 
trecut erau destul de 
Progresul Tg. Mureș și 
Orașul Stalin. Acestea 
prezentat acum loturi 
bil slăbite și în consecință n-au 
mai repetat figura din 1955. In 
schimb, Dinamo Oradea, în spe
cial, împreună cu Constructorul 
Cluj și Știința Timișoara au reu
șit să pună în dificultate și chiar 
să învingă echipe bucureștene. In 
orice caz, returul poate aduce sur
prize mult mai neplăcute formații
lor bucureștene, din rîndul cărora 
recent promovata Progresul Arta 
a fost cu adevărat o revelație.

• Tot ca 
vom sublinia 
jucători care 
dele de pînă 
rețki, Thill, 
neanu, Pușcașu II sînt numai cî- 
țiva dintre aceștia. Dar progresul 
acestor jucători înseamnă totodată 
și obligația pentru tehnicienii 
noștri de a le asigura și pe vii
tor dezvoltarea. Se impune forma
rea unui lot de tineret căruia să 
i se programeze meciuri interna
ționale, spre a fi adus cît mal a- 
proape de nivelul lotului repre
zentativ. In felul acesta se va so
luționa, în mare măsură, o defi
ciență a echipei noastre naționale 
și anume că jucătorii recent in-

care anul 
puternice: 
Progresul 
două au 

considera-

vin element pozitiv 
progresul unor tineri 
s-au impus în parti- 
acum. Sebestyen, Be- 
Toth, Vasiliu, Voro-

Aspecte dirotr-o întrecere a rezistenței

înaintea 
de

campionatului motociclist 
viteză pe circuit

Concursul motociclist de viteză pe 
circuit desfășurat duminică la Ora
șul Stalin s-a bucurat de succes și 
aceasta atît datorită bunei organi
zări (colectivul sportiv Voința Ora
șul Stalin) cît și motocicliștilor care 
au oferit celor peste 15.000 specta
tori dueluri interesante aproape la 
toate clasele de motociclete din pro
gramul întrecerii. Iată primii doi 
concurenți clasați la fiecare clasă 
și categorie de mașini:

125 cmc.: 1. R. Moldovan (G.G.A.) 
2. A Munteanu (G.G.A.), 250 cmc.:

Niculici (C.C.A.) 2. Costache 
Rado- 
AntoJ

I.J.:

1. N.
Florin 
viei 
nescu
1. Ernst Brezina (Voința Ora
șul Stalin) 2. T. Gavrila (Prog. 
Alba Iulia), 750 cmc. ataș: 1. M. 
Dăuescu+Al. Huhn (G.G.A) 2.
Gh. Gall+G. Grigorescu (Met.),

(C.C.A.), 350 cmc.: G. 
(Metalul) 2. M.
(G.G.A.), 350 cmc.

150 cmc. fete: 1 Margareta Unghi 
(G.O.A.) 2. Elisabeta Magyari (Di
namo Tg- Mureș), 500 cmc.: 1. N. 
Popescu (Metalul). Alergătorii aces
tei categorii și-au întrerupt dispu
tele în turul 13 din cauza ploii.

★

Circuitul de viteză de la Orașul 
Stalin a însemnat pentru alergătorii 
noștri fruntași prilej de a-și verifi-' 
ca mașinile și posibilitățile înaintea 
campionatului republican de viteză 
pe circuit a cărui primă fază va a- 
vea loc duminică. Trebuie să ară
tăm că, spre deosebire de anul tre
cut, actuala ediție a respectivului 
campionat a fost programată să se 
dispute de-a lungul a cinci faze. 
Prima fază este programată pen
tru duminică în București și apoi 
în ordine: 10 iunie Cluj, 17 iunie 
Tg. Mureș, 1 iulie Orașul Stalin, 
15 iulie București.

In urma desfășurării celei de a 
Il-a ediții a campionatului repu
blican de caiac-canoe (fond) și 
ținînd seama de rezultatele ob
ținute la Snagov, putem trage o 
serie de concluzii privind pregă
tirea și comportarea participan- 
ților la acest concus.

Un slab nivel tehnic și mai 
ales o insuficientă pregătire pe 
apă —■ datorită lipsei de ambar
cațiuni de concurs — s-a obser
vat la majoritatea covîrșitoare a 
concurenților în proba de canoe 
simplu. Singurul care a dat sa
tisfacție sub acest aspect este 
cîștigătorul probei. La fel, la ca
noe 2 băieți.

In proba de caiac simplu bă
ieți, am constatat frumoasa com
portare a tînărujui Doru Bardaș 
(Locomotiva), care are o tehnică 
destul de corectă. Desigur că 
pregătindu-se mai atent și evi- 
tînd probele de lungă durată, el 
va obține rezultate bune, la vi
teză.

La caiac dublu fete am remar
cat, cu excepția echipajului cfș- 
tigător, o slabă preocupare pen
tru pregătirea tehnică a echipa
jelor dintre care unele au fost 
constituite chiar în mod impro
vizat.

In proba de caiac dublu băieți 
am înregistrat comportarea fru
moasă a tînărului echipaj de la 
C.C.A. care, datorită unei tactici 
bine aplicate, a reușit să depă
șească rutinatul echipaj al aso
ciației Locomotiva.

Referindu-ne la numărul echi
pajelor participante, trebuie să 
felicităm în primul rînd asociația 
Locomotiva, care a fost prezentă 
la startul tuturor probelor. De alt
fel, Locomotiva a și ocupat locul 
2 în clasamentul general pe a- 
sociații. O slabă participare au 
avut asociațiile Metalul și Fla
mura roșie deși au în loturi ele
mente valoroase. înregistrăm, de 
asemenea, lipsa totală de la start 
a asociațiilor Știința, Avîntul etc.

Din punct de vedere tehnic, la 
probele de caiac am observat 
că foarte multe ’echipaje (Voința, 
Progresul, Metalul și chiar Lo
comotiva) au deficiențe în ceea 
ce privește lovitura în apă. Ma
joritatea canotorilor respectivi se 
bazează pe forțarea primei părți 
a loviturii, ceea ce face ca alu-

necarea bărcii să nu fie continuă 
și totodată ca sportivii să nu 
dea randamentul așteptat. De a- 
semenea, trecerea palei prin apă 
se execută, de către acești cano
tori, printr-o curbură exterioară, 
ceea ce face ca nu în tot timpul 
loviturii sprijinul palei în apă 
să fie bun, întrucât padela devia
ză ca unghi față de bordul am
barcațiunii, iar unghiul de atac 
este îndreptat mult prea în afa
ră. La canoe, în afară de dino- 
moviști, ceilalți sportivi se ba
zează, în trasul prin apă, numai 
pe forța brațelor, și nu și pe lu
crul trunchiului. De aceea, ia 
cursele mai lungi brațele obosesc 
foarte repede. Referitor ia pregă
tirea concurenților putem spune 
că au existat două moduri de 
antrenament. Antrenamente pină 
la jumătatea traseului de fond, 
axate pe foarte multă pregătire 
de viteză (Dinamo, C.C.A., Loco
motiva) și antrenamente de du
rată. cu intensități diferite pe 
toată lungimea traseului de con
curs (FI. roșie, Voința, Metalul 
și Progresul). Rezultatele obți
nute duc la concluzia că primul 
fel de pregătire este cel mși in
dicat pentru cursele de mare fond 
întrucît cel de al doilea mod de 
pregătire duce la plictiseală, u- 
zură și scăderea randamentului, 
prin durată și monotonie.

Din punct de vedere tactic s-a 
observat o necunoaștere aproape 
totală — din partea majorității 
sportivilor — a elementelor prin
cipale în cursele de fond cu ple
cări simultane, ca: mersul în 
plasa adversarului, angajările și 
dezangajările pe traseu și în 

■turnantă etc. De exemplu, Ia ca
iac dublu băieți echipajul Meta
lului în loc să stea aproape 8 km. 
pe valul ambarcației din față, a 
stat la pupa ei — „în apă moar
tă" — ceea ce a făcut ca efor
tul să fie mult mai mare; astfel, 
le-a fost slăbită rezistența și o- 
boseala lor a survenit mai
pe.de. Desigur că antrenorii res
pectivi vor căuta să elimine gre
șelile observate în cadrul 
tui campionat și vor lucra mai 
mult în timpul iernii pentru dez
voltarea forței și rezistenței.

RADU HUȚAN 
NICOLAE NAVASART 

antrenori.

re-

aces-

campionat. Credem 
— care rămîne prin 
sport de sală — tre
să utilizeze avanta- 

îl are și anuwie de

troduși în lot nu corespund pen
tru moment ca experiență de joc, 
obligînd pe antrenori să foloseas
că mai departe un grup restrîns 
în partidele grele, ceea ce dimi
nuează considerabil potențialul 
formației.

• A devenit tot mai des dis
cutată problema micșorării inte
resului pentru baschet. Nu numai 
în Capitală ci și în restul țării 
numărul spectatorilor a scăzut în 
ultima vreme. Ne exprimăm din 
nou convingerea că o explicație 
o constituie greșita programare a 
etapelor din 
că baschetul 
excelență un 
buie să știe 
jul pe care
a-și programa campionatul în lu
nile de toamnă-: arnă, adică atunci 
cînd — prin restrîngerea activi
tății celorlalte sporturi — poate 
avea un oarecare „monopol" al 
manifestațiilor de mare interes. In 
plus se poate studia și chestiunea 
formulei campionatului, care tre
buie să lase mai mare libertate 
șl mai mult timp echipelor noas
tre pentru jocuri internaționale șf 
— mai ales — să asigure stu
denților și elevilor (în mare ma
joritate jucători de categoria A) 
posibilitatea de a se pregăti și 
participa la examene. Problema 
readucerii baschetului în centrul 
atenției sportivilor noștri rămîne 
deschisă șl este de datoria faru
rilor interesate să facă totul pen
tru a o soluționa. De aitfel, asu
pra ei vom mai reveni, publicînd 
o serie de sugestii ale antrenori
lor, jucătorilor și, în general, ale 
celor ce se interesează 
chet și îl iubesc.

Iar acum iată cum se 
clasamentul turului:

1. Dinamo Buc.
2. C. C. A.
3. Loc. P.T T. Buc.
4. Construct. Cluj
5. ~------- “ '
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

D;namo Oradea 
Știința ICF Buc. 
Progr. Arta Buc. 
Prog. Tg. Mureș 
Din. Tg. Mureș 
Progresul Cluj 
Știința Timișoara 
Progr. Or. Stalin

de bas-

prezintă

11 11 0 805:576 22
11 10 1 746-556 21
11 8 3 705-607 19
11 6 5 616-629 17
11 6 5 697-660 17
11 5 6 627-637 16
10 6 4 575-616 16
11 4 7 746-759 15
11 3 8 612-697 14
11 2 9 557-703 13
10 3 7 539-601 13
11 1 10 508-772 12

Meciul ProgresulMeciul Progresul Arta 
rești—Știința Timișoara,

Bucu- 
Tcîștigat 

de timișoreni cu 20—0, a fost re- 
programat pentru data de 16 sep
tembrie, adică cu o săptămînă 
înainte de începerea returului.

A început campionatul 
categorici A la tenis

PROGRESUL TG. MUREȘ— 
C.C.A. 0-11

Serester-M. Viziru 6—4, 0—6,1 — 
Nagy-M. Viziru 3—6, 2—6, 
Serester-Cobzuc 1—6, 2—6, 
Nagy-Cobzuc 0—6, S—-6, 
Haîmagy-Năatase 5—7, 1—6, 
Hints-Chivaru 1—6, 4—6, 
Serester, Hints-M. Viziru, Năsta- 
se 4—6, 1—6, 4—6; Serester, Ur- 
zică-Chivaru, Roșeam 7—5, 3—6. 
4—6; Siegler-Roișeanu 0—2 (w.o.); 
Urzică-Doboșiu 0—6, 4—6; Siegler, 
Urzică-Doboșiu, Roșeanu 0—2 
(w.o).
DINAMO BUCUREȘTI-METALUL 
ST. ROȘU ORAȘUL STALIN 8-3

Rakosi-Bosch 6—2, 8—6, 6—2; 
Barda>n-Racovi>ță 6—3, 3—6, 6—3,
6— 4;
7— 5;
6—2, 
6—2, 
6—1.
3— 6, 0—6; Șt. Eiena-Dogaru 3—6, 
6—3, 7—9; Dinopol, Șt. Elena-Do- 
garu, Breuer 2—6 2—6; Turdeanu, 
Dinopol-Bosch, Breuer 7—5, 8—-6; 
Bafdan, Vasilescu-Turușanko, Bosch 
2—0 (w. o.).

METALUL TIMIȘOARA—PRO
GRESUL I.T.B. 3—8

Iuhasz-Cairalulis 3—6, 4—6, 4—6; 
Mihai-Caralulis 4—6, 2—6, 0—6; 
Iuhasz-Anghelescu 
6—2;..................
6—2, 
2—0 
1—6, 
2—6,
4— 6;
Stăncescu 2—6, 1—6; Chiibernic, 
Gorog-Stăncescu, Georgescu 6—4, 
4—5, (abandonat); Iuhasz. Mihaî- 
CaraJulte, Anghelesou 0—2 (w.o.).

2—6;
1—6;
2—6;
2—6;
3—6;

Rakosi-Racoviță 8—6, 6—1, 
Bardan-Bosch 6—3, 3—6,
7—5; Vasiilescu-Turușanko 

6—3, 6—3; Turdeanu-Tiriac 
6—4, 6—4; Dinopol-Breuer

6—4, 6—1,
M'itiai-Anghelescu 5—7, 2—6, 
3—6; Ghibernic-Prundeanu 

(w. o.); Wolf-Georgescu6—4, 
5—7, 4—6; Gorog-Stăncescu 
0—6; Petruța-Orensky 2—6. 

Gorog, Petruța-Orensky, 
- - 1—6; " ■ ’

pe.de


Considerații asupra jocurilor 
susțiiiubă & s^eâțwhaieie 
București hi compania 

echipei Harlequins
Cele două meciuri susținute de 

echipa londoneză Harlequins au 
dat naștere la nenumărate discu
ții referitoare la jocul rugbiștilor 
englezi, și natural, la jocul celor 
două selecționate bucureștene. Da
că jocul Harlequinilor a satisfăcut 
cerințele celor mai pretențioși spe
cialiști și activiști în acest dome
niu, nu același lucru se poate spu
ne despre jocul echipelor noastre 
și, îndeosebi, despre cel al selec
ționatei secunde.

După disputarea primei întî'lniri 
susținute de Harlequins, trimisul 
special al ziarului Evening News 
din Londra, Terry O’Connor, ne 
împărtășea impresiile sale despre 
echipa noastră, spunînd că jucăto
rii bucureșteni sînt foarte rapizi, 
au mari posibilități de progres și 
calități deosebite pentru acest joc. 
Dar, pq.ța.u ca o formație să poa
tă deveni completă, jucătorii ei 
trebuie să-și însușească o serie de 
elemente tehnice, iar fiecare jucă
tor în parte să simtă intenția coe
chipierului său, să observe în tot 
timpul desfășurării partidei în
treaga acțiune a echipei. Acest lu
cru este pe deplin adevărat. Și iată 
de ce. Nenumăratele grămezi or
donate, din primul meci, s-au da
torat unor greșeli tehnice săvîrși- 
te de jucătorii noștri (îndeosebi 
pase înainte). De asemenea, nu 
rare au fost cazurile cînd bucu- - 
reștenii au pasat balonul la întîm- 
plare sau nu au avut cui să-1 
transmită

Șțî Cînd jucătorii unei formații 
slăbesc alura spre sfîrșitul parti
dei, se spune în mod normal că 
sînt lipsiți de o pregătire fizică 
generată, capabilă — pe lingă cea 
tehnică și tactică — să satisfacă 
cerințele unui joc de rugbi mo
dern. într.-adevăr, mulți dintre cei 
care au asistat la jocul echipei se
cunde a orașului București și-au 
dat seama că echipa noastră nu 
mai poate face față cu eficacitate 
atacurilor întreprinse de oaspeți. 
Care a fost motivul acestei „că
deri” a echipei noastre? Ea a fost 
determinată de . felul în care Har- 
Jcquinii au știut să-și „fugărească” 
adversarii, transmițînd cu rapidi
tate balonul de pe o parte pe alta 
a terenului în tot timpul meciu
lui. Astfel, pregătirea fizică cores
punzătoare în condițiile unui joc 
obișnuit, nu a mai dat randamen
tul așteptat.

@ O impresie deosebită ne-a 
lăsat, în ambele partide, jocul va
loroasei linii de trei sferturi a e- 
chipei londoneze. De altfel, majo
ritatea punctelor înscrise de oas
peți au fost realizate de jucătorii 
acestui compartiment. Totuși, în a 
doua întîlnire, linia de trei sfer
turi a oaspeților n-a mai desfă
șurat același joc variat și specta
culos ea în prima partidă. Expli
cația constă în eficacitatea cu care 
jucătorii noștri au știut să anihi
leze acțiunile adversarului încă din 
faza lor inițială. Dar nu numai în 
aceasta constă meritul liniei noas
tre de trei sferturi. Ea a știut tot 
atîf de bine să inițieze, la rîndul 
ei, atacuri periculoase. Chiriac, 
Iile Ion și Kramer au trecut dese
ori de adversarii lor direcți. Cre
dem însă că au greșit atunci cînd 
nu au continuat șarjele, transmițînd 
baloanele cu rapiditate celor două 
aripi, Dobre și Ghiuzelea.

@ Pachetul de înaintași a con
stituit, ca și în prima întîlnire, 
compartimentul forte al echipei 
noastre. Paloșanu, Marinache, 
Moraru și ceilalți au fost deosebit 
de activi în jocul de cîmp, ca de 
altfel și în celelalte acțiuni ale 
înaintării. La tușe, A. Grimsdell 
a cîștigat majoritatea baloanelor. 
Sezisînd acest lucru către sfîrșitul 
primei reprize, Gh. Pîrcălăbescu 
l-a marcat strict. Din acest mo
ment, înaintașii noștri au cîști
gat multe baloane și le-au pasat 
lui Dumitrescu, care „a spart” 
deseori în tușe. Dar, nefiied sus
ținut cu regularitate de ceilalți 
înaintași, multe baloane cîștigate 
în tușe de jucătorii noștri au fost 
folosite de... Harlequini.

★
Am văzut la oaspeți nenumărate 

acțiuni eficace, născute dintr-o 
combinație simplă de elemente 
tehnice și tactice, am văzut cum 
trebuie să joace linia de trei sfer
turi, într-un cuvînt am văzut un 
rugbi de calitate. Din aceste întîl- 
niri antrenorii și jucătorii trebuie 
să învețe și să aplice în antrena
mentele lor cele văzute, fiind con
vinși că în acest fel vor contribui 
la creșterea calitativă și mai accen
tuată a rugbkdui nostru

ION OPRESCU

Jfer» euriojpentl w^remattw
ameFmmiM m fâweket ?

Două dintre cele mai bune echipe de baschet din Europa sînt cele 
ale Uniunii Sovietice și Franței. Fază din întUnirea disputată recent 
între ele la Paris (61—55, pentru Franța), în care se văd patru din
tre cei mai buni „actori" ai meciului: de la stingă la dreapta, 
Bocikarev, Antoine, Monetar și Torban, în lupta pentru balon

—------ *
Iată o întrebare pe care ne-au 

pus-o adeseori mulți dintre nume
roșii iubitori ai jocului de baschet 
din țara noastră. Și, trebuie să măr
turisim că ne este destul de greu 
să răspundem. De ce? pentru sim
plul motiv că confruntările dintre 
europeni și americani în, domeniul 
baschetului sînt rare si insuficient 
de concludente. Această întrebare 
își capătă o consistență tot mai 
mare, acum, cînd toate echipele din 
lume au trecut la pregătiri intense 
în vederea apropiatelor Jocuri Olim
pice de la Melbourne.

De fapt, baschetbaliștif europeni 
se întîlnesc cu cei americani doar 
în marile competiții mondiale, ceea 
ce este prea puțin pentru a se pu
tea face o justă precizare a valori
lor. Dacă întîlnirile directe sînt sin
gurul criteriu de comparație vala
bil, să aruncăm o scurtă privire a- 
supra clasamentului final al mari
lor competiții mondiale din ultimii 
ani.

1952 — Helsinki — a XV-a ediție

NOrteXT£RN£
In sportul capitalist este un lu

cru destul de obișnuit ca atleți, 
boxeri, luptători, cicliști, oameni 
puternici și talentați care au dus 
pe culmi înalte performanța spor
tivă, care au uimit lumea cu rea. 
Uzările lor să-și încheie în mod 
tragic nu numai cariera sportivă * 
dar însăși existența.

Să ni-1 amintim, de pildă, pe 
Cornelius Johnson, fost campion 
olimpic la săritura în înălțime care 
s-a sinucis din cauza mizeriei, pe 
Gertrude Ederlee, prima femeie 
care a traversat înot Canalul Mî- 
necii și care a ajuns într-un azil, 
pe ciclistul Serse Coppi pierit în
tr-o cursă sau să vorbim despre 
soarta puțin fericită a lui Jesse 
Owens și Joe Louis, doi dintre cei 
mai mari sportivi pe care i-a cu
noscut lumea. După cum se știe, 
primul, pentru a-și cîștiga existen
ța, a fost nevoit să alerge î.n 
cursele de cai, iar cel de al doi
lea să ia drumul penibil ăl luptă
torului de checi.

După ce steaua marilor sportivi 
profesioniști apune ei încearcă 
să-și cîștige existența vînzîndu-și 
numele proprietarilor de circuri, e- 
voluînd în baruri și cabarete, figu- 
rînd drept „capete de afiș" pe pro
gramul muzic-holurilor. Apoi, cînd 
și numele li se perimează, foștii 
campioni și recordmani coboară și 
mai jos pe scara societății accep- 
tî.nd contracte umilitoare, exhibi
ții degradante. Bătrînețea le adu
ce mizerie și sărăcie.

In rîndurile de mai jos, vom 
vorbi despre un alt sportiv pro
fesionist care pe vremuri a uimit 
lumea prin puterea sa: Primo Car- 
nera.

Fostul boxer profesionist italian, 
după ce a abandonat sportul cu 
mănuși, și-a căutat norocul la unul 
din studiourile de filme din penin
sulă. Se pare însă că Primo, lip
sit de talent și manifested o mare

★ ——-----

a Jocurilor Olimpice: 1. Statele U- 
nite 2. U.R.S.S. 3.. Uruguay 4. Ar
gentina 5. Chili 6.’ Brazilia 7. Bul
garia 8. Franța.

1954 — Rio de Janeiro — Cam
pionatele Mondiale: 1. Statele Uni
te 2. Brazilia 3. Filipine 4. Franța 
5. China 6. Uruguay 7. Canada 8. 
Israel.

Ce ne spun aceste clasamente, 
dintre care ultimul, cel de la cam
pionatele mondiale este neconclu
dent? (La această din urmă com
petiție nu au participat, din cauza 
refuzului autorităților braziliene de 
a acorda viză de intrare cîtorva 
dintre cele mai bune echipe de bas
chet din lume, printre care LI.R.S.S., 
Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia 
etc.,pe motiv că Brazilia nu are re
lații diplomatice cu aceste țări). Ca 
urmare, această competiție nu poa
te fi considerată concludentă.

Clasamentele ne arată că în ulti
mele competiții europenii nu au 
„ținut pasul" cu americanii. Sin
gura echipă care a dat o replică 

In blană de leopard...
greutate în memo
rarea chiar și a ce
lor mai scurte tex
te, nu putea spera 
decît roluri mărun
te d>e figurant. Și 
ca mulți alți spor
tivi profesioniști 
europeni, a căror 
glorie trecuse, el a 
traversat oceanul 
căutînd pe pămîn- 
tul „lumii noi" o 
a doua consacrare.

Primo Camera nu 
mai este tînăr. De 
aceea, nepuitînd 
face față eforturi
lor cerute de box 
sau de luptele li
bere el nu a găsit 
nimic mai bun de
cît un angajament 
mediocru la una 
din direcțiile mu

zic-holurilor ameri
cane.

— Cu colosul 
ăsta vom face 
treabă bună, și-au 
zis patronii, fre- 
cîndu-și mîinile a 
cîștig.

Și iată că a 
doua zi, afișe mari 
anunțau : 

— Carnera — canibalul! Un tar- 
zan modern mănîncă într-o singură 
repriză o pulpă uriașă de porc!

Reclama era făcută, astfel că în 
fiecare seară Primo „delecta" pu
blicul într-un bar din New-York.

îmbrăcat într-o blană de fiară 
sălbatică, leu, tigru sau leopard, 
Carnera apărea pe scenă și în su
netele stridente ale jazului, făcea 
diferite demonstrații de lupte li
bere sau box. La sfîrșif, ca „punct 
forte" al programului, „omul fiară” 
trebuia să înghită pe nerăsuflate 
o pulpă imensă de porc și să bea

puternică a fost formația Uniunii 
Sovietice. De altfel, în finala de 
la Helsinki, pe care au disputat-o 
cu echipa S.U.A., baschetbaliștii so
vietici au tăcut o deosebită impre
sie prin tehnica desăvîrșită pe care 
au arătat-o.

Bulgarii și francezii s-au calificat 
în turneul final, unde însă, epuizați 
fizicește, au ocupat ultimele două 
locuri. Celelalte echipe din Europa 
s-au prezentat destul de slab.

La Rio, dintre echipele europene 
care au participat la competiție, 
doar formația Franței a făcut figură 
onorabilă, fiind aproape de valoa
rea celor mai bune.

Anul acesta, echipa franceză a 
studenților din Paris — P.U.G. — 
una din cele mai bune din Franța, 
s-a deplasat în Statele Unite, unde 
a susținut șapte întîlniri cu cîteva 
din cele mai bune echipe studen
țești americane. Victoriile au fost 
împărțite. Trei au revenit francezi
lor și patru colegilor l.or americani. 
Cert este faptul că americanii nu 
s-au dovedit cu mult superiori fran
cezilor nici sub aspect fizic, nici 
sub cel tehnico-tactic. Să fie oare 
actsta tin semn că baschetul euro
pean s-ar apropia de cel american?

Ce concluzii se desprind din aces
te sumare considerațiuni. Că, deo
camdată baschetul american domină 
arena mondială. Va fi infirmată a- 
ceastă supremație la Melbourne? 
Rămîne de văzut! Pînă atunci, pen
tru a ne clarifica într-o măsură oa
recare, să așteptăm rezultatele unui 
turneu interesant, care va fi plin 
de învățăminte. Este vorba de par
tidele pe care echipa de baschet a 
U.R.S.S le va susține în America 
de Sud unde va întîlni, la începu
tul lunii viitoare, Argentina, Brazi
lia și Uruguayttl, echipe conside
rate printre cele mai bune din lume. 
Deocamdată să acordăm creditul 
nostru echipei Uniunii Sovietice și să 
așteptăm cu încredere rezultatele ei 
în turneul stid-american, pentru a ne 
edifica pe deplin asupra posibilită
ților reale ale baschetului european.

D. GALIMAGHI

Priviți-l pe Primo Camera. Nu este pe un ring de 
lupte, ci pe scena unui „Mtusick Hali" american. 
Primo (ine în mina stingă o bucată din pulpa de 
porc, iar în dreapta cana cu apă, așteptînd parcă 

să i se spună... Poftă bună!

o cană uriașă de apă. Spectatorii, 
înfierbîntați de vin, aplaudau fre
netic iar uneori cereau chiar... bi- 
sarea programului.

Și „omul fiară" se supunea docil 
dorinței fiarelor cu chip de om, 
căci altfel risca să fie concediat.

Am omis un amănunt important: 
pentru' fiecare reprezentație Car
nera primea o renumerație de... 2 
dolari, din care patronul scădea, 
firește, prețul cărnii consumate pe 
scenă...

1. OCHSENFELD

INTERZIS MALA
PENTRU „HOȚII" DE...

STARTURI

„Start greșit". De cite ori, In 
timpul concursurilor atletice, n-am 
asistat la starturi greșite, „furate" 
cum M se spune în vocabular cu
rent, regretînd că întrecerea pe 
care o așteptam cu atîta nerăbda
re va mai întîrzia cîteva minute.

Problema startului greșit este 
foarte veche. La olimpiadele an
tice a existat, la început, o sin
gură probă, cursa stadiului, care 
măsura aproximativ 192 metri. 
Numele învingătorilor figurează în 
însemnări încă din anul 776 îna
intea erei noastre. Există însă și 
un amănunt inedit în legătură 
cu întrecerile. Astfel, alergătorul 
care pleca înaintea celorlalți, cu 
alte cuvinte cel care „fura" star
tul, era pedepsit într-un mod foar
te original: starterul îl bătea cu 
nuiele pe spinarea goală. După 
această „cheîfăneală" atletul avea 
din nou dreptul eă participe la 
cursă.

Iată o soluție caie credem că 
nu i-ar surîde unui sprinter mo
dern...

N-AU VRUT SA CREADA, 
DEȘI ERA ADEVARA1...

In anul 1907 a avut Ioc în 
Italia o tradițională cui să ciclistă 
pe traseul Milan-San Remo. Spre 
surprinderea generală, victoria a 
revenit unui ciclist complet necu
noscut, Cesi din Toscana, care a 
sosit cu 9 minute înaintea marilor 
favoriți ai întrecerii.

A doua zi, cînd ziarele anunțau 
victoria lui Cesi. au început să 
zbîrr.îie telefoanele redacțiilor, iar 
curierii aduceau pachete de tele
grame cu un conținut asemănător: 
cititorii nu credeau în victoria ne
cunoscutului ciclist, socotind cele 
publicate drept... o glumă. Moti
vul :

Data de pe calendar arăta I 
aprilie 1907 ,

...AU CREZUT DAR ERA 
PACALEALA

Revista poloneză „Sportow!ec“ 
și-a făcut o specialitate îr. a 
„trage" cititorilor cîte o păcălea
lă de fiecare 1 aprilie. Astiel, anul 
trecut, revista a publicat un arti
col sub titlul „O mare senzație pe 
ringul din Krakowia". Se vorbea, 
în material’, despre un anume 
Mateius Grominski, în vîrstă de 18 
w, Oare s-ar fi prezentat la 

Krakowia, cerînd să se întreacă 
cu cel mai bun boxer al țării. 
Se arăta despre Grominski că are 
calități fizice excepționale : înăl
țime 2,26 m., greutatea 142 kg, 
El afirma că în întreg voivodatul 
Belostoksk nu și-a găsit egal și 
că acum dorește șă-și încerce for
țele cu cel mai puternic om al 
Poloniei. Adversar al lui Gro
minski a fost desemnat campionul 
Poloniei la categoria semi-grea 
Greszelek. Experimentatul boxer 
s-a ferit cu abilitate în prima re
priză, dar în repriza secundă o 
lovitură la maxilar l-a pus K.O. 
Articolul a produs multă senzație, 
amatorii de sport văzînd în Gro
minski un viitor mare campion. 
Dar numai pînă a doua zi, cînd 
s-a aflat că totul n-a fost' decît o 
farsă de 1 aprilie.

Deși exista acest precedent, re
vista a reușit și în acest an să 
plaseze o păcăleală. La 1 aprilie, 
a apărut știrea că celebrul sulițaș 
american Franklin Held se află 
la Varșovia, antrenîndu-se laolal
tă cu Sidlo. Se spunea că la antre
nament cei doi atleți au reușit 
performanțe superioare recordului 
mondial oficial. Știrea a fost re-’ 
produsă de numeroase ziare euro
pene printre care și cotidianul 
sportiv francez „L’Equipe". Pînă la 
urmă însă s-a aflat că Held este 
la Miami, unde își trata umărul 
bolnav.

Să vedem ce pregătește „Spor- 
towiec" pentru 1 aprilie 1957...

VALERIU CHIOSE
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Lupta dintre Hopkins
Benia 1954. Pe stadionul Neu

feld din captala Elveției sînt pre- 
zenți cei mai buni atleți de pe 
continent. Cu acest prilej pe foaia 
de concurs la săritura în înălțime 
sînt scrise pentru prima oară îm
preună două nume: Thelma Hop
kins (Anglia) și Iolanda Balaș (R.P 
Romînă). Sînt cele mai tinere 
concurente ale campionatelor, dar 
nu și cele mai puțin cunoscute. 
După o luptă grea, de cîteva ore. 
până la urmă au rămas pe drumul 
spre titlul die campioană a Euro
pei numai aceste două atlete. Vă 
reamintiți desigur că la 1,65 m. 
Iolanda a trecut din prima încer
care, egalînd recordul țării noas
tre, iar Thelma Hopkins a sărit 
numai din a doua încercare. Se 
părea că lupta se terminase și că 
Iolanda Balaș avea să înscrie pen
tru prima oară numele unei atlete 
din România pe lista campioane
lor continentului. Din păcate, însă, 
nu a fost aișa, căci la 1,67 m. 
atleta engleză a trecut această 
înălțime, pe cînd Iolanda nu a 
reușit să o treacă. De atunci între 
Hopkins și Iolanda s-a înfiripat 
nu numai o legătură prietenească, 
ci și o puternică rivalitate sporti
vă. Concurs de concurs, chiar dlacă 
nu se află împreună în fața ace
leiași ștachete, și Thelma și lo- 
landa se gîndesc una la cealaltă, 
urmărindu-și rezultatele. Anul tre
cut, la Oslo, Iolanda a sărit 1,70 
m. pentru ca puțin mai apoi Hop
kins să sară 1,71 m. A doua în- 
tî'lnire „directă" între aceste două 
atlete a avut loc cu ocazia cam-

UN TURNEU
PLIN DE ÎNVĂȚĂMINTE

(Urmare din pag. l-a) 

tușe, după clștigarea balonului, să 
atace deschiderea.

Jucătorii romtni au arătat o 
combativitate deosebită, care, din 
păcate, a constituit princinala lor 
armă de luptă. Ei n-au reușit să 
ducă la bun sflrșit acțiunile pe 
care le inițiau pe linia de trei 
sferturi. Deși au sezisai că ad
versarul este vulnerabil țn apă
rare, nici Chiriae (căruia i-au 
reușit cîteva pătrunderi) și nici 
Ilie Ion n-au terminat acțiunile 
întreprinse. Astfel, Chiriac n-a 
schimbat direcția atacului după 
ce „găurise", ci a intrai in dis
pozitivul liniei de trei sferturi 
adverse, iar Ilie Ion, Intr-un atac 
supranumeric de 3 contra 1, a 
folosit, cu totul inoportun, lovitura 
de picior. Intr-o situație asemă
nătoare. dar în primul meci, tt- 
nărul Țibuleac (situație de 3 
contra 2) a întîrziat pasa. La o 
fază următoare, el a pasat prea 
devreme, dlndu-i posibilitate „vul
poiului" Davies să intercepteze 
balonul.

Deschiderea noastră, în ambele 
jocuri, a prezentai serioase defi
ciențe, atît în ceea ce privește 
precizia paselor și oportunitatea 
lor (D. lonescu) cit și continua
rea pasei pe trei sferturi (M. Ga- 
brielescu lovituri de picior exa
gerate). De asemenea, poziția Ju
cătorilor liniei de trei sferturi și 
în special a centrilor, păcătuiește 
prin aceea că nu creează o sufi
cientă adîncime; atunci cînd a- 
tacă ea nu se poate lansa sufi
cient, iar cînd se apără la orice 
pătrundere a adversarului se cre
ează pericolul marcării unei încer
cări, deoarece, în momentul pă
trunderii, adversarul se află tre
cut de linia ultimului jucător al 
liniei (valabil pentru ambele for
mații bucureștene și în special 
pentru cea secundă).

In privința comportării celor 
două înaintări, cred că aceea care 
a jucat miercuri a corespuns, Iar 
atît timp cît linia a 111-a a re
zistat și rezultatul a fost egal: 
0—0. înaintarea echipei A, a fost 
compartimentul forte al formației. 
Dintre tinerele elemente, care au 
evoluat în aceste jocuri s-au re
marcat Ion Florescu, Florea Ca
rol, C. Bărăscu, N. Căoușan, Al. 
Teofilovici.

Ca prime concluzii, în afară de 
cele spuse pînă acum, cred că va 
trebui să ne îmbunătățim mișca
rea tactică in teren, în' soecial 
a jucătorilor care nu poartă, min
gea, să ne gîndim la practicarea 
jocului de rugbi în 7 (mai ales 
pentru tineret), și să ne preocupe 
mai mult fentele, frînările, schim
bările de direcție . și întoarcerile 
individual.

și Balaș... continuă
pionatelor internaționale. înaintea 
concursului am avuit prilejul să 
discutăm cu Thelma Hopkins, care 
ne-a spus printre altele : „O apre
ciez foarte mult pe Iolanda. Am 
urmărit-o din ziare tot anul. îi 
cunosc rezultatele și valoarea. 
Păcat că timpul nu este prea bun 
(NR ploua mărunt și era frig) ca 
să putem sări cît mai bine. Nu 
știu încă cine va fi cîștigătoarea, 
dar sînt convinsă că nu se va câș
tiga cu mai mult de 1,67 m? ... 
Și, intr-adevăr, concursul a fost 
cîștigat cu 1,67 de Iolanda Balaș, 
care și-a luat astlel o frumoasă 
revanșă.

Anul acesta Thelma Hopkins a 
reailizat, Dnlr-tirau.l din primele ei 
concursuri, un rezultat excepțio
nal de 1,74 m. cu care a stabilit 
un nou record mondial, în timp 
ce Iolanda, luptîndu-se ou viratul 
extrem de puternic, nu a putut sări 
la „Cupa Iașilor", iar la București, 
în prima etapă a campionatului 
republican de atletism pe echipe, 
iarăși cu vînt potrivnic, a reușit 
numai 1,62 m.

— Regret că timpul acesta urî- 
cios îmi este atît de potrivnic, ne-a 
spus Iolanda. Mă simt destul de 
bine pregătită pentru rezultate cît 
mai bune, pe a are însă — In to
cește candițiuni — nu te pot rea
liza. Vă asigur însă că va veni și 
„timpul" lor și sper, cît de curînd.

Intr-adevăr, sîmbătă, pe stadio
nul Tineretului, Iolanda Balaș a 
realizat un excelent rezultat sărind 
1.69 m. (a doua performanță 
mondială a anului), și a avut în
cercări destul de bune și la 1,71 m

In orice caz, ,,'lupta“ cu Hop
kins continuă...

ROMEO VILARA

Constantin Dum trescu pe locul II 
în clasamentul general înajatea ult’mei etape
(Urmare din pag. t-a)

— Dumitrescu este un mare cam
pion. Păcat ca n-are mal mult cu
raj la finiș!

Dar bucuria noastră este brusc 
întreruptă. Micul grup a încetinit 
alura. Cestari, excelent cățărător, a 
încercat să se desprindă pe cîte
va dealuri, dar n-a reușit In zare 
se văd turlele din Brno și aco
perișurile roșii de țiglă ale masi
velor clădiri. Cicliștii au pus mîi- 
nile sus pe ghidoane. Alura a scă
zut simțitor. Este evident că toți 
se pregătesc pentru sprintul final. 
Pe ceilalți nu-i interesează dacă 
vor pierde din avansul pe care-t 
au față de pluton 30 sec. — I 
min. sau chiar 2, deoarece se află 
pe poziții inferioare în clasamen
tul generali individual. Ajungem 
cu mașina la nivelul plutonului lui 
Dumitrescu. Ii facem semn să în
cerce o evadare de unul singur. 
Ne răspunde că este imposibil de
oarece este bine supraveghiat. A- 
tunci altă soluție nu este: va tre
bui să ducă trena de unul singur 
kilometri întregi în morișca dez
organizată pentru ca sâ poată rea
liza planul ce și-l propusese (cuce
rirea tricoului galben). Dar de 
unul singur împotriva unui pluton 
desigur nu se poate iniția nici o 
acțiune care să fie încununată de 
succes. Pe străzile orașului obiș
nuitul iureș. Atacă Schur, apoi 
Cestari, din nou Schur, de data a- 
ceasta cei care se reped sînt Ko 
lev și Bende și la fiecare 900 de 
metri o altă încercare, o altă ac
țiune creată pentru obținerea unei 
poziții favorabile demarajului fi
nal. Acestor atacuri C. Dumitrescu 
nu le poate face față și cedează. 
Totuși energica sa evadare reali
zată la km. 30 și pe care a sus
ținut-o cu toate eforturile de-a 
lungul a 140 km. i-au adus un 
meritat loc II în clasamentul ge
nerat individual și bine înțeles po
sibilități înzecite de cucerire a pri
mului loc în etapa care se va des
fășura mîine (n,r. astăzi) pe ruta 
Brno — Praga.

Iată acum clasamentul etapei: 
1. Schur 44i 38:33; 2. Cestari ace
lași timp; 3. Klevțov 4h 38:43; 4. 
Kolev același timp; 5. Plank 4h 
38:53 ; 6. Oestergard 4h 39:i5; 7. 
Novak același timp; 8. Bende 4h 
39:20; 9. C. Dumitrescu 4h 39:31; 
10. Romagno'i 4h 42:13... Moiceanu 
și Șandru au sosit într-un plu
ton care a fost cronometrat cu 
timpul de 4h 43:56. Pe echipe e-

Elena leuștean invitată 
latin mare concurs internațional 

in Portugalia
Intre 25 și 27 mai va avea loc 

la Lisabona un mare concurs de 
gimnastică la care vor participa 
sportivi din Franța, Spania, Italia și, 
bineînțeles, Portugalia. Concursul 
este organizat de „Sporting Club“ 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani de 
la înființarea sa. La acest concurs 
a fost invitată și campioana țării 
noastre, maestra sportului Elena 
Leuștean, care va face deplasarea 
peste cîteva zile. Se va concura 
numai la exerciții liber alese.

Echipa feminină de baschet 
Știința București a plecat 

la Varșovia
Ieri dimineață a plecat spre Var

șovia echipa feminină de baschet 
Știința București, care în zilele de 
17, 19 și 20 mai va susține me
ciuri cu selecționate din capitala 
R.P. Polone. Echipa Știința Bucu
rești a deplasat următorul lot: Ele
na Tintorescu, Violeta Zăvădescu, 
Zamfirița Belu, Teodora Simionescu, 
Ștefania Tomescu, Hilde Eordogh, 
Maria Ekert, Xenia Nistor, Ana Firi- 
rnide, Anca Pop, Eva Ferencz și 
Ella Mayer-Blaga. Antrenor prof- 
Leon Teodorescu.

Sosirea la Gorlitz oferd o luptă 
irezistibil. G. Schur îl întrece pe 

tapa a revemit formației Uniunii 
Sovietice cu timpul de 14 h 01:54.

Iată acum clasamentul general 
individual înaintea ultimei etape: 
1. Krolak (R. P. Polonă) 52h 
29:16; 2. C. Dumitrescu (R. P. 
Romînă) la 2 min. 30 sec.; 3. 
Koîumbet (U.R.S.S.) la 4 min. 15 
sec,; 4. Nyman (Finlanda) la 4 
min. 22 sec.

Noi întilniri internaționale
In următoarele săptămîni luptă

torii noștri fruntași vor susține noi 
întîlniri internaționale. Astfel, la 
sfîrșitul lunii mai, un lot de luptă
tori va participa la întrecerile de 
lupte clasice din cadrul „Cupei 
Mondiale". La mijlocul lunii iunie 
ne va vizita țara echipa de lupte 
din Subotița (R.P.F. Iugoslavia).

& Recent au început la Wroclaw 
campionatele de scrimă ale R.P. Po
lone. Iu proba feminină de floretă 
titlul de campioană a țării a fost 
cucerit de Orzechowska, în timp ce 
la floretă bărbați pe primul loc s-a 
clasat Reychman.

® Duminică s-a desfășurat Ia Bel
grad întîlnirca internațională de 
baschet dintre echipele reprezentati
ve masculine și feminine ale R.P.F. 
Iugoslavia și Franței. Sportivii fran
cezi au obținut victoria la bărbați cu 
scorul de 44-31 (19-11), iar la femoi 
cu 36-34
• Da Sofia a sosit vineri echipa 

selecționată de haltere a R.S.S. 
Ucrainene. Halterofilii sovietici vor

ECHIPA BRAZILIEI ȘI-A ÎNCHEIAT 
TURNEUL DIN EUROPA DAR... CU 

UN BILANȚ ^SATISFĂCĂTOR

Din cele 7 meciuri pe care echipa 
Braziliei le-a susținut pe continent, 
numai 3 s-au terminat cu victoria e- 
chipei sud-americane. Și acestea, la 
scoruri minime: 1-0 cu Portugalia și 
cu Turcia, și 3-2 cu Austria. Repre
zentativa Braziliei a terminat la e- 
galitate alte 2 partide, 1-1 cu Elve
ția și 0-0 cu Cehoslovacia și a fost 
învinsă cu 3-0 de Italia și 4-2 de An
glia.

In ultimul joc al turneului desfă
șurat recent la Londra, brazilienii au 
practicat un joc dur și au scăpat ,,ca 
prin minune’’ de o înftîngere și mai 
categorică. In primele minute en
glezii conduceau cu 2-0, și numai 
forma excelentă a portarului brazi
lian Gibnar a împiedicat măr-rea 
scorului. După pauză, brazilienii au 
egalat, iar mai apoi gazdele au be
neficiat de două penaltiuri pa care 
însă le-au ratat. In ultimele -20 mi
nute englezii au atacat puternic, 
reușind să înscrie alta 2 puncte și să 
obțină victoria cu 4-2.

Fără îndoială că brazilienii nu pot 
fi mulțumiți cu un asemenea palma
res, cu atît mai mult cu cît golave
rajul este negativ: 8 goluri marcate 
și 10 primite. Este foarte adevărat 
că brazilienii au venit în Europa cu 
o echipă tînără, pe care antrenorul 
Costa o pregătește pentru campio
natul mondial. Totuși, specialiștii 
consideră că echipa Braziliei nu a 
satisfăcut exigențele nici din punct 
de vedere tactic și nici din cel al 
eficacității. In toate meciurile susți
nute jucătorii sud-americani s-au 
evidențiat printr-o excelentă pregă
tire tehnică, însă eficacitatea liniei 
de atac a lăsat mult de dorit.

MANCHESTER UNITED A ClȘTI- 
GAT CAMPIONATUL ANGLIEI CU 

UN AVANS DE 11 PUNCTE...

Recent au luat sxîrșit, în cele trei 
divizii, campionatul Angliei. In pri
nsa categorie a țării, pe locul în- 
tîi s-a clasat Manchester United, 
care a cîștigat detașat campionatul, 
cu un avans de 11 puncte. Această 
victorie categorică se datorește fini
șului excepțional al acestei echipe, 
neînvinsă în ultimele 14 etape. De

deosebit de pasionantă: demarlnd 
Wisniewski

In clasamentul general pe echipe, 
situația este următoarea; 1. U.R.S.S. 
157h 24:43; 2. R.P. Polonă 157h 
35:25; 3. Belgia 158 h 04:12; 4. R.D. 
Germană 158h 05; 12; 5. R.P. Ro
mînă 158h 09:26.

Astăzi se desfășoară ultima eta
pă (a XlLa) pe ruta Brno — 
Praga (226 km.).

EMIL IENCEC

ale luptătorilor noștri
Oaspeții, în rîndurile cărora se află 
sportivi de valoare, din reprezenta
tiva națională, ca Goloșin, Cuzdi, 
Jovanov, Simic, vor susține întîlniri 
cu selecționate de asociații la Bucu
rești, Reșița și Arad. Tot la juma- 
tatea lui iunie se va desfășura la 
București o întîlnire de lupte libere 
cu participarea echipei austriace 
Hercules.

Pe scurt
susține două întîlniri prietenești cu 
echipa reprezentativă a R. P. Bul
garia.

A In cadrul unui concurs de înot 
organizat de asociația Lokomotiv la 
Moscova, înotătorul sovietic Arkadii 
Golovcesiko a stabilit un nou rzjord 
unional în proba de 200 m. bras cu 
timpul de 2*35”4/10. Vechiul record al 
țării era de 2’36”l/10.
• La Șanhai, aruncătoarea Ciu Ba<> 

Ciu a obținut 46,89 m. la disc (nou 
record al R.P. Chineze), iar Ciu Min 
a ameliorat recordul țării sale la lun
gime: 7,01 m. 

altfel, în cursul campionatului Man
chester United nu a suferit nici o 
înfrîngere pe teren propriu. Din pri
ma divizie au retrogradat Hudders
field și Sheffield United, prima dato
rită golaverajului mai slab decît al 
celeilalte echipe amenințate, Aston 
Vkla. Aceasta din urmă, supranumită 
echipa /.miliardarilor”, a făcut efor
turi deosebite pentru a scăpa de re
trogradare. Cu toate că patronii săi 
au cheltuit sume enorme pentru a- 
chiziționarea jucătorilor, Aston Villa 
nu a fost lipsită de emoțiile, retro
gradării. In divizia a Il-a pe primele 
locuri s-au clasat: Sheffield Wednes
day și Leeds United, care au promo
vat in prima divizie. Prima ajunge 
în divizia I, după o absență de un 
an, iar cea de a doua după o absență! 
de 9 ani. In divizia IlI-a pe locurile 
fruntașe s-au clasat Leyton Orient 
și Grimsby Town, care au promovat 
în divizia a Il-a. Leyton Orient a 
jucat ultima oară în divizia Il-a cu 
28 ani în urmă, iar Grimsby cu 4 
ani în urmă.

Iată clasamentul definitiv al primei 
divizii:

1. Manchester
United* 42 25 10 7 83:51 69

2. Blackpool 42 20 9 13 86:62 49
3. Wolverhampton 42 20 9 13 89:65 49
4. Manchester City 42 18 10 14 82:60 46
5. Arsenal 42 18 10 14 60:61 45
6. Birmingham 42 18 9 15 75:57 45
7. Burnley 42 18 8 16 64:54 44
8. Bolton 42 18 7 17 71:58 43
9. Sunderland 42 17 9 16 80:95 43

10. Lutton Town 42 17 8 17 63:64 42
11. Newcastle 42 17 7 18 85:70 41
12. Porstmouth 42 16 9 17 73:85 41
13. W. Bromwich 42 18 5 19 58:70 41
14. Charlton 42 17 6 19 75:81 40
15. Everton 42 15 1,0 17 55:69 40
16. Chelsea 42 14 11 17 C4:77 39
17. Cardiff 42 15 9 13 55:69 39
18. Tottenham 42 15 7 20 61:71 37
19. Preston 42 14 8 20 73:72 36
20. Aston Villa 42 11 13 18 52:69 35
21. Huddersfield 42 14 7 21 54.83 35
22. Sheffield U. 42 12 9 21 63:77 33

U. R. S. S.
SPARTAK IȘI MENȚINE POZIȚIA 

DE LIDER

Etapa a VIIT-a a campionatului 
URSS a fost caracterizată de numă
rul mare de goluri înscrise. Intr-a
devăr, în cele șase meciuri dispu
tate joi, vineri și sîmbătă, au fost 
marcate nu mai puțin de 24 puncte, 
adică exact cîte 4 de joc.

Sub seninul unei aprige dispute 
s-a desfășurat pasionantul „derbi” 
al Moscovei, meciul de tradiție Spar- 
tak-T.D.S.A. Atît desfășurarea jocu
lui cît și evoluția scorului au fost 
palpitante. La început a condus 
Spartak, urcîndu-șl avantajul pînă la 
2-0. Dar militarii reușesc să egaleze 
printr-un splendid efort colectiv. La 
scorul de 2-2 Spartak ia din nou 
conducerea printr-un gol marcat... în 
propria poartă de un fundaș militar. 
Pînă la sfîrșit, ambele echipe mai 
înscriu cîte un punct, astfel că flu
ierul final găsește scorul de 4-3 în 
favoarea echipei Spartak.

Jucînd la Sverdlovsk, Burevestnilc 
și-a continuat șirul victoriilor între- 
cînd cu 2-1 echipa locală Casa Ofi
țerilor. Această victorie aduce for
mația din Chlșlnău pe locul doi în 
clasamentul campionatului pentru 
că Torpedo, care se afla la egalitate 
cu fotbaliștii moldoveni, a terminat 
nedecls (0-0) cu Dlnamo Kiev. De 
remarcat că la Moscova dinamoviștii 
din Kiev au realizat sîmbătă al șa
selea meci nul consecutiv, ca șl Ze
nit de altfel, care a terminat la ega
litate (3-3) cu Dinamo Moscova.

Tată clasamentul după CP4 etape:

INTILNIRILE FOTBALIȘTILOR
MAGHIARI ȘI CEHOSLOVACI

Spartak 3 5 2 1 SS 9 1»
Burevestnik 9512 19:15 11
Dinamo Moscova 3341 13:10 10
Torpedo s 422 17:13 10
Zenit -.161 9:10 8
Dinamo Kiev 7161 7: 8 8
T.D.S.A. 3233 16:16 7
Lokomotiv 7 2 2 3 8:7 5
Dinamo Tbilisi 7142 9: 9 6
Casa Ofițerilor 7 2 1 4 9:18 5
Sahtior 8 0 5 3 8:17 5
Rezervele de Muncă 7 1 2 4 9:’.5 4

Fotbaliștii din loturile Ungariei șl 
Cehoslovaciei se pregătesc Intens în 
vederea întîlnirilor dini re reprezen
tativele celor două țări oare vor 
avea loc ia Praga și Budapesta. Marți 
reprezentativa Cehoslovaciei va juca 
cu echipa engleză Lutton Town, iar 
selecționatele maghiare vor susține 
meciuri de antrenament.

Sîmbătă la Praga se întîlnesc re
prezentativele B ale Cehoslovaciei și 
Ungariei, Iar duminică la Budapesta 
se vor întrece echipele de juniori 
și primele echipe «ale celor două țări.

Echipa maghiară Vdros Lobogo va 
pleca la sfîrșitul acestei săptămîni 
în R.F. Germană unde va susține mai 
multe întîlniri ia Munchen. Frank
furt și Nurnberg.

★
La 11 mai s-a desfășurat la Kar

lovy Vary întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipa locală Dina
mo și echipa poloneză Wisla Craco
via. Fotbaliștii polonezi au obținut 
victoria cu scorul de 2-1 (0-1).

& In campionatul de cros al Unga
riei proba de 4600 m. a fost cîștigată 
de Tabori 11:52,2 iar Ia 10.000 m. pe 
primul loc s-a clasat Jeszenszki cu 
30:42,0, înaintea lui Rczsnoyi și Ko
vacs.
• Duminică la Eger în cadrul unui 

concurs de navație la care au parti
cipat componenții lotului olimpic, 
Nycki a obținut 2:08,8 pe 230 m. liber 
iar Valeria Gyenge a realizat 5:13,8 pe 
400 m. liber.

@ Atletul polonez Sidlo, campion al 
Europei la proba de aruncarea suli
ței, a fost invitat să participe Ia o 
reuniune de atletism care va avea loc 
la 26 mai la Modeste. în California.
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