
O întrec re foart- disputată a fost la proba de triciclete 4—5 aini.
Fetițele nu s-au lăsat mai prejos decît băieții, tuptînd cu multă tena
city ‘e de la plecare și plnă la sosire.

l^oto: R. VILA^At

Con;iurntul Tomiță Truțescu (3 ani și 9 luni...) în plină „cursă' I le 
fața lui se poate citi aceeași ardo are pe care o aruncă în luptă orice 
sportiv consacrat! (Foto: H. VIANU)

întrecerea celor mai mici sportivi
osrzului, mai toată săpt..- 

mlna. soarele a [ost nespus de 
darnic cu copiii duminică di
mineața... tiarele lui, mai îm
bietoare ca niciodată în aceas
tă capricioasă primăvară au 
constituit pentru mii de copii 
un îndemn de a participa. In 
calitate de spectatori unii. în 
aceea de concurenți alții, la fa
za finală a concursului de tri
ciclete, trotinete și automobile 
cu pedale, organizat de Minis
terul Comerțului Interior, Sfa
tul Popular al Capitalei și Co
mitelui pentru Căldură Fizică 
și Sport

încă din primele ore ale di
mineții mulți dintre micuții 
concurenți se și aflau prezenți 
in incirta „velodromului", pen
tru a-și face „încălzirea", a-și 
potoli emoția sau a studia mai 
îndeaproape traseul „cursei". 
Printre cei prezenți am recu
noscut pe cîțiva dintre concu
renței care participaseră și la 
ediția din anul trecut. Mariana 
Voit, Fifila Capră, Radu 
Gherghicianu, Constantin Mihai, 
sînt numai clteva nume notate 
in grabă Evident că n-au fost 

numai aceștia.
Mai multe ture de-a tungul 

pstei si acomodarea se face 
repede, emoția trece ușor. Mai 
neliniștiți decit concurența par 
însoțitorii — părinți, rude sau 
ctmoscuți — care discută cu 
aprindere despre ..șansele" fie
căruia. despre seriozitatea C‘i 
care micuții s-au an! re not, de 
nerăbdarea cu care au așteptat 
această zi! Cei mai gravi sînt 
fără îndoială, automobiliștii. Ei 
își verifică cu atenție „mași
nile", le toarnă ulei pe la toate 
angrenaje e Să meargă cit mai 
bine și să nu aibă „surprize". 
Foarte grijuliu, Tomiță Truțes- 
cu este preocupat de o mică 
defecțiune la o roadă. El nici 
nu observă cum l-au înconjurat, 
admirativ, mulți dintre cei pre
zent t...

Din nefericire însă, cînd star
tere! îi anunță să se pregăteas
că pentru probă, concurența 
sînt din nou copleșiți de emoție! 
Unii plîng, alții caută cu pri
viri deznădăjduite dincolo de 

băiete rnebdlce, d.oco unde se 
găsesc părinții sau rudele—

Astfel începe „marea" între
cere! In serii de cite 10, băieți 
și fete se aliniază la plecare și, 
ia pocnetul pistolului de start, 
țîșnesc cu avînt. Cu mîinlle 
strînse pe ghidon sau volan, cu 
figurile grave, nu țpu decît in 
singur glnd: să ajungă primii 
la linia de sosire. Evident, pe 
traseu nu sînt excluse și unele... 
busculade. Un concurent nu șt-a 
ținut culctanut, intrând peste cel 
al vecinului, căruia i-a tăiit ca
lea. Rezultatul? S-nu răsturnat 
amtadoi... Alții au pierdui ple
carea și pedalează din toate pu
terile ca sil prindă , grosul" 
plutonului. Sînt însă și dintre 
aceia care, după cursă, nu se 
opresc la linia de sosire, cl 
parcurg demonstrativ tocă o 
bună parte a pistei.

După consumarea tuturor ara
belor are loc festivitatea decer
nării dip!om-lor și a premii'or. 
Pe rînd. concurența dare s-au 
clasat pe p rimele tocuri sînt 
răsplătiți pentru efortul depus, 
primind aparate de fotografei, 
triciclete, trotinete, biciclete, fu- 
cării și păpuși.

Concursul a tua! stlrC t . E 
drept, nu toți participanta M 
puiul gusta bucuria victoriei. 
Să nu credeți însă că speranțele 
lor s'ni spulberate. încrezători, 
ei vor pștepta cu înfrigurare 
oiitoarea ediție a concwsu'ui.

TIBERIU STAMA

fată acum și „rezultatele" 
tehnice : triciclete băieți 4—5 
ani: Viorel Buhai; triciclete 
fate 4—5 a.ni : Doino Gaorges
eu; triciclete băieți 5—7 ani: 
Tudor Bentu; triciclete fete 
5—7 ani: Mariana Voit; tro
tinete băieți 5—7 ani : Cătălin 
Manole; trotinete fete f>—T 
ani: Angela Dumitrescu; tro
tinete băieți 7—9 ani: Radu 
Gherghicianu; trotinete fete 
7—9 ani: Doina Tănăsescu;
trotinete băieți 9—10 a.ni : V. 
Mărginennu; trotinete fete 
9—10 ani: M. Stamati; auto
mobile cu pedale : Ilie Costes- 
cu (6 ani), V. Croitoru (5 ani), 
D. Nicolescu (4 ani).
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Joi începe 
cursa ciclistă 

SOFIA BUCUREȘTI
SOFIA 28 (prin telefon de la tri

misul nostru) — Deși am sosit în 
localitate noaptea tîrziu am fost 
întimpinați cu entuziasm de mem
bri ai comitetului de organizare a 
cursei, reprezentanți ai presei și 
numeroși sportivi și prieteni bul
gari. Cu mulți kilometri înainte de 
Sofia (ale cărei lumini se zăreau 
în depărtare), pe șosea ne-au ieșit 
în cale mașini, din care glasuri 
prietenești ne-au urat bun sosit.

Am ajuns la Sofia cU mult peste 
Ora prevăzută, din cauză că o bună 
parte dintre ciliștii noștri — debu- 
tanți în această probă — au avut 
nevoie să studieze, măcar fugar, 
traseul întrecerii. De asemenea, po
pasurile în unele localități precum 
și în orașele cap de etapă, tinde 
am fost așteptați de sportivii lo
calnici, ne-au cerut destul timp. 
Dar atmosfera de voioșie și ca dă 
prietenie ne-a făcut să treoetn ușor 
peste oboseala călătoriei cu auto
busul de la București la Sofia.

In drum spre hotelul Sevastopol, 
unde este cazată delegația romî- 
nă, corespondentul nostru, Toma 
Hristov, ne-a făcut cunoscută com
ponența lotului bulgar. lat-o: Boian 
KOȚEV Stoian GHEORGHIEV, 
Dimiter KOLEV, Kirîl ILIEV, Di- 
miter BOBCEV, Stoian ALEKSAN
DROV (I. Dimitrov), toți de Ia 
Torpedo Apoi, Ivan GHEOR
GHIEV,' Liuben GHEORGHIEV. 
Nicola FILIPOV, Ivan LOZEV și 
Dimiter STANKOV alcătuesc ro. 
prezantativa militară. De la Uro- 
jai vor lua startul: Vasil ASE- 
NOV, Alexandr GORNACOV, Va- 
si| DIMITROV, Peter STOICEV, 
iar de la Akademik, Constantin 
BTCEV, Constantin COTIEV și Di- 
miter TfUTIUNDJIEV. Lotul defi
nitiv va fi desemnat în cursul zilei 
de marți, întrucît se pare că se w 
ivi unele indisponibilități.

Cunoscutul campion bulgar Bo
ian KOȚEV, care ne-a întimoinat 
Ia Plovdiv (de unde este originar) 
ne-a declarat: „Sînt fericit că voi 
participa la această mare și fru
moasă întrecere prietenească. Deși 
mă resimt încă în urma unei gra
ve maladii, voi depune toate efor
turile spre a avea o comportare cît 
mai bună... Vom trebui să facem 
față replicii dîrze a cicliștilor rc. 
m‘n; '■ane. dună cîte știu, se află 
anul acesta într-o îofmă foarte 
bună. Un pronostic este lucrul cel 
mai riscant în această deosebit de 
grea întrecere, care constituie tot
odată ultimul antrenament sever 
al cicliștilor bulgari în vederea 
„Turului Bulgariei”, a cărui prima 
etapă se va desfășura la 7 iunie”

H. NAUM

Clteva clipe înaintea plecării lotului nostru spre Sofia.. — C. Dumi
trescu (indisponibil) urează succes cicliștilor noștri. De ta stingă la 
dreapta: A. Șelaru, R. Schuster, N. Maxim, Șt. Sebe și D. Țupa.

(Foto: V. AGEMIAN)

11 recorduri, dar pu
Incontestabil, echipa Casei Cen

trale a Armatei este cea mai bună 
formație de haltere din țara noas
tră. Dovada a făcut-o de multe ori 
și în special țn campionatul pe 
echipe desfășurat sîmbătă și du
nlin ;că în sala Dinamo. C.C.A. a 
cîștigat detașat această întrecere 
și meritul revine atît halterofililor 
— dintre care se desprind T. Ro
man. Ilie Danora ci Silviu Caza.:i- 
—- cât și antrenorului Ștefan Achim. 
Bineînțeles, trebuie să se țină 
seama și de faptul că sportivii 
militari primesc o pregătire spe
cială în cadrul lotului republican. 
La sfîrșitul campionatului pe echi
pe C.C.A. a reușit să-și asigure 
primul loc și să realizeze un nou 
record pe totalul de kilograme ri
dicare : 2.250 kgr. (v.r. CCA. 2.135 
kigtr.). Lupta pentru lecui 2 s-a dat 
Intre Flamura roșie (fosta cam
pioană), Dinamo și Progresul. Fla
mura roșie, lipsită de aportui fra
ților Ienciu a trebuit să se mulțu
mească cu locul trei.

Un concurs în care sî.if doborîtc 
11 recorduri, poate ff caMicait drept 
remarcabil, mai ales cînd aceste 
performanțe depășesc cadrul intern, 
apropiirtdiu_se sau întreoînd muIȘe 
dintre recordurile țăirî'.or euro
pene. Evoluția performanțelor ara
tă clar progresiuil acestui sport 
și afirmarea sa pe plan internațio
nal. Este cazul să arătăm și să in
sistăm asupra faptului că noile re
corduri au fost stabilite la un in
terval mai scurt de două luni, 
ccca ce înseamnă că o mare pante 
dintre fruntașii acestui sport și 
chiar unii mai tineri au încă serioa
se rezerve care sînt valortfterrte in 
timp și în raport direct cu pregăti- 

i ea pe care o primesc. încă un lucru : 
performanțele foarte bune obținute 
de halterofilii fruntași ne arată că 
aceștia au depășit perioada de 
stagnare care s-a făcut resimțită in 
anul trecut. Toate aceste lucruri suit 
foarte îmbucurătoare mai ales acum 
în preajma campionatelor europe
ne la care vor participa unii din
tre cei mai buni halterofili din 
țara noastră.

Din păcate., odată cu termina
rea campionatului pe echipe, halte
rofilii noștri și-au încheiat activi
tatea compel ițională internă pe 
anul acesta. Ce vor face ei timp 
de 7 luni? Soluția ar fi organiza
rea cît mai multor concursuri (pe 
categorii, intercolective, interaso- 
ciații, intero.-așe etc.) de către in
specția și comisia centrală de hal

fi și mai multe!

Octavian Gh.crghiu (Dinamo) 

tere și pe plan local de comisiile 
locale respective sau chiar de că
tre colective, asociații etc. (Cum 
de altfel au mai organizat FI. roșie. 
Locomotiva, etc.). Problema tre
buie privită cu seriozitatea cuve
nită, pentru ca nu cumva în anul 
viitor să ne trezim cu performan
țe mai slabe decit cele actuale.

Foarte importantă s-a dovedit a 
fi problema timpului de desfășu
rarea concursurilor. Nu exagerăm 
cu nimic dacă afirmăm că în acest 
campionat s-ar fi putut depăși 
mult mai multe recorduri, dar că 
programul desfășurării a influerî- 
țat negativ asupra performanței 
lor. După exce'entele comportări 
ale Iui 1. Dancea, O. Gheorghiu 
și S. Cazan la împins, am fosit si
guri că aceștia vor depăși șl re
cordurile la celelalte probe. Or, lu
crul acesta nu s-a mai tntîmplat, 
deoarece din cauza intervalelor 
fo'rie mari între stiluri toți cel de 
mai sus au fost epuizați fizic și 
ps’h'c. In plus, datorită diferenței1 
de valoare între fruntași și restul 
d? concurenți, primii au fost ne- 
voițj să tragă la cîte m stil „de 
unul singur" la intervale foarte 
scurte (2 minute între încercări, 
conform regulamentului), după ce 
au așteptat pînă cînd tot! ceilalți 
și-au terminat încercările. Toate 
acestea ne determină să propu
nem. ca o soluție absolut necesa
ră, eșalonarea pe mai mu'te z:le 
a unor compe’iții de ăsem-nea am
ploare

In ce privește arbitrajul, trebuie 
să arătăm că de data aceasta ar
bitrii nu au fost prea exigenți șt
au calificat drept reușite unele în
cercări nu tocmai corecte (s-a a- 
-uncat la stilul împins, s-a atins 
podiumul cu genunchiul la smuls 
etc.).

!. ȘEINESCU
I. OCHSENFELD

Cum a fost stabilit clasamentul pe 
Asociații? (Cifrele Indică punctajul 
In ordinea categoriilor)

1. C.C.A. S+ 2+ IT 1+ 2+ 1+ 1-1»
2. Din. 2+ 7+ 2+ B+ 3+ 2+ 3 = 21
3. FI. r. 4+ 3+ S+ S+ 1+ 4+ 5=27
4. Progr. 3+ 5+ 3+ 3+ 7+ 3+ 6 = 30
5. Știința 1+ «+ 4+ 7+ 4+ 7+ 2 = 33
6. Met. S+ 1+ 6+ 4+ 8+ 5+ 7=40
7. Locom. 7+ 4+ 8+ 6+ 9+ 6+ 8 = 48
8. Recolta 6+ 6+ 7+ 9+ 6+ 8+ 9 = 51
0. Voința 84- 94- #+ 84- 54- 94- 4 = 52
10. Minerul

10+10+10+10+10+10 + 9 = C3



NOTA 5!

Cu două
Timpul nu stă pe loc! De acest 

adevăr incontestabil s-au putut 
convinge mulți activiști sportivi 
care, în zilele din urmă, au trecut 
de zor la treabă, pentru ca nu 
cumva „punctul terminus11 al pri
mei etape din Spartachiada de va
ră a tineretului să sosească înainte 
ca ei să fi luat primele măsuri or
ganizatorice! Cum proverbul „mai 
bine mai tîrziu decît niciodată11 își 
are o potrivită aplicare și în cazul 
de față (deși procedeul nu e deloc 
recomandabil...), să nu ne avîntăm 
prea mult în...critici, rămînînd de 
văzut dacă respectivii activiști se 
vor pricepe să se achite de sar
cini, în bune condițiuni, pînă la 
data de 15 iunie.

Desigur, cel mai mare pericol 
care amenință acum desfășurarea 
primei etape este „munca în asalt". 
Pe de o parte, prin această „me
todă", din păcate încă destul de 

3 ' ".pîndită, se încearcă „lichidarea" 
li doi tfinpi și trei mișcări a unei

1,78 n. la iiălțime, in campionatele școlare!
Campionatele republicane șco

lare au ajuns într-o etapă supe
rioară. Zilele trecute, în mai multe 
centre din țară au avut loc între
cerile etapei regionale. Corespon
denții noștri, care au urmărit a- 
ceste concursuri, ne-au relatat că 
9n cea măi mare parte ele au fost 
bine organizate și, mai ales, că 
in cadrul lor concurenții s-au pre
zentat bine pregătiți, reailizî’iid 
performanțe valoroase.

Pe stadionul Flacăra din Ploești, 
elevul Nico'ae Pooovski d:n Cîm- 
pina a sărit în înălțime 1,78 m., iar 
eleva Alexandrina Stoica din Tîr- 
goviște a alergat 100 m. pdat în 
13,8 sec. și a sărit la lungime 
4,65 m_, ocupînd, în ambele probe, 
locul întîi. Și rezultatele obținute 
de elevii Constantin Roman (Bu
zău) 11,87 m. la greutate, Valerio 
Jurcă (Ploești) 5,92 m. la lungime și
16,4 sec. la 110 m.g., Olga Boran- 
gic (Cîmpina) 1,35 in. la înălțime, 
merită a fi reținute.

In Capitală s-au tatîlnit in etapa 
de regiune a campionatelor repu
blicane școlare de atletism 200 de 
elevi și eleve. Și aici rezultatele 
obținute stat remarcabile. Să dăm 
mai bine cuvîntul cifrelor care vor

Se apropie sezonul de naixiție
Zilele trecute am avut ocazia să stăm de vorbă cu un înotător 

fruntaș. Din una, drn alta, discuția a alunecat spre problemele speci
fice natației și am avut prilejul să ascultăm părerea acestui spor
tiv despre cauzele care determină ca acest sport să nu fie încă su
ficient răspîndit în mase.

Principalele cauze? Ele nu sînt multe, dar chiar puține fiind, sînt 
serioase, pentru că au caracter general. De pildă, apropierea sezo
nului de natație In aer liber nu trezește prea multe „ecouri” în 
rîndurile tineretului. Pe de o parte, pentru că ștrandurile noastre 
sînt fie prost administrate, fie pregătite în pripă pentru sezon, 

iar pe de altă parte pentru că la aceste baze sportive nu există o 
preocupare ORGANIZATA în ve derea răspînciiril înotului în mase 
le de tineri. Un alt exemplu: zeci de mii de elevi vin în vacanță la 
ștranduri. Cine se ocupă de ei, ast fel, ca în scurt timp, să ajungă să 
înoate bine?
Este de datoria colectivelor spor tive, a comiteielor C.F.S. să situeze 

printre preocupările lt>r de frunte această problemă, atît de justă. 
Chiar acolo unde nu sînt bazine de înot, tineretul folosește rîurlle 
pentru a se... juca în apă. De ce să nu transformăm această joacă 
într-o preocupare organizată, ale cărei roade se vor vedea în creș
terea numărului de tineri care știu să înoate bine?

săptămini înainte de termen
sarcini de cea mai mare importanță 
în activitatea sportivă de mase, 
sarcină care „incomodează" unele 
conduceri de colective sportive. Pe 
de altă parte, cum este și firesc în 
asemenea împrejurări, pentru a nu 
se strica „fațada” activității colec
tivului, se recurge la diverse formule 
birocratice, promovîndu-se forma
lismul la rang de... preocupare 
principală! Așa apar cifrele umfla
te, așa se ajunge la minimalizarea 
unei competiții începută sub cele 
mai fericite auspicii și tot așa se 
ivesc nemulțumirile pe deplin jus
tificate ale masei membrilor de 
colectiv, care vor să facă sport 
chiar dacă încă n-au ajuns spor
tivi fruntași! <

Faptul că intrăm acum în luna 
iunie și că data de 15 se apropie 
cu pași mari, nu reprezintă încă 
un „semnal de alarmă" pentru li
nele consilii de colective sportive. 
Exemple? Am dat sumedenie în 
numerele noastre trecute și vă mai 

dovedi afirmația noastră: 100 m. 
plat băieți: Virgil Simion și Con
stantin Paraschiv 11,8 sec.: IGOm. 
fete: K. Artz 13,5 sec.; înălțime 
fete: Georgeta Petrovici și Viori
ca Smărîndoiu 1,30 m.; 800 m. 
băieți: Gh. Ciobanu 2:12.0; înăl
țime băieți : Grigore Marinescu 
1,75 m.; 80 m.g.: Silvia Dumi
trescu 14,6 sec. ; prăjină ; Gh. Con
stantin 3,20 m.; greutate băieți: 
Emil Radu 13,82 m.; suliță fete: 
Ștefania Grizlă 32,53 m.

La Sighișoara s-au desfășurat 
întrecerile de handbal, la care au 
luat parte echipele câștigătoare în 
etaipa de raion din orașele Stalin. 
Sibiu, Făgăraș, Mediaș, Agnita, 
Rupea și Sighișoara. Intîlnirile au 
fost viu disputate și s-au ridicat 
la o bună valoare. S-au remarcat 
echipele Școlii medii mixte germa
ne din Sighișoara, Școlii medii 
mixte germane din Sibiu și a 
Școlii medii mixte din Mediaș. Fi
nala s-<a disputat între echipele 
Școlilor medii din Sighișoara și 
Sibiu, atrăgînd un număr foarte 
mare de spectatori, care au aplau
dat un joc frumos. Victoria a re
venit elevilor din Sighișoara cu 
scorul de 8—3 (4—0). 

putem „servi" și altele. De pildă, 
colectivul sportiv Flamura roșie 
„Vasia Vasilescu" din Mediaș pare 
că nici n-a auzit de Spartachiadă! 
De fapt, ceva tot a... auzit. Și cum 
președintele acestui colectiv, tov. 
Ioan Mihuț vrea să lucreze „pla
nificat", a anunțat că va ține în 
curind o... ședință cu această pro
blemă. Tot e bună și ședința, veți 
spune dumneavoastră, numai să 
se țină odată ! Dar tov. Mihuț, 
socotind probabil că Spartachiada 
mai poate în definitiv să aștepte, 
a ținut, deocamdată, o ședință a 
consiliului colectivului sportiv în 
vederea organizării unei... cherme
ze. Lucrurile acestea ni le-a adus 
la cunoștință, prin intermediul u- 
nei scrisori, tov. Andrei Balacs, 
secretarul organizației U.T.M. din 
această întreprindere. Noi mulțu - 
mim tov. Balacs pentru sezisarea 
sa, dar trebuie să-i amintim că. în 
această acțiune, organizația 
U.T.M., nu trebuie să aibă de loc un 
rol pasiv. Dimpotrivă, organizația 
U.T.M., și nu numai tovarășul care 
răspunde în birou de problema 
sportului, are datoria să se ocupe 
în mod activ de organizarea pri
mei etape a Spartachiadei, bine 
înțeles în strînsă legătură cu con
siliul colectivului sportiv. Așa dar, 
tov. Balacs, sezisînd just lipsurile 
colectivului și mai puțin just pe 
cele ale organizației U.T.M.. în 
fruntea căreia se află, va trebui 
să contribuie activ la schimbarea 
acestei situații puțin fericite.

Și acum o veste bună. Peste 300 
de elevi și eleve de la școala me
die mixtă din Baia Mare au parti
cipat timp de 10 zile la o serie de 
frumoase întreceri în cadrul Spar
tachiadei de vară a tineretului. 
Pregătindu-se temeinic pentru a- 
ceste întreceri, numeroși elevi au 
reușit performanțe remarcabile, 
care au făcut cinste școlii lor. Ast
fel, elevul Dorin Buciu din clasa 
X-a D a alergat 100 m. plat în 
timpul de 13 sec. 1 și a sărit 5,00 
m. la lungime. Proba de aruncarea 
greutății băieți a fost cîștigată de 
Gh. Miclea, din aceeași clasă, cu 
rezultatul de 8.50 m. Dintre re
zultatele obținute de eleve se re
marcă de asemenea cîteva: lun
gime: Valeria Leș (clasa IX-a C) 
3.88 m.; 100 m. plat: Valeria Ba
ban (clasa X-a D) 14 sec. 5. S-au 
mai disputat întreceri de handbal 
și fotbal, precum și volei fete. 
Sportivii din clasele a X-a au ob
ținut rezultatele cele mai bune, 
detașîndu-se prin pregătirea lor și 
prin performanțele foarte bune 
pentru vîrsta lor.

Spartachiada de vară a tineretu
lui trebuie să cunoască un mare 
și bine meritat succes. Se impune 
de aceea ca activiștii sportivi să 
privească cu mai multă seriozitate 
sarcinile ce le revin și, în timpul 
scurt care a mai rămas p!nă la 15 
îumie, să organizeze (dar în btme 
condițiiuni!) concursurile primei 
etape.

Nu i-a Joși chiar cetit de ușor 
profesoarei de educație fizică Ma
ria Butnaru, de la școala medie 
Nr. 119 din Capitală, să ne alea
gă elevul care ne-ar fi putut 
servi drept „subiect" pentru re
portajul de față. Și aceasta nu 
din cauză că la școala de pe Bd. 
Mărășești n-ar exista asemenea 
elemente. Dimpotrivă! Cei care 
aduc școlii lor victorii pe terenu
rile de sport, sînt mulți la număr, 
mai mulți chiar decit ne așteptam. 
Tînăra profesoară s-a văzut atunci 
nevoită să solicite .„sfaturile" u- 
nora dintre elevii săi. Pînă la ur
mă, a fost ales, „in unanimitate", 
elevul Doru Postelnicu, din clasa 
a Vi-a, un talentat jucător de te
nis de masă.

Doru Postelnicu, în vîrsta de 13 
ani, practică sportul cu paleta de 
aproape doi ani și primul său 
„set" l-a susținut... acasă, în com
pania unui adversar de pe aceeași 
stradă. Meciul s-a încheiat cu 
victoria sa și încă la un scor... 
concludent: 3-0! A fost suficient 
pentru ca a doua zi să afle toată 
strada Cornelia că la „Nr. 9“ 
șade unul care joacă ping-pong... 
ca la carte.

Mi-a povestit multe Doru Pos
telnicu despre năzuințele sale spor
tive. Dar nu aflasem încă nimic 
despre situația sa la învățătură. 
Mi s-a tntîmplat de multe ori ca, 
asistînd la întreceri ale sporti
vilor din școli, să remarc prin
tre elevi numeroși participanți cu

necesare, 
după me

Terenul de fotbal din Agnita, nea- 
vînd instalațiile sanitare 
jucătorii nu se pot spăla 
duri sau antrenamente.

— Nu, 
știți că la

vă asigurăm că nu veți r amine nes păi ați, sau poate 
noi In fiecare zi, ploua !?!

nu

Unde duce lipsa de orientarea conducerii colectivului
Deschiz-înd zilele trecute ziarul 

local „Uzina noasitră", sportivii 
din Hunedoara s-au oprit mai în
delung asupra unui articol care îi 
privea în mod direct. Titlul lui
— „Pentru o înviorare calitativă 
a mișcării sportive în orașul Hu
nedoara" — era deosebit de inte
resant. Și nici cuprinsul articolu
lui n-a dezmințit așteptările, In
tr-adevăr, se vorbea acolo despre 
cîteva lipsuri serioase aile condu
cerii colectivului Metalul, ca și 
despre unele grave abateri ale 
sportivilor din cadrul acestui im
portant colectiv.

Cu deosebită vehemență — ți 
pe bună dreptate — era criticată 
activitatea conducerii colectivului. 
Astfel. în loc să existe aci o 
muncă colectivă, cu preocupări 
multilaterale, care să îmbine gri
ja pentru activitatea sportivă de 
mase cu grija pentru sportul, de 
performanță, conducerea colectivu
lui, din caîe nu activează decît 
tov. I. Barbu și I. Lazăr, își limi
tează „atenția" la echipa de fot
bal din categoria B. In afară de 
fotbal — nimic!

„Cu toate că secția de atletism
— se scrie în articol — numără 
atleți cunoscuți ca Daniel Gra- 
fenstein, Bucur Gheorghe, Bințin- 
țan E. și Letiția Stef, aceștia nu 
pot să progreseze din cauza greu
tăților pe care le creează colecti
vul. De nenumărate ori antreno
rul secției (Gebauer Iosif) a adus 
la cunoștința tovarășului Barbu 
Ioan, președintele colectivului, că 
atleții n-au treninguri și pantofi 
de sport pentru ca antrenamen
tele să se desfășoare în bune con- 
dițiuni. Se știe mai de mult că 
nu sînt stîlpi pentru probele de 
sărituri în înălțime și garduri, iar 
Pista se prezintă în condițiuni

talent. Nu puține au fost insă 
situațiile cînd ni s-a răspuns: 
„Da, e bun la sport, dar nu me
rită să scrii despre el, fiindcă e 
codaș la învățătură!“ De astă- 
dată, spre bucuria mea, nu am 
mai încercat o asemenea deza
măgire. Elevul Doru Postelnicu 
este un talent al jocului cu pa
leta, dar în același timp și un 
vrednic elev. Argumente? Dacă e 
nevoie, le dăm: geometrie = 5, 
romlnă = 5, fizică — 5, botani
că = 5, rusă ■= 5... Suficiente, 
nu? Și dacă i s-ar nota și com
portarea în întrecerile de tenis 
de masă, volei, fotbal, șah sau 
atletism, cifra 5 s-ar repeta tot 
de aiitea ori. Deci, pe toată linia.
ii singură notă: 5 la
5 la sport!

învățătură,

B. M.

• \

proaste, dar nu s-a făcut nimic 
pentru remedierea acestor lipsuri. 
Printr-o hotărire năstrușnică, baia 
de la arena sportivă poate fi folo
sită numai de... fotbaliști. După 
antrenamentele efectuate,’ atleții, 
boxerii și luptătorii nu au apă 
caldă, fiind nevoiți să se spele 
cu apă rece".

Ei bine, după toată această în
șiruire de faote, ne am fi aștep
tat ca fotbaliștii colectivului, în
conjurați cu atîta bunăvoință, răs- 
fățați chiar, să fie adevărate exem
ple pentru tinerii sportivi din oraș. 
Din păcate, situația se prezintă 
exact invers. Ce ne relatează în 
acest sens ziarul „Uzina noas
tră"? Să-i dăm din nou cuvîntu': 
„Jucătorii de fotbal și în special 
Ivan, Sirbu, preferă să stea prin 
restaurante. La antrenamente, unii 
jucători se prezintă în stare de 
ebrietate, fapt care duce Ia scă
derea condiției lor fizice... întreaga 
răspundere pentru chefurile care se 
fac revine antrenorului Moldovan, 
care nu a luat măsuri juste îm
potriva jucătorilor care vin la an
trenamente în stare de ebrietate. 
Dar cum să ia el măsuri, cînd 
personal vine în asemenea sta
re ?..,

Faptele relatlte de ziarul „Uzi
na noastră11 sînt foarte grave. 
Ele arată că dim mentalitatea fot
baliștilor de la Metalul Hune
doara n-au fost încă extirpate ră
mășițele unei „educații" vicioase. 
Ele arată deopotrivă unde pot a- 
junge lucrurile atunci cînd condu
cerea colectivului sportiv, înlo
cuind munca concretă, multilate
rală, just orientată, dovedește pre
ocupare numai pentru o mină de 
jucători de fotbal care nu fac 
cinste colectivului.



O RAITĂ PE LA BAZELE NAUTICE DIN MĂRCI NEA CAPITALEI
’ Capitala noastră a fost dăruită de 
natură cu o pitorească ghirlandă de 
lacuri, către care bucureșteanuf — 
în căutarea unui loc de edihnă și 
reconfortare — se îndreaptă din 
primele zile ale primăverii și pînă 
tîrziu spre toamnă. Firește, pe ma
lurile brîului de lacuri din margi
nea Bucureștiului s-a înfiripat cu 
timpul — și apoi a prins viată din 

,'plin — activitatea celor ce îndră
gesc întrecerea sportivă pe ape. Au 
apărut, tot mai multe, cabanele, 
bazele nautice..

Către acestea ne-am îndreptat și 
noi pașii (șf, bineînțeles, ochiul „is- 
coditor“ al gazetarului) acum cî- 
teva zile, cînd canotorii Capitalei 
se pregăteau penfcnu primele con
cursuri ale anului. Am întîlnît și 
cru:*I bune si mai rele, realizări 
lăudabile sau lipsuri care trebuie 
înlăturate cît mai curînd. Pe toate 
le vom așterne aici, într-o ordine 
oarecum.... geografică. De aceea, 
vom începe itraerariul nostru cri
tic cu..

LACUL BĂNEASA
Singura bază vizitată (de altfel, 

singura de pe acest lac, în care se 
practică sporturile nautice) a fost 
cea a Locomotivei MCF. Elanul cu 
care colectivul a început anul tre
cut amenajarea acestei baze (s-au 
construit vestiare, dușuri, magazie 
de echipament, un birou al secției, 
s-au adus numeroase ambarcațiuni, 
etc.) n-a mai avut continuitate. De 
aceea, astăzi, constați Ia baza nau
tică a Locomotivei unele aspecte 
care îți lasă o strîngere de inimă. 
Chiar la prima vedere te izbește 
aspectul de paragină care a cu
prins pontoaneie: bacul fix de caiac 
este complet degradat, scândurile 
sînt putrezite, rupte, iar unele... lip
sesc cu desăvîrșire. Se vede că de 
mulți ani nimeni n-a mai bătut 
aici o seîndură! Ambarcații sînt 
suficiente, unele noi, însă neîntre-

Despre un „examen” fără,,, elevi
Da 1 Credem că nu greșim afir- 

mînd că cel de al doiilaa concurs 
republican de călărie de la Ti
mișoara a constituit un adevărat 
examen atît pentru cei aproape 80 
de concurenți, cît și pentru...or
ganizatori. Să vedem mai întîi 
cum s-au comportat la acest „exa
men" organizatorii 1 Un „foarte 
bine" pentru delegații comisiei 
centrale de călărie, pentru cadrele 
de tehnicieni (subliniem aportul 
lui A. Cormanenco și V. Fotcscu), 
precum și pentru cei cîțiva acti
viști sportivi din Timișoara care 
(cronomeitrori, crainici sau arbitri), 
au muncit ou multă dragoste. Din 
păcate, pentru rezolvarea principa
lelor probleme de organizare, efor
turile delegațiilor Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport nu li 
s-au alăturat și cele ale organelor 
și organizațiilor sportive dim Ti
mișoara. Din nou un „foarte bi
ne", de data aceasta pentru fru
mosul1 succes mobiilizatoric pe ca
re l-a cunoscut acest concurs. A- 
precierea noastră se referă bine
înțeles la călăreții dimamoviști, la 
cei de la C.C.A. dar și la repre
zentanții colectivelor Victoria și, 
îndeosebi, la lotul mai numeros 
ca oricînd al asociației Recolta. 
La Timișoara s-au întrecut alături 
de sportivii noștri fruntași, tineri 
ca Aurelia Băneilă, Augustin Gî- 
tea, Gh. Călugărițoiu, I. Nicodim, 
Eva Artz, Margareta Lisai, Alex. 
Airinei etc. Dacă în alte probleme 
au existat păreri diferite, în ceea 
ce privește juniorii, toată lumea 
a fost de acord că întrecerile de 
la Timișoara au confirmat valoa
rea acestor tineri. Fără să amin
tim de Al. Longo și Marin Doro- 
ian, cunoștințe mai... „vechi", pu
tem atribui calificativul „foarte bi
ne" tinerei călărețe de la D namo 
București, Elena Low care a con
stituit o plăcută revelație, dove
dind un remarcabil progres fată 
de primele sale încercări. De unde 
un număr atît de mare de tineri? 
Cum se explică frumoasele rezul
tate obținute la Timișoara de ti
nerii călăreți ? Problema nu poate 
fi. discutată în cîteva cuvinte dar 
nici nu putem să nu amintim lău
dabila preocupare a asociației Re
colta, efectiv sprijinită de către 
C.C. al Sindicatului muncitorilor 
agricoli,

Următoarele „calificative" se re
feră la călăreții cu mai multă ex
periență. Desigur nu trebuie să 
fim zgîrciți acordînd un „f. bine" 
tuturor part'icipainți'lor dar *=int 
necesare totuși cîteva delimitări • 
Dinamo București ni s-a părut 
în revenire (a dștig.ait de adtfel 
3 din cele 13 pirobe alie concursu
lui). Ca evidențieri: evoluția fru
moasă a lui Al. Longo și dîrzenia 
ltfi Recer Oscar (care a concurat 

buințate. Dar, din păcate, deși sînt 
„adăpostite" într-un hangar încă
pător, adăpostul este rău întreți
nut. De altfel în hangar... plouă!

PE HERĂSTRĂU
O impresie plăcută ne-a tăcut 

prima bază pe care am vizitat-o în

Din cauza neglijenței în 
repararea acoperișului, în 
garajul de bărci <Te la baza 
nautică Locomotiva M.C.F., 
plouă...

continuare: Metalul. Aici, grija 
gospodărească s-a îmbinat foarie 
bine cu excelentele condiții mate
riale existente. Metalul beneficiază 
de o bază nautică foarte bine uti
lată, pe care o întreține în conse
cință. Garajul de bărci este curat și 
bine înzestrat, ambarcațiunile sînt 
întreținute cu grijă, vestiarele, du 
șurile, pontoaneie arată o atentă

deși era accidentat). Numai cu
viințe frumoase despre dinamovi- 
știi ploeșteni (subliniem în mod 
deosebit comportarea lui I. loja) 
și aceleași aprecieri pentru că
lăreții din Slatina, Călărași, Pia
tra Neamț (în real progres), pre
cum și pentru cei din Craiova. 
Despre călăreții de la CCA pot 
fi spuse multe lucruri frumoase: 
cucerirea a 5 probe și a cupei „H. 
Rang", buna pregătire a unor 
călăreți (D. Velicu) etc. Prezența 
în rîndurile echipei, a maeștrilor 
sportului M. Timu și Gh. Antohi 
precum și a altor călăreți frun
tași ne îndreptățea să așteptăm 
însă obținerea unor rezultate și 
mai valoroase. Acest lucru nu s-a 
întîmplat pentru că ceilalți par- 
tîcinanți, în plin progres, s-au 
arătat adversari mai puternici ca 
altădată, dar și pentru faptul că 
nu toți călăreții de la CCA au 
arătat aceeași formă ca D. Velicu, 
Gh. Ghițuran, N. Niculescu, Poa
te prea exigenți, dar cu toate... 
răspunsurile date, nu putem acor
da ECHIPEI CCA decît numai 
calificativul „bine". Aceasta, gîn- 
dindu-ne nu numai la rezultate, 
cît și la evoluția întregii echipe, 
de altfel destul de numeroasă.

Ne-ar bucura să aflăm că a- 
ces’.e cîteva observații vor stimu
la viitoarea activitate de pregă
tire a călăreților noștri fruntași, 
cp atît mai mult cu cît nu ne 
desparte decît o Itnă de un nou 
și important „examen" : concursul 
republican de ia Ploesti.

D. GIRLEȘTEANU

U N
Președintele asociației sporlive 

„Flamura roșie" își freca mîinile 
mulțumit: „Asta ztc și eu sprijin 
efectiv". Adresa de pe biroul său 
îi aducea la cunoștință că Inspec
ția de schi a C.C.F.S. a repartizat 
asociației 12 perechi schiuri de ca
litate, din stocul întrebuințat de 
lotul R.P.R., ele pulînd fi ridicate 
de la magazia dtn incinta Stadio
nului Republicii, contra virament.

„Povestea" a început la 10 de
cembrie 1955. Asociația a urgentat 
formele necesare. Dar, socoteala de 
acasă nu s-a potrivit nici cu sis
temul de „vînzare" al Inspecției de 
schi nici cu felul de muncă al 
lui... Marinică. (Nu e vorba de cel 
din cîntec, ci de un autentic Mari
nică, de profesie magaziner). Dar 
și acesta avea meteahna sa : „Vino 
mîine !"...

— Am venit să văd schiurile re
partizate asociației „Flamura ro
șie".

— Dacă n-ați venit cu viramen- 

preocupare. Fără îndoială, sportivii 
vin aici cu mult drag și de aceea 
nu e de mirare că Metalul pr»^ 
zirrtă atît de mulți sportivi în ma
joritatea concursurilor de canotaj.

Fosta bază a C.C.F.S. a trecut, 
cu un sezon în urmă, în adminis
trarea colectivului Știința I.Ca 
Noii „proprietari" se îngrijesc ar 
bază (dovadă pontonul nou con
struit acum cîteva zile, acoperirea 
cu carton gudronat a atelierului da 
reparații, punerea la punct a du
șurilor și vestiarelor). Ambarcațiu
nile sînt păstrate cu grijă, deși slnt 
oarecum „înghesuite” de oele ale 
asociației Constructorul cu car» 
Știința împarte garajul central dax 
nu și... cheiltiMelile de întreținere a 
bazei. Aceasta, deoarece Construc
torul, deși a acceptat clauzele unu» 
contract, nu-și respectă obligația» 
asumate, menț:nînd o situație echi
vocă.

La Progresul? Aici n-am putut 
vedea decît aspectele exterioare a!» 
bazei, pentru că pe porțile încuiate 
aie hangarului am găsit un bilețel 
anonim pe care era scris: „Mă în
torc imediat". In această situație, 
nu am putut înregistra decît un 
ponton complet deteriorat și 12 am
barcațiuni care își fac veacul pe 
iarbă. Sperăm că în interiorul ba
zei n-am fi avut de înregistrat 
aceeași neglijentă...

Asociația Recolta are o bază 
mică. Nici numărul actual al am- 
barcâțiilor nu este suficient, dar 
sînt așteptate curînd bărci noi de 
la Reghin. In privința amenajării 
cabanei există un început bun, dar 
el trebuie continuat Ne referim la 
instalația de lumină electrică exis
tentă, care însă trebuie completată, 
și la amenajarea unor vestiare și 
dușuri. Ultima bază d» pe Herăs
trău de care ne vom ocupa, și-o 
împart Voința și Avîntul. Aci am 
găsit lucrări de amenajări în toî: 
se lucra la curățirea și dotarea ves
tiarelor, la instalația de dușuri cu 
apă caldă. In magazia de bărci 
însă, asnectul este altul. Din cau
za spațiului insuficient, ambarca- 
țiile ambelor asociații stau „claie 
peste grămadă" (unele sînt... agă
țate de tavan!), ceea ce a dus Ia 
degradarea unora dintre el».

ȘI IN FLOREASCA

Progresul F. B. are o bază care 
poate fi dată ca exemplu. Incepînd 
cu pontonul gudronat și cele 6 boxe 
de acostare nou construite, și ter- 
minînd cu întreținerea și repararea 
exemplară a parcului de ambarca
ții, toate denotă aici o preocupare 
și pricepere gospodărească deose
bită. Un aspect negativ: deși colec
tivul posedă de mai multă vreme 
un boyler, lipsa unei inițiative 
energice pentru punerea lui în 
funcțiune face ca sportivii să fie 
lipsiți de binefacerile unui duș 
cald

Ultimul oopas: cabanei© cercu
lui Tînărul Dinamovist. Ceea ce am 
putut constata în primul rînd Ia 
această bază, de unde s-au ridicat 
în ultimi] ani numeroși, sportivi de 
frunte ai țării și la care se desfă
șoară actualmente o vie activitate, 
este numărul mare de ambaroații 
vechi, aproape de neutilizat. Din 
această cauză, procesul de antrena
ment suferă foarte mult. Se cere, 
deci, conducerii asociației să se în
grijească de dotarea cercului T. D. 

j cu' ambarcațiuni mai noi. De ase- 
! menea, tinerii dinamoviști au ne

voie și de mai mult echipament 
sportiv. Ca și de aportul umw 
maestru de bărci califica’...

RADU IIR7’CFANU 
NEAGOE MARDAN

SPRUiN
tul in regulă nu le puteți vedea. Ce 
știu cu cine sîntoți dvs.!

A doua zi s-a prezentat omul cu 
„viramentul în regulă", (purta nr. 
202, din 3 ianuarie 1955) dar to
varășul Marinică se afla la spălă
torie. A treia zi, era la Sala Fio- 
reasca. Pe urmă, a început muta
tul magaziei. Cu toaie că această 
operațiune se făcea dintr-o încă
pere in alta a aceleiași clădiri, con
știinciosul Marinică n-a putut sta 
de vorbă cu delegatul „Flamurii 
roșii" decît în ziua de 7 ianuarie.

Uite, tovarășe, dispoziția de 
plată și dă-mi schiurile!

— Nu e în regulă, trebuie să 
aibă și viza contabilității C.C.FS.

>- Cel puțin să văd schiurile.
— Răbdare, tovarășe 1 Ce e al 

„Flamurii roșii" e pus deoparte.
In acest timp sportivii așteptau 

cu nerăbdare schiurile ; ba unii 
dădeau vina întârzierii pe asocia
ție

S-a prezentat delegatul și cu viza 
rgspectivă.

Totul e în ordine — spuse tova 
rășul Marinică — afară de faptul 
că repartiția și dispoziția de plată 
sînt numai pentru schiuri și bete, 
nu și pentru legături. Adu-mi d-ta 
acte în regulă și pentru legături.

La .data de 9 ianuarie au fost a- 
duse și aceste acte.

— Acum, tovarășe magaziner, 
dă-mi schiurile!

— Poftim I
Și dînd la o parte foaia de cort 

care acoperea un maldăr, în fața 
ochilor uimiți ai delegatului au a- 
părut niște schiuri strîmbc. crăpate, 
știrbite, rupte și... lipite. Rondelele 
de la bețe erau lipsă. Oricit s-a 
căznit omul să combine o pereche 
de schiuri, n-a reușit. Ba, să nu 
greșim :cîieva perechi se aflau în 
stare bună, însă acelea erau pen
tru sărituri și asociația „Flamura 
roșie" nu avea nevoie de ele.

Cum asociația plătise — e ade
vărat, pe nevăzute — schiurile pe 
care și le închipuise puțin uzate,

Ați citit, desigur, în ziarul 
nostru de luni, rezultatul me
ciului de fotbal dintre Avîntul 
Tirgu Mureș și Metalul Cînu>iu> 
Tur zii din cadrul seriei I a 
categoriei B. Dacă nu-l mai ți
neți minte, vi-l reamintim noi: 
0-01

O să spuneți „duh, un med 
nul pe teren străin, nu-i de loc 
rău", ceea ce înseamnă că 
fotbaliștii de la Metalul Cîm
pia Târzii ar cam avea mo
tive să fie mulțumiți.

...Adevărul e că sînt și... nu 
sînt mulțumiți. Și nu sînt mul
țumiți pentru că oamenii au fă
cut „pregătiri speciale" pentru a 
se întoarce de la Tg. Mureș 
la Cîmpia Turzii cu... două 
puncte in valiză și — mai știi? 
— cu o provizie bunicică de 
goluri pentru „averaj"!

Corespondentul nostru regio
nal Emil Bocoș, care se afla 
în săptămîna premergătoare 
meciului in Cîmpia Turzii a a- 
vut ocazia să asiste personal 
la unele dintre „pregătirile" 
echipei Metalul Cîmpia Turzii.

Trebuie să știți, în primul rină, 
că miercuri 23 mai, la sediul 
colectivului sportiv Metalul 
Cîmpia Turzii a avut loc o șe
dință „extraordinară". Pe ordi
nea de zi figura un singur 
punct „CUM FACEM CA SA 
CIȘTIGAM MECIUL CU A- 
VINTUL TIRGU MUREȘ?"

Dezbaterile au fost foarte în
suflețite și în cadrul lor și-au 
spus punctul de vedere nume
roși și neobosiți oratori! Nu
mai că nu s-au pus la cale
— așa cum vă așteptați dvs.
— diverse „scheme tactice" 
care să surprindă și să încurce 
adversarul pe teren, ci s-a gă
sit o nouă „formulă", cu care, 
după părerea întregii echipe — 
de la portar pînă la aripa stin
gă — se mergea la sigur!

Desigur că, specialiștii și an
trenorii de fotbal din toată 
(ara ard de nerăbdare să cu
noască această „miraculoasă" 
formulă... Le-o spunem, numai ■ 
decît1

Jucătorii de la Metalul Cim- 
pia Turzii au susținut toți, in- 
tr-un singur glas, că meciul 
poate fi cîștigat numai dacă 
conducerea colectivului le asi
gură posibilitatea ca odată cu 
ei, să se deplaseze la meci la 
Tîrgu Mureș și... familiile res
pective. Deci:

a) Cei însurați să-și poată 
lua cu ei soțiile, copiii, părinții 
și socrii.

DE POMINA

b) Cei necăsătoriți să-și a- 
ducă logodnicele, sau mă rog...

Conducerea colectivului spor
tiv Metalul Cîmpia Turzii, în 
frunte cu tov. Ovidiu Pop, a 
considerat propunerea aceasta 
cel puțin... genială. Dovadă c-a 
fost aprobată imediat, treeîn- 
du-se la „propunerea nr. 2“ :

— Părțrea noastră, — spu
neau în continuare jucătorii, 
— este, că fiind vorba de un 
meci greu, ar trebui în mod 
excepțional, să fim „învo-iți" 
înainte de meci ca să putem 
face „condiție fizică și ușoare 
antrenamente", urmate de „șe
dințe tehnice" _

Conducerea colectivului a 
fost de acord și cu această pro
punere și nu s-a lăsat pînă 
n-a convins direcțiunea fabricii 
că soarta meciului e legată 
indegtnictibil de această... în
voire.

Și jucătorii au început ședin
țele de condiție fizică și de... 
ușoare antrenamente. La un 
astfel de... ..antrenament" i-a 
surprins, de altfel, și cores
pondentul nostru regional, E- 
mil Bocoș. „Antrenamentul" nu 
se desfășura pe terenul de joc 
ci pe o... pătură, în spatele tri
bunei, unde fotbaliștii Ruzici, 
Copil II, Mari, Mureșan, Ni- 
coară. Bostan și Carapeț exer
sau cele mai variate „pase". 
Ei„. pasau niște cărți de joc 
de la unul la altul, dovedind 
o perfectă „tehnică" și o re
marcabilă... condiție fizică. Ju
cau „21" și nu oboseau de loc! 
Dintr-un minut, într-altul, cum 
ar descrie un crainic reporter, 
„banii treceau de pe o extremă 
pe alta, de la Copil II la Mari, 
de la Mari la Ruzici, de la 
Ruzici la Carapeț" și poate că 
„schimburile" de bani și de 
cărți ar fi continuat încă multă 
vreme dacă nu i-ar fi deranjat 
de la- treabă ccrespondenttd 
nostru !

...După cum se știe, dumini
ca viitoare, Metalul Cîmpia 
Turzii are meci cu Locomotiva 
Cluj. Sîntem tare curioși să 
știm dacă jucătorii din Cîmpia 
Turzii își vor schimba „meto
dele de antrenament"! (Numai 
să nu înțeleagă fotbaliștii că 
asta înseamnă să înlocuiască 
jocul de „21" cu... pockerul sau 
cu panțarola!...).

Epigramă
La sfîrșitul meciurilor de 

fotbal Flacăra Ptoești — 
Metalul Brăila șl Ști
ința Om.'. - Recolta Cărei 
din cadrul campionatului 
republican de juniori, pe 
foile de arbitraj au fost 
consemnate rezultatele de 
14—0 ți 13—0.

Pentru ce-au adus arbitru? 
(Mi-e complet inexplicabil), 
Cind era nevoie-acolo 
Mai de grabă de-un...

contabil !...

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE

dar încă bune de concurs și nici
decum reformă, nu le-a ridicat.

...Și astfel, în tâmp ce pe pîrtiile 
din munți schiorii „Flamurii ro
șii" se întreceau în diferite compe
tiții și repurtau succese, deși nu se 
înfruptaseră din „sprijinul efectiv" 
venit din partea Inspecției de schi, 
pe drumurile bucureștene, tov. Ion 
Păușan, președintele asociației, 
înarmat cu un voluminos memoriu, 
se străduia pe la C.C.F.S. să ob
țină înapoi banii pentru marfa cart 
I se viaduse pe nevăzute. Cu chiu 
au vai i-a reușit acest lucru de 
curînd.

De unde se vede că, deși n-au 
beneficiat de schiuri noi, mulți 
membri ai consiliului asociației 
„Flamura roșie" au parcurs un a- 
devărat „slalom uriaș" din pricina 
unor birocrați mai mict și mai 
mari de la Inspecția de schi...

FLORIN BRĂTAN



Un meci de volei 
nu se încheie 

la 2-0 !
Asistînd la întilnirea dintre e- 

chi'pele masculine Dinamo Bucu-1. 
rești și C.C.A. ’ ne-am amintit de 
evoluția reprezentativei țării noa
stre în multiplele întreceri inter-1 
naționale la care a participat în 
ultimii ani și în special la meciu
rile susținute în cadrul campiona
telor europene de anul trecut și la 
partidele desfășurate în iama a- 
cestui an în compania echipei 
Uniunii Sovietice. Aspectul de care 
ne-am amintit a fost acela oferit 
de brusca și surprinzătoarea mo
dificare a ritmului de joc, fie în 
momentele în care echipa „mer- • 
gea“ splendid, fie atunci cînd juca? 
dezorganizat, fără viață, pierzînd' 
punct după punct. Așa ceva ®-a’’ 
petrecut la meciul Dinamo Bucu
rești—C.C.A., în care, în primele 
două seturi, a.m asistat la un joc 
avîntait, plin de elan, cu combi
nații frumoase și fructuoase în 
atac și cu o apărare promptă și 
sigură, practicat însă numai de 
C.C.A. In această perioadă dina
moviștii, deși au luptat, au făcut 
atît de multe greșeli încît ne-am 
mirat cum au putut, ou un aseme
nea joc, să fie neînvinși în actua
lul campionat Trebuie să preci
zăm că în aceste două seturi 
componenții echipei C.C.A. au ju
cat așa cum ar fi de dorit să joa
ce întotdeauna și în deplină con
cordanță cu posibilitățile jucăto
rilor. Adică, au practicat un joc 
cu multă variație, cu pase directe, 
cu mingi trase puternic sau ușor 
plasate, sezisînidu-se defecțiunile 
blocajului sau plasamentului ad
versarilor. La 2—0 șî după jocul de 
pînă atunci se părea că al treilea 
6et va fi o formalitate pentru 
C.C.A. Așa a și fost..., doar că 
formalitatea a fost pentru dinamo- 
viști care au cîștigat setul cu u- 
șurință, eu 15—9. Victoria în acest 
șet, ca și în următoarele două, s-a 
datorat unei radicale schimbări 
survenite în comportarea echipei 
Dinamo.

O situație identică ne-a fost re
latată după disputarea meciului 
Progresul IM.F.-Cluj—Metalul 

Orașul Stalin, în care studenții 
clujeni au practicat, în primele 
două seturi, un joc excelent, în, ur
mătoarele două au fost categoric 
depășiți, de adversari iar în cel 
decisiv au realizat o diferență de 
opt puncte (15—7).

Despre brusca schimbare a rit
mului de joc am amintit deseori 
anii trecuți și am arătat că ea se 
datorește unei incomplete pregă
tiri a echipei respective, sub as
pect tehnic, tactic sau moral și de 
voință. Trebuie să precizăm însă 
că principala cauză a acestei si
tuații se datorește în special mo
dului în care este privită situația 
în cursul meciului sau setului și 
anume faptul că de cele mai multe 
ori o diferență de puncte sau de 
seturi aduce o scădere din partea 
echipei care conduce și o creștere 
a echipei conduse. Este o consta
tare simplă, dar care, din păcate, 
nu a oferit nici o învățătură an
trenorilor și jucătorilor. Iar învă
țătura nu poate fi decît una și a- 
mime că o echipă trebuie să lupte 
din toate puterile pînă la victoria 

‘finală, indiferent de scorul la se
turi sau la puncte. Numai astfel 
vor putea fi înregistrate rezultate 
'din cele mai bune, numai astfel 
^reprezentativa țării va primi ju- 
I catari care să corespundă de-ta 
’lungul întregului meci.

In completarea cronicilor de handbal
H • Sarîam în avancronica jocu
lui C.C.A.  —Dinamo Orașul Stalin 
țcă el nu mai este un derbi al 
(campionatului. In același timp, ne 
i exprimam însă speranța că, cu 
Î toate acestea, atît militarii bucu- 
reșteni, cît și dinamoviștii din 
Orașul Stalin pot furniza o par- 

Itidă interesantă, de înalt nivel 
‘tehnic, demnă de valoarea jucăto- 
/rilor care compun cele două echi- 
ipe. Dîn păcate însă, jocul a fost 
latît de anost, de „închis" în apă- 
Irare și cu atîtea ezitări în atac, 
:®noît pe bună dreptate un spec
tator și-a exprimat regretul că nu 
6-a dus să vizioneze un meci de 
categoria B, care se disputa la 
aceeași oră pe alt .teren...

Există și unele con-dițiuni obiec
tive, care au determinat compor
tarea atît de slabă a acestor două 
formații fruntașe: Dinamo Ora
șul Stalin are o parte din titulari 
indisponibili (Streitferdt și Istra- 
te), iar C.C.A. este încă în căuta- 
■aa.*. formei de anul treout. Dar

Aspect din cursa de 1.500 m. ciș tigată 
fotografie).

Etapa a IlI-a a campionatului republican pe echipe,
o întrecere încununată de succes

Interesantele întreceri din ca
drul campionatului republican pe 
echipe s-au desfășurat la Cluj sub 
un cer amenințător și, în cea mai 
mare parte, pe ploaie.

După cum se știe meciui triun
ghi,uitar de la Clhij, a reunit cele 
mai valoroase trei reprezentative 
de asociații, Ia atletism, dintre 
care două: Știința și Dinamo îți 
disputau direct primul loc în cla
samentul actualului campionat. 
Pentnu publicul clujean această 
miză a fost suficientă; cu toată vre
mea nefavorabilă, tribunele stadio
nului erau pline în ambele z-ite 
ale concursului. De altfel, trebuie 
spus că spectatorii dlin localitate 
s-au dovedit încă odată, excelenți 
cunoscători ai atletismului și, ceea 
ce i-a interesat mai mult pe atleții 
Științei, aprigî susținători 

sportivilor
înaintea 

fost aceia 
mente de 
probabilități și, bineînțeles, pe echi
pe. Chiar înaintea unor curse mai 
strînse se dădeau pronosticuri nu 
numai în tribune dar chiar și pe 
stadion printre antrenori, concu- 
renți și, de ce să nu o spunem 
printre arbitri. Pista moale, atmos
fera de concurs mare, voința de
osebită a unor participanți, justa 
alcătuire a echipelor, încurajările 

cîteva felurite 
prevederile să 
în numeroase 
să se împartă

ai
universitari.
întîlnirii, numeroși au 
care au întocmit clasa
tei soiul, pe probe, pe...

publicului, și alte 
cauze au făcut ca 
nu fie îndeplinite 
cazuri și victoriile 
cu totul altfel.

In fruntea rezultatelor surpriză 
situăm dubla victorie reușită de 
Traian Sudrigean, care după evolu
ții mai slabe, a reușit cu acest pri
lej, să se prezinte la un nivel su
perior și să-l întreacă la 400 m. 
plat pe Ilie Savel, favoritul cursei, 
iar la 800 m. pe colegul său Va- 
moș și pe D-tru Bîrdău, specia
liști necontestați ai celor două 
ture de pistă Merită laude pentru 

chiar atit de slab nu ne așteptam 
să evolueze d-ouă echipe în rîndu- 
rile cărora joacă o serie de hand- 
baliști fruntași.

® Mulți dintre cunoscătorii jo
cului de handbal se așteptau ca 
formația studenților ieșeni să ter
mine învingătoare meciul cu Fla
mura roșie Cisnădie, țimînd seama 
mai mult de faptul că cu o etapă 
mai înainte Știința Iași surclasase 
Dinamo Orașul Stadiu. Și cînd 
colo, ieșenii au fost la un pas de 
înfrîngere I Cauza unei asemenea 
fluctuații de formă am aflat-o din- 
tr-o convorbire telefonică cu co
respondentul nostru V. Ursu. A- 
cesta ne-a relatat că între înain
tașii echipei nu există o strînsă 
colaborare, nici pe terenul de joc, 
dar nici în viata de toate zilele, 
înaintașii acestei echipe sînt in
vidioși unul pe celălalt și fiecare 
caută să înscrie cît mai multe go
luri, ceea ce este, bine înțeles, în 
detrimentul întregii formații. Cu 
toate eforturile pe oare le depune

de C. Grecescu (al doilea in 
Foto. EM. VALERIU

înălțime, unde 
Merică în coii-

comportarea avută și: Ana Șer- 
ban, atît pentru cursla de 80 m. 
garduri cît mai ales pentru sări
tura în lungime, Maria Mariș 
(săritura în lungime), C. Gre
cescu, cîșliigăitor neașteptat Ha
l. 500 m., C. Crețu, pentru cei 
15,45 m. la aruncarea greutății, 
C. Dumitrescu — excelent luptă
tor la săritura în 
l-a întrecut pe Al.
diții dificile (locul de bătaie com
plet sub apă), Vasi'le Weiss, care, 
poate, înlr-o companie mai valo
roasă și cu o pistă mai ușoară ar 
fi realizat un nou record la 10.000
m. , Victor Pop, dezavantajat tot 
de pistă în cursa lui pe 5.000 m. 
plat care putea să se încheie cu 
un nou record, Ion Niculescu, pen
tru cei 6,84 m. la lungime, ca șl 
Ion Wiesenmayer excepțional om 
de luptă, indiferent de condiții și 
adversari.

Menționăm, că Dinamo a fost 
echipa coa mai dezavantajată

Mîine in Capitală

Dubla intîlniire Progresul—Constructorul 
de masă

fi reprezentat de Nicu Naumescu, 
Paul Pesch și Mircea Popescu. Ți- 
nînd seama că mîine după-amiază 
vor evolua pentru prima oară după 
întoarcerea de la Tokio maestre’e 
emerite ale sportului și campioa
nele mondiale Angelica Rozeanu 
și Ella Zeller precum și maestrul 
sportului Tiberiu Harasztosi, iar 
în ambele întîlniri vor lua parte 
și alți fruntași ai acestei discipli
ne sportive ca maeștrii sportului 
Nicu Naumescu, Paul Pesch, Mir
cea Popescu și jucătorul Otto 
Bottner, meciurile se anunță foarte 
atractive și de un nivel tehnic 
superior.

la terois
Ultimele meciuri de tenis de 

masă din cadrul turului campio
natului categoriei A au loc mîine 
după-amiază în 6ala Constructorul' 
din Capitală (str. Aurora nr. 1). 
Interesant de semnalat este faptul 
că aceste două partide sînt din 
cele mai importante din întregul 
campionat Intr-adevăr, miercuri, 
de la ora 17, se vor înfrunta pu
ternicele formații feminine ale 
Progresului Buc. (Angelica Rozea- 
nu și Ella ZeMer) și Constructo
rului Buc. (Șari Szasz, Geta Stru- 
garu și Catrinel Tira-Folea). Apoi, 
în 
se 
ale 
va
Rozeanu,
Otto Bottner, iar Constructorul va 

aceeași sală, în jurul orei 18, 
vor întîtni echipele masculine 
acelorași colective. Progresul- 

prezenta formația : Angelica 
Tiber iu Harasztosi și

antrenorul Lindenbach, atît la me
ciuri, cît și 'a antrenamente, se 
pare că înaintarea echipei ieșene 
— înaintare cu multe posibilități 
de altfel — cade prea des și prea 
ușor în greșeala unui joc indivi
dual, îngust, lipsit de orizont. Așa 
se explică de ce în repriza a doua 
a meciului cu Flamura roșie Cis
nădie din cele 20 
poartă Știința Iași 
singur gol-!

© După meciurile 
minică șî înaintea 
a turului clasamentul în campio-

de lovituri la 
a marcat un

etanei de du- 
ultimei etape

natul categoriei A este următorul:
1. Știința Timișoara 10 7 2 1 85:54 16
2. C.C.A. 10 6 3 1 101:69 15
3. Voința Sibiu 10 G 1 3 58:52 13
4. Metalul Reșița 10 5 1 4 77:66 11
5. Metalul Timiș. 10 5 1 4 75:67 11
6. Știința Iași 10 4 3 3 77:72 11
7. Dinamo O. Stalin 10 5 0 5 73:65 10
8. Fl. roșie Cisnăd. 10 4 2 4 71:69 10
9. Reprez. or. Făgăr. 10 4 2 4 58:67 10

10. Flacăra Ploești 10 4 0 6 68:71 8
11. Progresul Arad 10 2 1 7 68:112 5
12. Dinamo 6 Buc. 10 0 0 ljO 51:97 0

PARTICIPANT! PUTIN!, DAR RECORDURI MULTE
Bi.an.ul întrecerilor republic r.c 

de record la aulo-moto pe kilo
metru lansat și kilometru cu start 
de pe loc s-a încheiat pozitiv, în 
sensul că motocicliștii au reușit 
să corecteze simțitor tabelele de 
recorduri ale țării. Nouă recorduri 
îmbunătățite reprezintă o cifră 
care face cinste motocicliștilor 
noștri și vine să dovedească încă 
odată marile posibilități pe care 
le au acești sportivi, fri ce pri
vește munca de atelier pentru pre
gătirea motoarelor. Dar nu numai 
atît. In probele kilometru lansat 
și kilometru cu start pe loc nu 
este suficient să ai o mașină bine 
reglată. Mai este necesar să știi 
cum trebuiesc sch'mbate vitezele 
astfel încît motorul să tureze fără 
întreruperi, șocuri și — progre
siv — să se antreneze spre vite
za maximă. Or, motocicliștii au 
dovedit că stăpînesc și acest ele
ment tehnic de cea mai mare im
portanță și desigur că s-ar fi putut

TR’DIȚÎft ATLETICĂ

de starea pistei deoarece grupul 
său de atleți valoroși -putea ob
ține rezultate superioare care ar 
fi îmbunătățit punctajul general 
al echipei. Ocupîndu ne de atleții 
dinamoviști, nu putem să ignorăm 
faptul că maestrul sportului Al. 
Stoe.nescu, preocupat de bună sea
mă de felul î,n care evolua echipa 
sa, a pricinuit prin nervozitatea 
sa și prin insistența cu care s-a 
adresat arbitri'or în probleme de 
tot felul, greutăți. In plus, nu sîn- 
tem de acord ca un concurent 
sâ cumuleze și alte calități în 
cadrul aceluiași concurs. Și, de 
sigur, Dinamo nu se poate plînge 
de lipsă de cadre, ca sg se poată 
justifica într-un fel oarecare com
portarea tui Stoenescu!

Organizatorii s-au străduit să 
asigure condiții cît mai bune par- 
ticipanților și se poate afirma că 
— în general — ei au reușit in 
încercarea făcută.

EM. VALERIU

ștefanescu

Faza din jocul C.C.A.—Dinamo 0-așul Stalin. Schwab (Dinamo Ora
șul Stalin) și Jost (C.C.A.) au sărit după minge sub privirile lui Sauer 
(C.C.A.) și Diaconescu (Dinamo Orașul Stalin)

(Foto: R. VILARA)
<

1.

<■ .s.„e penormauțe* rnJ, mu.te șî 
chiar mai bune dacă materialul 
pe care îl au cea mai mare 
parte dintre alergători nu ar pre
zenta un grad de uzură atît 
mare.

Trebuie sâ arătăm că anul 
cesta numărul concur enților 
cele două probe tentativă de 

fost extrem de redus. Ast- 
kilometru cu start de pe 

fost prezentate doar 19 
iar la kilometru lansat 16 

și

de

a- 
la 

re-

de pretențioase 
disputate dumi-

situație, perfor-
s-au încume-

cord a 
fel, la 
loc au 
mașini, 
(în aceste cifre sînt incluse 
automobilele). Au fost clase la care 
a part'cipat doir cite un singur 
concurent. De pildă, ia 100 și 125 
cmc., la kilometru cu start de pe 
loc și la 100, 125 și 250 cmc și 500 
cmc. ataș, la kilometru lansat. Nu
mărul ..record" de concurenti l-am 
înregistrat la clasa 350 cmc. Aci 
la ambele probe au fost prezenti 
cîte... 4 alergători.

Cărui fapt se datorează această 
stare de lucruri ? Tocmai celor a- 
rătate mai sus și anume că ma
șinile majorității a.'e'gătorilor noș
tri prezintă un grad prea mare de 
uzură si. cu toată munca de ate- 
l er, cu toată priceperea alergăto
rilor în această privință, motoci
cletele nu mai pot ri aduse în 
stare de a fi prezentate la startul 
unor probe atît 
cum au fost cele 
nîcă.

Față de această 
mantele celor care 
tat totuși să se prezinte la între
cerile tentativă de record ies sî 
mai mult în evidență, iar aler
gătorii care le-au obținut pi'o’înd 
mașini vechi merită felicitări. Noi 
urăm nbTor recordmani ai țării • 
llona Kedves și Iosif Popa (Di
namo) Armand Munleanu și Gheor- 
ghe Ion -L- C. Udrescu (C.C.A.), 
C. Radovici (Metalul) și N. Buri 
seu (Locomotiva) noi succese în 
strădaniile lor de a susține și de 
a ridica și mai mult prestigiu' de 
care se bucură sportul cu motor.

Ca un aspect negativ al con
cursurilor de duminică trebuie să 
arătăm că — din ce motive nu 
știm — unii motocicliștii au aban
donat carenajul mașinilor Ier, ca- 
renaj introdus amil trecut și care 
s-a dovedit deosebit de folositor, 
mai ales în probele tent'a'ivă de 
record. Lipsa acestor carene s-a 
făcut resimțită în special la ca
tegoria ataș, unde recordurile au 
putut fi îmbunătățite anul trecut 
tocmai datorită acestei îmbttriă'ă- 
tiri aduse echinamentulni mașini
lor. Față de felul în c:”-e și-au 
pregătit marina, cuplul Gheorghe 
Ion + C. Udrescu ar fi putut ob
ține cu mai multă usur'nță re
cordul Ha proba kilometru lansat; 
ei puteau chiar să devină titularii 
unui nou record b kilometru eu 
start pe loc, dacă motocicleta lor 
ar fi avut carenă. La kilometru cu 
start de pe loc ci s-au apropiat 
pînă la 56 sutimi de secundă de 
recordul existent.

In ce privește organizarea (care 
în acest concurs a revenit Casei 
Centrale a Armatei) aceasta a co
respuns și chiar am ii putut vor
bi de ea în termeni mai elogioși 
dacă unii arbitri, prin comporta
rea lor, nu ar fi adus o oarecare 
umbră muncii demisă de organi
zatori. De astă dală, arbitrii au 
dat dovadă de prea putină serio
zitate, ceea ce a făcut ca o obele 
să se desfășoare cu înfîrzieri ne
justificate.



STATISTICI
• Cu jocurile de duminica, nu

mărul' meciurilor disputate pînă 
acum în categoria A a atins ci
fra de 60. întregul tur comportă 
78 de meciuri.

• In cele 60 de partide au fost 
marcate 155 goluri, ceea ce în
seamnă o medie de 2,5 goluri de 
meci, un gol la 34 de minute sau 
15 goluri pe etapă.

• Cele mai multe goluri le-a 
marcat C.C.A. (26), cele mai pu
ține Locomotiva Timișoara (6). 
Desigur, diferența de eficacitate în 
atac dar și de preocupare pentru 
ofensivă.

e Șase echipe au golaveraj po
zitiv (peste 1), iar șapte golave
raj negativ (sub 1).

© Apărări bune au dovedit două 
echipe: C.C.A. și Minerul Petro
șani, care au primit numai cîte 6 
goluri. In schimb, apărări ușor pe- 
netnabife au echipele Dinamo Ba
cău (21 goluri primite)', Progresul 
București (18) și Progresul Ora
dea (17).

© Nici o echipă n-a rămas na 
învinsă în acest campionat. Cele 
mai puține înfrîngeri le au tot 
C.C.A. și Minerul (cile una). Pro
gresul Oradea este singura echi
pă care n-a făcut încă meci nul. 
Locomotiva Timișoara este „cam
pioană" în această privință : are 
6 meciuri nule, dar este „concu
rată" de Flacăra Ploești, cu 5 
meciuri nule.

e Patru echipe au rămas neîn
vinse acasă : Flacăra Ploești, 
C.C.A., Progresul Oradea și FI. 
roșie Arad. In clasamentul jocu
rilor dîsoutate acasă, pe primul 
loc este Progresul Oradea, pe lo
cul doi C.C.A. — la egalitate de 
puncte. In deplasare doar Mine
rul n-a pierdut pînă acum. Di
namo București ocupă primul 'oc 
în clasamentul alcătuit pe jocurile 
în deplasare, cu 7 puncte, urmat 
de C.C.A. cu 6 puncte.

© Dună 10 etape, clasamentul 
golgeterilor se prezintă astfel :

9 goluri: A!exandrescu (C.C.A.).
8 goluri : Olaru (Loc. Buc.), 

Mateon (FI. roșie Arad).
6 goluri : Constantin (C.C.A ).
5 goluri : Zaharia (Flacăra) ,
4 goluri: Georgescu (Loc. Buc), 

Ciosescu (Știința Tim.), Cacovea- 
nu (C.C.A.);

3 goluri: Tătaru (C.C.A.), Cse- 
gezi (Dinamo O. St.), Vaczi, 
Kiss I (Progresul Oradea), Boroș 
(Știința Tim.). A. Munteanu (Fla
căra), Nițnlescu, Ene I, Nicușor 
(Dinamo Buc.), Suciu (Știința 
Cluj), Moldovan (Minerul), Filo- 
te și Seredai (Loc. Buc.).

Joi 11 mai ©•»
...se vor disputa cîteva jocuri 

restanțe, în cadrul categoriilor A. 
B și C, și anume:

Petroșani: Minerul—C.C.A. (ca
tegoria A).

București: Știința—Locomotiva 
Iași (categoria B).

Ploești: Metalul 1 Mai—Pro
gresul C.P.C.S. (categoria B).

Tecuci: Voința — Locomotiva 
Pașcani (categoria C) — conti
nuare din min. 20. Acest joc, în
trerupt în min. 20 la 13 mai, din 
cauza ploii, s-a rejucat a doua zi 
în întregime, dinfr-o gravă gre
șeală a arbitrului Vîrla-n-Focșani. 
Comisia centrală a anulat rezulta
tul rejucării și a decis continua
rea meciului din min. 20.

In urma omologării celor 
1.569.470 variante depuse la con
cursul Pronosport nr. 21 din 27 
mai a.c. au fost atribuite urmă
toarele premii: Premiul I: 29 va
riante cu 11 rezultate exacte a 
cîte 12.853 lei fiecare. Premiul III 
544 variante cu 10 rezultate exacte 
a cîte 822 lei fiecare. Premiu': III: 
5.264 variante cu 9 rezultate exacte 
a cîte 127 lei fiecare.

PREMII SPECIALE

Premiile speciale atribuite bu
letinelor cu „0“ rezultate de 'a 
concursul Pronosport nr. 19 din 
13 mai — exoursii în străinătate 
— au fost distribuite astfel:

Cele două excursii în U.R.S.S. 
pe itinerariul Kiev — Moscova 
au revenit participanților: (_

Cueu Constanța din Focșani,

Aspecte și expli cații dintr-o
Dacă etapa de duminică a ca

tegoriei A a fost agitată, acest 
fapt se datorește în primul rînd 
marei surprize de la Oradea, un
de liderul C.C.A. a suferit prima 
înfrîngere în acest campionat, iar 
Progresul Oradea a reușit cea mai 
bună performanță a sa.

Cum a fost cu putință această 
surpriză, pe care cei mai mulți au 
refuzat s-o creadă în primul mo
ment ? Ne-a explicat ieri, arbitrul 
meciului S. Segal :

— „Intre comportarea echipei 
C.C.A. din meciul cu Luton Town 
și aceea de Ia Oradea a fost o di
ferență foarte mare. Echipa bucu- 
reșteană a fost de nerecunoscut. 
Apărarea imediată a jucat slab, 
iar atacul a fost lipsit de pre
cizie. Singuri mijlocașii Onisie și 
Bone au mers și au „împins" me
reu linia de înaintare dar în za
dar. Părerea mea este că echipa 
C.C.A. a fost obosită în acest 
meci. Jucătorii nu au fost capa
bili de efort tocmai în momentele 
decisive. Constantin, de pildă, a 
ajuns de două ori în fața porții 
și n-a mai avut putere să tragă 
decît slab la poartă.

„In schimb, Progresul a jucat 
splendid, a luptat cu o ardoare 
excepțională și a practicat un fot
bal tehnic și tactic bine orientat, 
marcînd trei goluri inteligent „lu
crate", așa cum a înscris C.C.A. 
în partida cu Luton. Factorul prin

O fază din meciul de la Oradea (Progresul—C.C.A. 3-1). La un atac 
al bucureștenilor, Caricaș respinge balonul

(Foto: M. BANUȘ)
cipal al victoriei a fost Vaczi, 
care — în formă excelentă — a 
jucat cu multă abilitate lingă A- 
polzan, sezisînd forma slabă a a- 
cestuia. Orădenii au profitat de 
faptul că mijlocașii bucureșteni au 
jucat prea înainte și au folosit la 
maximum jocul In adîncime pe 
extreme. Vaczi a creat adevărate 
momente de panică prin deschide
rile sale pe extreme. Alături de el 
au contribuit mult la victorie Bo- 
do și Kiss. Apărarea a jucat foar
te bine, stăvilind atacurile lipsite 
de vigoare ale echipei C.C.A.

„Victoria Progresului este pe 
deph'n meritată. Scorul, dacă ar 
fi fost mai mare n-ar fi fost 
surprinzător. Jocul a fost corect, 
sportiv".
MULȚUMIȚI ȘI NEMULȚUMIȚI

Antrenorul Flacărei Ploești, Ilie 
Oană, avea motive să fie supărat 
după jocul cu Știința Timișoara. 
P’.oeșteni'i au pierdut un nou punct 
pe teren propriu și au desfășurat

INFORMAȚII onosport
*str. Mare a Unirii nr. 341 și Je
nară Niculae din Pitești, Bule
vardul R.P.R. nr. 88.

Excursia în U.R.S.S. pe itinera- 
riul Kiev — Moscova — Lenin
grad a revenit participantului Pe
tre Adalbert din Satu Mare str. 
Eminescu 1.

Excufsia în R.P. Bulgaria a 
revenit participantului Guțu Matei 
din Giurgiu str. LV. Stalin 19.

Excursia în R. P. Ungară a re
venit participantului Lungu Ni
culae din Craiova strada LV. 
Stalin 39.

Croaziera pe Marea Neagră a 
revenit participantului Matei Ni
culae din București Bul. N. Băl- 
cescu 7

In urnă au fost introduse 2499 
variante cu „0“ rezultata 

an joc nesatisfăcător. Oană era 
supărat și pe Știința „fiindcă a 
închis jocul", dar și pe jucătorii 
lui „fiindcă n-au știut să găsea
scă cheia cu care să descuie a- 
părarea uneori exagerat de ermeti
că a timișorenilor". Flacăra, deși 
a dominat o bună bucată de timp, 
a făcut un joc slab, de multe ori 
confuz și în special înaintarea nu 
a corespuns. A'acanții s-au pier
dut în fața porții și au ratat (mai 
ales Ghiță) ocazii bune de mar
cat.

In ce privește Știința, antreno
rul său Mladin s-a declarat satis
făcut de rezultat și de joc, mii 
ales comparînd comportarea echi
pei sale cu evoluția total nesatîs- 
făcătoare din meciul cu Locomo
tiva București. Intr-adevăr, timi
șorenii și-au regăsit în parte ca
dența, iar în ce privește apărarea 
cu stoperul dublat, aceasta își gă 
sește explicația nu într-o tactică 
preconcepută, ci mai ales în lipsa 
de încredere a jucătorilor în noul 
portar Pain. Astfel, ei au prefe
rat să „închidă" jocul și să scoată 
un rezultat egal, decît să se re
pete figura de la București și au 
reușit acest lucru. Dar acum eînd 
Pain a dat satisfacție, dovedind 
că i se poate acorda încredere, 
Știința (ca și toate celelalte for- 

mâții) trebuie să renunțe la jocul 
strict defensiv, care frînează pro
gresul fotbalului.

LA BUCUREȘTI...

...partida Locomotiva—Dinarno
Orașul Stalin a dovedit că nu în
totdeauna cîștigă cel care joacă 
mai bine în cîmp și domină mai 
mult, dacă acțiunile nu sînt fina
lizate. Locomotiva București a fost 
dominată și totuși atacul său a . 
știut și a putut să concretizeze 
acțiunile, datorită unei eficacități 
care — de altfel — i-a permis 
ca în două jocuri să marcheze 9 
goluri. Și acest fapt constituie 
partea pozitivă a comportării fe
roviarilor în ultimele două me
ciuri.

In schimb, Dinamo Orașul 
Stalin nu a dat un randament 
mai mare din cauza ineficacității. 
Trebuie să subliniem însă, că a- 
ceastă echipă urmează o dezvol
tare sănătoasă. Bine pregătită din 
punct de vedere fizic, tehnic și

Se reamintește tuturor partici- 
panțKor care au fost premiați eu 
excursii în străinătate (atît cei 
din Capitală cît și cei din pro
vincie) că trebuie să se prezinte 
personal și în cel mai scurt timp 
ia sediul I. S. Pronosport, Bucu
rești str. Doamnei 2, etaj V — 
Sectorul de Propagandă, în vede
rea întocmirii formelor de pleca
re în excursie.

■ Se reamintește de asemenea 
participanților din Capitală că 
depunerea buletinelor se poate 
face numai pînă sîmbătă ora 24, 
ora la care se vor închide toate 
agențiile din București. Depuneți 
deci din timp buletinele pentru 
concursul Pronosport nr. 22 din 
3 iunie, pentru a evita aglomera
rea agențiilor în ultimele ore 
dinaintea închiderii concursului.

etapă agitată
mai ales tactic, ea practică un fot
bal omogen, orientat spre ofensi
vă. Este un bun exemplu de pre
ocupare pentru îmbunătățirea fot
balului și imprimarea unui caracter 
ofensiv. Echipa dinamovistă nu a 
renunțat nici un moment la luptă 
și ofensivă, indiferent de situația 
scorului, a continuat să joace pen
tru joc și nu pentru rezultat, în 
același ritm cu care a început 
meciul. Este un aspect pozitiv din 
activitatea rodnică a unei echipe 
tinere. Ceea ce trebuie 6ă facă de 
acum înainte acești tineri jucători, 
mai ales înaintașii, este să dea fi
nalitate acțiunilor lor. înaintașii 
trebuie să tragă mai des, mai pu
ternic și mai precis.

O „CHESTIE" DE._ PAȘI...

Minerul Petroșani și-a adjudecat 
punctele în meciul cu Flamura ro
șie Arad datorită unui joc mat 
combativ, mai simplu — desfășu
rat pe cît posibil pe extreme — 
și mai eficace, după cum ne rela
tează corespondenți'! noștri I. Za
mora și I. Paviță. Minerii au a- 
vut o comportare mai bună în re
priza doua. Arădenii au jucat mai 
bine în prima repriză, mai tehnic 
dar fără finalitate Textiîiș’ii au 
făcut greșeala de a înghesui jo
cul pe centru, ușurînd sarcina a- 
părării foarte bune a Minerului 
In plus, după marcarea golului, 
oaspeții au jucat nervos.

— „Joc de factură modestă — 
ne-a declarat observatorul special, 
antrenorul Gică Niculae, — în 
care Flamura roșie s-a comportat 
mai bine de cît la București în 
prima repriză, dar stab în a doua, 
cînd Minerul a jucat mai comba
tiv, mai repede și a atacat mai 
periculos. In această parte a jo
cului a și înscris de altfel, golul 
victoriei. Punctul însă, a fost mar
cat tn împrejurări Interesante, 
create de ignoranța portarului 
Faur. Acesta a scăpat mingea la 
un șut al lui Farcaș II. Mingea a 
lovit bara și s-a oprit pe linia 
porții. Cum publicul a reclamat 
gol (dar nu era), portarul a prins 
mingea și a stat cu ea în mîini, 
iar cînd arbitrul i-a făcut semn să 
degajeze el a continuat să facă 
pași cu balonul în brațe fără 
să-1 bată de pămînt Pentru „pur
tarea" mingii, arbitrul l-a sancțio
nat cu o lovitură liberă indirectă 
de la 8 m. de poartă. Din această 
lovitură Minerul a înscris golul, 
deși pe linia porții era masată 
aproape toată echipa arădană".

AUTOINCREDEREA— »

Nu a lipsit mult ca Știința Cluj 
să termine Ia egalitate partida cu 
Dinamo Bacău. Și aceasta pentru 
că — după cum ne relatează co
respondentul' nostru R. Fisch — 
studenții au intrat prea în-crezuțl 
pe teren, fiind convinși că vor 
cîștsga foarte ușor și cu cel puțin 
3 goluri diferență, deși jucau fără 
Avram și Moldovan, ambii acci
dentați. Pe teren însă, lucrurile 
s-au petrecut cu totul altfel. Clu
jenii au jucat confuz, spre deose
bire de Dinamo Bacău, ultima cla
sată, care s-a comportat foarte 
bine în repriza a doua și a fost 
la un pas de egalare.

Un gest nesportiv a comis por
tarul clujean Todor, care — prin- 
zînd mingea — și fără să fie a- 
tacat, l-a lovit pe jucătorul Oaidă, 
intrînd cu coatele în eL★

Din echipa Locomotivei Timișoa
ra, duminică a lipsit stoperul An- 
drovici, care — fiind lovit — a 
devenit indisponibil pentru 10 zi
le. Astfel îneît selecționarea lui 
pentru jocul cu Suedia este pro
blematică. Cum Apolzan este în 
formă slabă, înseamnă că selecțio
nerii au de rezolvat acum această 
problemă foarte importantă, a sto
perului echipei naționale.

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE JUNIORI — ETAPA Viii

SERIA 1
Loc. Paș. — Av. P. Neamț 2—1 tC—1) 
Din. Bacău — FI. r. Buhasi 5—2 <2—0) 
Av. Fălticeni — Fl. r. Burd. 7—0 (2—0) 
Din. Dorohoi — FI. r. Bacău 2—6 (1—3)

SERIA II

Loc. Iași — Știința Iași 1—2 (0—1) 
Progr. Focșani—Progr. Iași 1—0 ;u—0) 
Loc. Galați — FI. Moinești 7—1 (5—0) 
Victoria Tecuci—Din. Bîrlad 0—0

SERIA III

FI. Ploe?ti — Met. Brăila 14—0 (7—0) 
FI. Cîmpina — Met. Sinaia 7—0 (3—0) 
Știința Galați — FI. Moreni 3—0 ferf. 
Progr. F.B. Buc.—Din. Gal. 4—0 (1—0)

SERIA IV

Loc. Buc. — FI. r. Giurgiu IC—0 (4—0)
Progr. CPCS Buc.—CC A 1—0 (1—0)
Constr. Const.—Met. Buc 0—3 (C—3)
Met. Const. — Loc. Const. 1—2 (1—2)

SERIA V

Știința Buc.—Loc. Craiova 1—1 (1—0)
Fl. r. B.R. Buc.—Met. 1 Mai Pl.

3—2 (1—1)
Din. Pit. — T. Din. Buc. 0—3 (0—2) 
Progr. Corabia — Constr.
Craiova. 3—3 (3—1)

SERIA VI

Progr. Timiș. — Doc. Timiș. 1—0 (1—0) 
Loc. T. Sev.—Știința Timiș. 2—5 (1—5) 
Min. Lup.—Min. Petroș. 0—6 (0—2) 
Met. Reșița—Știința Craiova 4—2 (3—1)

SERIA VII

Progr. Oradea—Loc. Oradea 1—0 (1—0) 
FI. r. 7 Nov. Arad—Met.Orad. 1—1 (1—1) 
Fl. r. UTA Arad — Constr.

Arad 6—0 (C—0)

SERIA VIII

Av. Sighet—Min. B. Mare 2—1 (2—1) 
Știința Cluj—Rec. Cărei 13—0 (4—0) 
Progr. Turda — Loc. Cluj 1—6 (1—3) 
FI. r. Cluj—Met. C. Turzii 1—1 (1—0)

SERIA IX

Avînt. Reg.—Din. Tg. Mu«-eș 1—2 (0—1)
FI. r. Sf. Gh. — FI. Mediaș 2—1 (2—1)
Avînt. Top.—Din. Or. Stalin 0—3 (0—2)
Avînt. Tg. Mureș—Flacăra 7 2—2 (1—1)

SERIA X

Progr. Sib. — Met. Uz. tr.
O. Stalin 5—2 (3—16

Metalul 108 — Metalul 131 8—0 (2—3)
Met. Huned.—Loc. Simeria 3—0 forf.

începe faza a doua 
a Cupei R.P.R. 1956

Prima fază a popularei compe.i- 
ții Cupa R.P R. a luat sfîrșit odată 
cu desemnarea echipelor pe re
giuni. La 3 iunie va începe faza a 
doua, interregională. In prima eta
pă sînt programate următoarele 
jocuri!

Avîntul Vatra Doinei — Voința 
Fălticeni, FI. roșie Botoșani — Vo
ința Dorohoi, Recolta Hîrlău — Di
namo Iași, Recolta Poduj Iloaiei — 
Frogresul Pașcani, Avîntul Ros- 
nov — FI. roșie Partizanul Bacău, 
Avîntul Tg. Neamț — Locomotiva 
Tg. Ocna, Recolta Făurei — Loco
motiva Macin, Fi. roșie Ghidiceni 
— Metalul UM Brăila, Recolta O- 
dobești — Metalul Galați, Fi. roșie 
Azuga — Plopeni. Avîntul Nepo
tul — Voința Rm. Sărat, 
Schela Mare — Teleajen, FI', 
roșie II Rm. Vîlcea — Progres 
sul Slatina, Metalul Cîmpulung —• 
Fi. roșie Curtea de Argeș, Progre^ 
sul Brad — Minerul Lonea, Meta-' 
Iul Călan — Progresul Zlatna, 
Becicherecul Mic —« FI. ro
șie UTT Timișoara, Avînitu] Deta — 
Locomotiva Lugoj, Constructorul 
Jimbolia — Voința Artex Arad, Re
colta Secueni — FI. roșie Oradea, 
Recolta Chișineu Criș — Dinamo 
Oradea, Voința Sighet — Dinamo 
Baia Mare, .Recolta Cărei — Pro
gresul Cehul Silvanlei, Recolta 
Reteag — Progresul Bistrița, Fro
gresul Huedin — Progresul Luduș,: 
Recolta Ozun — Voința Odorhei*, 
Avîntul Gălăuțaș — FI. roșie Tg. 
Mureș, Voința Miercurea Ciuc — 
Voința Tg. Mureș, FI. roșie Lunca 
Calnic — Făgăraș, Metalul Me^ 
diaș — Locomotiva Sighișoara, 
Recolta Fetești — Metalul IMUM, 
Medgidia, Recolta Tulcea — LocoJ 
motiva CFR Constanța.
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Calmul și jocul organizat decid, de cele 
mai multe ori, victoria!

Duminică, în cadrul ceileî de a 
8-a etaipe dm campionatul repu
blicam de rugbi a avut loc un 
derbi de tradiție. S-au înfruntat 
formațiile C.C.A. și Dinamo, for
mații care dau, la ora actuală, ceî 
mai mui'jți jucători echipelor noas
tre reprezentative. Era de așteptat, 
deci, un joc echilibrat, disputat la 
um nivel către să facă cinste jucă
torilor celor două valoroase for-' 
mâții. Putem afirma că în mare 
măsură așteptările noastre nu au 
fost dezmințite, deoarece am asis
tat la un joc dacă nil întotdeauna 
de un înalt nivel tehnic, în orice 
caz, disputat din primul și pînă 
în ultimul minut. La aceasta au 
contribuit jucătorii ambelor echipe 
— mai mult dinamoviștii — care 
s-au străduit să ne ofere un spec
tacol de calitate. Din această în
trecere au ieșit dinamoviștii a- 
vantajați, ei au învins. Deși cu o 
echipă incompletă, ei au jucat maî 
calm, mai decis și mai organizat 
întreaga lor echipă a luptat pînă 
la epuizare pentru victorie. Un a- 
port deosebit l-a adus, în reali
zarea acestei prețioase șî meri
tate victorii, compartimentul înain
tării, care a făcut un joc mare. 
Sebe șî Petraoiie, cei doi jucători 
nou introduși în formație, în lo
cul titularilor, s-au integrat per
fect în joc, realizînd o partidă va
loroasă, la nivelul partenerilor mai 
rutlnați.

Despre echipa C.C.A. -nu putem 
spune prea multe în plus față de 
aoreciefiile apărute în cronica me
ciului. Trebuie doar să mărturisim 
că echipa ne-a deziluzionat, deoa
rece pentru nor, față de jocurile 
anterioare, valoroasa formație a 
Casei Central© a Armatei era fa
vorită indiscutabilă. Că nu a în
vins, e și vina ei, deoarece a jucat 
fără orizont, lăsîndu-se surprinsă 
de impetuozitatea adversarului.

Interesant de semmailat după ce
le 8 etape disputate este echilibrul 
de valoare ’a care au ajuns pri
mele formații din țară. Astfel, 
C.C.A. întrece Constructorul. Săp- 
tămîna trecută această din urmă 
echipă era p© punctuil de a în
vinge Dinamo, pîerzîncl din mină 
o victorie care, la un moment dat. 
se conturase olar, iar duminică 
C.C.A., care a întrecut la scor șî 
pe Locomotiva Grivița Roșie, ceJ 
dează în fața echipei Dinamo. 
Pentru noi faptul că avem la ora 
actuală cîteva echipe de valoare 
aproape egală este îmbucurător.

• Dar etapa de duminică a a- 
dus și alte surprize, ne referim 
la victoria după u.i joc îmbunătă
țit a Locomotivei LC.F. asupra 
Constructorului din Orașul Stalin, 
si a Progresului Sănătatea asupra 
lui Dinamo IX. Echipa Dinamo IX, 
care ne obișnuise cu jocuri fru
moase, bazate pe acțiuni clare, lă- 
sindu-se angrenată în jocul Pro
gresului, a prestat o partidă sla
bă, cu multe acțiuni confuze.

• In ceea ce privește partidele 
din categoria B, avem de făcut

La sfîrșitul activității în bazin acoperit
Duminică Ia amiază după ulti

ma probă a întrecerilor de înot 
ștafeta 4 x 100 m. mixt băieți, crai
nicul concursului anunța spectato
rilor un nou record republican: 
ștafeta dinamovistă în care Măn- 
doiu, Alex. Popescu, Adrian Oan- 
ță, Nic. Rujinski înotaseră, rînd 
pe rînd în cele patru stiluri, ame
liorase simțitor vechiul record al 
probei.

Se încheia deci cu succes o peri
oadă îndelungată de activitate în 
.piscina acoperită de la Floreasca, 
pe parcursul căreia fuseseră înre
gistrate o serie de rezultate remar
cabile. Dintre cei prezenți, cei cate 
și-au rememorat fugitiv faptele 
cele mai semnificative ale acestei 
perioade, au încercat, credem, un 
sentiment de mulțumire. Și-au 
spus desigur : sîntem pregătiți 
pentru noul sezon care va începe. 
'Aici, la bazinul acoperit ne-am for
mat o bază solidă.

Să întoarcem și noi filele bloc
notesului nostru scrise în ultimele 
patru luni. Din multele însemnări 
vom alege pe cele mai reprezenta
tive care să redea, cît de cît, fap
tele cele mai esențiale.

Vom reaminti, ca pe cel mai- va
loros rezultat, timpul tai Adrian 
Oanță, pe 200 m. bras. Cu 2.40.2 
dinamovistal a realizat cea mai 
bună performanță în bazin mai 
mare de 25 m. In ultimul concurs, 
Oanță și-a ameliorat și ce! mai bun
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cîtava constatări bune. In primul 
rînd, vom semnala comportarea 
frumoasă a echipelor Metalul și 
Progresul I, ambele din București, 
oare au desfășurat un joc deschis, 
au numeroase acțiuni spectaculoa
se. Deși învinsă, proaspăta divi
zionară Progresul a arătat lucruri 
frumoase șî a pierdut la limită 
(9—6), după ce a trimis balonul 
de două ori în bana transversală! 
(lucru destul de rar într-un Joc 
de rJ" >i). Știința București, pe li
nia ultimelor saile comportări, a 
întrecut cu un scor categoric pe 
Constructorul Constanța, o echipă 
cu mulți începători. Dacă va per
severa pe drumul pe care a por
nit, — joc deschis, cu acțiuni la 
mînă — formația studenților bucu- 
reștenr, va avea șî în viitor mul
te satisfacții, care vor culmina 
poate.... ou promovarea în prima 
categorie.

Nu putem încheia prezenta cro
nică fără a semnala un fapt care 
ne pare deosebit de grav. Este 
vorba de retragerea de pe teren 
a două echipe : Locomotiva Buzău 
și Progresul Tecuci. „Nemulțumi
te" de arbitraj au ales o cale, ca
re de mult nu mai e Ia ordinea 
zilei pe terenurile de sport din 
țara noastră. Oare aceste echipe 
joacă numai pentru puncte ? Jocul 
în sine nu are nici o valoare pen
tru ele ? Colectivele respective 
trebuie să mediteze serios asupra 
comportării nesportive pe care au 
avut-o echipele lor și să ia mă
suri în consecință.

D. CALIMACHI

Iată acum clasamentul catego-
riei A după etapa de duminică
1. Dinamo 8 8 0 0 139:17 24
2. C.C.A. 8 7 0 1 173:21 22
3 Loc. Gr. roșie 8 6 0 2 130:52 20
4. Constr. T.S.P. 8 5 12 73:33 19
5. Progr. Sănătatea 9 3 3 3 35:103 13
6. Locom. I.C.F. 8 2 2 4 29:92 14
7. Dinamo IX 8 2 15 46:41 13
8. Minerul Petroșani 8 13 4 15T51 13
9. Con. SM. O. Stalin 8 0 3 5 17:64 11

10. Știința Cluj 9 0 18 9:192 10

Iri ultimele minute de joc echipa C.C.A. atacă cu insistentă incercind 
să modifice scorul care-i este defavorabil. In fotografie Nanii Radu 
(C.C.A.) încearcă o pătrundere, urmărit de Ghiondea și Ilie Ion 

(Dinamo) (Foto : R. VILARA)

timp pe 100 m. (1:15,9). Duminică el 
a înotat distanța în 1:15,2, iar în 
ștafetă ta 1:14,0. Oricum, el va 
trebui să cîștige și mai mult in 
viteză pentru a reuși aceste tim
puri pe 100 m. în proba de 200 m. 
Așa cum am mai subliniat în re
petate rînduri, la stilul bras tmas
culin) am atins o valoare recunos. 
cută pe plan internațional. Maeș
trii sportului Felix Heitz, Mihai 
Mitrofan, precum și tinerii Alexan
dru Csiki, Alex. Schmaltzer vor 
contribui alături de Oanță la creș
terea și mai însemnată a actuale
lor performanțe din stilul bras.

...O nouă filă: performanțele la 
stilul fluture. Alexandru Popescu 
s-a apropiat foarte mult d? forma 
sa maximă din 1955-Tot în urtimuil 
concurs el a parcurs distanța de 
200 m. fluture în 2:33,1, față de 
2:32,8 cît realizase anul trecut în 
întîlnirea cu înotătorii din R. Ce
hoslovacă. La rezultatul recent, 
timpurile ta termed tare 19,2 —
23,5 — 25,8 — 26,7 — 28,6 — 
29,2 îl arată pe recordmanul nos
tru „neuniform1* pe lungimi de ba
zin (33,33 m.). La aceasta con
tribuie și întoarcerile pe care le 
execută defectuos (prea scufun
dat) din care cauză se sufocă. A- 
flați la acest capitol — stilul flu
ture — notăm ca fapt pori’iv bo- 
tărîrea cadrelor noastre tehnice de 
a introduce obligatoriu ,,delfinul1*1 
Adopttaidiu-1 Sanda Platon a de
venit recordmană, iar alți nume
roși tineri au progresat simțitor.

~Pe alte file: dintre înotătoare,

Noi trtreceri internaționale 
ale luptător ilor noștri SpG&FIJrSlffl]

Așa cum am mai anunțat, la 
mijlocul lunii iunie luptătorii noștri 
fruntași vor susține noi întîlniri 
internaționale. Viitorii oaspeți vor 
fi o eoh’upă iugoslavă și una 
austriacă. Din partea federației 
iugoslave de lupte s-au primit 
amănunte complete în ce privește 
formația care va face deplasarea 
la București. Este vorba de re
prezentativa provinciei autonome 
Vojvodin.a, care cuprinde în ron
durile ei 11 sportivi, în ordinea ca
tegoriilor, următorii: Teleky, Iova- 
nov, Golosin (Torma Bela), Tor- 
ina Iovan (Konjovik), Kuzdi Bela 
(Basaric), Simic Branislav, Bu- 
garcic Dragoliub, Stoicov Milan. 
Odată cu formația respectivă fac 
deplasarea un antrenor (Simo Ko- 
vici) și doi arbitri (Tamajanov și 
Miiksat).

In principiu, datele turneului pe 
care-I întreprinde formația iugosla
vă în țara noastră sînt: 16 iunie 
(București), 20 iunie (Reșița), 23 
iunie (Arad). Atît la București cît 
și la Reșița și Arad au fost luate 
măsuri pentru ca întrecerile să se 
desfășoare în cele mai bune condi
ții. Adversarii formației iugoslave

„Cupa orașelor” la ciclism
ORAȘUL STALIN 28. (Prin te

lefon de la subredacția noastră). 
Probele cicliste din cadrul „Cupei 
orașelor1* au prilejuit întreceri 
spectaculoase, dominate net de ci
cliștii din Orașul Stailin și Bucu
rești. I®tă rezultatele tehnice: 
FOND BĂIEȚI. 1) M. Gherman 
(Orașul Stalin) 2:44,52. In ace
lași timp cu învingătorul a sosit 
un pluton de 12 cicliști, printre 
care se aflau Engelman (Arad) și 
M. Zinz (Orașul Stalin). FETE:
1) Otilia Kanerth (Orașul Stalin) 
37:19. 2. Herta Schuster. 3. Tuth 
Matilda — aceiași timp.

Maria Both se detașează cu auto
ritate de celelalte. In această pe
rioadă ea și-a îmbunătățit cea mai 
bună performanță la 100 m. spate 
ta bazin de 33 m. (1.18.9) și ca o 
consecință a principiului că o bună 
„spatistă11 trebuie să fie și o bună 
„craulistă*1, Maria Both a ajuns ia 
o singură secundă diferență de cel 
mai bun timp al senioarelor (San
da Platan 1:11.6). De la sfîrșitul 
anului trecut Maria Both deține ți 
recordul junioarelor de categoria 
H-a la 100 m. bras. In ultimul 
concurs ea și-a îmbunătățit recor
dul parcurgând distanța în 1:28,4. 
Chiar după primele concursuri re
marcăm progresele tinerelor înotă
toare la stilul liber. Anunțam a- 
tunci o nouă etapă de dezvoltare 
pentru sprintul feminin. Ultimele 
concursuri nc-au întărit această 
convingere prin următoarele re
zultate : Maria Both 15 ani •— 
1:12,6; Ingrid Rothe 15 ani — 
1:15,0; Margareta Wittgenstein. 16 
ani — 1:15,5; Maria Kasovitz 16 
ani — 1:15,6; Maria Dan 15 ani 
— și Astride Wăchter 14 ani — 
1:17,8. Dar dintre tineri, numărul 
celor care au făcut progrese în
semnate a crescut simțitor. Ră
nita© ca acum, odată cu trecerea 
lia activitatea în aer liber, acei 
care se ocupă cu pregătirea tine
rilor să-și intensifice eforturile, 
pentru ca progresele obținute pînă 
acum să devină și mai substan
țiale.

G. NiCOLAfiSCU 

vor fi echipe de asociații, cu care 
ocazii vor fi utilizate multe ele
mente noi evidențiate în concursu
rile interne. întrecerile cu luptăto
rii iugoslavi se vor desfășura la 
lupte clasice.

Zilele trecute s-a primit și con
firmarea din partea echipei austria- 
ce „Hercules" pentru turneul de la 
București. Această formație va sus
ține două întîlniri la București (16 
și 18 iunie) la lupte libere tot în 
compania unor echipe de asociații. 
Evoluția formației austriace este 
așteptată cu mult interes, fiind 
vorba de prima echipă de lupte li
bere care evoluează la noi în com
pania unei echipe romînești de 
lupte libere. Vizita echipei Hercu
les este începutul unei serii de în
treceri între formații romînești și 
străine la lupte libere.

Un ultim amănunt în legătură cu 
aceste turnee: organizatorii au 
prevăzut în principiu programarea 
în cuplaj (la 16 iunie) a primelor 
meciuri pe care le vor susține re
prezentativa provinciei autonome 
Vojvodina și Hercules. întrecerile 
urmează să se desfășoare în aer 
liber la Velodromul Dinamo.

SEMIFOND BĂIEȚI. 1) Otto 
Bosniak (Oradea) 55 p. 2) Mikne- 
vici (Orașul Stalin) 50 p. 3) Zinz 
Magnus (Orașul Stalin) 45 p.

FETE : 1) Herta Schuster 23 p.
2) C. Pălticeanit (Orașul Stalin) 
50 p. 3) Maria Kato (Arad) 17 p.

URMĂRIRE BĂIEȚI : Orașul 
Stalin 10 p. 2) București 9 p. 3. 
Arad 8 p.

FETE : 1) București 6 p. 2) O- 
rașul Stalin 5 p. 3) Arad 4 p.

CLASAMENTUL PE ECHIPE 
IN ETAPA A Ii-a. 1) Orașul 
Stalin 71 p. 2) București 59 p.
3) Arad 49 p.

CLASAMENT GENERAL: 1)
Orașul Stalin 130 p. 2) București 
108 p. 3) Oradea 81 p. 4) Arad 
80 p. 5) Cluj 70 p. 6) Iași 29 p. 
7) Turnu Severin 23 p. 8) Cons
tanța 16 p. 9) Timîșoaira 3 p. 10) 
Hunedoara 1 p.

La cursa de fond băieți pluto
nul s-a „rupt1* după 40 d© km. 
Au încercat să se detașeze Zinz, 
Gherman și Kammer. La 200 de 
m. de sosire, Gherman a atacat 
energic și a cîștigat ou 3 lun
gimi.

AL. DINCĂ

Conferința Comisiei
In zilele de 26 și 27 mai a avut 

loc la București conferința Co
misiei centrale de șah, cu parti
ciparea membrilor și a delega- 
ților din Capitală și din țară. 
Lucrările conferinței au scos în 
evidență progresele înregistrate de 
mișcarea șahistă din țara noastră 
în ultimii ani și au adus în dis
cuție probleme de actualitate din 
activitatea acestei discipline spor
tive.

In cuvîr.tiii de deschidere, tov. 
prof. univ. Gh. Mihoc a relevat 
însemnătatea acestei conferințe, 

care se întrunește după o pauză de 
trei ani, urînd bun venit partici- 
panților.

A urmat o amplă dare de sea
mă a biroului Comisiei centrale, 
ținută de tov. M. Zeieș. Vorbitorul 
a trecut în revsâ evenimentele 
cele mai importante ale vieții 
noastre șahlste în perioada ana
lizată, subliniind succesele înre
gistrate de șahiștii noștri in ulti
mele întîlniri internaționale. Tot
odată, s-a pus un deosebit accent 
pe anumite lipsuri în activitatea 
vechii comisii centrale, atît în pro
gramarea cît și în urmărirea unor 
competiții. S-a analizat și acti
vitatea diferitelor sub-conrisii, din
tre care unele dau dovadă de se
rioase deficiențe.

Participanții la conferință au 
ascultat apoi două rapoarte ale 
unor delegați din țară, . tov. Z. 
Varadi din partea regiunii Ti
mișoara și tov. N. Ciocîlteu din 
partea regiunii Craiova. Amîndoi 
au prezentat realizările frumoase 
ale șahiștilor din aceste regiuni, 
cerînd totuși o mai strînsă legă
tură a forului central șahist cu 
comisiile regionale. Vorbitorii și-au 
exprimat, de asemenea, anumite 
doleanțe privind îmbunătățirea 
muncii șahiste din țară.

In discuțiile largi care au ur
mat au fost dezbătute o serie de

• VOLEI. — Azi se joacă la 
Arad meciul Știința Arad—Loco
motiva București, în cadrai cam- 
ipionatului republican masculin. 
Mîine, Ta ora 17, pe terenul Di
namo se dispută partida Dinamo 
București—Locomotiva București, în 
cadrul campionatului feminin al 
R.P.R.

Intî'.nirea feminină Voința Ora
lul Stalin—Fțrogresul I'.M.F. Oluij 
a fost omologată cu rezultatul de 
3:0 în favoarea primei formații, 
prin neprezon tarea clujencelor.

Institutul! de Cultură Fizică 
anunță pe cei interesați că exa
menul de stat din sesiunea iu
nie 1956 se va ține între 11-24 
iunie a.c. înscrierile se pot face 
pînă la 5 iunie la secretaria
tul institutului.

La această sesiune se pot 
prezenta absolvenții Institutu
lui de Cultură Fizică din se
riile 1949/1955 cu situațiile șco
lare încheiate și care nu s-au 
prezentat nici o dată la exa
menul de stat sau s-au pre
zentat o singură dată. Infor
mații suplimentare se pot cere 
la secretariatul institulu-uî.

• BASCHET. — Azi la ora 18, 
lotul masculin al R.P.R. susține 
pe terenul Progresul F.B. un nou 
meci de antrenament și verificare 
în compania selecționatei Capita
lei, în vederea meciului ou Ita- 

"lia. Reprezentativa țării noastre 
va pleca spre Veneția, unde se va 
disputa partida, în cursul zilei de 
mîine,

• RUGBI. — In cadrul catego
riei B a campionatului republican 

y de ruigbi s-aiu mai înregistrat ur
mătoarele rezultate: Știința Timi
șoara—Minerul Lupeni 30—5
(19—5), Progresul Sibiu—Știința 

Arad 6—0 (0—0). (rezultatul con
stituie o mare surpriză). Flacăra 
Ploe.șli—Progresul Tecuci, între
rupt în min. 52 de joc prin retra
gerea de p© teren a echipei din 
Teouci, la scorul de 14—3 (11—3) 
în favoarea echipei gazdă.

Centrale de șah
probleme importante pentru viitoa
rea activitate a șahiștilor noștri. 
Au luat cuvîntul Gr. Sfetcovici, 
președintele Comisiei de șah a o- 
rașuiui București, maestrul inter
național dr. O. Troianescu, ma
estrul problemist ing. I. Loeven- 
ton și alții. Antrenorii S. Sama
rian și B. Menas au citit apoi 
largi referate privind problemele 
legate de antrenamentul șahiști
lor de toate categoriile și al celor 
care intră în vederea selecționă
rii în reprezentativele naționale.

S-a trecut apoi la alegerea noii 
Comisii centrale de șah, din care 
fac parte :

Acad. Mihail Sadoveanu (preșe
dinte), Prof. univ. Gh. Mihoc, A. 
I. Dancu, Conf. univ. Dr. O. Cos- 
tăchel, Prof. univ. I. Gudju, Ing. 
Șt. Marton, M. Zeieș, U. Lang- 
haus, I. Lehaci. L. Ropot, C. U- 
luță, C. Szabo, Ioana Răducanu, 
N. Fotino. B. Menas, A. Lupescu, 
T. Popa, I. Silberman, M. Ălcaz, 
Gr. Sfetcovici, D. Niculescu, Ma
ria Pogorevici, Lidia Giuroiu, Ș. 
Tassian, Dr. O. Troianescu, I. 
Bălănei, R. Voia, E. Crețulescu, 
Rodica Manolescu, Veturia Simți, 
V. Ciocîltea, Ing. L. Loeventon, 
Ing. A. Ianovcic, Z. Varadi, Șt. 
Erdely, A. Hersko, I. Halic, Șt. 
Makai, L. Karacsony, I. Grăban, 
Dr. V. Maloci, P. Farago, A. Kiss, 
D. Barbu, P. Diaconescu, N. Cio
cîlteu. E. Costea, I- Moise, B. 
Tovstiuc, C. Mihoc, A.Fulop. I. 
Marian, Gh. Caizerliu, T. Cara- 
gemian.

In încheierea conferinței au vor
bit: tov. Gh. Smoleanu, director 
în C.C.F.S., din partea Comitetu
lui pentru cultură fizică și sport, 
tov. E. Ma’.ciu și M. Ze
ieș, care au răspuns la 
problemele ridicate în cadrul dis
cuțiilor și Ing. Șt. Marton, care 
a mulțumit participanților urîn- 
du-le succes în activitatea lor vii
toare.



CAMPIONATELE DE BOX ÎN NOTE $1 COMENTARII
U. Boxeri „tineri’, boxeri „bătrîni”...

„Bătrînețea” în box este o ches
tiune relativă. Unii pugiliști „îm- 
bătrînesc” ]a 25 de ani, cînd firesc 
ar fi să se afle încă în plenitudi
nea forțelor, iar alții (Nikolai Ko
rolev și „veteranul" nostru 
Albert Blank fiind exemplele cele 
mai plastice), nu cedează pasul 
nici măcar în preajma „respecta
bilei" vîrste de 40 de ani. Așadar, 
etichetarea boxerilor după criterii 
de vîrstă, delimirtînd categoriile de 
„tineri1 și „bătrîni", apare cel pu
țin nelalocul ei, dacă în această o- 
perațiune nu figurează și tradi
ționalele... ghilimele. Longevitatea 
pugilistică este în funcție de tem
perament, de calitățile psihice și — 
mai ales — de felul în care boxe
rul se pricepe să se „conserve" 
priirtr-o viață ordonată, cu adevă
rat sportftfi, excluzind excesele. Cu 
alte cuvinte, boxerii cu vechi „sta
te de serviciu” n-au motive să se 
6perie de „spectrul” bătrîneții, dacă 
se pregătesc cu tragere de inimă, 
iar pugiliștii care n-au depășit de 
multă vreme vîrsta junioratului nu 
trebuie să-și închipuie că tinere
țea lor este în măsură să înfrîngă 
— singură — orice adversar

Cunoscînd punctul nostru de ve
dere în această privință, să ne fie 
totuși iertat dacă vom comparti
menta și noi comentariul de față 
în două categorii: „bătrîni” și „ti 
neri”. Sub aceste titulaturi înțe 
legem însă a numi pe boxerii cu 
mai multă și cu mai puțină expe
riență a ringului, pe boxerii care 
ati ajuns la mai multă sau mai 
putină maturitate. Poate că n-am 
fi făcut acest lucru dacă întrece
rile campionatelor republicane in
dividuale nu m-ar fi airățat că 
între cele două categorii există o 
diferență de valoare destul de netă.

Să ne oprim asupra „bătrîni- 
lor”. Unii dintre ei n-au dezmințit 
așteptările. De pildă, Constantin 
Dumitrescu, Victor Șchiopu, Gheor
ghe Fiat, Francisc Ambruș, Ion 
Zlătarii, Nicolae Mîndreami, Petre 
Popescu și Dumitru Adam an izbu
tit să se situeze la un nivel cores
punzător, străduindu-se să-și axe
ze evoluțiile pe o preocupare per
manentă pentru stil. Pare curios 
că în această inșirare de nume se 
află și cei al lui Zlătaru, dar bo
xerul brăilean, adept pînă de cu- 
rînd al forței și combativității, în 
detrimentul tehnicii, ne-a produs 
de astă dată o agreabilă surpriză. 
Deși n-a renunțat încă la loviturile

Directele — iată ,firma" cu care Mihai Stolon l-a întrecut 
in finală pe rutinatul Șerbu Neacșu

(Foto: M. MATEI)

Rezultate bune in cadrul 
campionatului de atletism 

pe echipe din Cehoslovacia
PRAGA 28 (prin telefon) Sîm- 

băită și duminică s-a desfășurat 
prima etapă a campionatului ce
hoslovac de atletism pe echipe. In 
cadrul întâlnirii U.D.A.—I.T.V.S.
s-au realizat următoarele rezul
tate mai bune : 200 m.: Mandlik
21,5 ; 400 m.: Trousil 48,7 ; 800 m. 
Zvolensky 1:51,6; 5000 m-: Uls- 
perger 14,22 ; greutate: Skobla 
17,35 m.; disc: Merta 53,45 m 
Înălțime femei: Modrachova J .66 
m. ; disc femei; Mertova 47,25 m.

La Ostrava a avuit loc intî'ni- 
■ea dintre echipele Banik din Io- 
aiitate și Ruda Hvezda. In cadrul 
acestei totilniri performanțe mai 
>une au fost realizate la următoa- 
ele probe: 5000 m.: Rudolf
4,40 ; prăjină : Dedek 4,00 m. 
reutate: Stoklasa 15,99; disc; 
',ihak 48,63 m.; ciocan: Maca 
6,42 m. 

laterale, iar apărarea sa are încă 
multe „găuri”, Ion Zlătaru ne-a 
părut mult schimbat în bine, în 
primul rînd pentru că s-a arătat 
preocupat de aplicarea corectă a 
loviturilor și, în al doilea rînd, 
pentru că a lăsat deoparte obstruc
țiile care scădeau din calitatea 
spectacolului.

Gheorghe Fiat merită un „para
graf” special. Intr-adevăr, pugi- 
listul militar venea după o evoluție 
total nesatisfăcătoare, în' compania 
metalurgistului Dănilă Done. Ne 
amintim că Fiat nu numai că de
monstrase atunci foarte multe la
cune de pregătire, dar fusese chiar 
la un pas de o înfrîngere prin K.O., 
pe care s-a priceput să o evite nu
mai prin marea sa rutină. De astă 
dată, Gheorghe Fiat a urcat trep
tele ringului în alte condiții. In 
sensibilă revenire la valoarea sa 
normală, Fiat a înregistrat victorii 

•concludente, întrecîndu-1 fără drept 
de apel, în finală, pe Luca Roma
no. Felul în care Fiat și-a impus 
superioritatea în ultima repriză a 
meciului său cu Romano, iscusința 
cu care și-a „contrat” de cele mai 
multe ori adversarul, au vădit un 
lucru indiscutabil: anume că el este 
încă unu] dintre cei mai buni bo
xeri pe care-i avem! Nu mai puțin 
remarcabilă a fost și evoluția iui 
Victor Șchiopu, unul dintre puținii 
„maeștri ai defensivei active” pc 
care îi numără boxul nostru la ora 
actuală.

Din păcate, despre „bătrîni’’ s« 
pot spune și multe lucruri mai pu
țin îmbucurătoare. Astfel, Mircea 
Dofcrescu, finalist a] campionateloi 
europene, o „muscă" de mare pres
tigiu în boxul international, a de
ziluzionat. Se pâre că lipsa de se
riozitate, ca și unele abateri de la 
principiile vieții sportive, își vă 
dese efectele în forma nesatisfăcă
toare a lui Mircea Dobrescu. Nn 
ne-a bucurat nici evoluția lui Du
mitru Ciobotaru. „Greul" dinamo- 
vist, considered că nu riiai are ad 
versari de talia sa în tară, nu s* 
antrenează destul de intens, a în
ceput să ia... proporții și nu arată, 
în general, preocupare pentru îm
bunătățirea pregătirii sale fizice. 
Amatorii de box regretă această 
„carență" de pregătire manifestată 
de Ciobotaru, pentru că pugilistul 
dinamovist, cu viteza de execuție 
remarcabilă pe cane o posedă, este 
capabil de rezultate de înaltă va
loare

MARIUS GODEANU

Întîlnirea feminină de popice 
iugoslavia—Cehoslovacia

BELGRAD. — Recent s-a dispu
tat la Belgrad întîlnirea internați
onală feminină de popice dintre re
prezentativele Iugoslaviei și Ceho
slovaciei, terminată cu victoria oas- 
petelor cu scorul de 2352—2327 p. 
S au tras 50 bile în plin și 50 la 
izolate. Iată rezultatele înregistrate: 
Nejezch'lebova (Ceh.) 421 (288-133) 

Maciakova (Ceh.) 369 ( 274—95); 
Kusnerzova (Ceh.) 403 ( 273—130); 
Netușilova (Ceh.) 377 (263—114); 
Stehlikova (Geh.) 394 (260—134); 
Sitașova (Ceh.) 388 (282—106).
Echipa Iugoslaviei a înregistrat re
zultatele: Șincek 416 (274—142); 
Gradiciar 355 (250—105); Iakoveț 
377 (279—98); Șimunici 378 (276— 
102); Bulici 414 (285—129); Eria- 
vici 387 (275—112X.

Echipa romînă pe stadionul „A X-a aniversare" din Varșovia, în tim
pul festivității de deschidere a Cursei Păcii.
De la stingă la dreapta: 1. Vasile, C. Dumitrescu, L. Zanoni, C. 
Șandru, G. Moiceanu și Șt. Poreceanu.
Desigur că sportivii și cetățenii 

țării noastre — deși mîndri de 
frumoasa ispravă a lui C. Dutni- 
tresou, locul II — au încercat, 
împreună cu noi, un sentiment de 
regret pentru faptul că reprezen
tantul nostru nu a obținut, totuși, 
victoria finală. Trebuie să spunem 
că același sentiment l-a avut și 
majoritatea celor care au urmărit 
întrecerea ; fără ca aceasta, firește, 
să știrbească din succesul tui Kro- 
lak, care a realizat o muncită și 
meritată victorie.

Sentimentul de care vorbim — 
pe deplin justi!icat — se bazează 
pe unanima apreciere a posibili
tăților fizice ale ciclistului nostru, 
care s-a bucurat, de altfel, atît 
de simpatia „caravanei", cît și de 
cea a marii mase de spectatori. 
Părerea generală — inclusiv a 
noastră — a fost că Dumitrescu 
putea cîștiga această a IX-a edi
ția a Cursei Păcii. Aci, însă, apa
re inevitabilă întrebarea : de ce nu 
a cîștigat ?

C. Dumitrescu, deși a progresat 
din punct de vedere tactic și teh
nic, apropiindu-și o certă maturi
tate sportivă (acum el gindește 
mai bine în cursă), are încă seri
oase lipsuri moral-volitive și, 
uneori, de orientare. Și aci vom 
reda un pasaj din ziarul L’Huma- 
nite, pe care l-am citit într-una 
din ultimele etape ale cursei. „Du
mitrescu, înzestrat cu mari posi
bilități, este un campion care poa
te fi asemuit foarte bine cu marele 
campion Charlie Gaul (n. r. 
Luxemburg), dat fiind că, uneori, 
aleargă la fel ca acesta, înir-o 
manieră foarte... senină, trebuind 
apoi să depună eforturi considera
bile spre a recupera, eforturi pe 
care foarte bine le-ar putea eco
nomisi".

Portretul pe care i l-a făcut lui 
Dumitrescu, trimisul special al 
ziarului L’Humanite, este înteme
iat. Vom adăuga la aceasta că 
valorosul nostru reprezentant su
feră de un regretabil complex de 
inferioritate. Astfel, după ce a 
pierdut tricoul galben, el s-a sim
țit parcă mai „ușurat". De altfel, 
la Stalinogrod, chiar în seara în 
care urcase pe primul loc în 
clasamentul general, Dumitrescu, 
deși fericit, ne-a spus: „știu că 
am să-l pierd (n. r. e vorba de 
tricoul galben) .Nu pot eu să-i bat 
pe ăștia. Sint cicliști... mari".

Această lipsă de încredere în 
forțele lui l-a stăpîțnit pînă în 
etapa a VIII-a, etnd realitatea de 
pe teren (in ciuda „opiniei" lui) 
i-a dovedit contrariul. Am avut sa- 
tisfacția să constatăm că D mi- 
trescu începuse să aibă încredere 
în el, să se gîndească mai insis
tent la posibilitatea unui mare 
succes. Și, totuși, nu încă cu toată 
tăria necesară.

In același timp, antrenorii lo
turilor fruntașe, ca și numeroși 
cicliști de valoare, începuseră să 
se teamă, din ce în ce mai vi
zibil, ce Dumitrescu. Urmarea : el 
a fost păzit cu strășnicie Totuși, 
în penultima etapă, a reușit să 
scape de „escortă" și s-a apropiat 
la două minute și 24 secunde de 
tricoul galben. Mai rămînea ultima 
etapă. Ultimul efort. Din păcate, 
un vin* năprasnic a schimbat to
tal normala fizionomie a etapei. 
Dumitrescu (care cheltuise o ener
gie considerabilă în etapele ante
rioare) nu a mai putut reedita 
isprava din etapa Tabor-Brno. 
Moiceanu a avut o zi slabă, iar 
ceilalți nu a-u mai avut resurse 
să-l sprijine efectiv pe Dumitrescu.

Ne amintim cu acest prilej că, 
dacă Schur, colegul lui de antre
namente 3n perioada premergă
toare Cursei Păcii, l-ar fi ajutat 
efectiv pe ultimii kilometri ai e- 
tapei Tabor-Brno (Schur era prea 
departe în clasament pentru a 

mai viza victoria finală). Du
mitrescu ar fi îmbrăcat poate tri
coul galben. In orice caz. nu ar 
mai fi pierdut acel prețios minut 
și s-ar li aflat mult mai aproape 
de tricoul galben. Dar, așa sînt 
cursele cicliste și nimeni nu poate 
învinui pe un sportiv, dacă acesta 
își face „cursa lui**...

O altă latură negativă a Iul 
Dumitrescu este teama eviden - 
tă de a lupta pe ultimii kilometri, 
pe străzile orașelor, printre linii 
de tramvaie, pe drumurile uneori 
întortochiate și înguste care duc 
la intrarea pe stadioane. Și toc
mai pe aceste porțiuni finale el 
a pierdut cei puțin 3 sau 4 etape 
(și deci prețioasele bonificații de 
die un minut), în care victoria îi 
apărea ca și 6igură.

Amintim toate acestea, (Dumi
trescu o știe foarte bine din discuțiile 
„între patru ochi" pe care le-am 
avut cu el) din dorința fermă de 
a-i veni în ajutor, convinși fiind 
că este vorba de unele defecte care 
pot fi sigur remediate. Pentru a- 
ceasta însă este nevoie de o mun
că migăloasă a antrenorilor; dar 
de la el trebuie să pornească mai 
Intîi dorința vie de schimbare, con
vingerea că lucrul acesta este po
sibil. E un mare păcat că poten
țialul fizic excepțional, de care dis
pune nu este dublat și de resursele 
morale corespunzătoare. Și nu este 
numai vina lui că nu și-a lichidat 
încă aceste lipsuri și că nu s-a 
întors în Capitală cu tricoul gal
ben pe care — repetăm — l-ar fi 
meritat cu prisosință. Este aci și 
lipsa antrenorilor care s-au ocu
pat de el mai înainte și, apoi, l-au 
îndrumat în cursă.

Nu este suficient să ții ședințe 
în dimineața fiecărei etape, cu un

ULTIMELE ȘTIRI IN LEGĂTURĂ
CU CAMPIONATELE EUROPENE DE BASCHET FEMININ

• Reprezentativa țării noastre 
a fost prima dintre participantele 
la campionatele europene de bas
chet care a sosit la Praga, locul 
desfășurării întrecerilor. Jocurile 
din cadrul acestor campionate se 
vor desfășura la Stadionul de 
Iarnă, care a fost acoperit. Deo
camdată, baschetbalistele din țara 
noastră fac antrenamente pe alta 
terenuri.

• Tragerea la sorți pentru se
riile preliminarii se va face în 
ziua de 1 iunie la Glubul Națio
nal, urmînd ca sîmbătă 2 iunie să 
încapă întrecerile, care sînt patro
nate de Președintele Consiliului 
de Miniștri aj R. Cehoslovace, Vi
liam Siroky.

Noi recorduri mondiale
ale halterofililor sovietici

PEKIN (Agerpres).
In palatul de cultură fizică din 

Pekin în prezența unui public nu
meros s-a desfășurat la 27 mai 
întîlnirea internațională de halte
re dintre echipele reprezentative 
ale U.R.S.S. și R. P. Chineze.

Halterofilii sovietici au terminat 
victorioși la toate categoriile sta- 
Mind doua noi recorduri mondiale. 
In limitele categoriei ușoară 
campionul sovietic Pavel Hatmt- 

aspect prea solemn uneori, să in
dici tactica respectivă, să apeși pe 
cuvinte mari, termin’nd: „stați in 
față, fiți atenți, trageți tare". As
ta este foarte simplu

Nu am avut posibilitatea să fim 
în fiecare zi în mijlocul reprezen
tativei noastre. Uneori, hotelul 
presei era mult prea departe ne 
cel al cicliștilor, iar alteori trebu
rile profesionale nu ne lăsau tim
pul necesar. Totuși am putut cons
tata că atmosfera nu era întot
deauna destul de caldă, de tovără
șească, de sinceră prietenie și, 
mai ales, de colaborare între an
trenori (mecanicul E. Norhadian 
a colaborat cu antrenorul M. Ni
culescu) și sportivi. L-am găsit 
uneori pe Dumitrescu abătut. Alții 
de asemenea aveau înscrise pe față 
semnele unei nemulțumiri- Știm, în- 
tr-o mare competiție pe etape, sînt 
diferite momente și nu întotdeauna 
poți avea o înfățișare senină.

!ntr-o discuție particulară. Du
mitrescu ne-a spus: „Nimeni nu 
știe că uneori mă simt foarte stin
gher, singur și sufăr cumplit. Șe
dințele de lucru sînt bune, dar 
prea „oficiale". Mi se repetă des 
greșelile pe care le fac și mi se 
spune cîteodată: ah, dacă aș fi 
avut eu vigoarea ta. In schimb, 
nu simt destulă dragoste și căldu
ră din partea antrenorului fa
ță de noi. Asta e părerea mea. 
poate că greșesc".

De fapt, Dumitrescu nu a greșit. 
Marin Niculescu, antrenorul echi
pei (asta trebuie să-i dea serios de 
gîndit) nu are totdeauna suficiente 
și eficace mijloace prin care să-și 
apropie grupul de sportivi, să cre
eze o sudură complectă. însuflto- 
du-le cicliștilor acel elan deosebit, 
împrospăta tor, chiar și în cele mai 
dificile situații. Marin Niculescu 
este deseori distant sau rece, alte
ori prea familiar. Nici una nici al
ta din aceste atitudini nu este in
dicată.

In dirijarea unui lot de sportivi 
apar deseori probleme și situații 
deosebit de delicate, hotărîîoare la 
un moment dat, de ordin educativ, 
psihologic, foarte anevoios de re-’ 
zolvat. Deseori, discuțiile purtate 
trebuie să se situeze ne 
un plan cu totul diferit de cel pur 
tehnic și tactic — de curs pro
fesional — pentru a întări mora
lul unei echipe, pentru a o „re
câștiga".

Toate aceste reflecții poate prea 
„îndrăznețe" nu știrbesc cu nimic 
frumoasa comportare a echipei 
noastre; ele au fost făcute pentru 
ca în viitoarele mari întreceri să 
fie eliminate definitiv unele lipsuri 
caffe mai există în drumul spre 
necontenitul progres al ciclismului 
nostru pe plan internațional.

EMIL IENCEC

O La campionatele europene de 
baschet feminin din acest an și-au 
anunțat participarea următoarele 
reprezentative: Austria, Bulgaria, 
Danemarca, Elveția, Finlanda, 
Franța, Germania occidentală, Ita
lia, Iugoslavia, Olanda, Polonia, 
Romînia, Scoția, Uniunea Sovieti
că, Ungaria și Cehoslovacia. E- 
giptul și Suedia, înscrise inițial, 
au anunțat că nu vor participa.
• Federația Internațională de 

baschet (F.I.B.A.) a delegat pen
tru aceste campionate următorii 
arbitri: Blanchard (Franța), Ki- 
loiannis (Grecia), Costin (Uniunea 
Sovietică), Novotny (Cehoslova
cia), Posvar (Cehoslovacia).

dinov a ridicat la stilul împins o 
greutate de 122,500 kg. ameliorînd 
cu o jumătate de kg. vechiul re
cord mondial. Un nou record rron- 
dial la categoria semigrea, stilul 
smuls, a stabilit Iuiri Duganov cw 
performanța de 136,500 kg. Ve
chiul record deținut de compatri
otul său Vorobiev era de 136 kg.
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Pregătirile popicarilor câos’iovaci în vederea intilnirii cu echipa R. P. R. î

. i<A :A 27 (pr’.n talefon de la 
coresp'Otnid-embuil nostiru). La ^10 
iunie va avea loc la Praga în- 
tî’.nirea internaționaflă de popice 
în'::'e reprezentativele i..«—-----
ale R. Cehoslovace și R. P. R°“

. _______ mascul ime
R. Cehoslovace și R. P. R°“ 

mîne, contînd ca revanșă a meciu- 
lui de anul trecut desfășurat la 
București.

O verificare serioasă în vederea 
acestei întîlnir'i a constituit-o, pen
tru popicarii cehoslovaci, meciul 
cu reprezentativa R. P. F. Iugo
slavia. desfășurat la 20 mai Ia 
Be'grad. Acolo s-au întîlnit re
prezentativele masculine și femi
nine ale Cehoslovaciei și Iugosla
viei. întîlnirea s-a desfășurat pe 
pistele de la Casa Armatei și a 
luat sfîrșit cu victoria sportivilor 
iugoslavi cu scorul de 5150—5006. 
Acest rezultat nu poate fi con
siderai ca un insucces al echipei 
cehos’ovace dacă ținem seama că 
la campionatele mondiale desfăștl-

rate anul trecut la Essen (R.F.G.), 
echipa Iugoslaviei s-a 
locul doi.

In meciul cu echipa 
formația cehoslovacă a 
mătoarele rezultate: 
807 p. (559-248) ; 
828 p. (553—275); Kupka 790 p- 
(534—256) ; Kovar 836 p. (575— 
261) ; Preisler 872 p. (574—298); 
Vostrak 873 p. (586—287). Iată și 
performanțele realizate de popica
rii jugoslavi în această înt-lnire: 
Martetat 862 p. (584—278); Stirț 
830 p. (555—275) ; Kruzici 849 p. 
(584—265) ; Android 861 p. (572- 
289); Pogelșek 875 p. (575—300); 
SmaHanovici 873 p. ( 589—284).

Miercuri a avut loc toi la Bel
grad a doua întî'.nire între repre
zentativele orașelor Praga și Bel
grad. De data aceasta victoria a 
revenit popicarilor cehoslovaci cu

clasat pe

Iugoslaviei, 
obținut ur- 
Hlavnicika 

Demetrcvlci

sconul de 5247—5116. In locul lui 
Kupka a jucat Kucera care a to
talizat 936 p. ceea ce constituie 
un succes de talie mondială. Iată 
rezultatele obținute de sportivii 
cehoslovaci: Kucera 936 p. (599— 
337); Vostrak 872 p. (595—277) ; 
Hlavnicika 861 p. (569—292); De- 
me<trovici 849 p. (564—285); Ko
var 890 p. (580—310); Preisler 
839 p. (565-274)-

Se pare că aceasită echipă va 
reprezenta Cehoslovacia în meciul 
cu echipa Romîniei.

Reîntorși în patrie, popicarii ce
hoslovaci își continuă pregătirile 
la Praga, pentru a se prezenta 
cit mai bine în meciul cu sporti- 

valoare este 
și 

De 
la

Ultimul joc din. cadrul turneului 
.pe oare îl întreprinde echipa femi
nină de handbal a țării noastre va 
avea loc mîine la Debrețin, unde 
handbalistele din R.P.R. vor primi 
replica unei selecționate locale. In 
vederea acestui meci, lotul nostru 
va ipăirăsi Budapesta în cursul zilei 
de astăzi, urmînd ca mîine, după

meciul de la Debrețin, să porneas
că spre patrie, unde va sosi în 
cursul zilei de j’oi.

Partida de mîine suscită un mare 
interes în rîndiUirile an'<atoriilor de 
sport din Debrețin, dornici să va>dă 
evotuiîind jucătoarele ce aiu 
„piept“ redutabilei echipe 
ghiare.

La tenis
U. D. A. Praga — C. W. K. S. Varșovia

Turneul internațional de tenis de masă
pentru juniori

ținut
ma

8-3

care sînt 
altfel, îrt- 
B'ucurești 
noștri au 
laudă la

vii romîni a căror 
deosebit de ridicată 
capabili de surprize, 
că după meciul de
de anul trecut, sportivii 
avut numai cuvinte de 
adresa popicarilor romîni care au 
o tehnică avansată și cunosc foar
te bine „tainele" acestui sport.

Meciul va avea loc în sala Spar
tak Karlin Dubla.

PRAGA. — In localitatea Dulken 
din R. F. Germană s-a desfășurat 
un turneu internațional de tenis 
de masă rezervat juniorilor din 
Europa, turneu care este socotit 
ca un campionat neoficial al 
Europei. La concurs s-au în
scris și reprezentativele de junio
ri ale Ungariei, Cehoslovaciei și

Bulgariei. Iată cîteva rezultate 
înregistrate în cadrul acestui tur
neu : Cehoslovacia—Olanda 5—1 ; 
Cehoslovacia — Danemarca 5—1; 
Suedia—Olanda 5—1 ; R. F. Ger- 
mană—Elveția 5—0; Ungaria— 
Luxemburg 
ria 5—1 ;

5—0 ; Elveția—Bulga* 
Ungaria—Suedia 5—0.

JNDRICH PEJCHAR

PRAGA. — In localitatea cli
materică Lulnacîovițe din Ceho
slovacia a avut loc un meci in
ternațional de tenis de cîrnp în
tre reprezentativele echipelor 
U.D.A. Praga și C.W.K.S. Var
șovia. In prima zi a turneului 
s-au înregistrat rezultatele : Schon- 
born (UDA)—Kwiatek (CWKS) 
0—6, 2—6, 6—1, 6—3, 7—5; 
Benda (UDA)—Skonecki (CWKS) 
6—4, 4—6, 2—6, 6—1, 6—3. Din-

tre celelalte partide remarcăm : 
Mrakota (UDA)—Radzio (CWKS) 
4—6, 5—7, 6—2, 6—4, 2—6; Bra- 
bențova (UDA) — Ryczkowaa 
(CWKS) 2—6, 6—0, 1—3; Mra
kota 4- Karamazinova (UDA) — 
Skonacki Panaș ikovna (CWKS) 
6-4, 3-6, 6-4; Brab-jnțova+Kara- 
mazinova (UDA) — Ryczkowna + 
Panasikovna (CWKS) 6—3, 
6—2.

norm
ECHIPA GERMANIEI SE PREGĂ

TEȘTE PENTRU OLIMPIADA
CURIOZITĂȚI DIN CAMPIONATUL 

BRAZILIEI
CAMPIONATUL DE FOTBAL 

AL U.R.S.S.

Intiinirea aeromode’istică de la Budapesta
BUDAPESTA 28 (prin telefon). 

— Am sosit aci doar ou o zi și 
jumătate înaintea concursului de 
aeromodelc. In mod normal nu 
am fi putut pune la punct într-un 
timn atît de sourt modelele. Da
torită însă pregătirii preliminare 
efectuată la București ca și a condi- 
tîiHor create de organizatori, în
tremai nostru lot a fost duminică 
dimineața g’ata de start.

In puținul timp liber petrecut 
pe aeroportul Dunakeszi din apro
pierea Budapestei am stabilit un 
mv strtns contact cu aeromode- 
listii sovietici și cu reprezentan
ții R.P.F. Iugoslavia, care mani
festă un interes deosebit față «te 
realizadăa tehnică' a 
noastre.

Asa cum prevăzusem încă de la 
București ia concursul ' ' ’’
m-' de ila Budapesta si-au dat tn- 

ceiialți particî- 
dintre cel mai 
de pe contl- 

acestora amiin- 
mondiaî Koci

modelelor

interna țio-

tîl-:—> — printre 
ț>?-s' — și tfțivs 
t>un: ?»>ro«nodeîiști 
ne»’h Dfci rîndul 
tim na campionul 
laroslav ( R. Cehoslovacă) care 
la categoria „viteză” deține per
formanța de 203,5 km./h„ sovieti
cul Matveev, un neîntrecut con- 
ș'.ructor de propulsoare și ma
ghiarul iBendek caire în timpul 
concursurilor de selecție a reușit 
să obțină punctajul maxim la pro
ba de planoare.

După deschiderea festivă, care 
a avut loc duminică, s-a dat star
tul în prima probă a concursului:

i1

« Pe străzile orașului Moscova s-a 
desfășurat la 27 mai a 25-a ediție a 
tradiționalei curse cicliste organiza
tă de ziarul ..Moskovskaia Pravda**. 
La startul cursei s-au aliniat 139 de 
corieu-enti. printre care se aflau si 
membrii echipe! U.R.S.S., cîștieătoa- 
rea . Cursei Păcii**. Pe locul întîl s-a 
etewt Evcheni Klevțov cu timpul de 
53’4 V’. urmat de Cerepovici — 53’50” 

— 53’50’-2n».

— I.i Paris a avut loc recent tn- 
tUnirea revanșă intre echiucle de 
rusrîu Xin ale Franței si Marii Bri
tanii Partida a luat sfirsit cu scorul 
de "'-s în favoarea francezilor, car» 
astfel s-au revanșat după înfrîn- 
gerea ne care au suferit-o la Brad
ford cu 18-10.

«j In orașul Wroclaw a început pri
mul concurs de selecție al atletilor 
nolonezi în vederea Jocurilor Olim- 
pice de ia Melbourne. Rezultatele 
înre-istrate în prima zi sînt remar
cabile si arată marele progres făcut 
de atletismul polonez. Iată o parte 
din aceste rezultate: 50OT m.: Krzys- 
kowiak 14W2./10; triplu salt: Mar- 
chorczyk 15,23 m.; Girajewschi 14,53 
m (nou record de Juniori); ciocan 
Rut 58,71 m; lungime: Grabowski

X X

Majoritatea celor careplanoare.
și-au disputat întîietatea sînt de 
valoare foarte apropiată: lucrul a- 
cssba s-a vădit mai ales înaintea 
ultime) lansări, cînd nu mai pu
țin de opt concureuți s-au aflat 
grupați pe un spațiu restrîns la o 
diferență minimă de puncte. După 
calculele noastre (la ora cînd 
lefonăm nu se cunoaște încă 
/uitatul definitiv) concurentul 
tnîn Al. Bado ocupă locul 6 
clasamentul probei respective.

Mîine (n.r. azi) vor lua star
tul participanții de la categoria 
propulsoare, iar miercuri dimi
neața se vor întrece motomode- 
Hștii, probă la care avem serioase 
șanse de victorie.

fe
re- 
ro- 
în

A. MOLDOVEANU
antrenor

Sportivii iugoslavi 
participă la „Memo 

rialul Rosicky**
BELGRAD. — Intre 16—17 

nie se va desfășura la Praga 
mare concurs internațional de 
tletism în memoria atletului ceho
slovac Evjen Rosicky.

La acest concurs și-au anunțat 
participarea și cei mai buni atleți 
iugoslavi. La Praga, vor evolua 
Lorger la probele de garduri, 
Racici la proba de aruncare a cio
canului și Mihalici la proba de 
5000 și 10.000 m.

iu- 
un 
a-

7,34 m.; greutate: Auksztulewicz 16,09 
m.; 400 m. plat: Kowalski 40”2/10
(nou record de juniori); suliță femei: 
Figwerowna 50.56 m.

• In orașul Bled s-a desfășurat de 
curînd meciul de șah la 10 mese (tur

și retur) intre ccuipele reprezentative 
R.P.F. Iugoslavia și ale R.F. Germa
ne. Șahiștii iugoslavi 
scorul de 12'A—7'/2.

au cîștigat cu

© La Pekin s-au 
curînd campionatele 
ale R. p. Chineze pe 
care au participat peste 
tivi. La bărbați, titlul

desfășurat de 
de gimnastică 

anul 1956 la 
270 de spor- 
de campion

Au trecut 11 ani de cînd războiul a 
luat sfîrșit. In această perioadă nu a 
fost alcătuită nici o reprezentativă de 
fotbal a întregii Germanii. Iată însă 
că în acest an, ca și la alte discipline 
sportive (atletism, box, canotaj, etc.) 
se va alcătui și la fotbal o singură 
echipă din jucătorii celor două Ger
manii în vederea participării în jocu
rile preliminare din cadrai turneului 
olimpic. In R.D. Germană, ca și în 
R.F. Germană sînt în plină desfășu
rare pregătirile pentru alcătuirea echi
pei de amatori care va reprezenta 
Germania la Jocurile Olimpice. După 
cum se știe, la 10 iunie va avea loc 
la Ankara întîlnirea dintre echipele 
Germaniei și Turciei, în cadrul jocu
rilor preliminare ale turneului -olim
pic. Meciul revanșă se va desfășura 
în Germania occidentală la 20 iunie. 
In vederea acestor partide fotbaliștii 
selecționabili (atît din R.D.G. cit și 
din Germania occidentală) se pregă
tesc de la începutul lunii aprilie. An
trenorii vest-germani Sepp Herberger 
și Hans Korfer au urmărit mai multe 
jocuri în R. D. Germană și împreună 
cu antrenorul de stat Oswald Pfau au 
alcătuit un lot de 17 jucători. Aceștia 
se vor antrena în comun în perioada 
de la 2—8 iunie la Miinchen-Grunwald, 
după care vor pleca pe calea aerului 
la Ankara. Pentru al doilea joc. pre
gătirile în comun se vor face în 
R.D.G. în perioada de la 14—20 iunie.

Echipa reprezentativă a Germaniei 
va îi alcătuită pe scheletul selecționa
tei R.D.G.. întrucît în Germania occi
dentală fotbaliștii amatori sînt cu 
mult mai slabi decît cei din R. D. 
Germană. Amatorilor de sport din. 
Romînia, mulți jucători germani care 
vor juca în meciurile cu reprezenta
tiva Turciei le sînt cunoscuțlî «ste 
vorba de stoperul Mtiller, îiialntașii 
Troger, Wirth, portarul Spieckenagel 
șl alții, care au evoluat la București 
în toamna anului trecut. Sportiv» din 
cele două Germanii așteaptă cu încre
dere evoluția echipei de fotbal a Ger
maniei unite și speră — ca și jucă
torii de altfel — să se califice în tur
neul final al Jocurilor Olimpice de ta 
Melbourne

DIETER BUCHSPIESS 
redactor la „Die Neue 

Fussball-Woche”

in Brazilia fotbalul este de departe 
cel mai popular și cel mal iubit din
tre toate sporturile. De un interes deo
sebit se bucură campionatele organi
zate în cele două mari state ale Bra
ziliei și la care participă cite 12 echi
pe. Este vorba de campionatul statu
lui Sao Paolo și campionatul statului 
Rio de Janeiro denumit și „Carioca". 
In ambele camptonate joacă echipe 
bune, dar se pare că cele din Rio de 
Janeiro sînt mai simpatizate de brazi
lieni, pentru simplul motiv că practică 
un joc mal spectaculos. Spectatorii 
brazilieni simpatizează cu o echipă 
atunci cînd aceasta desfășoară un joc 
artistic, chiar șl atunci cînd aceasta 
nu este cea mai bună și cea mai 
eficace formație. Așa de pildă, echipa 
Flamengo, care a cîștigat de trei ori 
consecutiv campionatul statului Rio, 
nu are atîțla suporteri ca F. C. Ame
rica, echipă renumită prin jocul de
osebit de atractiv pe care-1 desfășoară. 
F.C. America denumită și echipa 
..dracilor roșii" (pentru echipamentul 
complet roșu pe care-1 poartă jucă
torii), atrage pe stadionul Maracana, 
chiar la jocurile obișnuite de campio
nat. circa 110.000 spectatori. (Stadionul 
Maracana are o capacitate de 140.000 
locuri, din care 20.000 în plciocre). In 
finala campionatului Braziliei Se întîl- 
nesc echipele campioane ale celor 
două serii (campioana statului Rio și 
campioana statului Sao Paolo). De 
obicei, aceste echipe sînt din orașele 
cu aceleași nume. O singură dată s-a 
tntîmplat ca o altă echipă să cîștlge 
campionatul Braziliei. Este vorba de 
echipa Pernambuco. Interesantă este 
desfășurarea acestei finaie. Meciurile 
se joacă tur-retur. Odată Ia Sao Paolo 
și odată la Rio de Janeiro. Echipa 
care totalizează patru puncte este de
clarată campioana țării. Aceasta se în
tâmplă destul de rar șl atunci este 
nevoie de un al treilea joc (pentru a- 
cest med, locul de desfășurare este 
stabilit prin tragere la sorți). Dacă 
nici în al treilea joc nu se decide câș
tigătorul, atunci se joacă cea de a 
patra partidă. Dacă la sfîrșitul celor 
90 minute de joc învingătorul nu a 
fost desemnat, atunci meciul se pre
lungește cu două reprize a 15 minute. 
Dacă și în aceste ultime reprize în
vingătorul nu a putut fi desemnat 
se joacă pînă la... marcarea primu- 
,lui gol!

MOSCOVA, — La 27 mai s-a des
fășurat ia Moscova meciul de fotbal 
din cadrul campionatului unional în
tre echipele Ț.D.S.A. și Dinamo Kiev, 
victoria a revenit militarilor cu sco
rul de 2-1. Cu aceasta partidă, echi
pa Dinamo Kiev a terminat toate 
jocurile din cadrul turului. In clasa
ment continuă să conducă Spartak 
Moscova cu 14 puncte urmată de Tor
pedo MJoscova și Dinamo K ev cu 
cîte 12 puncte fiecare.

STEAUA ROȘIE BELGRAD ESTE 
VIRTUALA CAMPIOANA A 
IUGOSLAVIEI PE ANUL 

1955/1956
BELGRAD, — Duminecă, în cadrul 

celei de a 24-a etape a campionatu
lui iugoslav de fotbal s-au înregis
trai următoarele rezultate: Partizan 
Belgrad-Voivodina Novi Sad 0-3: Di
namo Zagreb-Steaua roșie Belgrad 
4-3; Bsk-Hajduk Spl t 1-1; Velej 
Mostar-Spartak Subotița 0-0; Pro 1 eter 
Osiek-BiKîuțnost Tiitograd 0-5; Sa
rajevo-Zagreb 1-2; Radiucikl Belgrart- 
Zeleznlclar Sarajevo 1-5. înaintea 
ultimelor două etape a campionatu
lui situația pri.Tr clor cinci 
este următoarea •

clasate

CLASAMENTUL

Steaua roșie 24 15 1 t 57.24 37
partizan 24 13 6 5 58:32 32
RadnlcJkl 24 12 4 3 49:45 2«
Dtnamo 24 12 4 8 41:41 a
Vojvodlna 2(1 8 9 7 56 39 n

De remarcat că în această etapă e- 
nhlpele clasate pe primele trei locuri 
au pierdut întllniifie. situația din 
etapa 23 mentinîndu-se neschimbată.

Ț.D.N.A S-A DISTANȚAT IN 
CAMPIONATUL R.P. BULGARIA

SOFIA, 28 (prin leUluii). — In cea 
de a 8-a etapă a campionatului de 
fotbal al R.P. Bulgaria s-au înre
gistrat următoarele r<?7«jUa»e: Udar
nik Sofia — Narodna Armia Plov
div 0—2; Ț.D.N.A. — Torpedo (s-a 
disputat în cursul săptamirp trecu
te) 4—1; Spartak Sta Un — Spartak 
Pleven 2-0; Mlinior 
Spartak Sofia 1—1; 
div 1T2_li.lt ~ " 
se prezint# clasamentul

\VOROS lobogo continua sa 
a fost cucerit de Bao Nai-țian care CONDUCĂ in CAMPIONATUL MA-
s-a clasat pe primul loc la inele, x GHIAR
paralele și exercițiile liber alese. 
Titlul de campioană a R. P. C*-1 
neze Ia femei a fost cucerit de 
prezentanta Armatei Populare 
Eliberare, Cen Siao-cian.

chiț y Deși duminică echipa Voros Lobogâ 
s re- X nu a jucat în campionatul maghiar 

fle Q (a învins în R. F. Germană echipa 
/ F. C. Bayern cu 7—0), ea continuă să 

fin capitala Franței a început S conducă detașat în clasament, deoa- 
un turneu internațional de vo- rece Honvâd a pierdut duminică în 

lei și baschet organizat de FSGȚ > faț echipei Pecsl Dozsa 
la care participa echipe franceze și C 
selecționatele ’ 
dapesta.

In primele meciuri aie rurneuxui, z 
care au avut loc în sala Pierre de J
Coubertin, echipa de baschet a o- 
rașului Budapesta a întrecut selec- 
ționata orașului Praga cu scorul de ) 
73-55 (32-32). La volei, echipa se- V 

cundă a orașului Praga a dispus Z 
de Praga A cu 3-1 (15-8, 15-13, 10-15, 
15-7). \

. .... I....
meciuri ale turneului.

O Vineri a părăsit Budapesta, ple- 
cînd spre Italia, echipa scrimerelor 
maghiare care vor lua parte Ia tur
neul internațional de la Como. Au 
făcut deplasarea Ilona și 
Elek, Kovacs, 

Morvai.

1. Vor os Lobogâ
2. Iionved
3. Dozsa Bp.
4. Kinizsi 

Tatabanya 
Vasas Bp.
Csepel
Pecsi Dozsa 
Salgotarjani Ban 
Dorogi Ban. 
Szegedi Hal. 
Sombathely

5.
6.
7.
0.
9.

19.
11. 
12.

2 o
1 3
2 3
4 3
2 4
5 1
3 4
1 5
1 4

21: 6 
20:12 
11: 9 
14:11 
12:14 
10: 9 
12:11 
11:14 
10:14 
10:15
7:13 
6:15

Duminică nu se
Margit / de campionat deoarece reprezentativa 

Szekeli, Domollq și 3 R, P. Ungare va susține Ia Bruxelles 
\ o întîlnire cu selecționata Belgiei.

va desfășura etapă

Ț.D.N.A.
Narodna
Udarnik
Uzina 12
Mtnior Dlmitrovo

Dlmitrovo —
Spartak Plov- 

Dtnaiao Sofia 1—1. lata cum 
primelor

23:10
19: 7
15: 7
12: 9
12:11

Armia Pd
Sofia
Sofia

2 0 
0 3 
1 3
1 2
3 3

DE PRETUTINDENI

5:
14
10

9
9
7

• Recent, la Stockholm, reprezenta
tiva Suediei a întîlnit o selecționată 
alcătuită prin votul ziariștilor sportivi 
suedezi. Naționala a învins echipa 
„Ziariștilor" cu 3—1.

• Echipa Germaniei occidentale va 
susține anul acesta următoarele întîl- 
niri: 13 iunie la Oslo cu Norvegia; 30 
iunie la Stockholm cu Suedia; 21 no
iembrie cu Elveția; 25 
Dublin cu Irlanda: 23 
Belgia.

noiembrie la 
decembrie cu

revista ,Fuss- 
jucător iugo-

0 După cum anunță 
balI-Woche“ renumitul 
slav Beara a declarat că își va urma 
studiile la Kbln (R.F.G.) împreună cu 
compatriottil său Ceaikovski.

Echipa braziliană de fotbal A- 
tletica Portuguesa din Sao Paolo și-a 
început turneul în Europa, jucînd 
duminică ia Lausanne cu selecțio
nata orașului. Meciul s-a terminat cu 
scorul de 1-0 (0-0) în favoarea fotba
liștilor brazilieni.
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