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Miine tot pe stadionul „23 August”

Al doilea joc al echipei engl eze Lutan 
i-amiază tot pe stadionul „23 August", 
a echipei C.C.A. actualul lider al campionatului nostru. După 

furnizat duminică împotriva formației dinamoviste de cuitre 
iliștii englezi și după categorica victorie obținută de C.C.A. in 
iul cu Flamura roșie Arad, partida de miine este așteptată ou 

teres și mai mare datorită perspectivelor unui spectacol su- 
•r chiar și celui de duminică.
Programul va fi completat cu o interesantă întîfnire de c:.m- 
at între Dinamo București și Locomotiva Timișoara — cam- 
na meciurilor nule. Așadar, cuplajul de miine are următorul 
ram ; 
Ora 
tusu 
Ora 

feti)

ieșirea de pe stadionul „23 
d“, duminică după meciul 
k>—Luton Town, mulțimea 
ectatori care se scurgea spre 
nu mai contenea cu comen- 

>, încintaită de calitatea spec- 
iui fotbalistic care i se ofe- 
Și pe bună dreptate. Zecile 

ii de spectatori prezenți în 
ie au asistat la un meci 
•tbal căruia aproape că nu 
i oe să-i reproșeze. Ambele 
iții și mai cu seamă Luton 

au arătat frumuseți ale jo- 
de fotbal, au dovedit cit de 
se poate realiza atunci cind 
•reocupat de calitatea jocului. 
•izind un joc de calitate, vic- 
vine de la sine* — ne sipu- 
eri antrenorul Rudi Wetzer, 
j| nostru international „Ca- 
a jocu'ui m-a satisfăcut din 
Cind nu se urmărește cu ori- 
ef rezulțctul; fotbalul nu are 

de cîștigat" ne-a declarat 
îaționalul .Vasile Za vodă, 
emenea comentarii dovedesc 
icul de duminică și-a atins 

_ si și el a fost plin de învăță- 
e pentru toți. Tehnica indivi- 
i excrten'ă a oaspeților, va
lea acțiunilor lor în mișcate, 
chwnburi de locuri derutante, 
H mingii corect și sigur, jo- 
a intercepție, jocul elastic și 
nins al compartimentelor, lo- 
corectă a mingii, protejarea 

asarea ei la momentul opor- 
- toate acestea au făcut parte 
>agajuâ bogat de cunoștințe al 
liș'.iilor englezi cu care au 
t un adevărat spectacol fot- 
jtic. De altfel nici nu trebuie 
rine pentru că Luton Town este 
din bunele echipe ale primei 
profesioniste engleze. Ea o- 

locul 10 (din 22 de echipe), 
între ea și a doua clasată este 
ferență de numai 7 puncte, iar 
nltima atașată este despărțită 

de 9 puncte. De aici se vede 
>rlma ligă ocazionează o în- 
sre foarte echilibrată, echipe-

15.30: Dinamo București —Locomotiva Timișoara (arbitru 
Arad).
I7..15 : C.CA. — Luton Town (arbitru M. Cruțescu Bu-

Festivitate de premiere
Ieri a avut loc festivitatea de 
emiere a asociațiilor spor- 
re evidențiate în activitatea 
M.A. și Spartachiada sindicală 
e anul 1955).
„Cupa C.C.S." la G.M.A. a 
venit asociației Constructorul, 
re și-a depășit angajamen
te cu 816,2 la sută, urmată 
: asociațiile Locomotiva, Pro- 
țesul. Minerul, Știința etc. 
r Spartachiada sindicală, cele 
ei cupe oferite de C.C.S. au 
st cîștigate de asociațiile 
iiința. Metalul și Progresul.

Town va avea loc mii ne 
de data aceasta în ccm- 

le fiind de forțe sensibil apropiate.
Alături de Luton Town, Dina

mo a avut o comportare onorabilă 
și putea obține un rezultat mai 
bun, dacă înaintarea nu ar fi pă
cătuit prin lipsă de finalitate și 
dacă apărarea n-ar fi jucat neatent 
în ultimele minute. Despre dina- 
moviști, oaspeții au frumoase apre
cieri, ca și despre joc „Am lost 
plăcut impresionași de simpatia cu 
care am fost înconjurați încă de 
la sosire, locul a fost frumos și 
rezultatul ne bu.ură, cu atît mai 
mult cu cît fotbaliștii de la Dina
mo ne-au dat o replică dîrză. Ad
versarilor noștri le putem „repro
șa" însă, că au abuzat de pase 
scurte și de combinații stereotipe 
fără să dea varietate joculuf, ceea 
ce a fost tocmai arma noastră prin
cipală. Cred că portarul romln a 
greșit la al doilea gol cind trebuia 
să lasă* — ne-a declarat Delly 
Duncan, managerul echipei, A- 
herr.e, căpitanul echipei (de 22 

ori selecționat in echipa Irlandei) 
ne-a spus ; „Ne pare bine că pri
mul nostru meci în Romînia a 
coincis cu o victorie. locul a fost 
fair și de bună calitate. Luton a 
jucat bine în prima repriză, dar 
slab în fața porții. Dinamo a rea
lizat bune combinații, lipsite insă 
de finalitate. Arbitrul a condus 

foarte bine, fiind cel mai bun ar
bitraj pe care l-am întilnit în cele 
trei meciuri susținute în turneul 
actual pe

Acestea 
Firește că 
tad cu și

continent".
slnt primele impresii, 

meciul de mîine, aștep- 
mai mare interes, ne va

prilejui și alte comentarii.

Gh. Fiat și Luca Romano s-au an gajat într-un îndlrjit schimb de lo
vituri de aproape !

(Foto: I. MATEI)

Un duel pentru minge între Bâouț 1 și Pearce

Pe marginea campionatelor de box x

Ceea ce nu se poate vedea pe ring...
... Scăldat în 

ringul de pe
razele reflecta», a'.or. 
Stadionul Republicii 

pare o strălucitoare insulă a lu
minii, pierdută î.n noapte. E seara 
mult așteptată a finalelor. O în
trecere s-a sfîrșit... învingătorul 

îmbracă tricoul de campion., învin
sul privește au... jind la toată a- 
oeastă operație. Cei doi adversari 
își string din nou mâinile și co
boară treptele ringului, pierind în 
întuneric. O altă pereche le va lua 
locul în ring. Pentru privitorul 
din tribună povestea întrecerii s-a 
încheiat acolo, intre corzile „ca
reului -fermecat" ...Nimeni nu știe 
însă că meciul continuă mai tîrziu, 
că fazele lui sînt analizate de an
trenori și specialiști (și uneori mo; 
tive sînt berechet 1), că sportivii 
comentează cu aprindere lupta, iar 
î<n cabine, înconjurați de prieteni, 
- vjgiliștH se bucură sau dau 
curs nestăvilit dezamăgirii...

După primul meci, L. Ambruș, 
care a îmbrăcat primul tricou da 
campion, a avut de susținut o... 
luptă și mai serioasă ca să poată 
ajunge pînă la vestiar. L-au îm
brățișat mulți prieteni, l-au felici
tat zeci și zeci de spectatori și 
Ambruș a trebuit să facă uz de 
toate... eschivele pe care le cunoștea 
ca să sca.p? de in'istenf'le entu-

Duminică 27 mai, pe aeroportul 
Dunakeszi din Budapesta se va da 
startul în prima probă a celui mai 
important eveniment aeromodelis- 
tic .al anului: concursul internatio
nal de aeromodele.

In apropiata competiție sportivă, 
care în acest an se anunță foarte 
disputată participă constructori de 
aciromodeile din Uniunea Sovietică, 
>R. P. Chineză, R. P. Polonă. R. P. 
Bulgaria, R. P. Ungară, R. P. Ro- 
mînă, R. Cehoslovacă, R.P.F. Iu
goslavia și R.D. Germană. In vede
rea unei cît mai bune comportări, 
lotul nostru nap rezon te tiv a urmat 

ziaștilor. In cabină s-a așezat obo
sit pe scaun și a oftat mulțumit:

— In sfîrșit... credeam că acea
stă luptă nu se mal termină... Putu 
Nicoiae a atacai cu nvultă vigoare 
în ultimele minute. M-a „găsit" de 
multe ori cu lovituri la corp, dar 
știam că trebuie să-mi încordez 
toate puterile ca să-i stăvilesc o- 
fensiva. L-am „contrai" adeseori 
și am simțit că loviturile mele au 
mers în plin. In ultimul minut e- 
ram amîndoi extenuați. Ne spriji
neam pe rînd unul de altul... și 
așteptam să răsune gongul salva
tor.

Mai tîrziu, aveam să dăm ochii 
au antrenorul Marcu Spakov. II 
supraveghea pe Emul Cismaiș oare 
își terminase „încălzirea11. Bine
înțeles, antrenorul de la C.C.A. er,a 
bucuros de victoria lui Victor 
Schiopu.

— Toma Constantin a căutat să 
joace toi pe o carte, ne-a spus 
el, dar Schiopu nu s-a lăsat an
grenat în această „cursă*. A boxat 
prudent, a „contrat" tot timpul și 
chiar cînă Toma l-a silit să ac
cepte lupta corp la corp, a ripostat 
precis și eficace.

...După întrecerea
Cismaș, care revenise lingă ring, 
ca simplu spectator, mărturisea 
într-un grup de colegi :

A fost cel mai dificil meci din 
am avut cu Văcaru. In pri- 
repriză a atacai continuu și 
surprins cu cîteva „laterale" 
In repriza a II-a s-a „sujo- 
și am reușit să punctez, clar, 
nici In repriza a IlI-a n-am

ou Văcaru,

cite 
ma 
m-a 
tari, 
cat" 
dar

Popicarii noștri se întîlnesc cu cei cehoslovaci
De întîd(ni.ne.a internațională de 

popice care se dispută la începutul 
iui iunie între reprezentativele 
R.P.R. și R. Cehoslovace la Praga 
ne mai despart doar puține zile. Re
prezentativa noastră intîlnește una 
din cete mai bine pregătite echipe 
din Europa. Se poate spune că mai 
mult ca oricînd iln acest an, prin 
organizarea serioasă a campionate
lor, s-a observat că fruntașii acestui 
sport și-au concentrat toate forțele 
pentru obținerea celoir mai bune re
zultate. La buna lor pregătire se 
adaugă noile materiale (bile 
de ebonită) oare au adus un aport 
însemnat la ridicarea valorii întâl
nirilor. Preocuparea permanentă a 
forurilor oficiale fată de acest ioc 

iun variat și bogat program de 
antrenament, în cadrul căruia s-a, 
pus accentul în mod deosebit pe 
latura tehnică a pregătirii. In aju
nul plecării la Budapesta, din rl'n- 
duil aeramodeliștilor selecționați se 
remarcă motomodeflisluil Ștefan Pu
rice (la unul din concursurile de 
verificare a obținut 900 de puncte 
din tot atîtea posibile) precum și G. 
Craioveanu, care la începutul săp
tămânii trecute a ridicat recordul 
republican la categoria „mecanice 
cu zbor captiv" 2,5 cmc. de la 150 la 
155,500 km./h. Firește linsă că și 
ceilalți, aeromodeliști (Al. Bedo — 
planoare, A. Budai — propulsoare, 
A. Casian — acrobație) se pregă
tesc cu seriozitate.

Pînă în momentul de față, la ta- 
tîlmirile internaționale, aeromode- 
liștii noștri fruntași nu au obținut 
decît tocuri în .partea interioară a 
clasamentului. Uneori acest lucru 
a fost justificat (multe aeromodele 
au suferit defecțiuni mecanice, 
chiar din .primele lansări), dar ir» 
cele mai multe cazuri reprezentan
ții noștri au avut o comportare sub 
așteptări. De astă-dată, insă, lo
tul reprezentativ este alcătuit 
r.umai din elemente de valoare, cu 
o îndelungară activitate în sportul 
acromodei ist și cu multă experiență 
in întrecerile de mare amploare. Ia
tă de ce putem afirma de pe acum 
că în concursul internațional de la 
Budapesta tînăra noastră echipă 
poate avea o comportare cu mult 
mai bună decît tn competițiile pre
cedente.

Aieramodeli'șiăi ramtai care fac 
deplasarea la Budapesta sînt î.nso. 
'ți.țrde Mircea Finestu (conducăto
rul lotului), Anania Moldoveanu 
(antrenor) și Ion Dumitrescu (teh
nician) .

Mihai Stoian, campion republican 
la cat. ‘semi-mijlocie

fost scutit de emoții. Văcaru a 
utilizat cu succes citev-i upercuturi 
și cu greu am putui să preiau i- 
nițiativa. In această repriză m>:au 
mers bine la țintă „directele'' de 
stingă... II feticii pe adversarul 
meu pentru acest meci I

Meciul Fiat—Romano se sfirșise 
cîteva minute... Luca Romano 
refugiat în cabină. Era d'ezo- 

și multă vreme nu a scos nici 
cuvînt... Fiat, sportiv ca tot

de
s-a
lat
un
deauna, a căutat în drum spre ve-1 
stiar să-l consoleze, dar n-a putut 
alunga tristețea lui Romano. L-an* 
regăsit mai tîrziu tot amărit, In
tr-un colț al stadionului.

— îmi pusesem multă nădejde 
in această finală, ne-a mărturisit 
el. Nu rn-am simfit însă bine și 
am făcui cea mai slabă partidă din

(Continuare în pag. 5-a)

a făcut ca astăzi popicarii noștri să 
fie cotați ca pretendenți îndreptățiți 
la victorie în viitoarele întîlnirî ta,-* 
temaționale. i

Un lot die 15 popicari și-au in-* 
ceput pregătirile în vederea iintffl'J 
nirii cu reprezentativa Republicii 
Cehoslovace, sub îndrumarea antre-i 
norilor Tiberiu Szemany și Ferdi
nand Popescu. Printre jucătorii care 
se antrenează se numără rutuniațiî 
popicari maeștrii sportului I. Dte 
nescu. Alexandru Andrei, fon 
Micoroiu (dublu campion R.P.K 
pe anul 1955) ș. a. Sistemul 
lor de pregătire în această 
perioadă va consta din tragerea 
a 80, 100 și 200 bile izolat șl plin,! 
atât individual cît si ta wn0.an»H«i.



„necunoscuțf4
r Cum și-a început activitatea 
'sportivă cunoscutul atlet llie Sa- 
vel ? Cînd și unde a lovit pentru 
prima oară o minge de volei re
dutabila jucătoare Doina Corbea- 
nu-Ivănescu ? Care au fost pri
mele rezultate sportive ale rapi
dului alergător de 110 m. gar
duri, Ion Opriș ? Iată întrebări la 
care foarte mulți dintre cititorii 
acestor rinduri pot răspunde, pen
tru că, nu puține au fost ocaziile, 
cînd ziarele au scris despre acești 
sportivi de frunte ai țării noastre, 
remarcați cu prilejul marilor com
petiții de mase.

Intr-adevăr, marile întreceri 
sportive organizate la noi in (ară, 
întreceri care au mobilizat la star
tul concursurilor sute de mii de 
tineri și tinere, au constituit un 
'izvor nesecat de cadre noi pentru 
sportul de performanță și de mul
te ori chiar pentru echipele repre
zentative ale țării Valabilitatea a- 
cestei afirmații este confirmată 
chiar de Spartachiada de vară a 
tineretului, care în prezent se des
fășoară în toate colectivele spor
tive. Deși prima etapă nu a luai 
sfirșit, totuși în concursurile dis
putate pînă acum s-au remarcat o 
serie de tineri și tinere, care prin 
rezultatele obținute, au arătat că 
-sint „pe urmele" unui llie Savel,

„Luna construcțiilor” încă nu s-a terminat!
A

i fost construite și amenajate 910 
terenuri de fotbal, 1361 terenuri 

?- de volei,. 214 piste simple de atle
tism, 714 gropi de sărituri, 311 

obstacole G.M.A., 59 a- 
ipopice, 82 terenuri de 

23 porticuri de gimnas-

handbal redus și cîte 
de volei și baschet, în 
comunele raionului Si

la Mediaș, Copșa Mică,

da

ca
s
au

Reporta] despre

Re colta Andreșeni din raionul V 
Nici nu e de mirare, fiindcă sportivii ace

Ion Opriș sau ale altor sporii^ 
fruntași.

Și iată numai cifeva exemple.

Și Ion Opriș, pe care în fotografia noastră îl puteți vedea al treilea 
din stingă, a făcut primii pași în sport cu prilejul unei competiții de 

masă.
sec. Un alt student, I. Lupaș de la 
Universitatea C. I. Parhon, a să
rit în înălțime 1,78 m._ in timp ce 
în cadrul aceluiași concurs colegul 
său de la Politehnică, Dan De- 
metrescu, a reușit 1,75 m. Un re
zultat de-a dreptul excepțional a 
realizat studenta Elena Roșea tot 
de la Politehnică, în proba de să
ritură in lungime; 5,00 m. De alt
fel, cîteva ztle mai tîrziu ea a 
confirmat această performanță, in 
cadrul altui concurs, sărind 
metri.

...Aurelia Ciorogaru, Emilia Flo- 
rescu, Maria Irimie, Ioana Al
brecht, toana Rentz, Margareta 

Sekety. Aceste nume nu vă spun 
deocamdată nimic. In curtnd însă 
aceste tinere, care formează echipa 
de volei a fabricii „Kirov", vor 
deveni cunoscute

Dacă numele jucătoarelor din 
echipa de volei a acestei fabrici, 
v-au fost necunoscute, in schimb, 
cel al balerinului Paul Popescu de 
la Teatrul de Stat de Operetă, este 
mai cunoscut. De aurind balerinul 
Paul Popescu a pășit pe un teren 
de sport și a remizat — in cursa 
de 100 m. — un timp bun. Și, cine 
știe ? Mîine, poimîine, vom auzi 
poate și de rapidul alergător.... 
Paul Popescu.

Dar aceste însemnări nu au avut 
numai darul să aducă in lumina 
tiparului, cu un ceas mai devreme, 
o serie de viitori sportivi fruntași. 
Nu. Scopul acestor rinduri este și 
acela de a arăta cit de importantă 
este sarcina organizării la timp 
și în bune condițiuni a concursu
rilor Spartachiadei de vară, și, în
deosebi, cu cită atenție trebuie să 
urmărească colectivele sportive e- 
lementele remarcate 
cestor concursuri. In 
tru mulți dintre cei 
vor porni să urce 
măiestriei sportive, 

de vară va fi primul concurs 
care au participat.

I
Nu uitați: La 15 iunie se 
încheie prima etapă a Sparta* 
chiadei de Vară a Tineretului I 
Nu lăsați organizarea întrece
rilor pentru ultimele zileî

Studenții O. Cristescu (Politehni
că) _și V. Stoicescu (Agronomie) 
au parcurs clasica distanță de 100 
metri in 11,7 sec. și respectiv 11,9 

din re- 
și Bucu-

de ac-

volei, 3 sailtele pentru triată, iar 
în regiunea Craiova au fost _ lu
crate tot prin muncă voluntară și 
din resurse locale, 29 de bețe 
pentru oină și 60 suporți de șta
chete.

„Luna construcțiilor și a ame
naja,nil or de baze sportive" este 
pe terminate. Dar ea continuă să 
fie în centrul preocupărilor acti
viștilor sportivi Și va fi prelun
gită — pe cît se pare — aproape 
în toate regiunile țării. Acest lu
cru se impune ma,i ales în acele 
regiuni în care nu s-a făcut prea 
mult sau nu s-a făcut nimic, ca 
de exemplu în regiunea Constanța 
(în comune Ca Berișanu și Ștefan 
cel Mare nu se știe încă nimic 
despre „'Luna construcțiilor") sau 
în mele sate și raioane 
gîuniife Timișoara, Oradea 
rești.

încheierea unei astfel 
țîuni organizate pe întreaga țară 
nu înseamnă însă o încetare a 
strădaniilor pentru continua creș
tere a numărului de baize sporti
ve. „Luna construcțiilor și .a a- 
menajărilor de baze sportive" n-a 
avut scopul de a limita acțiunile 
în vederea întăririi bazei mate
riale a colectivelor sportive, ci toc
mai dimpotrivă, de a stimula și 
intensifica preocupările în jurul 
acestei importante probleme, de a 
stimula inițiativele locale, într-un 
cuvînt, de a da semnalul unei 
vaste activități menite să creeze 
o concordanță între numărul me
reu crescînd al sportivilor și cel 
al bazelor sportive. Iată de ce, în 
preaijma încheierii „Lunii cons
trucțiilor și a amenajărilor de 
baze sportive", vă îndemnăm: 
CONTINUAȚI CU TOT ELANUL 
SA VA AMENAJAȚI NOI BAZE 
SPORTIVE 1

t

Corespondenții an cuvintul
Dincolo de faptele mari sau mici 

pe care le relatează, coresponden
țele sosite la redacție au darul de 
a oferi o adevărată privire sinop
tică asupra preocupărilor și pro
blemelor pe care le ridică activita
tea sportivă dîn țară. In orice 
moment, corespondentul oferă zia
rului nu numai un bogat material 
documentar, o serie de fapte, ci 
și ceva infinit mai prețios: o legă
tură permanentă și directă cu via
ța, cu realitatea.

■ Tânăra Gabriela Triță, pe 
care am cunoscut-o cu prilejul fi
nalelor Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, a pus mîna pe condei 
pentru a relata ziarului un fapt

cu prilejul a- 
acest fel, pen
ce mai firziu 
spre culmile 
Spartachiada

primulEste 
vor fi poate

lor concurs... Peste cițiva ani, un;i dintre acești tineri 
printre sportivii frun tași ai asociației lor sportive sau 

chiar ai țării.

mărunt în aparență, dar deosebit 
de semnificativ: 38 de călăreți, re. 
prezentând crescătoriile de cai din 
unitățile socialiste ale agriculturii 
din raionul Caracal, au evoluat 
în fața a peste 1000 de spectatori, 
întrecîndu-se în probe de viteză șj 
ștafetă. Mai important' încă de 
cît victoria lui Ion Constantin din 
Caracal și a echipei de ștafetă a 
comunei Celaru este faptul că în 
raionul Caracal ia naștere o acti
vitate într-un sport prea puțin cu-> 
noscut pe aceste meleaguri.

■ Corespondentul'M. Bedrosian 
din Ploești ne trimite un amplu 
reportaj despre rodnica activitate

4.94

Sportivii din Andreșeni
Poate că cei mai mulți dintre cititorii acestor rinduri n-au ai 

înă acum de colectivul, 
deni (regiunea Iași).
colectiv n-au ajuns, deocamdată, să-și dispute întiietatea în ca 
pionatele republicane și nici nu dețin recorduri în măsură să s 
cite interesul general. Dar tot atît de adevărat este că în activi 
tea lor sportivii din Andreșeni au obținut unele performanțe, că 
deși lipsite de rezonanță, sânt totuși un motiv de legitimă mîndi 
Să ne oprim, de pildă, asupra echipei de oină. Jucătorilor din A 
dreșeni li s-a dus vestea în toată regiunea. Mărturie stau rez 
țațele înregistrate de echipa colectivului: locul al doilea pe ți 
în „Spartachiada satelor" din 1953, campioană regională în 1! 
și din nou campioană regicnală în 1955. Jucătorii din Andreș, 
au evoluat în ultimii ani în multe comune din regiune, ba și- 
arătat iscusința și în alte regiuni. Pretutindeni, spectatorii au 
mas plăcut impresionați de buna pregătire a jucătorilor de oi 
din Andreșeni și de sportivitatea deplină care îi caracterizează.

Oină este o preocupare de seamă a colectivului Recolta And 
șeni, dar nu și... singura. Intr-adevăr, la Spartachiada de anul t 
out, tinerii din comuna Andreșeni s-au prezentat la startul înt 
cerilor de atletism, volei, fotbal, șah, tenis de masă, trântă și sc 
N-a lipsit, bineînțeles, nici oină. In toate aceste discipline, sporți 
de aci s-au străduit să obțină rezultate cît mai bune. Unii și- 

Gndeplinit dorința, alții însă n-au izbutit să ocupe locuri feunta 
6Mare bucurie a fost în cadrul colectivului, atunci când tînărul Ic 
iUrmă a ocupat primul loc în faza raională la trântă, iar Silvia B 
tacov, care îndeplinește și munca de responsabilă cu instruii 
[sportivă în colectiv, s-a calificat pînă în faza pe țară la schi. 
1 După cum se poate lesne vedea, în nici un caz colectivul Reco 
lAndreșeni n-ar putea îi criticat pentru... lipsă de activitate. Cons 
Jtarea aceasta este și mai îmbucurătoare, dacă ne gîndim că pi •. 
Jmai acum cîțiva ani, sportul nu ajunsese încă pe aceste meleagt 
(începutul n-a fost greu : mai cu un joc de fotbal, mai cu o r, 
igare, mai cu o trîntă voinicească, activitatea sportivă a început 
Jse încropească. Acum, colectivul Recolta Andreșeni, care funcț 
inează pe lingă căminul cultural din comună, își trăiește viața < 
[plin, De curând, tinerii sportivi au ținut adunarea generală. S- _ 
ladus desigur și critici, dar concluzia a fost încurajatoare: la A 
>dreșeni sportul se află pe un drum bun. Un drum care merită

«fie urmat și în viitor!
>2

La întrecerile celor mai buni elev
Fornisem la întrecerile elevilor 

din școliile medii ale regiunii 
București hotărât să includ în spa
țiu] rezervat „finalelor’’ doar re
zultate tehnice, cifre... Când am 
ajuns însă pe stadionul Dinamo 
și mai ales după ce am văzut cum 
ștacheta este trecută de mai mulți 
concurenți Ia 1,55 m. sau cum a fost 
câștigată proba de 800 m. plat de 
către elevul Emil Neacșu din Tr. 
Măgurele, am socotit nefirească și 
lipsită de interes publicarea unor 
simple rezultate. Atît mai mult cu 
cît faza pe regiune a campionatu
lui republican de atletism al șco
lilor medii s-a bucurat de același 
succes și în celelalte 15 orașe ale 
tării. S-ar putea deci ca mîine 
sau poimâine să ne trezim cu tele
foane de la Cluj, Tg. Mureș, Iași 
sau Timișoara, prin care să ni 6e 
solicite publicarea timpilor reali
zați în fiecare probă. Or. cum con
cursurile s-au desfășurat în fie
care centru de regiune, presa lo
cală, care în asemenea ocazii își 

sportivă a școlii medii de 10 ani 
„I. L. Caragiale", meriționînd suc
cesele obținute în competițiile de 
masă (1300 de participant la 
Spartachiada) ca și în sportul de 
performanță (Ia atletism, gimnas. 
tică, volei, etc.). Interesul cores
pondentului nostru ploeștean față 
de sportul școlar nu trebuie privit 
însă ca un fapt întâmplător: în 
aceeași perioadă ne-au sosit din 
toate colțurile țării, zeci de scri
sori, avînd ca subiect faza raională 
a campionatelor de atletism ale 
școlilor medii. Unele — simple re
latări — arată că la Baia Mare, 
.Constanța și Rădăuți lucrurile au 
mers bine, iar rezultatele au fost 
mulțumitoare. Altele —‘din Ora
dea și Tg. Mureș — vorbesc despre 
valoarea ridicată a tinerilor atleți 

face cu prisosință datoria, va 
forma prompt pe cititori.

De aceea, în materialul de 
ne-am propus ca, în afară de 
1,55 m. la săritura în fnăf 
amintit mai sus, despre alt re 
tat nici să nu pomenim. In c 
însă cînd cei peste 200 de oo 
renți prezenți sîmbătă la st; 
întrecerilor vor încerca să 
dacă „scrie la gazetă” și de 
concursul lor, vor putea găsi 
ceva și despre ei. Desigur, noi 
putem da nici numele prin 
trei clasați, căci atunci report 
ar căpăta de fa început aspU 
unei... foi de concurs, dar cî| 
merită, totuși, a fi evidenț 
Este vorba de Eugen Const; 
nesou—Slobozia (100 m. p,"
Cornelia Popescu — Roșiori (8C 
garduri), Maria Pândele — G ’ 
glu (suliță), Paul Georgescu 
Urziceni (săritura în lungiți 
Maricica Șerban — Giurgiu i 
in. plat), Emil Neacșu — Tr. 
gurele (800 m. plat), Alexatp 
Radulescu — Tr. Măgurele t 
can) și Ion Coșman — Giur 
(disc). Aceștia se vor întîlni 
nou la Timișoara la sfârșitul 1 
maj în cadrul fazei de zonă.

Se-nțelcgc, sîmbătă, pe 
dionul Dinamo, nu toți concurs 
au putut culege laurii victoi 
Trebuie însă să recunoaștem 
toți au avut multe de învățat, 
au acumulat un plus de exper 
ță, au legat noi prietenii, s-au 
trecut pe unul din cele mai mode 
și mai frumoase stadioane 
țară. Și tot aici pârtiei,panții la 
nale au avut ocazia să adu 
tehnica avansată a fotbaliștilor ■ 
la Luton Town (fotbaliștii eng 
aveau sîmbătă zi de antrename 
prilej pe care nu l-ar fi putut a 
la Slobozia, Tr. Măgurele, G 
giu, Urziceni sau Roșiori.

B MARICb

din școli, care au obținut perf 
manțe promițătoare. Pe aloci 
inițiative bune: în prima etapă, 
pe școală — a campionatelor, s 
țiunea învățămînt a sfatului po 
Iar din Oradea a dat concursuri 
o formă originală, dedicând cât, 
zi fiecărui gen de probe atlet! 
Au fost, astfel, organizate „zii* 1 
săriturilor, a aruncărilor etc., 1. 
care i-a interesat pe elevi în ir 
deosebit. In schimb coresponda 
fele primite de la A. Ghcrghcl ( 
Sibiu și Gh. Dolhan din Zalău 
se rezumă la aspectele pozitive,, 
scot în evidență o situație c; * 
depășește cadrul problemelor ri 
cate de sportul școlar: nici la 2 
lău, nici la Sibiu nu există în n 
mcntul de față instalații și amei 
jări care să permită atîetismu 
o largă dezvoltare,

Cum elevii școlii profesionale 
siderurgice din Oțelul Roșu iu
besc mult baschetul, zeci de ju
cători din rîndurile lor s-au în
trecut în tot timpul iernii în me
ciuri de sală. A venit însă timpul 
frumos și activitatea trebuia „mu
tată" în aer liber. Dar unde?

Im toiul- frământărilor, tinerii e- 
ilevi aî școlii profesionale' din O- 
țelul Roșu au primit vestea or
ganizării „Lunii construcțiilor șt 
a amenajărilor de baze sportive", 
această mare acțiune care a cu
prins aproape toate eofifciivelc 
sportive din țară, ducând la rea-
1 iz area de noi terenuri sportive. 
Puțin timp după aceea, în fața 
școlii din Oțelul Roșu, pe un loc 
viran, a fost amenajat de elevi, 
prin muncă voluntară, un teren 
care găzduiește acum pasionante 
întreceri de baschet

Asemenea fapte ca acelea de la 
Oțelul Roșu s-au petrecut aproa- 
-pe pretutindeni în țară. La Insti
tutul de silvicultură din Orașul 
IStalliin unde au fost amenajate un 
teren de 
uni tdhen 
.satele și 
ghișoara,
Lugoj, Constanța și în multe alte 
orașe și sate „Luna construcții
lor" a însemnat cel mai nimerit 
■prilej de îmbogățire a colective- 
dor cu noi baze sportive.

In uncie raioane, ca de pildă 
Ta Ilîrlău, Huși, Vaslui, Iași, 
.Murgeai (regiunea Iași), Beiuș și 
iSalonta (regiunea Oradea), î>n Re
giunea Autonomă Maghiară au 
fost organizate „șantiere ale tine
retului" unde aiu 'lucrat mii 
tineri. Datele .— incomplete 
de pînă acum ne arată că în 
drul „Lunii construcțiilor și .a 
.menajariilor de baze sportive" 

piste cu 
rene de 
baschet, 
tică etc.

Stimulați de entuziasmul cu 
care tineretul a răspuns chemă
rilor în cadrul acestei acțiuni, ac
tiviștii sportivi au organizat, pe 
plan local, ol aci pentru confecțio
narea de echipament și materiale 
sportive. Astfel, în regiunea Plo- 
ești, colectivele sportive și-au spo
rit inventarul cu 259 garnituri de 
șah, 135 maiouri, 12 plase de

SPORTUL POPULAR
*ag- 2-a Nr. 1819



saltul recordurilor atletice 
început sub bune auspicii

a Roth într-o aruncare ca oricare alta?... Nu! Am Rotii da aruncarea 
, racord republican!

laly condus de Dumitrache, Dar numai pentru puțin timp, de oarece 
întrece și adversarul și recordul la 800 m. 

ul din cele mai apreciate obstacole ale probei de 3000 m. (de public 
trece cu atenție deosebită groapa cu apă.

‘.tapa a doua a campionatului republican de 
■tism pe echipe a adunat la startul întrece-

■ y din București o serie dintre cei mai buni 
ti ai țării, care au realizat la cele mai multe 

>be rezultate superioare ceilor obținute în restul 
scursurilor similare din acela ași zile.
>ncă dim prima zi s-a văzut că numeroși atleți 
t foarte aproape de forma care le va permite 
întreacă actualele recorduri republicane. A- 

sta este o notă bună și pentru ei ca și pen- 
j cei care se ocupă de pregătirea lor.
Xstfel, maestrul sportului Victor Pop poate 
>orî la 1500 m. sub actualul record național.

o putea face încă de acum două săptămîni 
52,0) și mai ales sîmbătă după amiază, cînd 
încheiat cursa la numai 0,2 sec. de cele 3:51,6 
• recordmanului D-tru Bîrdău. O eroare tac- 
ă l-a împiedicat acum pe Victor Pop să re- 
re în posesia vechiului său titlu de record- 
in.. El l-a atacat pe Bîndlău în turnantă și, 
pă părerea noastră, prea tîrziu, după ce aler- 
se o bună parte a cursei pe culoarul doi. 
icuin, la primul prilej, sperăm că Pop va ține 
una de experiența ultimelor două curse și 
: coborî sub record și... cine știe, poate chiar 
b 3:50,0 I
N. Bunea și C. Grecescu nu au colaborat în 
rsa de 5.000 m. și de aceea recordul a rămas

picioare. Ei nu au înțeles (în special Bunea) 
într-o asemenea probă, fără o colaborare di

ctă a celor mai buni, in asigurarea ritmului 
'respunzător, nu se poate ajunge la o perfo>r- 
anță superioară. Bunea a vrut să-și ia revan- 

asupra lui Grecescu. dar mulțumindu-se nu- 
ai cu atît el nu a realizat performanța la care 

dă dreptul munca și pregătirea sa.
Iolanda Balaș a fost urmărită cu mult interes

■ numeroși spectatori, care doreau să cunoască
spunsul campioanei noastre la recordul mon- 
al realizat recent de Hopkins.........Ioli“ a sărit
u destulă ușurință 1,67 m. șd a fost doar la

Un meci in afara...

programului!
'Sigur că printre cei 170 de 
cipanți la finalele campiona- 
’ republicane de box din anul 
ța, numele lui Gheorghe Ciu- 
3 trecut neobservat. In schimb, 

nu vă trece prin minte ce 
•amnă să pronunți numele lui 
orghe Ciuciu în secția de box 
plecfivuLui sportiv Tehnometal 

Capitală. Acolo el este mare 
are! (cel pufin, asta e păre- 
luit).
Și fiindcă se consideră atît de 
e și de tare, Gheorghe Ciuciu nu 
:ă cu săptăminile prin sala de 
renamente. Abia in preziua 
nptanateior, Ciuciu a mai ni- 
it ușa sălii de antrenament... 
să spunem, pentru colegii săi 

sală, surpriza a fost atit de 
e, cînd l-au văzut, incit nu le 
ea să-ști creadă ochilor.

f- Nu-l nimic, fragilor, a spus el 
</oș, eu n am nevoie de prea 
'.t antrenament. Cred că in pri- 
' meci nici n-o să mă intrebuin- 
serios... Cine știe ce Jraer" 
cade in mină! I Țin rămășag 

nu... mișcă multă vreme in 
g. 11 fac „aut" cit ai zice pește... 
Cu o zi înainte de meci, Ciu- 
l avu vise ciudate. Se făcea că 
singurul boxer cu căutare la 

hnometal, ciștigase meciul de- 
iv in finala.„ finalelor. Fotore- 
rteri, gazetari, antrenori, prie- 
țil îl asaltau din toate părțile, 
a felicitat, i se. stringeau mii-

un... pas, dacă se poate spune astfel, de 
a reuși la 1,71 m. Ce a împiedicat-o oare? 
Credem că insuficienta sa pregătire tehnică. Se 
pare că în momentul de față, ceea ce cumpăne
ște mai mult în rezultatele ei, sînt calitățile fi
zice și morale și riu cunoștințele tehnice. In 
această privință antrenorul ei are de spus ctttvîn- 
tul cel mai de seamă.

Dar, dacă despre „vecinii recordurilor1* ne-am 
ocupat atît, trebuie să acordăm o atenție spe
cială celor care au reușit în încercările lor de 
a le depăși.

Ana Roth a aruncat greutatea la 14,06 m. 
confirmînd însfîrșit, printr-o cifră majoră spe
ranțele puse în ultimul an în ea. De acum îna
inte ■ pentru Ana Roth și antrenorul ei A. Coman 
obiectivul muncii trebuie să fie fixat între 14,50 
și 15 m. Remarcăm că cei 14,06 m. constituie 
cea mai bună performanță mondială obținută 
vreodată de o junioară (recordul sovietic de ju
nioare este în prezent 13,59 și aparține Tamarei 
Press).

Ștefan Mihaly se apropie cu siguranță de 
plafonul celor care au coborît sub 1:50,0 limita 
consacrării internaționale. Rezultatul său 1:50,9 
este la ,,or£ de față" una din cele mai bune 
performanțe europene și lasă să se întrevadă 
posibilitățile obținerii unor cifre și mai valoroase.

însfîrșit, ultimul recordman al acestei dumi
nici, a fost C. Aioanei, care a deschis seria 
rezultatelor noastre sub 9:00,0, pe 3.000 m. 
obstacole. L-au urmat foarte curînd în acest 
exemplu Tadeus Strzelbiscki și Ion Bădici care 
în aceeași cursă au realizat timpuri sub 9:00,0:

După cum vedem, alergătorii de semi fond 
și fond au început să asalteze vechile recorduri. 
Recunoaștem în aceasta contribuția însemnată 
a antrenorului maghiar Laszlo Hires, care se 
ocupă de pregătirea lor.

R. V ILARA 
EM. VALERIU

nile, iar o fată — leită Ileana Co- 
■stnzeana— ii oferea un splendid 
buchet de garoafe... Chiar Anton 
O șea, antrenorul său, care pină 

atunci il ținuse tot într o „muș- 
truluială" că nu-și vede de anire- 

tnamenie, venise acum la el, și îl 
asedia numai cu pupături.

Dar, ghinion ! Tocmai cînd vi
sul ajunsese la apogeu, al naibii 
deșteptător iși făcu de lucru, ți- 
Irii prelung trezindu-l din somn și

amintindu i că e ora 6 și că, deci, 
trebuie să plece la fabrică...

...Cum a pierdut meciul cu Cio
can nu poate nici acum, Ciuciu, 
să-și explice! Unora dintre prieteni 
le-a demonstrat că nu i-a „mers" 
upercutul, altora le-a declarat că, 

în care a realizat un nou

Mihaly va ataca și-și va

bineînțeles). C. Aioanei 

de fapt, el ciștigase dar că arbi- 
itrii-judeeători au avut pică pe el...

Și iar n-a mai „dai" prin sala 
•de antrenament pină mai ieri, cînd 
wutren&rul O șea l-a poftit la șe
dința de analiză. Nu prea li ar
dea lui Gheorghe Ciuciu de o șe
dință și încă de analiză, dar, de 
gura lumii, a catadixit să se ducă, 
A suportat partea introductivă, a 
căscat îndelung cînd a venit vor
ba despre greutățile materiale ale 
secției dar a sărit ca ars cînd s-a 
pus in discuție comportarea lui în 
campionatele republicane de box.

— la te uită t Ați ajuns să mă 
fi criticați ca și cum n-aș ține eu 
pe picioare secția asta prăpădită 
de box/..

Și vorbind. Gheorghe Ciuciu 
se-ncrunta din ce in ce, iar ochii 
lui, care scăpărau scintei, ținteau 
dușmănos spre antrenor (.„ ne
priceput și nerecunoscător I) ~^i 
spre droaia de puștani din secția 
de box (niște „mucoși" și neis
prăviți care nu stau nici la de
getul lui cel mic).

Și nu știm cum se făcu că privi
rile îi căzură, la un moment dat. 
pe colegul său de sală, boxerul 
Mircea Ghencea care refuzase 
să-i dea la antrenament echipa

Două feluri de ă răspunde la critică
„Saltele căilăioare**. Acesta a fo6t 

titlul unui material critic apărut 
în coloanele ziarului nostru cu 
aproape 4 luni în urmă. Critica 
viza colectivul sportiv Flamura 
roșie Alimentația Publică din Ga- 
pitală și asociația respectivă, pen
tru atitudinea condamnabilă ma
nifestată față de secția de lupte. 
De atunci a trecut vreme înde
lungată. Colecti
vul Flamura roșie 
n-a luat nici o mă
sură pentru îndrep
tarea lucrurilor. Ba 
mai mult, n-am 
greși cu nimic 
dacă am afirma 

că între timp sec
ția de lupte a și fost dizolvată.

Deși ziarul a cerut consiliului 
colectivului sportiv să răspundă 
seminalului critic, pină în prezent 
tovarășii de la Flamura roșie n-au 
binevoit să scoată o vorbă. Sal
telele, obișnuite cu... drumul, și-au 
continuat călătoria. De Ia liceul 
Crețulescu, unde se găseau în 
momentul apariției materialului 
critic în ziarul nostru, au fost 
transportate în curtea școlii me
dii alimentare din str. Spătaru 
Preda, unde de două luni de zile 
servesc drept culcuș clinilor. In 
prezent starea lor este de-a drep
tul jalnică. Au fost murdărite de 
păcură și de noroi. Și n-ar mira 
pe nimeni dacă într-o bună zi s-ar 
mai și împuțina la număr.

Pe urinele 
materialelor 

publicate

mentul său de meci I Cu siguran
ță că el l-a ponegrit! Dat El, 
Ghencea, a pus la cale ședința de 
azi. Și, cum după atitea dezbateri, 
tot se ajunsese ta... „concluzii", 
Gheorghe Ciuciu s-a repezit spre 
Ghencea și i-a aplicat cu precizie 
„upercutul" pe care îl căutase za
darnic în cursul meciului cu Con
stantin Ciocan !...

In sfirșit, obținuse o victorie!
Ce părere are însă colectivul 

sportiv Tehnometal despre acest 
boxer care în loc să-și îmbogă
țească.... palmaresul pe ring și-l 
... rotunjește prin „victorii" de 
soiul acesta ?....

Epigrame
In ultima vreme la clu

bul Progresul din Ploești 
se organizează fel de fel 
de „petreceri", lăsîndu-se 
șahul pe planul al doilea.

Totuși, ca să nu se spună 
Că de șah au cam uitat, 
Cind a fost s-aleagă vinul 
Au ales doar vinuri... MAT 1

Echipa Uzinelor Textile 
Arădane - U.T.A. — una 
dintre candidatele la ti
tlul de campioană s-a pre
zentat sub orice critică, 
duminică, în meciul de 
fotbal cu C.C.A.

Cum este vorba despre U.T.A.
Vă spunem sincer, măi băieți; 
Veți fi avind voi multe stofe 
Dar... stofă de campioni n-ave(i I

JACK BERARHJ 
GEORGE MIHALACHE

M. COLȚAN

Toate aceste lucruri, deși cu
noscute de consiliul colectivului 
Flamura roșie, 6înt privite cu to
tală indiferență. Puțin le pasă to
varășilor respectivi că materialul 
costă 15.000 lei și că el este un 
bun obștesc pe care nu au drep
tul să-l distrugă. Asociația Fla- 
miura roșie nu s-a învrednicit 
nici ea să ia vreo măsură meni
tă să contribuie la redresarea acti

vității secției de 
lupte și să sanc
ționeze pe cei care 
Iși bat joc de a- 
vutul obștesc. Se 
pare însă că spor
tul luptelor nu este 
prea mult agreat 
nici de către acti

viștii asociației. Altfel nu se ex
plică nepăsarea pe care ei o ma
nifestă față de atitudinea tova
rășilor din consiliul colectivului 
sportiv Alimentația Publică.

, x ,
De curînd, ziarul nostru a cri

ticat colectivul sportiv Flacăra 
Moreni pentru lipsa de grijă 
manifestată față de starea tere
nului de fotbal. In răspunsul pri
mit Ia redacție, colectivul sportiv 
Flacăra ne răspunde că a luat 
măsuri pentru lichidarea neajun
surilor semnalate de ziar. Astfel, 
au fost înlocuite barele la por
țile de fotbal, tribuna a fost re
parată, iar terenul a fost împrej
muit pe o lungime de 120 m. cu 
gard. O altă porțiune a fost re
parată. In prezent, colectivul este 
preocupat de împrejmuirea cu 
gard metalic a întregului teren 
de joc.
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Pregătirile cicliștilor noștri in vederea 
„Cursei Prieteniei Romîno-Bulgare

r Mai sînt cîteva 
Zile pînă cînd star- 
terul va da pleca
rea într-o nouă 
competiție ciclistă 
internațională: cea 
de a II-a ediție a 
„Cursei Prieteniei 
Romîno-Bulgare”, 

organizată de zia. 
rele „Informația 
Bucureștiului’’ și 
„Vecemi Novîni” 
(Sofia). Intr-ade
văr, la 31 mai, 40 
alergători (20 din 
R.F. Romînă Și 20 
din R.P. Bulgaria) 
vor porni din So
fia pentru a stră
bate un traseu de 
peste 600 km. care 
ti va purta mai 
t-ntîi pe teritoriul 
R. P. Bulgaria și 
apoi, după ce vor 
fi trecut „Podul 
Prieteniei”, pe pă- 
nrîntui R. P. Romîne. 
competiția va avea patru etape, 
deoarece pe ultima parte traseul 
a fost modificat în sensul că a-ler. 
gătorii vor termina etapa a IH-a 
la Russe, iar a doua zi vor străbate 
o nouă etapă: Giurgiu-București- 
Ploești-București. Cele două ioturi 
care se vor întîlni la 31 mai la 
startul întrecerii vor cuprinde cele 
mai reprezentative nume ale ciclis
mului din țările respective. In acest 
fel, competiția va prilejui o con
fruntare a progresului valoric rea. 
îizat în răstimpul unui an. Această 
confruntare va fi mai grăitoare de- 
cît aceea pe care o oferă alte com
petiții internaționale, deoarece la 
acestea echipele reprezentative sînt 
formate din 5-6 cicliști, în timp ce 
în „Cursa Prieteniei Romîno-Bul
gare” se vor prezenta la start cîta 
20 alergători.

Fiind vorba numai de 10 zile 
pînă la începerea cursei este normal 
ca în fiecare tabără pregătirile să 
fie în toi. In țara noastră, antre
namentul și selecționarea alergăto
rilor care vor lua carte la cursa 
organizată de ziarele „Informația 
Bucureștiului” și „Vecerni Novîni” 
au fost încredințate antrenorilor 

■Nicolae Voicu și Constantin Si- 
mionescu. In vederea selecționării, 
cei mai buni cicliști (exceptî-nd lo
tul care a participat la „Cursa Pă
cii”) s-au întrecut în cadrul circui
tului ciclist al regiunii Stalin or
ganizat de ziarul „Drum Nou”.

■ Competiția a măsurat 933 km. (627 
km asfalt si 306 km. drum de 

1 țară) și a fost împărțită în 7 eta- 
dpe. Din 61 alergători plecați în 
ijprima etapă doar 45 au oarcurs 

■‘întreg traseul. Abandonurile au 
’fost cauzate în marea lor majori
tate de timpul nefavorabil (în pri
smele patru etape a plouat puter- 
inic) și de mulțimea panelor și a 
-defecțiunilor mecanice (am înre- 
•gistrat într-o singură etapă peste 
'60 defecțiuni mecanice și pane de 
"baieu). întrecerea a fost controlată 
în întregime de alergătorii dina- 
moviști care s-au prezentat cu 5 

^echipe (24 alergători). Aceștia, 
îbine conduși de antrenorii N. Voi
cu și N, Chioomban, au contribuit 

’în măsură determinantă la anima
rea cursei. Merite în acest sens au 
și ceilalți alergători și în soecial 
cei de la C.C.A., Minerul, Voința 

‘Ploești, Flamura roșie și Recolta. 
rIn timpul desfășurăr i competiției 
•care a însemnat un real succes în 
•ceea ce privește valoarea perfor
manțelor și organizarea, antreno
rii au selecționat 20 de cicliști. A- 
ceștia, împreună cu alergătorii 
care au format echipa R.P.R. (par
ticipantă la „Cursa Păcii”) urmea- 
Lză să compună lotul din care vor 
’fi selecționați parficipanții la cursa 
iSofia-București. Iată ce ne-a de- 
‘clarat antrenorul de stat la ciclism 
ÎN. Oțeleanu în această privință: 
!' „Duminică seara am avut o șe
dință cu antrenorii N. Voicu și C. 

tSimionescu, stabilind lista cicliști
lor din care urmează să fie selec
ționați cei 20 de participanți la 

«cea de a II-a ediție a „Cursei Prie
teniei Romîno-Bulgare”. Spre sfîr- 
• șitul acestei săptămînj va avea lor 
'• nouă cursă de selecție după care 
'Va fi stabilit definitiv lotul aler
gătorilor ce se vor deplasa la So- 
■fia. Cicliștii asupra cărora s-au 
'«oprit cei doi antrenori sînt R 
iȘchuster, N. Maxim, N. Vasilescu, 
1D. Țupa, A. Șelaru, I. Constantl-

După ce au intrat pe teritoriul R.P. Bulgaria 
cicliștii pornesc din nou în iureș (fază <Un prima 
ediție a „Cursei Prieteniei Romîno-Bulgare' ).

Amil acesta nescu, G. Șerbain, St. Sebe, C. 
Datcu, Gh. Calcișcă, Șt. Ștefu, C. 
Tudose, C. Isitrate, L. Popov, L 
Sima, I. loniță, 1. Baciu, N. Mol
nar, R. Klein și P. Gane, cărora 
li se vor alătura C. Dumitrescu, C. 
Șandru, G. Moiceanu, L. Zanoni, I. 
Vasile și St. Poreceanti“.

După cum se vede din lista pe 
care ne-a comunicat-o antrenorul 
de stat, dintre selecționabili fac 
parte 13 dinamoviști, 6 alergători 
de la C.G.A., 3 de la Progresul, 2 
de la Flamura roșie, l de la Lo
comotiva și 1 de la Minerul. De a- 
semenea, se poate remarca afluen
ța tinerilor evidențiat! în competi
țiile desfășurate anul acesta. Este 
vorba de Gh. Calcișcă, N. Molnar, 
P. Gane, C. Tudose, L. Popov. 1. 
Sima, I. Baciu ș. a.

Fără îndoială că a II-a ediție a 
„Cursei Prieteniei Romîno-Bul
gare”, a cărei desfășurare va începe 
la 31 mai, de la Sofia, va prilejui 
o luptă sportivă de un înalt nivel, 
iar mediile orare — rod al străda
niilor și pregătirii cicliștilor — vor 
întrece pe cele de anul trecut. Du
minică seara, după ultima etapă a 
circuitului ciclist al regiunii Stalin, 
R, Schuster, cîștigătorul întrecerii, 
ne-a spus:

„Aștept cu nerăbdare să particip 
la această competiție, pentru a 
confirma rezultatele pe care le-am 
obținut în cursa care s-a încheiat 
astăzi (N.R. circuitul regiunii Sta
lin). Mă bucură faptul că voi con
cura alături de cicliștii bulgari pe 
care îi cunosc ca buni tehenicieni".

H. NAUM

i

Stînd pe tușă la patru jocuri
După frumoasele spectacole 

rugbistice de săptămîna trecută, 
cînd selecționatele Capitalei au 
întîlnit formația engleză Harle
quins, jocurile etapei de campio
nat de duminică ni s-au părut 
departe de ceea ce trebuie să în
semne meciurile unei competiții cu 
caracter republican. Ne așteptam 
ca jucătorii noștri fruntași să 
încerce să aplice cîte ceva din 
cele văzute la oaspeții noștri, buni 
cunoscători ai acestui sport. Sin
gurul jucător preocupat de însu
șirea unor noutăți a fost, în etapa 
de care ne ocupăm, Al. Caligari 
de la Locomotiva Grivița Roșie, 
care, rămînînd uneori în postul 
de jumătate la deschidere, a în
cercat și a reușit cîteva frumoase 
și eficace recentrări pe linia a tre
ia. In rest nimic...

Locomotiva ICF a părut decisă 
să-și vîndă scump pielea în fața 
campionilor, dar după înscrierea 
primelor două încercări a cedat 
complet pasul, revenindu-și doar 
din cînd în cînd, atunci cînd adver
sarii, copleșiți de căldură ori indi
ferenți față de joc, slăbeau puțin 
alura. Am reținut totuși la Loco
motiva Grivita Roșie revenirea la 
formația de bază, în care Gh. 
Pîrcălăbescu a reintrat în grăma
dă, Moarcăș, pe linia de trei sfer
turi (fundaș a fost încercat Ro- 
șoază un tînăr cu calități, dar 
lipsit de rutina jocurilor de cam
pionat).

C.C.A. nu a găsit, 
de minute, ac pentru 
lor de la 
minaseră

Dinamo IX, 
la ■ egalitate

timp de 40 
cojocul ce- 

care ter- 
toamnă.

cu
în

Desigur că militarii, din rîndul 
cărora lipseau Marinache și Kra
mer, s-au temut de acest meci, 
dar s-au lăsat totuși angrenați 
în jocul de hărțuială, menit să 
țină balonul cît mai mult în afara 
terenului. Spre deosebire de anul 
trecut, duminică finalul a aparți
nut echipei C.C.A., care și-a în
trecut adversarii prin pregătirea 
fizică superioară și prin dorința 
evidentă de a obține victoria. Me
ciul a fost însă de o slabă factură 
tehnică.

Este cazul să arătăm că tere
nul pe care s-a desfășurat întil- 
nirea nu a corespuns nici el. Plin 
de gropi, cu bare nereglementare 
(a căror punere la punct a dus 
la întîrzierea începerii partidei) 
terenul Dinamo Tonola trebuie 
să fie pregătit așa cum se cuvine 
pentru jocurile de rugbi. Am 
mai scris despre barele de fotbal 
care nu sînt ridicate de pe te
ren și sperăm ca inspecția de spe
cialitate va lua, de data aceasta, 
măsurile necesare.

Echipa Progresul Sănătatea ne-a 
prilejuit duminică observații ne
gative nu numai cu privire la jo
cul prestat, ci mai ales la modul 
în care s-a prezentat pe teren. 
Cu tricouri diferite (atît în ce 
privește culoarea cît și „modele
le"), dar toate (cu excepția celui 
purtat de M. Condeescu) murdare, 
cu chiloți a căror culoare de bază 
poate că fusese cîndva cea albă, 
Progresul Samă ta tea ne-a făcut 
să ne gîndim că o primă con
diție a sănătății este curățe
nia. Aci nu poate fi vorba doar 
de o lipsă a colectivului ci și de

j

Constructorul T.S.P. atacă pe un balon pierdut de dinamoviști. Se 
văd : Manolache, Miculescu, Suci u și Sokolai.

de rugbi
o neglijență condamnabilă i 
partea sportivilor acestei echi 
față de ținuta lor vestimenta 

Minerul Petroșani (cu un ec 
pament aproape tot atît de „b 
țat“ ca al adversarilor lor, c 
nu tot pe atît de murdar), a n 
lizat cîteva faze de rugbi ma 
curate. Din păcate, echipa pă> 
tuiește printr-o practică mai : 
che, caracteristică rugbiștilor i 
Valea Jiului și anume: abu: 
loviturilor de picior.

De altfel, putem spune că 
etapa de duminică am asistat 
o veritabilă avalanșă de lovit 
de picior. Nu am avea nimic 
obiectat dacă acestea ar fi i 
puțin utile ori bine executate. A 
trenorii de rugbi trebuie să 
obișnuiască elevii să joace ba 
nul mai întîi cu rnîna și aj 
cu piciorul și numai în situa 
potrivite. Loviturile de picior ei 
cutate de rugbiștii noștri (de nț 
rea lor majoritate) sînt și def< 
tuoase. Prea puțini știu să șute 
cu ambele picioare.

Și acum ne-a mai rămas 
discutat un singur meci: Dinan 
Constructorul TSP. A fost cei n ‘ 
interesant din întreaga etapă, 
rătînd forma bună a Constru» 
rului TSP, care și-a modific 
jocul în mare măsură. Acum f 
fi urmărite și atacurile liniei 
trei sferturi,- în care Luscal 
mai ales Sorin Niculescu folose 
cu succes calitățile lor atletic 
Ne-a plăcut și jumătatea la gr 
madă Suciu, al cărui joc varii 
îndrăzneț și dublat de o pasă c 
rectă, se pare că va rezolva d 
ce în ce mai bine necesităț 
echipei. Credem că conducer 
secției s-a orientat bine atur 
cînd l-a desemnat pe Suciu c 
pitan al formației, ținînd sean 
de postul său.

Prin analogie, ținem să remis 
căm jocul slab al lui Titi Ionesc 
jumătatea la-grămadă a dinam 
viștilor și a 
Bucureștiului. Atacat prompt 
linia a treia 
Ionescu nu a
cum ne obișnuise în trecutele s 
zoane problemele ce i s-au pi 
Pasa lui, și așa destul de înti 
ziată, nu a putut fi întîlnită < 
Vantropa, iar uneori, spre mirări 
noastră, Titi Ionescu 
pur 
spre linia de trei sferturi, into, 
mai 
ciul 
fel de greșeli pot li fatale echipi

echipei prime

a Constructorul! 
! mai rezolvat a

a arunc;
și simplu balonul din bra’

ca un începător. Pentru m 
de duminică, cu C.C.A., as

EM. VALERIU

SPORTUL POPULAR
^ -Wr. 2819

Despre scrîmsrii tineri și... sprijinul ca li se acorJăIn urma campio
natelor republi

cane individuale de 
scrimă am ales ca 
prim subiect de discuție comporta
rea unor tineri scrîmeri compo
nent! ai reprezentativelor naționale. 
In mod special am început cu ex
punerea aspectelor negative din 
pregătirea și randamentul de con
curs al acestor tineri, urmărind 
să contribuim la îmbunătățirea ur
gentă a antrenamentelor trăgători
lor selecționați în loturile țării în 
vederea apropiatelor întreceri inter
naționale la care vom participa. 
Acest obiectiv, odată realizat (pen
tru că trebuie să vă facem cunos
cut că trăgătoarele fruntașe care se 
pregătesc pentru apropiatele con
cursuri de la Como țin în prfczent 
seama de învățămm’eîe de la Ora
șul Stalin), se cuvine să ne întoar
cem asupra aspectelor generale, 
marcate de ult'mele noastre cam
pionate individuale. Iată cîteva din 
aceste aspecte atît pozitive, <5t și 
negative :

Media vîrstei trăgătorilor și tra
gă oarelor participante, cît și aceea 
a finaliștilor în toate cele patru 
probe nu a depășit 25 ani. Avem 
deci de a face cu mulți trăgători 
fruntași, foarte tineri, capabMr să 
corespundă anevoioaselor condiții 
ale unui campionat republican 
deschis maeștrilor și scrimerilor 
categoria I. Campionatele de 
Orașul Stalin au fost dominate 
autoritate de acești tineri, care 
reușit să se claseze în finală 
dauna unor trăgători vîrstnici
experimentați și după cum se știe
— în trei din cele patru probe
— floretă băieți și fete și sabie — 
au cucerit titlurile de campioni ai 
țării. Explicația succesului scrime
rilor tîneri este foarte lesne de dat. 
In timp ce acești tineri s-au pre
gătit eu atenție și mai cu seamă 
fără întrerupere, participî.nd la nu-

de 
la 
cu 
au 
în 
Și

meroasele întreceri interne prevă
zute pentru ei în calenda-ul C C. 
F.S./C.M. („Cupa Orașelor", Cam
pionatele . individuale pentru cate
goria a II-a, Campionatele de Ju
niori, Campionatul pe echioe al 
categoriei B desfășurat cu clape 
săptămînale, etc.), trăgătorii con- 
sacrați s-au rezumat la pregăt'r»a 
de sală, fiind lipsiți de concursuri. 
Avem, deci, în față o nouă dovadă 
a utilității competițiilor în privința 
pregătirii și „codării" trăgători’or 
noștri. Este cazul ca asociațiile și 
colectivele noastre sportive să țir-ă 
seama de acest aspect, oferind în 
viitor scrimerilor posibilitatea par
ticipării în cît mai multe întreceri 
individuale și pe echipe — cel pu
țin pe scară locală. Toto.îată sa 
cuvine ca și Comisia centrală de 
scrimă să prevadă în calendarul 
anual mult mai multe competiții 
interne pentru trăgătorii care au a- 
tins tm stadiu avansat de pregă
tire.

Nu vrem să trecem peste capito
lul preocupării asociațiilor și co
lectivelor sportive față de activi
tatea scrimerilor, fără să prezen
tăm un aspect deosebit de grav, 
care stînjenește dezvoltarea valori
că a scrimei noastre. Este v. -ba 
de ușurința cu care unele asociații 
— cbișnuit Progresul, Flamura ro
șie — ale căror colective spor’ive 
au secții fruntașe de scrimă, tra
tează problema asigurării condiții
lor materiale ale scrimerilor lor. 
La campionatele individuale ale 
trăgătorilor de categoria a îl-a au 
fost înregistrate numeroase absențe 
care, în mod normal, au influențat 
negativ valoarea concursului și 
dezvoltarea calitativă a tinerilor 
scrimeri. Cele mai multe absențe 
au fost notate Ia colectivele Pro
gresul Poligrafie Cluj și Flamura 
roșie Timișoara, ai căror trăgători 
n-au primit din partea asociației

lor mij'oacele materiale pentru e- 
fectuarea deplasării la Sibiu. In 
discuțiile purtate în jurul acestei 
probleme, consiliul central al a- 
sociației Progresul și cel al aso
ciației Flamura roșie au arătat că 
a fost vorba de o simplă „încurcă
tură" administrativă care în viitor 
nu se va repeta. Cu toate acestea, 
la Orașul Stalin au lipsit din nou 
numeroși membri ai asociației Pro
gresul, iar scrimerii Flamurii roșii 
au fost obligați să se deplaseze pe 
cont propriu! In astfel de condiții 
este aproape normal ca activitatea . 
acestor secții fruntașe să s'ăbească 
pe zi ce trece, o parte din trăgă
tori renunțînd la pariiciparea în 
cadrul competițiilor oficiale. Pentru 
a ne lămuri asupra poziției adop
tate față de scrimă de activiștii 
colect.'yeTbf și asociațiilor amintite 
mai sus, vom pune două întrebări 
la care așteptăm răspuns: 1. Au 
ajuns săti nu la urechile activiștilor 
sportivi de Ia Flamura roșie și 
Progresul știrile privind succesele 
internaționale ale reprezentanților 
noștri, succese care ne obligă ?ă 
tensificăm munca de ridicare a ti
nerilor și de pregătire calitativă a 
acestora,? 2. In ce scopuri sînt fo
losite fpndurile alocate penti a do
tarea cu materiale a secții'or noa
stre de scrimă și pentru partici
parea scrimerilor la competițiile pre
văzute în calendarul C.C.F.S/C M.? 
Sîntem convinși că răspunsurile la 
aceste două întrebări vor face lu
mină și în secțiile respective.

In privința comportării diverselor 
secții și trăgători vom felicita — în 
primul rînd—secția Flacăra Ploești 
al cărei reprezentanți — deși în 
majoritate tineri și Insuficient ex
perimentați — au lăsat o impresie 
foarte bună (la floretă băieți, am
bii trăgători prezentați in concurs
— Sorin Poenaru și Eugen Papp
— s-au calificat în turneul final),.

De asemenea, s 
cuvine o mențiut 
pentru secția col ei 
tivului Progres, 

F. B.- care a cucerit, pr n Mari
Vicol și Grigore Neculce, dou 
titluri de campion republican 
care a avut trăgători în toate ce 
patru finale. In schimb, Casa Cei 
trală a Armatei, Progresul Cluj 
Metalul Satu Mare (care ne ubi 
nuiseră cu surprize plăcute n fi, 
care concurs) au fost reprezenta’ 
mult mai slab ca în trecut. Cauze 
trebuie căuta ie în organizarea mut 
cii’ de instruire din cadrul secți 
lor respective.

Dintre trăgători desigur că c- 
mai frumoasă impresie au lăsat- 
cei care au cucerit titlurile de can 
p'on. Dacă performanta Măriei V 
col era pe deplin așteptată, cea 
lai Tiberm Szabo la sabie a înseir 
nat o veritabilă surpriză. După 
asemenea performantă este cazul c 
Szabo să capete mai multă încre 
dere în forțele sale și, totodată, si 
depună mai multă rîvnă în pregă 
tire. In proba de floretă băieți, Ștq 
fan Tapalagă a cucerit un aștep 
tat și bine meritat titlu de campior 

. Ne-a bucurat în spec’al faptul c 
Tapalagă a reușit să-și înăbușe cu 
noscutele emoții și stări nervoas 
din timpul asalturilor, trăgînd de 
gajat, gindit, variat și cu siguranță 
Cu toate acestea el este încă de 
parte de randamentul de care ești 
capabil. Tehnica și calitățile sah 
fizice ne îndreptățesc să-i pretin 
dem mult mai mult, obligîndu-l 
muncească cu mai multă perseve 
rentă și calm. Sperăm că această 
victorie, 
dat tăria 
frigurare 
triei sale

după atîtea eșecuri, i-a 
necesară să lupte cu în 
pentru ridicarea măies- 
sportive.

RENATO IUESCU
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Plonjon 
cu orice giref!?! FOTBAL.» FOTBAL » FOTBAL » FOTBAL.» FOTBAL-» FOTBAL • FOTBAL

La voie», întrecerea celor mai 
bune echipe ale țării e în plină 
desfășurare, devenind de la o e- 
tapă la alta mai echilibrată și, ca 
atare, mai palpitantă. Aceasta nu 
poate face însă să treacă neobser
vate unele lipsuri însemnate pe 
care le ilustrează echipele în com
portarea lor, în special cele femi
nine și în primul rînd la capito
lul tehnicii și tacticii individuale.

Ne referim înainte de toate la 
tehnica primirii mingii din servici, 
defectuoasă la cele mai multe ju
cătoare — și adeseori cauză a 
seriilor mari de puncte cîștigate 
direct din servici — și mai cu sea
mă la folosirea exagerată a plon- 
joa nelor.

Intr-adevăr, de la o vreme în
coace plonjonul a ajuns intr-așa 
măsură un automatism, incit majo
ritatea jucătoarelor noastre, nu nu
mai că-l utilizează cu precădere la 
preluarea balonului, indiferent de 
tăria acestuia și de situația din 
teren, dar uneori, (ca de pildă în 
meciurile Dinamo București — 
Constructorul București și Progre
sul București — Constructorul Bu
curești) am avut chiar surpriza să 
putem „admira" mingi trase... prin 
plonjon sau, mai exact, urmate de 
plonjoane, executate cu multă grijă 
șî maximum de corectitudine!

E desigur un abuz, care denotă 
pe de o parte că a fost uitat ros
tul adevărat al plonjonului (amă
nunt de tehnică dar și de tactică 
individuală, menit să ajute de re
gulă „în extremis" sau atunci cînd 
mingea este atît de puternică, încit 
este absolut necesară și utilă a- 
mortizarea ei printr-o cădere pe 
spate), iar pe de altă parte, ceea 
ce e mai grav, o lipsă aproape ge
nerală în exersarea deprinderilor 
care să asigure un bun plasa
ment.

lată care e, de fapt, cauza reală 
a abundenței plonjoanelor: insufi
cienta preocupare pentru dezvolta
rea gîndirii tactice și pentru în
sușirea unui bun plasament, care 
este cel mai ades în măsură să a- 
nuleze necesitatea plonjonului și, 
implic t, a risipei — de multe ori 
inutile — de energie, de for'e. A- 
firmația este perfect valabilă nu 
numai cu referire la situațiile de 
plin joc, ci în mare parte și dacă 
vorbim despre primirea balonului 
din servici, pe care numeroase ju
cătoare o execută crispate și dlntr-o 
poziție defectuoasă, acordind în 
mod viz'bil o primordială atenție e- 
fectuării corecte a plonjonului.

Sîntem împotriva plonjcnu'ui ? 
Fără îndoială că nu. Dar sîntem 
în orice caz împotriva plonjonului 
folos t în mod abuziv, nerațional, 
cu orice preț!

CONSTANTIN FAUR

Ceea ce nu se poate vedea 
pe ring...

.1
(Continuare din pag. l-a) 

ultima vreme... Cu acest meci am 
încheiat activitatea mea de boxer... 
Voi fi de acum încolo un antrenor 
conștiincios, care va păstra în 
s'if.et amărăciunea că n-a putut 

ajunge niciodată campion al (ării.
Studenții' de la I.C.F. au aprins 

torțe în tribună, sărbătorind vic
toria lui Mihai Stoian. După meci, 
Stoian s-a dus printre colegii săi’ 
împărți ndu-le florile primite pe 
ring, Mihai Stoian, era în culmea 
bucuriei...

— Meciul cu lordache m-a învă
țat să fac „rezerve" de energie 
pentru repriza i III-a. Cu Șerbu 
Neacșu am reușit, in sfirșit. acest 
lucru. „Stînga“ a mers bine și în 
ultimele trei minute. Lupta a fost 
grea și am primit multe lovituri 
puternice... Dar acum, cînd am îm
brăcat tricoul acesta mult dorit, 
am uitat de ele..

Zamfir Popazu, antrenorul lui 
Simian Gheorghe șt-a îmbrățișat 
elevul. felicitîndu-1 pentru curajul 
său. Intr-adevăr, ca și D. Pizea, 
colegul său de sală, Simion Gheor
ghe i-a dat mult de furcă lui V. 
Tiță.

— Amîndoi sint elevii mei și au 
luptat cu mult curaj, spunea mîn- 
dru antrenorul Popazu. Imi pare 
rău însă că arbitrul Mihelfi i" l-a 
numărat pe Tițo in repriza a II a .. 
Poate în modu acesta, meciul ar fi 
luat o întorsătură favorabilă pen
tru elevul meu...

...Maț sint notate o mulțime de 
Impresii pe filele carnetului nos
tru... Mlai toate declarațiile învin
șilor se termină cu cuvintele „Dar 
... sper că la anul..."

Și-atunci, ce ne mai răm’ne alt
ceva de făcut ? Să ne înarmăm 
cu răbdare și să... așteptăm I

G. MIHALACHE

E vorba din
Turul campionatului categoriei 

A se apropie de sfîrșit. Duminică 
s-a consumat etapa a IX-a, astfel 
că pînă la cunoașterea campionu
lui de primăvară nu au mai ră
mas decît patru etape. Jocurile a- 
cestor etape se anunță destul de 
importante fiindcă cele mal multe 
dintre ele au un caracter decisiv, 
deși uneori nu se întîlnesc echipe 
direct interesate.

Lupta din clasament însă, nu 
trebuie să determine echipele să 
ignoreze tocmai obiectivul prin

cipal al fotbalului pe anul în 
curs : calitatea. Dacă la începutul 
campionatului am remarcat o pre
ocupare in această direcție, acum 
constatăm din nou tendința peri
culoasă spre obținerea de rezulta
te în principal și de neglijarea 
Calității jocului. Se petrece chiar 
un fapt destul de curios: o echi
pă care are la un moment dat 
avantaj și este mulțumită de re
zultat, nu renunță numai 1a a 

mai marca goluri ci și la joc.
Etapa de duminică ne-a furni

zat un asemenea exemplu. La Bu
curești s-au întflnît nrimele -două 
clasate : C.C.A. și Flamura roșie 
Arad. Deci, un spectacol în pers
pectivă. Dar spectacolul a ră
mas numai în perspectivă și 
aceasta datorită ambelor echipe, 
dar în special echipei arădane 
care s-a prezentat sub orice cri
tică. După o lungă perioadă de 
pregătire și după atîtea etape de 
campionat, nu-i este îngăduit unei 
echipe să se prezinte așa cum 
s-a prezentat Flamura roșie du
minică. Lipsită de rezistență fi
zică. de combativitate și voință, 
greșind foarte multe execuții teh
nice. practicînd' în generali un fot
bal lent și confuz, ineficace și 
comaînd erori tactice — Flamura 
roșie Arad a fost departe de ceea 
ce era de așteptat nu numai de 
la o echipă clasată pe locul doi. 
ci în goneai di» la o echipă ou 
«restiFiul de care se bucură o 
formație ca aceea din Arad. 
Comportarea aceasta foarte 
s’abă — de la care a făcut excep
ție doar Petschowski, Dușan și 
Faur — trebuie să constituie un 
semnail de alarmă, obiectul! unei

Campionatul republican de
SERIA I

Fl. roșie Buhuși — Dinamo Doro- 
hoi 11-1 (5-0) FI. roșie Bacău — Pro
gresul Rădăuți 4-0 (3-0); Dinamo Ba
cău — Avîntul Fălticeni 9-1 (4-0); 
Avîntul Piatra Neamț — FI. roșie 
BurcTujeni 4-0 (2-0).

SERIA A Il-a

Progresul Iași — Victoria Tecuci 
0-0: Locomotiva Galați — Dinamo 
Bîrlad 11-0 (6-0); Voința Tecuci — 
Știința Iași 2-2 (1-1); Locomotiva Iași 
— Flacăra Moinești 6-0 (1-0).

SERIA A III-a

Metalul Sinaia —Flacăra Ploești 
0-10 (0-5); Metalul Brăila — Știința 
Galați 0-3 (0-0); Dinamo Galați — 
Flacăra Cîmpina 2-2 (1-0); Progresul 
F.B. Buc. — Dinamo VI Buc. 8-1 
(3-0).

SERIA A IV-a

FI. roșie G urgiu — Progresul Că
lărași 2-2 (0-1); Metalul Constanța — 
Progresul CPCS Buc. 0-2 (0-0); Loco
motiva Constanța — Constructorul 
Constanța 4-0 (2-0); C.C.A. Buc. —• 
Metalul București 2-0 (0-0).

SERIA A V-a

Locomotiva MCF Buc. — Progresul 
Corabia 3-2 (0-0); Tînârul Dlnamo- 
vlst Buc. — FI. rOșie B.R. Buc. 5-0 
(4-0); Constructorul Craiova — Dina-

La trierea celor 1.497.010 va
riante depuse la concursul Pro
nosport nr. 20 din 20 mai a.c, 
au fost găsite 49 variante cu 12 
rezultate; 982 variante cu 11 re
zultate și 10.919 variante cu 10 
rezultate. Operațiunea de omolo
gare a buletinelor continuă.

*
Premiile speciale atribuite bule

tinelor cu .0“ rezultate de la 
concursul nr. 18 din 6 mai —ex
cursii în străinătate, au fost obți
nute de:

Cele două excursii în U.R.S.S. 
pe itinerariul Kiev-Moscova au 
revenit participanților Schein Ar
min din București str. Pictor C. 
Stahi 1 și Bircescu Valeriu din 
Timișoara Splaiul Griviței 12.

Excursia în R. P. Bulgaria a re
venit participantului: Stoian
Gheorghe din Timișoara str. T. 
Vladimirescu 16.

Excursia în U.R.S.S. pe itinera
riul Kiev-Moscova-Leningrad a 
revenit participantului Boki Mihai

nou de calitate!
serioase analize a secției de fot
bal a colectivului arădan.

Cît privește echipa C.C.A., ea 
a obținut o victorie comodă, poate 
mai ușor decît se aștepta, dar 
nici ea nu s-a ridicat la nivelul 
comportării de acum trei etape. 
Duminică a Jucat sporadic și mai 
aies după ce s-a văzut sigură de 
victorie n-a mai insistat nici în 
realizarea unui spectacol fotbalis
tic. Poate că jucătorii au vrut 
să-și păstreze din forțe pentru di
ficila întîinire de mîine cu Luton 
Town. Dar, noi considerăm că 
asemenea tendințe pot deveni de
prinderi cu totul dăunătoare ca
lității jocului de care militarii bu- 
cuireșteni au dat dovadă.

Un alt aspect negativ care s-a 
desprins din ultimele etape este 
tendința de revenire la un joc 
mai mult defensiv, cu folosirea 
unor tactici speciale (stoper du
blat. retragerea unui inter etc.). 
Si această tendință frînează îm
bunătățirea calitativă a jocului, 

răpește din spectaculozitatea me
ciurilor. In jocul de la Ploești, 
Știința Clui a jucat la un mo
ment dat chiar cu cinci fundași 
/Georgescu al doilea stoper și 
Dragoman al doilea fundaș stin
gă). Din această cauză, jocul 
a suferit foarte mult și numai da
torită jocului bun al înaintă
rii Flacărei. dar numai în pri
ma repriză, aspectul spectacu
lar a fost salvat. După pauză, 
partida a fost deficitară din punct 
de vedere al ca’itătii, cu toate 
străduințele ploeștenilor. care în
să. nu au știut cum să străpungă 
zidul clujean.

Jocurile de la Orașul Stalin, 
Petroșani și Timișoara s-au situ
at la un nivel calitativ mai bun, 
în special din partea echipelor 
învingătoare. La acestea există o 
preocupare în direcția calității, dar 
în general vorbind, fotbalul nos
tru pretinde să se facă mult mai 
mult în această privință. Antre
norii și jucătorii trebuie să fie 
mai exigenți la antrenamente și 
la jocuri. Sînt principalii factori 
care pot asigura înviorarea cali
tativă a campionatului.

juniori (etapa a Vil-a)
mo Pitești 1-0 (1-0); Locomotiva Cra
iova — Metalul Ploești 6-3 (2-2).

SERIA A Vf-a

Minerul Petroșani — Metalul Re
șița 3-2 (1-1); Progresul Timișoara — 
Minerul Lupeni 2-0 (1-0); Metalul 
Oțelul Roșu — Locomotiva Timișoara 
1-1 (1-0); Știința Craiova — Locomo
tiva Tr. Severin 3-0 forfait.

SERIA A Vil-a

Metalul Oradea — FI. roșie UTA 
Arad 1-4 (0-2); Locomotiva Arad — 
FI. roșie 7 Nov. Arad 4-1 (0-1); Recol
ta Salonta — Progresul Oradea 0-2 
(0-1).

SERIA A Vin-a

Locomotiva Cluj — Progresul Satu 
Mare 3-0 (2-0); Recolta Cărei — Fi. 
roșie Cluj 1-3 (0-2); Progresul Turda
— Avîntul Sighet 0-3 (0-2); Minerul 
Baia Mare — Știtnța Cluj 0-4 (Q-l).

SERIA A IX-a

Flacăra Mediaș — Avîntul Tg. Mu
reș 4-2 (2-1); Constructorul Turda — 
Avîntul Toplița 4-2 (3-1); FI. roșie 
Sf. Gheorghe — Avîntul Reghin 3-2 
(2-0).

SERIA A X-a

Metalul Uz. Tr. Or. Stalin — Me
talul Hunedoara 4-2 (2-0); Flacăra 14
— Metalul 108 1-2 (0-1).

ț$onosport
din Tg. Mureș str. Lenin 12.

Excursia în R. P. Ungară a re
venit participantului: Grătar Ion 
din București str. Berzei 93.

Excursia croaziera pe Marea 
Neagră a revenit participantului 
Iomiț Eugen din Orașul Stalin 
str. Const. David, 9.

Plecările în aceste excursii vor 
avea loc în cursul lunii iunie. 
Premiații din Capitală se vor pre
zenta personal — in cel mai scurt 
timp — ia sectorul de propagandă 
al I. S. Pronosport din str. Doam
nei 2 etaj V. Premiații din provin
cie vor telefona imediat la Bucu
rești telefon 3.50.91 în vederea 
completării formelor de călătorie.

Pentru concursul Pronosport 
nr. 21 de duminică 27 mai a.c. 
depunerea bultetinelor se poate

Campionatul categoriei C cu
noaște o desfășurare intere
santă in toate cele patru serii. 
Iată, in fotografia noastră, o 
fază din unul din cele mai im
portante jocuri ale seriei a Il-a, 
desfășurate duminică dimi
neață pe stadionul Giulești: 
Locomotiva M.C.F. Rucurești- 
Pragresul Corabia (0—0).

(Foto ■ R. VILARA)

Clasamentele 
categoriei C

SERIA I

1. știința Galați 8 6 2 0 17: 2 14
2. FI. roșie Buhuși 8 6 2 0 22: 7 14
3. Victoria Tecuci 8 4 3 1 15: 5 11
4. Avîntul Fălticeni 8 4 3 1 20: 7 11
5. Locom. Pașcani 8 5 1 2 15: 9 11
6. Flacăra Moinești 8323 16:14 8
7. Dinamo Galați 8215 9:11 5
8. Dinamo Dorohoi 8215 17:21 5
9. Progresul Rădăuți 8 13 4 10:18 5

10. Progresul Iași 8215 7:16 5
11. Voința Tecuci 8206 6:25 4
12. Avîntul P. Neamț 8035 9:28 3

SERIA A II-a

1. LOC. MCF BUC. 8 5 2 1 14: 6 12
2. Metalul Tîrgoviște 8 5 1 2 14: 7 11
3. Locom. Galați 8 5 1 2 8: 6 11
4. Progresul Corabia 8 4 2 2 11: 6 10
5. Metalul Constanța 8 3 3 2 11: 7 9
6. Metalul Buc. 8 3 2 3 16: 9 8
7. Dinamo Pitești 8 2 4 2 10: 7 8
8. Metalul Sinaia 8 2 4 2 7:10 8
9. FI. roșie Giurgiu 8 3 1 4 13:14 7

10. Metalul 131 8 3 1 4 10:14 7
11. FI. r. B.R. Buc. 8 3 1 4 11:16 7
12. Metalul Brăila 8 2 2 4 9:12 6
13. Constr. C-ța 8 12 5 9:19 4
14. Progresul Călărași 8 0 4 4 6:16 4

SERIA A III-a

1. Minerul B. Mare 7 7 0 0 19: 2 14
2. Dinamo Tg. Mureș 8 5 2 1 24:12 12
3. FI. roșie Cluj 7 5 1 1 18: 6 11
4. Recolta Salonta 8 2 4 2 12: 7 8
5. Avîntul Toplița 7 4 0 3 9:10 8
6. Metalul Oradea 7 4 0 3 10:15 8
7. Recolta Cărei 8 2 3 3 6: 7 7
8. Flacăra 7 7 3 0 4 10:16 6
9. FI. r. Sf. Gh. 8 13 4 8:11 5

10. Avîntul Sighet 8 1 3 4 6:13 5
11. Progresul Turda 7 12 4 7:13 4
12. Constr. Turda 7 12 4 8:16 4
13. Locom. Oradea 7 2 0 5 3:12 4

SERIA A IV-a

1. Metalul Arad 8 4 3 1 11: 5 11
2. FI. r. Rm. Vîlcea 8 5 1 2 11: 7 11
3. Met. Oțelul Roșu 8 4 3 1 11: 9 11
4. Știința Craiova 9 3 4 1 11: 4 10
5. FI. r. 7 Nov. Arad 8 4 1 3 12: 8 9
6. Metalul 108 8 3 3 2 10: 7 9
7. Flacăra 14 8 3 3 2 8: 8 9
8. Constr. Arad 8 2 4 2 9: 8 8
9. Locom. Craiova 8 3 2 3 10:14 8

10. Constr. Craiova 8 13 4 7:13 5
11. Locom. Simeria 8 12 5 13:17 4
12. Progr. Timișoara 8 0 1 7 3:16 1

face în Capitală pînă sîmbătă 
’26 mai, ora 24 cel mai tîrziu 
cunoscindu-se că duminică 27 mai 
toate agențiile Pronosport vor fi 
închise.

★
A apărut revista Programul 

Pronosport nr. 110 cu un nou și 
variat cuprins. Participanții la 
concursurile Pronosport pot citi în 
acest număr:

— Buletinul Săptămînii (un do
cumentat comentariu al concursu
lui Pronosport nr. 21 din 27 mai) 
de S. Bonifaciu.

Primii excursioniști „Prono
sport".

— Tablou documentar pentru 
concursul 21 din 27 mai, cuprin- 
zînd rezultatele întîlnirilor ante
rioare, rezultatele și forma în 
ultimele întîlniri ale echipelor 
cuprinse în Programul concursului 
Pronosport precum și pronosticu
rile presei; Minutul 91 I; Clasa
mente etc.
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NOTE, ȘTIRI
AȘA NU SE POATE PREGĂTI O 
ECHIPA DE PRIMA CATEGORIEI

Săptămîna trecută am asistat 
întîmplător, la un antrenament al 
echipei Știința Cluj. Insă numai 
ședință de antrenament nu se poate 
numi ceea ce am văzut noi. Ea s-a 
desfășurat pe „terenurile" din veci
nătatea stadionului principal al ora
șului, care nu sînt altceva — la 
ora actuală — decît niște simple 
maidane. In ziua antrenamentului 
plouase din belșug și „terenurile" 
erau transformate în imense băl
toace. Din cauza noroiului și apei, 
mingea nu putea fi condusă și ju
cătorii căutau petice de iarbă unde 
să poată controla balonul. Oare 
conducerea colectivului și secției nu 
pot asigura — pentru zilele cînd 
stadionul principal nu este dispo
nibil — terenul din parcul Babeș ?

Așteptăm — așa cum am mai 
așteptat anul acesta — vești mai 
bune de la Cluj în legătură cu 
grija pentru organizarea secției de 
fotbal a Științei, care rămîne mai 
departe cea mai slabă dintre cele 
ale colectivelor cu echipe de pri
ma categorie.

ARBITRII JOCURILOR 
DE DUMINICĂ

Jocurile etapei a X-a a catego
riei A vor fi conduse de următorii 
arbitrii: St. Ionescu-București (1 o* 
comotiva București — Dinamo fă
rașul Stalin); N. Mihăilescu-Bucu- 
rești (Flacăra Ploești—Știința Ti
mișoara); Gh. Dragomiresm-Plo- 
ești (Locomotiva Timișoara—Pro
gresul București); P. Badea-Orașui 
Stalin (Minerul Petroșani — Fla
mura roșie Arad); Gh. Dumitres- 
cu-București (Știința Cluj — Dina
mo Bacău). Arbitrul jocului Pro
gresul Oradea — C.C A. n-a fost de. 
legat încă.

MIINE LA „23 AUGUST"

• Porțile stadionului se vor des
chide la ora 13.

• Accesul publicului se va face 
conform indicațiilor de pe bilele: 
tribuna I (sectoarele 40—Iii), pe
luza II (sectoarele 31—40) și tri
buna II (sectoarele 24—31) prin 
Bd. Muncii; tribuna I (sectoarele 
1—7), peluza I (sectoarele 7—16) 
și tribuna II (sectoarele 16—23) 
prin sos. lancului; tribuna 1 (sec
torul 0), carnetele de liberă intrare 
eliberate de C.C.F.S./C.M. (piele al
bastră, roșii, carnete negre zia
riști și tichetele albe cu dungă toșie 
eliberate activiștilor din fotbal) 
prin str. Maior Coravu (cele’alte 
permise nu sînt valabile).

• Pentru ușurarea accesului pu
blicului în stadion și pentru evita
rea aglomerării, spectatorii sînt ru
gați să prezinte individual biletele 
la toate controalele și să respecte 
sectoarele indicate pe bilete.

• Copii peste 7 ani au acces 
numai cu bilete.

• Biletele sînt puse în vînzare 
la : agenția Pronosport (cal. Vic
toriei 9), Dinamo, Stadionul Re
publicii (str. Hașde’i), C.C.A. și la 
casa de bilete din Bd. N. Bălcescu 
(vizavi de Dalles). In ziua jrculuî 
nu se Vînd bilete la stad'on.

JOI — O RESTANȚĂ
Meciul restanță dintre Locomo

tiva București și Știința Timișoara 
se disnufă (oi pe Stadionul G'u- 
lești. Bileteie pentru acest meci 
sînt puse în vînzare la: Pronosport 
(cal. Victoriei și bd. Dinicu Go- 
lescu), Giulești, Dinamo, C.C.A. șî 
vizavi de Dalles.
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In completarea cronicilor de handbal Cupa C.C.S. Ia gimnastică
rs Nu se poate marca fără să 

tragi spre poartă. Iată o „axio
mă" care n-ar merita să vadă lu
mina tiparului dacă jucătorii din 
Făgăraș n-ar fi dovedit, în prima 
jumătate a reprizei I 'din jocul cu 
C.C.A. că n-o cunosc sau că... n-o 
iau în considerație. Nu se poate 
marca fără să tragi în poartă. E 
un alt „postulat", la fel de ușor de 
dedus, pe care-1 reproducem tot 
pentru t»zul făgărășenilor, referin- 
du-ne la celelalte 45 de minute de 
joc. Intr-adevăr, după un sfert de 
oră de pase laterale și înapoi, în 
care s-au înregistrat foarte puține 
lovituri în direcția porții, reprezen
tativa Făgărașului a continuat cu 
aceeași „orientare" tactică, sporind 
numărul șuturilor dar nu și preci
zia lor. O mică „statistică" este 
concludentă: în timp ce -atacul mi
litarilor a executai. 36 de lovituri,, 
dintre care 15 au nimerit în ptasă; 
15 pe poartă, 2 în bară și doar 4 
alături sau peste poartă, făgără- 
șenii au tras de 30 de ori, au mar
cat 4 goluri, 8 lovituri au fost o- 
prite de portarul advers, iar 18 șu
turi (printre care și o lovitură de 
13 m.) au plecat la întîmplare.
• Cam la fel s-au petrecut lu

crurile la Timișoara, unde Flacăra 
Ploești a vizat poarta mai des decît 
metalurgiștii localnici, dar... a ter
minat meciul cu un dezavantaj de 
6 "oluri, datorită în parte lipsuri
lor de ordin tactic (joc lent, con
fuz, înghesuit pe centru) și în cea 
mai mare par'e impreciziei în șut. 
Este suficient să arătăm că ploeș- 
tenii au ratat 3 lovituri de 13 m... 
Cît despre concluzia la cele de 
mai sus, ea este chiar mai simplă 
decît... „axiomele" de la care am 
pornit în expunerea faptelor.

• Jocul de la Timișoara a ridicat 
din nou problema, pe care o spe
ram rezolvată, a arbitrajelor. A

Activitatea alpiniștilor 
din orașul Victoria

O corespondență sosită la re
dacție purta ștampila poștei din 
orașul Victoria, cel mai tînăr de 
pe harta țării noastre. Cuprinsul 
ei ne vorbea despre activitatea 
aîoină din acest oraș, ca și de 
așezarea geografică a acestuia, 
care permite amatorilor de alpi
nism practicarea sportului lor fa
vorit.

încă din primele zile ale anu
lui. alpiniștii din orașul Victoria 
s-au antrenat regulat sub condu
cerea instructorului Ion Grama, 
accentul punîndu-se pe însușirea 
elementelor tehnice și pe desă- 
vîrșirea pregătirii fizice, calități 
absolut necesare pentru a fi un 
bun alpinist. Cei 30 de tineri care 
formează secția de alpinism din 
acest oraș au hotărît ca pînă la 
sfîrșitul lunii iunie să obțină cu 
toții insigna „Alpinist R.P.R.". 
Corespondentul C. Mustață își 
încheie scrisoarea arătînd că prin
tre cei mai talentați se numără
L. Zoes, I. Ciocan, E. Damian, 
Gh. Pîrvulescu și D. Murgii.

Un arbitru „rigid”
In regula’mentiu; campionatu-ui’ 

republican de șah pe echipe se 
spune că, în momentul începerii 
uhui meci, fiecare echipă trebuie 
să prezinte cel puțin 5, din cei 8 
membri ai săi. Printre aceștia se 
află, în mod obligatoriu, juniorul 
și una din cele două fete In cazul 
cînd juniorul lipsește sau fetele 
nu sînt prezente la ora fixată, 
meciul se dă forfait în detrimen
tul echipei descompletate.

Acest articol de regulament e 
foarte bun și vine în sprijinul 
spiritului de echipă, aplicarea lui 
avînd un caracter disciplinar. A- 
șa că decizia luată în ac=st sens 
dft către arbitrul Dan Lupovici 
(îtr grupa de la Bacău) nu ar fi
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de pildă, arbitrul M. Petressu (Bu
curești) a comis numeroase gre
șeli în meciul Metalul Timișoara— 
Flacăra Ploești.

Jocul de la Cisnădie condus de 
unul dintre arbitrii de poartă, din 
cauză că arbitrul delegat (Hans 
Schmidt — Orașul Stalin) nu s-a 
prezentat, constituie un alt aspect 
al acestei veșnice probleme. Aș
teptăm hotărîrile colegiului de ar
bitrii I

Țigănuș (C.C.A.) încearcă să intercepteze pasul Iii Gherbănescu 
(Făgăraș) în timp ce Meithert se grăbește să se replieze, 

(Foto: R. Vi'lara)

MĂSURI PENTRU DINAMIZAREA JOCULUI DE OINĂ
■ In timp ce la alte sporturi 

sîntem în plin sezon competițional, 
echipele de oină n-au cunoscut în
că freamătul întrecerilor. Lipsa de 
preocupare a unor comisii regiona
le, orășenești, raionale și a Comite
telor locale C.F.S. a făcut ca nici 
pină la această dată să nu încea
pă prima fază a campionatului re
publican. Exemple oferă comisia o- 
rășenească București, comisiile re
gionale Constanța, Galați, Hune
doara, Oradea ș. a. Față de aceas
tă situație, biroul comisiei centrale 
va trebui să intervină energic și să 
tragă la răspundere pe cei care se 
fac vinovați de această stare de 
lucruri.

■ In urma conferinței pe țară a 
comisiei centrale s-au stabilit o se
rie de modificări ale regulamentu
lui de joc in ceea ce privește servi
tul mingii, calcularea punctajului și 
grupa de joc, menite să ducă la di
namizarea jocului : 1) Servirea min
gii se va efectua de jucătorii e- 
chipei de la bătaie în ordinea nu
merică. a) Fruntașul echipei de la 
prindere poate să-și aleagă orice 
loc în zonă sau pe linia de bătaie, 
fără să împiedice executarea bătăii 
b) Jucătorul care bate mingea are 
dreptul la numai două servicii în 
cazul cînd prima minge nu este ac
ceptată. c) După servirea de două 
ori, chiar în cazul cînd ambele ser
vicii nu sînt acceptate, jucătorul 
pierde dreptul la bătaie. 2) Punc
tajul pleacă de la 0 puncte contînd 
numai punctele realizate pe teren 
de ambele echipe și anume : echipa 
de ia prindere prin punctele obți
nute prin lovirea adversarului (o 
lovitură 2 pct.) și echipa de la 
bătaie prin punctele obținute din 
bătaie după cum urmează : a) 1 pct. 
pentru orice minge bătută peste li
nia de 3/4, neprinsă înainte de a- 
tingerea cu pămîntul și care nu a 
depășit linia de fund (60 m.), b) 
dacă mingea bătută, nedepășind 
în traiectoria ei linia de fund 
(60m.), este prinsă in linia de 

fund de orice jucător. Se acordă 2 
pete.: dacă mingea bătută în traiec
torie trece peste linia de fund 

suportat nici o obiecție dacă s-ar 
fi limitat numai la prima rundă.

Dar, echipa Progresul Bacău 
nu a mai fost lăsată să joace nici 
în următoarele două runde, sub 
pretextul că ar dezavantaja echi
pa bucuireștoană Progresul I.M.F. 
prin cele 8 puncte acordate „gra
tuit" Progresului Iași >...

Drept compensație, arbitrul a 
eliminat din concurs echipa Pro
gresul din Bacău, deși acest lu
cru nu era prevăzut în nici unul 
din capitolele regulamentului.

De astă-dată arbitrul Dan Lu
povici a uitat că e vorba de șah, 
unde orice problemă nouă (nepre
văzută î>n regulament) trebuie in
terpretată în „spiritul poziției".

D. Munteanu 
corespondent

• Iată acum... repercusiunile e- 
tapei a IX-a asupra clasamentului 
campionatului masculin cat. A:
a,. Știința Timișoara
2. C.C.A.
3. Metalul Timișoara
4. Voința Sibiu
5. Dinamo Or. Stalin
6. Știința Iași
7. Metalul Reșița
8. FI. roșie Cisnădie
9. Flacăra Ploești

10. Repr. or. Făgăraș
11. Progresul Arad
12. Dinamo 6

9 6 2 1 69:46 14 
9531 91:65 13
9 5 1 3 69:60 11
9513 51:46 11
9 5 0 4 69:56 10
9 4 2 3 72:67 10 
9414 71:63 9
9 4 1 4 66:64 9
9405 63:61 8
9324 48:62 8
9 2 1 6 60:96 5
9009 48:91 0

(60 m.) și nu a fost prin
să de vreun jucător, dacă 
mingea este bătută și în zbor de
pășește linia de fund (65im.) indi
ferent dacă este sau nu prinsă 
de jucătorul advers.

Jocurilor cîștigate prin renunța
re, retragere, eliminare sau ne
prezenta re li se acordă scorul de 
3—0. 3) Grupa de joc se modifică 
în felul următor: pe linia de fugă 
și întoarcere nu se pot afla decît 
cel mult doi jucători. La bătaie sau 
la sosirea celui de al treilea ju
cător, unul este obligat să intre 
în joc prin culoarul de ducere sau 
întoarcere (după caz). In caz de 
neexecutare, jucătorul cu numărul 
ce> mai mic de pe linia de fugă 
sau întoarcere este scos în primul 
careu de la ducere sau întoarcere.

Rezultate bune in „Cupa Avintul” la tir
Vineri, sîmbătă și duminică au 

avut loc pe poligonul Tunari în
trecerile de tir din cadrul „Cupei 
Avîntul", competiție organizată de 
asociația sportivă Avîntul. Deși 
s-au înregistrat o serie de rezul
tate remarcabile, întrecerile au fost 
stînjenite de faptul că administra
ția poligonului nu îngrijește in - 
stalațiile. Din această cauză proba 
de skeet s-a terminat — foarte 
tîrziu — la ora 19,30.

In proba de pistol precizie pe 
locul I s-a clasat maestrul sportu
lui Iulius Pieptea (Progresul) cu 
un rezultat modest: 537 p. El a 
fost urmat de lfie Elefterescu (Vo
ința) 533 p., Tadeus Jeglinski 
/Dinamo) 532 p.. Titus Manicati- 
de (Progresul) 528 p., Gh. Cor- 
bescu (C.C.A.) 523 p.

Proba de skeet (primul concurs 
pe echipe) a revenit în mod sur
prinzător reprezentativei C.C.A. 
care a totalizat 136 talere lovite. 
Remarcabilă este și comportarea 
echipei Flacăra care a ocupat lo
cul II cu 132 talere lovite. Pe lo
cul III Avîntul 130 t.. urmată 'de 
Progresul 124 t., Dinamo 117 t. și 
Voința 104 t. In clasamentul în-.-- 
dividttal pe pernei» „trai locuri se 
aflau la ețfăW^te concurării Șer- 
ban Țuculescu (Avîntul). DucaT 
Albescu (C.C.A.) și Gh. Florescu 
(Flacăra) cu 41 t. lovite. Depar
tajarea lor s-a făcut în urma unui

Halterofilii se vor strădui să obțină rezultate cit mai bune
In rîndurile de față nu vrem 

să anticipăm care din echipele 
de haltere va avea cele mai mari 
șanse în finalele campionatelor 
republicane ce se vor desfășura 
sîmbătă și duminică în Capitală. 
Cert este însă faptul că haltero
filii celor 8 echipe participante se 
vor strădui să obțină rezultate 
cît mai bune. Și iată de ce: cla
sificarea echipelor nu se va face 
după totalul kilogramelor ridi

„Cupa C.C.S." cu care a fost 
dotat concursul de gimnastică 
desfășurat ieri dimineață în sala 
Dinamo, a revenit sportivilor E- 
lena Leuștean și Mihai Botez. A- 
tît câștigătorii, cît și ceilalți con
curenți au demonstrat publicului 
spectator, o serie de exerciții pli
ne de eleganță, precizie și... risc. 
Printre ele trebuie să amintim 

salturile întinse executate la soi 
die Emilia Vătășoiu, Sonia Ino- 
van și Georgeta Hurmuzache. cît 
și ieșirea la teră fixă a lui Hel
muth Oran di.

Exercițiile liber alese prezentate 
ieri au arătat că gimnastele si 
gimnaștiii fruntași ai țării noas
tre au atins un nivel tehnic su
perior celor din concursurile ante
rioare (în special la fete) și un 
alt lucru îmbucurător: execuțiile 
au fost executate amplu, elegant, 
precis, ceea ce denotă că s-a în
vățat din greșeli și că acuim, pe 
lîngă antrenamentele de gimnas
tică sportivă, se lucrează mult și 
Ia .gimnastica artistică.

Tot în concursul de ieri s-au

întrecerea tinerilor luptători
Faptul că juniorii regiunii Ti

mișoara s-au impus la finalele 
campionatului republican de lupte 
libere din cei 90 concurenți, nu 
trebuie să surprindă. Ei au alcă
tuit o echipă omogenă ca valoare, 
experimentată, mulți timișoreni 
activînd in echipele divizionare 
respective. (De altfel, regiunea Ti
mișoara are patru formații în 
campionatul republican pe echipe). 
O. Lustig, Gh. Toth și P. Dascău 
au cîștigat cu siguranța unor 
luptători rutinați, cu meciuri grele 
la activ. Foarte bine s-au com
portat juniorii Regiunii Autonome 
Maghiare, care deși n-au decît 
un campion în rîndurile lor, s-au 
clasat totuși, majoritatea pe pri
mele șase locuri: ei au arătat 
în special multă vitalitate, forță 
și dîrzenie. Bucureștenii, cu o for
mație bine pregătită, au consti
tuit — după părerea noastră — 
revelația întrecerilor, mai ales ca 
perspective. Nu numai tineri „con- 
sacrați" ca Gh. Marinescu și I. 
Țăranu — care, de altfel, au cîș
tigat autoritar în categoriile lor 
— dar și ceilalți (V. Stoian, I. 
Șitoianu, Badea, Neibert) au a- 

baraj în care Șerban Țuculescu a 
ocupat primul loc, fiind urmat de 
D. Albescu și Gh. Florescu.

Concursul de pistol viteza a 
scos în evidență forma din ce în 
ce mai bună a specialiștilor acestei 
probe. Intr-o accentuată revenire, 
maestrul emerit al sportului Gh. 
I.ichiardopol (Progresul) a ocupat 
primul loc cu un rezultat de va
loare 582/60. El a fost secondat 
de maestrul sportului Marin Do- 
chiliță (C.C.A.) care a realizat de 
asemenea o performanță meritorie: 
581/60. In continuare s-au clasat 
Zoltan Deac (Progresul) 576/60. T.

Concursul înotătorilor din Capitală
La startul probelor de înot pro

gramate sîmbătă și duminică la 
bazinul Floreasca s-au prezentat 
numeroși concurenți.

Iată și alte rezultate — înregis
trate la acest concurs, rezultate pe 
care nu le-am putut cuprinde în 
ziarul nostru de ieri: Băieți: 100 m. 
delfiiK Mircea Olaru (Dinamo) 
1:09,9. Ștefan Kroner (Știinta) 
1:14,2, Francisc Goldberger (CCA) 
1:14,3, 200 m. bras: Felix Heitz 
(C.C.A.) 2:45,1, Mihai Mitrofan 
(Progresul) 2:48,3. 100 m. liber: 
Gavril Blajek (Știința) 1:01,8. 400 
m. liber: N. Rujinski 5:01,0, A. Io- 

cate așa cum s-a făcut în anii 
trecuți, ci se vor atribui puncte 
— cîte unul pentru fiecare loc, la 
fiecare categorie. Astfel, echipa 
care totalizează numărul cel mai 
mic de puncte va ocupa locul I. 
In felul acesta se stimulează 
lupta pentru ocuparea locurilor 
fruntașe în clasament, la fiecare 
categorie, și bineînțeles, rezulta
tele vor fi cît mai bune. Iată cum 
regulamentul competiției poate 

observat însă și unele aspecte 
negative, care pot fi foarte ușor 
remediate. Este vorba de nlervozi- 
tatea cu care au lucrat unele gim
naste (Sonia inovan, Georgeta 
Hurmuzache, etc.) și care a făcut 
ca nota acordată să nu fie pe mă
sura posibilităților lor. De aseme
nea, la unele gimnaste au lipsit 
din exerciții elementele de mare 
•dificultate (Emilia Ivan), iar 
la bîrnă unele exerciții n-au cu
prins măcar o frază de sărituri.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate: fete: individual compus: 
1. Elena Leuștean 37,33 p.; 2. E- 
miliia Vătășoiu 37.15 p.; 3. Sonia 
Inovau 36,75 p. Pe aparate locul 
I a fost ocupat de Elena Leuștean 
la sol, paralele, sărituri și de Ui
ta Schlandt la bîrnă. Băieți: in
dividual compus: 7. Mihai Botez. 
(56,40 p.) : 2. A. Kerekes 55,45 p.; 
3. H. Orendi și St. Harko 53,33 
p. Pe aparate locul I a fost ocu
pat de Mihai Botez la sărituri, 
parafele, inele, oal . cu minere 
(împUenună cu A. Kerekes) și H. 
Orendi la bară fixă.

rătat calități remarcabile. Indivi
dual s-a impus Jula Tiberiu din 
Satu Mare (antrenor: C. Weber). 
El a întrunit aprecierea unanimă 
a specialiștilor prezenți în ce pri
vește calitățile sale de bun luptă
tor la stilul liber. Deși mai ușor 
ca greutate, inferior ca forță ce
lorlalți, el a întrecut adversari 
puternici și experimentați ca A. 
Rozsonczi, Șt. Kineses și alții, toc
mai fiindcă s-a pregătit special 
pentru lupte libere și a întreprins 
în concurs numai acțiuni de lupte 
libere. S-au mai impus Gh. Ma
rinescu (Buc.), I. Pintea (Tg. 
Mureș), I. Tobă (Cluj) — un 
luptător talentat, cu multă fan
tezie, dar și cu o doză de nese
riozitate — V. Stoian (Buc.), 
Mavridis (Oradea), Vaideș (Tg. 
Mureș), I. Nemeș (Orașul Stalin) 
etc. Sub posibilitățile lor au con
curat Șt. Kineses (Oradea), O. 
Rettfalvi (Oradea), Gh. Voicu 
(Or. Stalin) etc.

O concluzie generală în ce pri
vește comportarea tinerilor luptă
tori : antrenorii au datoria să-i 
învețe pe elevii lor acțiunile și 
stilul, specifice luptelor libere.

Manicatide (Progresul) 576/60, Șt. 
Petrescu (Flacăra) 575'60 și T. 
Dumitrescu (Avîntul) 566 60.

In proba de talere (2001 primul 
loc a revenit concurentului Marcel 
Vasiliu (Flacăra) cu 185 t., urmat 
de 1. Dumitrescu (Progresul) 181 
t și A. Ioanițescu (Progresul) 179 
t. Pe echipe întrecerea a revenit 
formației asociației Flacăra care a 
totalizat 696 t.

In proba de armă liberă cali
brul mare 3 x 40 focuri primul loc 
a fost cucerit de maestrul emerit 
al sportului Iosif Sîrbu (C.C.A.)

nescu 5:01,0, Gh. Cociuban 5:01,4, 
toți de la Dinamo. 100 m. spate : 
A. Măndoiu (Dinamo) 1:10,3 Gh. 
Enache (Dinamo) 1:12,3, D. Ka- 
minschi (Progresul) 1:13,9. Fete: 
100 m. liber: Maria Kassovitz 
(Constructorul) 1:18,4, Veronica 
Dodan (Știința) 1:18,8. 50 m. liber: 
Astrid Wachter (Știința) 34,9!, Va- 
silica Iurciuc (Dinamo) 37,7, Ingrid 
Wâchter (Știința) 39,5. 50 m.
bras : Sanda Minculescu 44,9. 
Sanda Iordan 47J, Irina Prodanof 
48,5 toate de la Dinamo. 200 m. 
bras: Gabriela Mangezius (Pro
gresul) 3:11,9, Maria Ionescu (Pro
gresul) 3:20,0.

contribui la obținerea unor rezul
tate superioare, recorduri repu
blicane și chiar recorduri perso
nale pe care le vom înregistra 
cu plăcere.

întrecerile de duminică sînt aș
teptate cu un viu interes de că
tre concurenți și în special de 
componenții lotului național, care 
în ultima vreme au arătat la 
antrenamente o valoare ridicată.



Mal multă atenție pregătim motocicliștilor V

In cronica primei faze a campio. 
natului motociclist de viteză pe 
circuit, apărută î-n număruW'e ieri 
al ziarului nostru, am arătat că 
probele de campionat desfășurate 
duminică în Capitală au dezilu
zionat. Dacă ținem seama că aces
te alergări au fost primele între
ceri ale anului, slaba comportare 
a motocicliștiilor ar putea avea o 
oarecare scuză. La un prim con
curs este și normal oa -alergătorii 
să nu se găsească în cea mai bu
nă formă. Dar faptul că aceasta 
s-a petrecut acum, în cadrul cam
pionatului, și nu la o competiție 
oarecare, este regretabil.

In ultimii ani motocicliștii noș
tri au reușit să se impună prin 
performanțele lor, nu niumai pe 
plan intern, dlar chiar și. pe plan 
Internațional. S-au dovedit buni 
mecanici buni tehnicieni, cu un 
pronunțat simț al echilibrului pe 
viraje, au dat dovadă de dîrzenie, 
îndrăzneală, fapt care ne îndrep
tățea să așteptăm din partea lor 
performanțe din ce în ce mai va
loroase. Aceasta, cu atît mai mult, 
cu cit unii dintre ei au fost în
zestrați și cu un material nou, de 
cea mai bună calitate. Or, la în
trecerile de campionat de dumi
nică decepția nu ne-au produs-o 
numai acei alergători care au a- 
bandonat sau care au fast prinși 
din urmă — de către cei care 
conduceau — eu cîte două sau 
trei ture. înșiși cîștigătorii probe
lor nu au dat satisfacție.

Să-ll luăm, de pildă-, pe N. Bu
escu, socotit drept „motociclistuî 
nlr. 1“ al .țării. N. Buescu- s-a pre
zentat la start cu o mașintă Nort- 
hon nouă. Ce este drept, 
N. Buescu a cîștigat între
cerea. Dar victoria tai el o da- 
torește de astădată în exclusivi
tate motocicletei și în nici un caz 
calităților lwi de bun motociclist. 
Nu-i era permis lui N. Buescu sâ 
se prezinte într-o formă at.ît de

Turnantele circuitului de viteză de duminică- au 
cerut motocicliștilor o îndemânare desăvîrșită G. ȘTEFĂNESCU

VIZITIND UN DISPENSAR DE CULTURA
Cu aproape treizeci de ani în 

urmă, cîțiva medici și totodată 
proaspeți absolvenți ai Institutu
lui Național de Educație Fizică, 
au început să se ocupe de influen
ța pe care o poate avea educația 
fizică în tratamentul profilactic 
sau curativ al unor boli. Dr. Ma
rinescu Bojoiu, șeful primei pro
moții a I.N.E.F.-ului, dr. Ana 
Strugurescu, d-, Adrian Ionescu, 
dr. Traian Dumitrescu, dr. Florian 
Ulmeanni, dr. Petre ' Nițu și mai 
tîrziu dr. Miron Georgescu, sînt 
primii modici care au pus bazele 
culturii fizice medicale din țara 
noastră. Că la început au fost des
considerați și s-a spus că e cara
ghios să-ți închipui că mișcările 
unor „saltimbanci" pot fi folosi
toare medicinei, e altă poveste. 
Important e că acești medici au 
perseverat și au ajuns la re
zultate excelente. în baza că
rora cultura fizică medicală 
se dovedește astăzi de un real 
folos în unele domenii ale medici
nii. Și tocmai de acest lucru ne 
vom ocupa în rîndurile de mai 
jos care au ca subiect activitatea 
Disnensarului de cultuiră fizică 
medicală din raionul „Tudor V1a- 
dimirescu", instituție ce deservește 
în același timp și raionul „23 Au
gust".

OBIECTIVELE...

...mari ale dispensarului sînt 
de otidin profilactic și curativ. 
Pentru evitarea cauzelor ce pot 
duce la îmbolnăvirea elevilor, me
dicii și profesorii de educație fi
zică de la acest dispensar, cerce
tează condițiile de lucru din școli 
sezisînd direcțiunea școlii în cazul 
cta.d observă lucruri care ar,putea 

slabă la o probă de campionat. 
A mers stîngaci, nesigur în vira
je, nu a mai format cu mașina 
acel „tot indisolubil" în care ne 
obișnuiserăm să-l vedem.

Care este explicația ? N. Buescu 
a absentat chiar și de la unica 
ocazie care i se oferise de a în
cepe acomodarea mai din timp 
pe noua sa mașină, lipsind de la 
startul circuitului de viteză des
fășurat de curînd la Orașul Sta
lin.

Gh. Voicuiescu «Deși a condus cu 
autoritate în cadrul probei de 350 
cmc. din primul și pînă în ultimul 
tur nu a reușit să efectueze mă
car o singura diată parcursul sub 
1 mm. 40 sec. De altfel, aceasta 
nu a reușit s-o facă nici N. Bu
escu cu toate că mașina sa avea 
rezerve suficiente pentru a doborî 
recordul traseului (1 min. 35 sec).

Motocicliștii au suferit și multe 
defecțiuni care ,pe unii i-au obli
gat să abandoneze. De pildă, A. 
Miun-tean-u, I. Omăt, I. Kerestes,
M. Antonescu, V. Szabo. Gh. Mor- 
mocea, M. Cernescu, E. Somlo,
N. Sădeanu ș.a. toți motocicliști 
de valoare, cu vechi state de ser
vicii, campioni ș[ recordmani ai 
țării. Abandonul acestora nu-și 
găsește scuză. Vina este în exclu
sivitate a lor: nu s-au pregătit 
în suficientă măsură și nu și-au 
verificat mașinile. Chiar și L. 
Szabo, eîștigător-ul probei de 250 
cmc. poartă vina pentru faptul eă 
i s-a rupt pedala de picior, lu
cru care era să-1 coste victoria. 
Nu-i era permis lui L. Szabo să 
între tatr-o probă de campionat 
cu o pedală sudată.

Dar, nu numai motocicliștii. De 
toate acestea sînt vinovate și co
lectivele sportive, care nu se în
grijesc să ofere motocicliștilor lor 
prilejul să-și verifice posibilitățile 
proprii și ale mașinilor în diverse 
competiții înainte de a intra într’o 
probă de campionat. Sînt vinovați 

șl antrenorii, eare 
nu arată biroului 
comisiei centrale 
situația existentă 
în cadrul unor co
lective și nu cer 
ca acest for să in
tervină pe lingă 

asociații să ia 
măsuri de reme
diere a unor de
lăsări din partea 
coijectivelor spor

tive. Sperăm însă 
că motocicliștii, co
lectivele, asocia
țiile sportive și 
antrenorii vor că
uta să lichidieze 
toate aceste lip
suri pînă la faza 
următoare a cam
pionatului.

deveni periculoase (bănci stricate 
ce pot provoca accidente sau de
termina o atitudine vicioasă a 
elevilor, lipsa de aerisire, lipsa 
bazei sportive, etc.). De cele mai 
multe ori, sezisările sînt urmate 
de măsuri; alteori însă se vădeș
te și neglijență, iar aceasta poate 
duce chiar la accidente (oum s-a 
întîmplat de altfel la Liceul mr. 7).

Depistarea deficiențelor fizice 
este tăcută prin examinarea rigu
roasă a aspiranților F.G.M.A. și 
G.M.A., vizite la creșe și cămine. 
In plus, mulți copii sînt îndruma
ți la acest dispensar de către po
liclinici sau . dispensare care nu 
posedă serviciu de cultură fizică 
medicală. Obiectivul curativ este 
realizat cu ajgțprul. numeroaselor 
aparate existente în sală, adică 
spalier, trapes?, mingi medicinale,' 
scară, bastoane, cercuri etc.

Dr. Angela Lăzăroiu, dir. Virgi
nia Constanliinescu. prof. Corina 
Bosoancă, prof. Viorica Fota și 
prof. Venera Păunescu. care acti
vează la dispensând condus de dr. 
Marinescu Bojoiu, mai au in 
preocupările lor asistența elevilor, 
și sportivilor la diferite competiții o. 
ficiate. examenul medical F.G.M.A. 
și G.M.A.. taulrumarea copiilor 
spre practicarea.^nui șnort în fun
cție de, calitățile lor’ fizj’ce, efec
tuarea și controlarea programului 
de educație fizică și gimnastică 
medicală în creșe și cămine etc.. 
De asemenea', notăm — ca preo
cupare - - participarea la activita
tea de îmbunătățire a muncii in 
acest domeniu, prin cercetări și 
lucrări Astfel, te congresul tinut 
de curînd la Weimar, dr. Mari
nescu Bojoiu și dr. Angela Lăză- 
Toiu au prezentat o lucrare înti- 
tuitată „Rezultatele tratamentului

că nu vom aștepta mult 
pină cind alte echipe englezești vor vizita Bucureștiul 
— Declarație scrisă pentru revista „ROMINIA AZI” de către W. W. Wakefield, 
președintele „Harlequin Rugby Football Club”, membru al Camerei Comunelor
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®ou£fe of (Commoiisf,
lonbon, &.W.I

T

Echipa „Harlequin Rugby Foot ball" speră că jucătorilor și specia torilor romini le-au plăcut meciu
rile, tot atît cit ne-au plăcut și nouă.

Ne-am bucurat mult de vizita fă cută și apreciem toată bunăvoința și generoasa ospitalitate care ni s-a 
arătat.

Vom păstra întoreîndu-ne în An glia amintiri foarte plăcute despre această vizită, prima noastră vizi
tă în Romînia.

Sperăm că echipa Bucureștiului va juca în curind în Anglia unde și-a asigurat încă de pe acum o 
primire călduroasă. Sperăm de a semenea că nu vom aștepta mult, pină cind alte echipe englezești vor 
vizita Bucureștiul.

MÎINE ARE LOC LA MOSCOVA 
PRIMUL MECI INTERNAȚIONAL 
DIN ACTUALUL SEZON AL ECHI- 

PEI U.R.S.S.

Mîine, pe stadionul Dinamo din 
Moscova, echipa reprezentativă a 
U.R.S.S. își face debutul din acest 
an în arena întrecerilor internațio
nale, întîlnind echipa națională a 
Danemarcei. Fără îndoială că, prin 
prizma rezultatelor înregistrate anul 
trecut de cele două' echipe, ca și a 
valorii generale a fotbalului din

FIZICĂ MEDICALĂ
prin cultură fizică medicală a co
piilor cu sechele de poliomielită". 
DOLEANȚELE...

...dispensarului se referă la 
îmbunătățirile condițiilor de lucru. 
Și fiind vorba de acestea, ne ex
primăm uimirea față de prezența 
în cabinetul șefului acestui dis
pensar a unor... chiriași particu
lari. I.G.L.-fil din raionul Tudor 
Vladimirescu are cunoștință de 
această stare de fa-pt, dar np a 
luat nici o măsură, deși știe că 
dispensarul nu dispune de un lo
cal satisfăcător față de numărul 
copiilor. Printre măsurile care- pot 
duce la îmbunătățirea muncii se. 
numără construirea unui bazin i- 
coperit die dimensiuni mici. (prin 
care să se asigure activitatea 
curativă și în timpul iernii) și a 
unei săli de gimnastică mai încă
pătoare. Desigur, aceasta este, o, 
problemă mai grea, dar ea poate, 
fi rezolvată cu concursul păfihți- ' 
lor, al instituțiilor din raion, al; 
sfatului popular și al comitetului 
pentru cultură fizică și snort. Mat 
trebuie să amintim die faptul că 
dispensarul nu este încadrat cu 
un număr suficient de medici și 
profesori die educație fizică, nu 
are toate aparatele necesare (lip
sesc scripeți, ceasuri de control.' 
cronometre etc.).

Compoirie.nțfi dispensarului au 
obținut totuși — în ciuda actuale
lor condiții — multe succese. Fără 
îndoială însă că ele ar putea fi 
și mai mari dacă dragostea die 
muncă și realizările ar fi răsplă
tite așa cum se cuvine, adică prin 
acordarea unei atenții și a unui 
sprijin mai mare, prin asigurarea 
unor condiții de lucru pe măsura 
necesităților.

. D. STĂNCULESCU 

cele două țări, gazdele au prima 
șansă. Reprezentativa U.R.S.S. va 
fi alcătuită pe scheletul echipei Spar
tak Moscova, formație care deține 
în momentul de față cea mai bună 
formă, aflîndu-se la conducerea cla
samentului.

ȘI TOTUȘI REZULTATUL DE LA 
BUDAPESTA N-A FOST O 

SURPRIZA

La capătul unui joc excepțional Ce
hoslovacia a obținut duminică o vic
torie fotbalistică de mare răsunet, 
învingînd la Budapesta, faimoasa 
reprezentativă maghiară. Indiferent 
de faptul că’ echipa Ungariei a 
fost duminică departe de valoarea 
ei din ultimii ani, victoria fotba
liștilor cehoslovaci este deosebit 
de prețioasă și constituie o carte 
de vizită excepțională pentru fotba
lul din R. Cehoslovacă. învingătorii 
de la Budapesta au confirmat re
zultatele reușite în ultima vreme 
(6-1 cu Elveția și 0-0 cu Brazilia) 

Iată cum caracteriza crainicul ma
ghiar Szepesi excepționala perfor
manță a Cehoslovaciei: „Oaspeții au 
obținut o victorie pe deplin meritată. 
Ei au prezentat o echipă cu mari 
perspective, în care tînărul Feureisl 
— care joacă la Karlovi Vary într-o 
echipă de categoria B — a cucerit 
pe budapestani, și toți ceilalți în 
frunte cu portarul Doleiji, fundașii 
Hertl și Hledik, înaintașii Moravcik 
și Pazdera au fost ,.eroii” acestei 
partide de neuitat. Pentru noi — 
spunea Szepesi — acest joc trebuie 
să fie plin de învățăminte. Vor tre
bui luate măsuri pentru a se ieși 
din acest neplăcut și greu impas**.

In meciul de duminică, în echipa 
maghiară, în afară de Fenyvesi și 
Hidegkuti, nici unul din ceilalți nu 
a dat satisfacție. Fundașii, Kar- 
pati, Szojka, Teleki au alcătuit 
cel mai slab compartiment al echi
pei gazde. Totuși rezultatul cu Cejio-« 
slovacia nu constituie o surpriză 
pentru că' în ultima vreme jucătorii 
echipei Ungariei au manifestat o 
formă mult mai slabă decît în anii 
trecuți. Palmaresul reprezentativei 
Ungariei din acest an este, nesatis
făcător: din trei meciuri, două în- 
frîngeri și un meci nul, cu un golave
raj de 5-9! Părerea noastră este că 
jucătorii introduși în formație, Tele
ki, Karpatiț Tichi, Machos, chiar 
Kotasz și Szojka — deși foarte ta- 
lentați — n-au experiența meciurilor 
internaționale și nu practică un joc 
de asociație, cu care ne-a obișnuit 
formația maghiară. Vechii internațio
nali Bozsik, Kocsis, Budai, sînt com
plet ieșiți din formă.

In general însă, în acest an pe plan 
internațional au fost înregistrate nu
meroase rezultate neașteptate, echi
pa Ungariei nefiind singura „victi
mă” a surprizelor. Turcia de pildă, 
după ce a întrecut Ungaria cu 3-1 a 
fost învinsă la Lisabona de reprezen
tativa Portugaliei cu 3-1. Olanda, 
după ce a învins Germania occiden
tală cu 2-1 la Dtiseldorf și Belgia cu 
1-0 a fost întrecută’ pe teren propriu 

J»

cu 4-1 de Irlanda, Elveția a întrecut 
Belgia la Bruxelles cu 3-1, a făcut 
meci nul cu Brazilia (1-1) dar a pier
dut la scor dezastruos pe teren pro
priu în fața Cehoslovaciei la Zilrich.

In rîndurile <3e mai ?os publicăm 
clasamentul „Cupei Europei Dr. Io- 
sef Gerd”, în cadrul căreia a avut 
loc meciul de duminică.

In cadrul acestei competiții, anul 
acesta se vor mai desfășura urmă
toarele întîlniri: la 15 septembrie El- 
veția-Italia, la 16 septembrie Iugo- 
siavia-Ungaria, la 30 septembrie Iu- 
goslavia-Cehoslovacia, la 9 decembrie 
Italia-Austria. Competiția se' va în
cheia în 1957.

1. Ungaria 7421 22:14 10
2. Cehoslovacia 4 3 0 1 14: 8 6
3. Austria 5212 10:14 5
4. Iugoslavia 4 12 1 7: 4 4
5. Elveția 4 0 1 3 7:14 1
6. Italia 2 0 0 2 0: 6 0

CU O ETAPA ÎNAINTE DE SFIR-
ȘITUL CAMPIONATULUI O.G.C. 

NICE ESTE CAMPIOANA
FRANȚEI

PARIS 21 (prin telefon). — Dumi
nică a avut ioc în Franța cea de a 
XXXIU-a etapă (penultima) a cam
pionatului de fotbal al primei di
vizii. Prin victoria obținută la Bor
deaux, asupra echipei locale, Nice 
a cucerit campionatul francez, dove- 
dindu-se a fi cea mai bună și mai 
constantă echipă a anului. Lens, prin
cipala sa rivală la titlu, deși a în
trecut la scor pe Racing Club Paris, 
va trebui să se mulțumească cu lo
cul doi. Mai semnalăm forma ex
celentă a echipei A. S. Monaco, care 
a întrecut categoric pe Sochaux, 
precum și înfrîngerea pe teren pro
priu de către F. C. Nancy a echipei 
Stade de Reims, care probabil că se 
rezervă pentru finala „Cupei campio
nilor Europei*4. Iată acum rezultatele 
etapei: Bordeaux-Nice 1—2, St. Etien
ne—Toulouse 0—0, Lens—Racing 
Club Paris 7—3, Monaco—Sochaux 
4—0, Marseille—Lyon 5—1, Metz—Se
dan 3—1, Reims—Nancy 1—2, Nimes- 

Strasbou- 4-0, Troyes — Lille 1—6. 
înaintea ultimei etape clasamentul 
are următoarea înfățișare:

Ultima etapă se va desfășura la 3 
iunie, deorace duminică 27 mai va 
avea loc finala „Cupei Franței" între 
Sedan și Troyes.

1. Nice 33 18 7 8 60:41 43
2. Lens 33 18 4 11 62:48 40
3. St. Etienne 33 14 11 8 65:52 39
4. Monaco 33 16 7 10 59:43 39
5. Marseille 33 15 8 10 52:48 38
6. Racing Cl. Paris 33 16 5 12 70:58 37
7. Lyon 33 15 7 11 49:47 37
8. Toulouse 33 13 10 10 49:45 36
9. Sedan 33 14 8 11 53:52 36

10. Reims 33 12 8 13 56:48 32
11. Nimes 33 11 9 13 63:53 31
12. Sochaux 33 12 7 14 45:48 31
13. Nancy 33 12 6 15 49:60 30
14. Strasbourg 33 12 5 16 52:64 29
15. Metz 33 11 7 15 47:63 29
lfc Lille 33 10 4 19 57:63 24
17. Bordeaux 33 9 6 18 43:65 24
18. Troyes 33 5 9 19 42:75 19



Joi 19 aprilie. Mu puteam bănui 
că pentru a străbate cu avionul 
distanta Tokio- m.gkong, dis/anfă 
relativ curta, raportată la imensi
tatea scării geografice a continen
tului asiatic, ne-a fi trebuit aproa
pe două zile de zbor, bineînțeles cu 
escalele respective. Din capitala 
japoniei ne-am îndreptat pe calea 
aerului spre insula Okinawa, unde 
după un scurt popas am luat di
recția marelu. oraș internațional 
Hongkong. Dar condițiile atmos
ferice nefavorabile și anumite de
fecțiuni mecanice ale avionului 
nost'u ne-au obligat să coborlm 
spre sud și să facem escale lungi 
la Tourenne (Vietnamul de sud) 
în plină „tabără" militară, franceză 
și la Bangkok capitala Thailandei. 
Aci. ne-am despăițit de restul ju
cătorilor europeni, care se întor
ceau în țările lor, în timp ce noi 
urma să plecăm, după o noapte, 
în marea țară prietenă R. P. Chi
neză.

Sintem cu toții foarte obosiți dar 
și sub impresia pe care ne-a fă
cut-o minunata așezare a Hong - 
kongultd. Să ne închipuim un fel 
de Veneție, insă imensă, in care 
apele mării Chinei intră adînc în- 
tr-un profil muntos pe care stau 
agățate în ghirlande, mii de clă
diri moderne, Iluminate noaptea 
feeric.

Vineri 20 apri’ie. De la prim ne 
aflăm pe teritoriul Chinei noi, la 
Canton, unul dintre cele mai mari 
porturi ale acestei mari republici 
asiatice. Jucătorii chinezi, ca și 
conducătorii sportului de aci ne-au 
primit cu căldură și ne-au con
dus la un hotel utilat cu toi con
fortul situat pe malul fluviului 
Perlei.

Dumin'că 22 aprilie. încercăm 
să ne odiht'm, și totodată să ve - 
dem cit mai multe, să răspundem 
numeroaselor invitații ale gazde
lor. Te cov'rșește în special ritmul 
activității febrile a acestui centru. 
In puține 'ocuri din cele vizitate 
de noi, am încercat minunatul sen
timent ritmului febril de mun
că de care este cuprins f.scare din 
acești constructori ai socialismului. 
Această senzație am avut-o și a- 
tnnei cînd am vizitat parcul ridi
cat in cinstea Comunei din 1927 
și modernele baze sportive sau 
numeroasele fabrici din locali
tate. Ne-a impresionat îndeosebi 
muzeul primei școli militare și de 
partid, școală în care cu ani în 
urmă au predat Mao Țze dun și 
Clu En lai. La casa protocolului 
am fost prim.ți de conducătorii re
giuni1 Canion. Aici am cunoscut 
pentru prima dată specialitățile 
culinare chineze de o extravaganță 
deosebită pentru nci ca: St pa de 
șarpe cu pisică sălbatică, broască 
țestoasă și altele Azi dimineață 
am susținut prime întîlnire cu o 
selecțio-ată chineza de oare am 
dispus c. scorul de 7—1. Peste 
"50(1 spectatori ne-au aplaudat și 
totuș' noi nu putem fi prea mrl- 
țumiți pentru că hpsa de antrena, 
meni d’” ultimele zile ne dă o oa
recare nesiguranță în joc. După 
teci. am împărtășit din experiența 

noastră in cadrui une’ ședințe teh
nice. la care au h-t parte nume
roși îucători ș antrenori veniți din 
întreaga provincie.

Luni 23 aprilie. Am jucat din 
nou. de dota aceasta cu reprezen
tativa R. P Chineză. Am pierdut 
cu 3—5.

Miercuri 25 aprilie. Un drum cu 
trenul, care a durat aproape două 
zile și două no-ți, Elementele pei
sajului chinez, deși oarecum uni
forme. impun prin intensitatea și 
măreția lor. In zare, munți înalți. 
tociți de veacuri, fără sălbatice
vegetație a înălțimilor europe e.
tar lingă noi defileaz nesfîrșit
acest lut galben care uneori arc
nuanțe roșii aprinse și pe care în 
urma ploilor, uneori abundente, ță
ranul chinez îl modelează pentru 
lanurile de orez cu irigații meș
teșugite făcute în trepte. Pretu - 
tindeni am văzut asemenea lucrări 
executate cu multă migală. Apele 
sint imense, placide nemișcate, fă- 
clnd parcă corp comun cu marea 
apropiate Pe îndepărtat de înățimî 
curioasele construcții ale vechilor 
temple chineze. In fine, Șanhai. 
Un furnicar cu 6.000.000 de locui
tori. $i aci noul este debordant 
Mlinile harnice ale muncitorilor 
chinezi au ridicat fabrici uriașe, 
complexe sportive extraordinare, 
cu piste de atletism acoperite, ba
zine de înot, o sală gigantică de 
teatru cv o capacitate de 15.000 
de locuri. In scurtul nos., u răgaz 
am vizitat minunatul palOVal pio-
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54 de zile in Extremul Orient

I.n timpul vizitei la Pekin, delegația jucătoarelor și jucătorilor de tenis de masă din R.P.R. a 
vizitat și vpstrtul Palat de vară. Fotografia reprezintă pe sportivii romîni în fața unei săli a acestei 

impunătoare construcții.
nierilor, o măreață sală de expo - 
ziție clădită în 1954 și construită 
intr-un limp record cu ajutorul 
tehnicienilor sovietici, o imprime
rie textilă cu mii de lucrători. Este 
evidentă educația sănătoasă a ti
neretului chinez, care impune prin 
disciplina, curățenie și politețe. De 
o grijă deosebită se bucură copiii. 
Și nicăieri nu am văzut attt de 
mulți copii ca în China!...

Vineri 27 aprilie. Am cîștigat de 
două ori destul de ușor și am 
scr.imbat din nou unele păreri în 
cadrul unei ședințe tehnice. Mîine 
dimineață plecăm peste mărețul 
fluviu Ian Tse Chiang într-o călă
torie de alte două zile, la Pekin

Le ti 30 aprilie. Am ajuns în ca
pitala Chinei în ajunul marii săr
bători a oam, nilor muncii de pre
tutindeni, ziua de 1 Mai. Mareșa
lul liulong, vicepreședinte al con
siliului de miniștri și președintele 
C.C.F.S., ne-a primit cu multă cor
dialitate, După-amiază am parti
cipat la recepția dată de premierul 
Ciu En lai la hot el ud Pekin. 
Am fost recomandați premierului 
și personalităților de vază pre - 
zente.

Marți T Mlai. Defilarea ca și în
treaga manifestație ne-au încintat 
cehii. Mii de copii îmbrăcați săr
bătorește. steaguri multicolore, 
sute de parașute și baloane de 
toate mărimile, coloritul variat al 
florilor, costumele pitorești și ori
ginale ale dansatorilor, imensa 
mulțime, toate ne-au încintat ore 
in șir. Seara am asistat la splen
dide jocuri de artificii și am avut 
cinstea să fiu prezentată tov. Mao 
Țze dim, Li Șao Ti, Ciu De și a'- 

tor conducători ai poporului chi
nez.

Luni 7 mai. Sala „Gimnazium" 
din Pekin s-a dovedit ne;ncăpă - 
toare cu ocazia meciurilor noa - 
sire. O dovadă in plus a popu 
larității de care se bucură tenisul 
de masă aci. Am susținut trei în- 
tllniri. Premierul Ciu En lai a o- 
norat concursul cu prezența sa. Am 
văzut minună(!'le fostului palat im
perial. Numeroase obiecte de artă 
veche, neprețuite obiecte de jad, 
aur, fildeș și esențe scumpe de 
lemn lucrate cu arta delicată a ge. 
nerajiilor rf’ maeștri chinezi. Am 
vizionat usi spectacol de operă cu 
numett curios de „Regele maimu
țelor". Ne-au cucerit coloritul viu 
al costumelor, muzica obsedantă, 
virtuozitatea mișcărilor acrobatici 
și mimica expresivă a actorilor, 
Intr-una din zile am vizitat renu
mitul ..ist it ut de cultură fizică un
de am /acut un ultim schimb de 
experiență cu. maeștrii sportului 
din R. P. Chineză

Jci 10 mai. Moscova. Hotei Me
tropol. De ieri dimineață ne aflăm 
tn marea capitală a Uniunii So
vietice. Un avion al Aeroflot-ului 
ne-a purtat de la Pekin prin Ulan 
Bator, Irkutsk. Krasnoiarrk, Novo
sibirsk. Omsk, Sverdlovsk. Cazan 
ia Moscow. Aci ne-am reintilnit 
cu jucătorii de tenis de masă ceho- 
slov î, oaspeți ai sportivilor so
vietici. Mîine dimineață, la ora 7, 
vom decola într-un ultim zbor spre 
casă. Sinlem la capătul unei călă
torii imense de zeci de zile și zeci 
de mii de kilometri in care am vă
zui lucruri ce vor răm'ne mereu vi' 
în memoria noastră și despre care 
vom povesti multă vreme Mi e 
nespus de dor de toți prietenii din 
(ară, de toți cei dragi..

ANGELICA ROZEANU 
maestră emerită a sportului

După excelentul rezultat de ta Gdansk, 
echipa feminină de handbal a R.P.R. 

întreprinde un turneu in R. P. Ungară
Ca urmare a frumoasei victorii 

obținute de echipa noastră femi
nină de handlbiail în meciud de 

baraj ou echipa R. P. Polone, cea 
de a t»eia echipă din a doua se
rie a tameiurtri final al campio
natelor mondiale este cunoscută. 
Iată componența acestei serii : 
Franța. Austria si R. P. Romlnă, 
urmînd ca formația care va ocupa 
primul loc în serie să dispute cu 
cîștigăitoarea celeilalte serii ti'M 
de echipă campioană mondială.

După meciul de la Gdansk, în 
care am avut o comportare exce
lentă handbalistele noastre vor 
întreprinde în continuare un turneu 
ta R. P. Ungară. Gu acest prilej, 
jucătoarele noastre vor disputa 
trei meciuri, dintre care cel mai 
important va fi primul : R. P. 
Romînă-R P. Ungară, la 27 mai 
la Budapesta. I.n majoritatea tatii- 
nirilor cane au avut loc între hand
balistele celor două țări victoria 
a revenit jucătoarelor maghiare. 
Ele au cîștigat la Timișoara, în 
1949, la București, două meciuri 
în 1955. și au pierdut o singură 
dată, im cadrul turneului de la 
Festivaluri din Varșovia, cînd e- 
chipa R. P. Romine a cîștigat cu 
4—1 (1—1). De altfel, turneul e- 
chioei feminine de handbal a 
R.P.R. în R P. Ungară este bine
venit, tintad seama că jucătoare
le maghiare dețin titlul de campi
oane mondiale, fiind socotite iprin- 
tre cele mai bune dta lume Jocu
rile ou echiipele maghiare vor fi, 
deci, extrem de folositoare jucă

• La Tokio s-a desfășurat finala 
țărilor asiatice a Cupei Davis la te
nis de cimp, între echipele Japoniei 
și Indiei. Sportivii indieni au învins 
cu scorul de 3-2.
• Teri la Paris jucătoarea de tenis 

Zsuzsa Kârmoczl (R.P.U.) a realizat 
o excelenta performanță învingînd-o 
pe cunoscuta jucătoare americană D. 
Hard, (semiflnalistă de anul trecut 
a concursurilor de la Wimbledon) cu 
4-6. 7-5, 6-3.

• SOFIA 21 (prin telefon). Astăzi 
începe la Sofia un turneu internațio
nal de tenis de cîmp la care parti
cipă jucători și jucătoare din Aus
tria. Romînia, Ungaria și Bulgaria.

• Intimirea internațională de lupte 
dintre reprezentativele orașelor Zrn- 
Janin (Iugoslavia) și Praga s-a ter
minat cu un rezultat de egalitate: 
4-4.

• Campionatele mondiale de ciclism 
pe anul 1957 se vor desfășura în lo
calitatea Deynze din Belgia.

• Sîmbătă în cadrul unui concurs 
de natație desfășurat la Palo Altor 
(S.U.A.) americanul Moore a stabilit 
un nou record mondial în proba de 
100 yarzi liber: 48:9, vechiul record 
(neomologat) a aparținut australianu
lui Aubery cu 40,0. 

toarelor noastre, care î.ntîtaiind 
înaintea campionatelor mondiale 
un adversar mai puternic își vor 
putea îmbogăți cunoștințele și 
rutina.

După jocul de la Budapesta, 
care va fi arbitrat de Gustav Frie- 
derich (R. D. Germană), echipa 
noastră va evolua la Debreczen, 
unde va întîlni o selecționată lo
cală. Pentru al treilea joc nu au 
fost stabilite încă locul de desfă
șurare și adversarul. Echipa femi
nină de handbal a R. P. Romîne 
va părăsi Varșovia astă-seară, ur
mînd să sosească la Budapesta 
ta cursul serii de mîine.

Pe pistele 
ale

de atletism 
lumii

ANGLIA

LONDRA 21 (prin telefon de 
la corespondentul nostru Terry 
O’Connor) — ta primele două zile 
a'le Jacurilor Britanice de atletism 
care se desfășoară la Londra s-au 
înregistrat o serie de rwjuf.tate re
marcabile, în special la probele 
cu caracter internațional. Astfel, 
în finala probei de 110 m. gar
duri, s-a dat o luptă foarte strân
să, dta care învingător a ieșit 
irlandezul! Kinsella cu timpul de 
14,5. Același timp a fosit înregis
trat și de cel de al doilea clasat. 
Larger (Iugoslavia). Cursa de 200 
m. a fost cîștigată de americanul 
Munch in son cu 21,5. La 800 m. re
cordmanul mondial Roger Moens 
(Belgia) a sosit primul cu 1:49,7. 
Pe locurile următoare: Hewson 
(Anglia) 1:49 8 și Szentgali (Un
garia) 1:51,2. Atletuil britanic Ken 
Wood a realizat un timp excelent 
pe 1.500 m., a'ergtad 3:43,4.
La mică distanță au sosit cei doi 
maghiari Rozsavolgyi 3:43.8 și 
Tabari 3:44,0.

FRANȚA

• ta Hr anta s-au desfășurat 
campionatele universitare și șco
lare de atletism. Cu acest prilej au 
fost realizate cîteva performanțe 
valoroase. Astfel Battista a obținut 
Un proba de triplusalt un nou re
cord al Franței, realizînd o săritură 
de 15,48 m. (vechiul record 15,19 
ni. îi aparținea tot fui), iar Thomas 
â aruncat greul'.tea la 15,92 m. cu 
numai 8 cm. sub recordul francez.,

S.U.A.

• Sprinterul american David Si
me se dovedește a fi într-o formă 
excelentă. Ei a alergat proba de 100 
yarzi în 9,3 sec. la 0.1 sec. de re

Sportivii romîni 
peste hotare

Tenisiuenii renani la Sofia
Ieri la pfînz a părăsit Capi

tala cu avionul îndreptîndu-se 
spre Soîia delegația jucătoarelor 
și jucătorilor de tenis din R.P.R. 
care va lua parte între 23 și 27 
mai la campionatele internaționale 
de tenis ale Bulgariei. Lotul ro- 
min cuprinde pe maeștrii sportu
lui Gh. Viziru, Eva Stăncescu, 
Marin Viziru, Cristea Caralulis 
și pe jucătorii C. Zacopceanu 
campion al țării noastre, cam
pioana R.P.R. Irina Ponova, Ju- 
lieta Namian, A. Bardan, E. 
Cristea.

Echipele de gimnastică 
ale R. P. Romine au plecat la Erfurt

Aseară a,u părăsit Capitala po
cind Ia Erfurt echipele reprezenta
tive de gimnastică ate R. P. Romîne 
care vor susține la 26 și 27 mai o 
taitîlnire cu echipele R. D. Germane. 
Au făcut declasarea sportivii: Emi- 
Fia Vătășota. Elena Mărgărit, Geor
gia Hurmuzache, Agneta Witem- 
bergier, Uita Schiland, Anica Tlou, 
Teofila Băiașu, Sonia Inovam, Mi
hai Botez, Andrei Kerekes, Hel
muth Orendi. Iosif Focht, Stefan 
Harko, Ludovic Lakatos, Zoltan 
Balogh și Nicolae Covaci.

Handbaiștii iugoslavi 
învingători

BELGRAD (Agerpres). —
fn orașul Niș s-a disputat dumi

nică întîlnirea internațională de 
handbal dintre echipele mascusltae 
ale R. P. F. Iugoslavia și Elveț e:. 
Handbaliștii iugoslavi au obținut 
victoria cu scorul de 14—9 (8—2).

cordul lumii. De asemenea, Bobby 
Morrow a alergat 100 m. tahr-ua 
timp foarte bun ; el a r a’izat (cu 
un ușor vânt din spate) 10 2 sec.

Alte rezult ate obl i n-t'e pe nistele 
de atletism din Statale Unite: 
greutate — Nieder 18,32 m., înăl
țime — Don Stewart (18 ani) 2,09 
m.; Bill Russell (din ecb na de bas
chet a Statelor Unite) 2.03 m.; disc 
— Gordien 56,69m

U.R.S.S.

• In ultimele zile atleții sovietici 
au luat parte la numeroase con
cursuri organizate la Moscova, Le
ningrad, Kiev, Tbilisi și în alte ora
șe ale țării sovietice. Un rezultat 
excelent a obținut recordmana mon- 
d-ală Nina Otkalenko în proba de 
800 m. plat pe care a cîștigat-o în 
2‘08”2/10. In proba de 400 m. gar
duri Igor Ilin a realizat cu timpul 
de 51“9/10 cea de a doua perfor
manță mondială a anului

• La Leningrad recordmana mon
dială în proba de 80 m. garduri. 
Calina Ermolenko-Grînvald a ob
ținut timpul de 10“9/i0 la numai o 
zecime de secundă de recordul mon
dial. Un rezultat bun în proba de 
100 m. plat a obținut tînăra sportivă 
Anna Koblanova — ll“8/10.

• La Kiev un rezultat remarcabil 
a obținut Vladimir Kuznețov în 
proba de aruncare a suliței reușind 
o performanță de 78,85 metri. Țîbu- 
lenko s-a clasat al doilea aruncînd 
75,39 metri, fn cursa de 100 m. plat 
femei, G. Vinogradova, a realizat 
timpul de ll“8/10, iar Golubniceiaia 
a cîștigat proba de 80 m. garduri 
în ll“l/10.

• Intr-un concurs desfășurat la 
Tbilisi s-au înregistrat următoarele 
rezultate demne de reținut: lungi
me: Dvalișvili 5,90 m.; 100 m. plat: 
Konovalov 10‘‘5/10; greutate: Ovse- 
pian 16,35 m.
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