
PROLETARI BUM TOATE TARILE, UNIȚI-VA !
Despre cea de a lll-a edifie 

a Jocurilor sportive international^ 
prietenești de la MOSCOVA 

CONVORBIRE

4RGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DE PE UNGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 

Șl Al CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

cu tovarășul Ion Balaș, vicepreședinte al C. C. F. S.„ 
membru al Comitetului Național de pregătire

a participării tineretului din R.P.R. la cea de a Vl-a 
ediție a Festivalului Mondiala! Tineretului și Studenților 

pentru pace și prietenie
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A fost inființstă Direcția 5 
de educație fizică școlară

Ministerul Invățămîntului a \ 
emis un ordin prin care, în- x 
cepînd de la dala de 1 mar- j 
tic 1957. se organizează în J 
cadrul Ministerului Invățămîn- (i 
tului, Direcția educației fizice q 
școlare. Z

Sarcina acestei Direcții este ? 
de a îndruma și controla acti- () 
vitatea didactică de educație Q 
fizică din toate unitățile de i) 
învățămînt, precum și a acti i) 
vității sportive din cadrul $ 
cercurilor și colectivelor spsr- 0 
tive școlare. <2

Direcția educației fizice școlare 0 
cuprmae: serviciul medico-didac- v 
tic, care va îndruma și con- < 
trola activitatea educației fi- V 
zice dintre orele de curs, și x 
serviciul activității sportive. x 
care va îndruma și cont.ola v 
activitatea sportivă din ca- x 
drul cercuri! ar și colectivelor v 
sportive școlare.

Spartdchidda de iarna
d tineretului

Meca

Rezultate din etapa regională...
OR. STALIN. - S'mbătă și du

minică s-au desfășurat ia Orașul 
Stalin întrecerile etapei regionale 
a Spartachiadei de iarnă a tinere- 
tutul. '■

In sala da> sport a »bis(iLuUdui 
Mecanic s-a lăciit deschiderea ,lfsț 
tivă după care cei 20 de compo
nent au intrat în concursul de 
trîntă. Iată campionii: categ. 57 
kg: Ton Aldea (Agnita), categ. 67 
kg: Ion Ciurcu (Făgăraș), categ. 
77 kg: lan Hcdirnău (Agnita), 
categ. grea: Ion Herman (Mediaș). 
Concursurile de șah au avut loc în 
sala Casei de Cultură ARI.US în
vingători: Boris Sorescu (Codlea) 
și Valeria Babanea (-Mediaș).

88 concurenți și-au disputat în- 
tîietatea la tenis de masă. Cam
pionii regionali ai Spartachiadei 
sînt: șiniplu fete: Sanaa lancu 
(Sighișoara), simplu băieți: Nico- 
lae Maftei'(Sighișoara^; dublu fe
te: Deneș-Nemeti) (Or Stalin) ; 
dublu băieți: Maftei-Nichita (Si
ghișoara).

•k
TIMIȘOARA. — Pe montele Mic 

(raional Caransebeș) s-ait desfă-

(continuare in pag. a 2-a)

Marți dimineață, la sediul Comi
tetului pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe Ungă Consiliul de 
Miniștri, a început ședința de ana
liză a activității comitetelor regio
nale C.F.S. pe anul 1956. .4u luat 
parte președinții comitetelor re
gionale C.F.S., secretari și respon
sabili C.F.S. ai comitetelor regio
nale U.T.M., reprezen'anți ai C.C. 
al U.T.M. și ai C.C.S., ai minis
terelor și departamentelor intere
sate, activiști din asociațiile spor
tive și din comisiile centrale pre
cum și activul C.C.F.S.țC.M.

Tov. ION VAIDA. vicepreședinte 
al C.C.F.S.țC.M. a deschis ședința 
salutînd pe participanți și a dat 
cuvîntul tovarășului MANOLE 
BODN ARAȘ, președintele Comite
tului pentru Cultură Fizică șt 
Sport de pe lingă Consiliul de Mi
niștri. Tovarășul MANOLE BOD- 
NARAȘ a prezentat un amplu re
ferat asupra activității comitete
lor regionale C.F.S. in anul 1956.

Luind apoi cuvîntul tov. ALȘO 
BALAȘ, directorul Direcției orga
nizatorice din C.C.F.S.fC M. a fă
cut caracterizarea activității fiecă
rui comitet regional C.F.S. In lu
mina îndeplinirii sarcinilor legate 
de obiectivele mișcării de cultură 
fizică și sport în regiuni'e res - 
oectlve

La discuțiile pe marginea rapor
tului au luat cuvîntul' un număr 
de 17 vorbitori, președinți ai co
mitetelor regionale C F.S., repre
zentanți ai comitetelor regionale 
U.T.M., ai asociațiilor sportive și

Ic

In taberele echipelor participan
te ia competiția do'ată cit „Cupa 
Festivalului*  domnește o activi
tate febrilă, ca în ajunul oricărui 
eveniment sportiv important. Fie
care se pregătește cu multă grijă 
și cu loturile complete, dornic să 
alinieze duminică — în prima zi 
a competiției „Cupa Festivalului” 
— formația sa cea m3i bună. 
Staticu, Neamțu, Copil. Seredai 
și Ene II lâ Locomotiva. Cozma 
Uțu, I. Lazăr, Al Vasite Nun - 
w'eilter și V. Anghel la Dinamo și 
Biikdssy la C.C A. (toți reveniți 
curînd din turneul în Orientul 
mijlociu) și-au reluat pregătirile 
alături de ceilalți jucători Ieri, 
feroviarii au făcut un reușit an -.

a- 
ia- 
re-

tov. ALE- 
vlcepreșe- 

A luat cu- 
tov. ION 
al C.C.F.S.I

Un aspect din timpul ședinței de analiză a activității comitetelor regionale C.F.S. pe anul 1956, In 
stingă, tovarășul MANOLE BOD NARAȘ președintele C.C.F.S.jCM. sus finind referatul.

(Foto: L. TIBOR) 

secției C.F.S. a C.C.S., care ati 
dus o prețioasă contribuție la 
murirea problemelor expuse tn 
fer at.

Discuțiile au continuat in după 
am'aza zilei de marți, cînd șe - 
dința a fost condusă de tov. ION 
BALAȘ, vicepreședinte al C.C.F.S.f 
C.M.

Ieri dimineață ședința a conti
nuat, sub conducerea 
XANDRU SIPERCO. 
dinte al C.C.F.S.țC.M. 
vîntul, în concluzii, 
VAIDA, vicepreședinte 
C.M. care a subliniat caracterul 
pozitiv al ședinței și a vorbit des
pre principalele sarcini ale co ■ 
mitetelor regionale C.F.S. în a- 
nul 1957.

In continuare, tov. MARCEL 
VLAICU, vicepreședinte al 
C.C.F.S.țC.M. a p-ezentat parti- 
cipanților la ședință unele aspecte 
ale Jocurilor Olimpice de vară de 
la Melbourne, legate de compor
tarea sportivilor români la aceste 
jocuri. Pariicipanții au urmărit ți
pai cu viu interes și exounerile 
făcute de too. ION S/CLOVAN, 
director-adjunct al I.C.F., asupra 
introducerii experimentale a 
nasticii de producție și de 
tov. PETRE GHEORGHE. 
tar al C.C. al U.T.M. asupra 
palelor finale ale Spartachiadel 
de iarnă a tineretului și a modu
lui in care se va desfășura Sparta- 
chiada de vară a tineretului.

Ședința a luat sfîrșit ieri la 
amiază.

gim- 
către 

secre- 
apro-

I i»

V /

trenamt-nt în compania Științei 
București, iar azi Dinamo susține 
un nou joc de verificare.

«IN EXAMEN SERIOS
IntîlnirMe turneului atrag aten

ția tuturor, inclusiv a specialiști
lor, care văd în această Cupă „un 
foarte bun prilej de verificare a 
stadiului de pregătire al jucători
lor fruntaș" —■ cum ne sublinia 
antrenorul de s‘at Gh. Popescu. 
.Verificarea — a continuat el — 
este valabilă atît pentru .Cupa 
Primăverii* , care va începe la 31 
mart'e, cit șl pentru viitorul se
zon international. Faptul că se in- 
titnesc echipe de valoare foarte 
apropiată anunfă un examen, deci

In dorința de a aduce la z 
cunoștința cititorilor noștri o A 
serie de aspecte, privind pre- a 
gătirile și modul de desfășu- $ 
rare al Jocurilor sportive in- A 

2 temaționale prietenești care A 
vor avea loc în zilele Festiva- ț) 
Iului de la Moscova precum ț) 
și pregătirile sportivilor ro- () 
mini în vederea acestor jocu- Q 
ri, ziarul nostru a adresat citeva Q 
întrebări tovarășului Ion Balaș, 0 
vicepreședinte al Comitetului $ 
pentru Cultură Fizică și Sport v 
de pe lingă Consiliul de Mi- 7 
niștri, membru al Comitetului Q 
Național de pregătire a pârtiei- ț> 
parii tineretului d:n R.P.R. la (> 
cel de al VI-lea Festival Mon- () 
dial al tineretului și studenți- ') 
lor pentru pace și prietenie de 
la Moscova. (> ’

- , , 
ÎNTREBARE: Paralel cu 

Festivalul de la Moscova se 
vor desfășura si Jocurile 
sportive internaționale prie
tenești. Ce ne puteți spune 
despre acestea?

RĂSPUNS: După cum se știe, 
în anul acesta se va desfășura, în 
același timp cu Festivalul, a II l-a 
ediție a Jocurilor sportive inter
naționale prietenești. Ele vor în
cepe la 30 iulie și se vor încheia 
la 9 august, fiind organizate de 
către Comitetul Olimpic al U.R.S.S. 
Numărul disciplinelor sportive cu
prinse în regulamentul Jocurilor 
— mai mare ca în trecutele e- 
diții — este de 24, la 15 parti- 
cipînd și femei. Iată, de altfel, 
ramurile snortive cunrinse în 
regulament: baschet, ciclism, (pistă 
și șosea), volei, gimnastică, ca
notaj academic, caiac-canoe, at
letism, natațîe, săritm< în apă, 
handbal, tir cu arcul, ten’s de 
cîmp, ten’s de masă, sc îmă, bad
minton, precum și box, lupte cla- 

lupte libere, polo pe apă, (Continuare in pag. a 4-a)

Filoti a fost unul dintre animata rii partidei amicale dintre echipele 
bucureșiene Locomotiva, și Știința

} o uerjjicare ; serioasă 
4 rare' dintre ele. Cn ac
vom da seama și de gradai de pre
gătire al jucătorilon.iselealiona&l 
bili, iar constatările ne vor indica 
ce avem de făcut în viilor".

MODIFICĂRI IN PROGRAM
Iri programul turneului a inter

venit însă o modificare. In ulti
mul moment. Energia Flacăra Plo- 
ești a anunțat că are nu mai pu
țin de 5 jucători accidentați sau 
bolnavi, astfel că echipa pe care 
ar urma s-o alinieze, n-ar pre
zenta suficiente garanții pentru un 
joc de calitate la înălțimea im
portanței competiției. In această 
situație s-a apelat la tînăra dar 
valoroasa formație Dinamo Orașul 
Stalin, care se bucură de multă 
popularitate .printre spectatorii bu- 
cureșteni prin fotbalul său omo - 
gen și spectaculos. Datorită inte
resului stîrnit și la sugestia mul - 
tor sportivi din Capitală, progra
mul cuplat de duminică se va des
fășura pe Stadionul „23 August":

Ora 14.15: C.C.A.-D'.namo Ora
șul Stalin.

Ora 16 : Dinamo București • 
Locomotiva București. 

♦

haltere, rugbi, pentatlon modern, 
fotbal, hochei pe iarbă. După cum 
puteți remarca, există discipline 
sportive cu totul noi în regula'-- 
mentul jocurilor, ca de pildă, 
badminton și pentatlon modern.. 
Tot la acest capitol trebuie spuse 
cîteva cuvinte despre dreptul la 
participare. Regulamentul prevede 
că „sînt invitați să participe la. 
competiții în toate sporturile fi— 
gurind în programul ediției a IIl-a 
a Jocurilor sportive internaționale 
prietenești: sportivii — individual, 
cluburile sportive membre ale Fe
derațiilor naționale care conduc 
activitățile sportive respective, 
precum și echipele naționale fă- 
cînd parte din Federațiile spor
tive internaționale".

Vă interesează desigur unde a- 
nume se ■ vor desfășura concursu- • 
rife din cadrul Jocurilor; .Moscova 
va pune la dispoziția oaspeților 
numeroase baze sportive moder
ne ca de pildă stadionul central 
„V.l. Lenin" de la Lujniki. care 
va găzdui deschiderea festivă a 
Jocurilor și concursurile de atle
tism, Stadionul tinerilor pionieri, 
Dinamo, Burevestnik. Avangard, 
Metrostroi, precum și complexul 
sportiv al Universității de stat 
Lomonosov etc. Sporturile nau
tice se vor desfășura la marea 
bază nautică „Dinamo" de pe lacul 
artificial Khimki. Cît despre me- 
ciurile de fotbal, ele vor putea fi 
urmărite de spectatori din mai 
multe orașe, ca: Leningrad. Kiev, 
Minsk, Tbilisi, Erevan și bineîn
țeles în fază finală, la Moscova.

Jocurile sportive internaționale 
prietenești de la Moscova au tre
zit un mare interes în rîndul spor
tivilor și al forurilor sportive na
ționale și internaționale. Au fost 
trimise invitații către 86 de co
mitete olimpice naționale și 17 
Federații sportive internaționale. 
Cele mai multe dintre aceste fo-

amiază.

„CUPA FESTIVALULUI 
IN ȚARA

Din țară, mai precis de Ia Clufi 
și Bacău, am primit o veste îmbtt-*  
curatoare : comitetele regionali; 
C.F.S. respective au luat Inițiati
va de a orgainiza competiții ase*  
mănătoare celei de la București.. ‘ 
Astfel, la Cluj „Cupa Festivalului* - 
se va disputa la 24 martie (Ener-t- 
gia C. Turzii-Fl. roșie I.H. Cluj’ 
și Locomotiva Cluj—Știința Cluj)) 
și 28 martie (finala)'. Tot dumi+ 
nică și tot la Cluj, se va disputau 
meciul Sel. regiunii-Sel. orașului- 
Cluj, iar la Turda Progresul Tur-i 
da-Sel. orașului Turda. In centrele 
de raion, echipele din campionatul 
regional vor juca în compania se
lecționatei raionului respectiv.

Iată un exemplu care merită să 
fie urmat Așteptăm asemenea ini
țiative și din partea altor comi
tete regionale C.F.S : Timișoara-, 
Iași, Oradea, R.A.M., Craiova 
etc.



Gh. Cristoloveanu (Dinamo) și M. Marotineanu (C.C.A.) 
campioni republicani la slalom special

c. Enache (Energia) învingător și la 50 km. fond—

Poiana Stalin 13 (prin telefon).
Prima probă desfășurată azi în 
cadrul campionatului de schi al 
R.P.R. a fost cea de 50 km. fond 
De la olecare. Constantin Enache 
(Energia), — camoion la proba de 
30 km. — își creează un avantaj ; 
la 15 km. el conduce cu un mi
nut și 10 secunde. Enache își mă
rește avansul treptat; la 30 km 
el are 3 minute avans fată de 
Sumedrea. In primii 30 km. se în
registrează următoarele abando
nuri : G. Olteanu, FI. Lepădatu 
și D. Enache. După parcurgerea 
celor 30 km. soarele fiind puternic 
înmoaie zăpada, care devine grea 
și supune la eforturi sporite pe 
alergători.

La 49,700 km. Enache are timp 
egal cu cei al lui Sumedrea, după 
ce primul avusese cu 10 km. îna
inte, aproape 4 minute avans. To
tuși. pe ultimii 300 m. Enache 
are o revenire surprinzătoare și 
cîștigă cu 20 secunde în fața 
adversarului său direct. De remar
cat comportarea excepțională a

lui V. Bunea care pe ultima parte 
a cursei a recuperat mai bine de 
4 minute.

lată rezultatele tehnice înregis
trate : 1. Constantin Enache (E- 
nergia) — campion R.P.R., 3h. 
51:41,0; 2. I. Sumedrea (Dinamo) 
3h.52:01,0; 3. V. Bunea (Energia) 
3h.53:11.0; 4. Gh. Drăguș (C.C.A.) 
3h. 56:50,0 ; 5. A. Olteanu (Recol
ta) 4h. 10:10,0; 6. St. Drăguș
(C.C.A.) 4h. 13:12,0.

In cadrul etapei a doua a cam
pionatului R.P.R. s-a disputat sla
lomul special rezervat seniorilor 
și senioarelor. In prima manșă, 
Pandrea avea un avantaj de o ze
cime față de Letcă, cîștigătorul 
celei de a doua etape. Victoria lui 
Letcă se datorește siguranței și 
curajului cu care a mers în cursă. 
Zăpada fiind moale n a corespuns 
preferințelor schiorilor noștri frun
tași. Cea de a doua manșă fiind 
mai grea a triat pe concurenți 
care au avut de rezolvat serioase 
probleme tehnice în special în

partea a doua a cursei în care 
porțile mai închise, nu au permis 
aceeași viteză ca în prima parte.

Rezultatele tehnice înregistrate 
(manșa l-a 39 porți, manșa a doua 
40 porți) : 1. I. Letcă (Dinamo) 
80,3 sec.,: 2. M. Enache (C.C.A.) 
83,5; 3. N. Iovici (FI. roșie) 84,2 : 
4. Gh. Cristoloveanu (Dinamo) 
84,7; 5. N. Pandrea (C.C.A.)
84.8 ; 6. A. Albert (C.C.A.) 85.4

Titlul de campion a revenit, prin 
adiționarea timpurilor, cîștigătoru- 
lui primei etape Gh. Cristoloveanu 
(Dinamo).

In proba rezervată fetelor, vic
toria a revenit și de data aceasta 
Magdalenei Marotineanu. Rezulta
tele tehnice (manșa I-a 32 porți, 
manșa a doua 35 porți) : 1. Mag
dalena Marotineanu (C.C.A.) cam
pioană a R.P.R.. 82.6 sec.; 2. Ilo
na Mikloș (Locomotiva) 83,7; 3. 
Susze Weber (Voința) 88,1 ; 4. 
Stela Tampa (Voința) 90 sec.

Azi. pe Sulinar. se dispută pro
ba de slalom uriaș, urmînd ca 
mîine să se țină proba de coborîre.

A. DINCÂ

Victoria perseverenței și a conștiinciozității...
Antrenorul de handbal Oprea Vla

se este mulțumit. Are și de ce. E- 
chipa lui, Dinamo București, a 
reușit recent frumoasa performan
ță de a cuceri primul loc în finala 
concursului republican de sală. A- 
tunci cînd l-am căutat pe antreno
rul Oprea Vlase, ca să stăm de 
vorbă cu el, era foarte bucuros, și 
mai ales, mîndru de „băieții* lui.

Pe măsură însă ce ne adînceam 
în discuție, am înțeles că antreno
rul dinamoviștilor are și un alt 
motiv pentru care poate fi mîn - 
dru : el a cules acum roadele u- 
nei munci intense și neobosite jusâ 
de-a lungul unei lungi perioade de 
pregătire. In principal, deci, se 
pcate spune că la baza succesului 
handbaliștilor de la Dinamo Bu
curești s'ă perseverența și con - 
știincfozitatea cu care ei s-au an
trenat. Pregătirea formației pentru 
concursul republican de handbal 
de sală a început încă din luna 
noiembrie, adică atunci cînd nici 
nu se terminase bine campionatul 
republican de handbal de cîmp 
Această activitate de pregătire a 
cuprins în prima perioadă un ci
clu de patru antrenamente pe săp- 
tămînă, iar apoi s-a ajuns la un 
ciclu de șase antrenamente pe săp- 
tămînă, dintre care unul în aer 
liber penfru dezvoltarea rezisten
ței specifice.

In plus, în cadrul acestor antre
namente accentul a fost pus pe 
specificul handbalului de sală, îm- 
prumutîndu-se mult din sistemul 
de antrenament al baschetbaliști- 
lor. Și pentru ca un asemenea sis
tem de pregătire să dea roade, an
trenorul a individualizat ia ma
ximum antrenamentele, lucrînd 
majoritatea timpului cu fiecare ju
cător în parte.

La succesul muncii de pregătire 
a echipei a contribuit din plin fap 
tul că formația Dinamo București 
este compusă în majoritate din 
jucători tineri, foarte ascul’ători 
și disciplinați, care au dorit dm 
tot sufletul să se afirme.

Iată-i veseli și fericiți pe ciștigătorii concursului republican de 
handbal de sală pe anul 1957, handbaliștii de la Dinamo București: 
in picioare, de la stingă la dreapta: P. Ivănescu, T. Ristoiu, antre
norul Oprea Vlase, L. Olteanu, A. Barbu, L Martini și C. Tânăsescu, 
jos: T. Lusca, M. Redl, Gh. Covaci și I. Medeșan.

f • -■

O NOUA VICTORIE A BOXE
RILOR CRAIOVENI IN R.P. PO

LONA
Zilele trecute s-a întors în țară 

liftul de box al regiunii Craiova, 
care a întreprins un turneu în 
R.P. Polonă. In ultima întîlnire, 
desfășurată la Oswiecim, pugiliștn 
craioveni au repurtat o nouă vic
torie cu scorul de 10-8.

„CUPA MOGOȘA” LA SCHI
Baia Mare 13 (prin telefon). — 

Cea de a IV-a ediție a „Cupei Mo
goșa” la schi s-a desfășurat pe 
pîrtiUe de la Izvoare și Mogoșa.

La concurs au participa^ 86 con
curenți ' ' ‘
dea și 
regiunii 
nunțat 
motivat 
valul tehnic al întrecerilor a fost 
satisfăcător, iar organizarea exce
lenta.

din trei regiuni: Cluj, Ora-
Baia-XTa.e. ~
Hunedoara 

participarea, 
de la startul probelor. Ni-

Reprezentanții 
deși și-au a- 
au lipsit ne

Cei mai buni ciclocrosiști se întfiaesc 
duminica la Ckij

Finala campionatu
lui republican de ci- 
ciocros se dispută du
minică la Cluj, unde 
terenul oferă un tra- 
»eu adecvat unei com
petiții la care se ali
niază primii 15 cla
sați In campionatul 
regiunii București, 
precum și cei mai va
loroși ciclocrosiști din 
Oitorite «Ite regiuni.

Din lotul bucureș 
tean. cahlicat pentru 
finala de la Cluj, re
ținem pe: 1. Moraru, 
victorios doi ani con
secutiv (1955 și 1956). 
N. Vasilescu (al 
doilea în campionat, 
de cîteva ori). D. Dra- 
gomir (și el la un păs 
de titlu în ultimii 
ani), precum și pe 
maestrul sportului C. 
Diiniitrescti. al cărui 
debut la ciclocros a 
«constituit o Irumoasa

surpriză. Alături de 
aceștia, C. Baciu, M. 
Voinescu, 1. Baciu. 1. 
Stoica (recenta reve
lație a probelor de ci
clocros). N. Stepa- 

nian și Gh. Dumitres
cu alcătuiesc o garni
tură cu justificate 
aspirații la o colpor
tare de irunie și e- 
ventual la unele sur
prize.

Proba de la Cluj nu 
va prilejui însă nu
mai o dispută acerbă 
între bucureșteni. dat 
fiind că și provincia 
prezintă elemente de 
certă valoare. AsUet, 
campionul regiiinii 
Stalin, Petre Soituz, 
un excelent ciclocro- 
sist și colegii lui, 
Mircea Gherman și 
Matei Kammer, for
mează un terteț redu
tabil. Aradul contea
ză pe experimentalul

alergător pe teren va
riat Ferdinand Witt
man și el un îndrep
tățit aspirant fa pri
miri loc. Orașul gaz
dă va ii reprezentat 
de actualul campion 
regional Ada! Baboș, 
secondat de furdea- 
niri Stere Zeatn. doi 
sportivi cu perspecti
ve, iar Piteștiul trimi
te pe V. Milea.

In proba rezervată 
fetelor, Maria Hisak. 
deținătoarea titlului, 
va avea de suportat 
asaltul excelentelor 
alergătoare Maria 
Kato (Arad), Herta 
Schuster fcampicana 
regiunii Stalin) Ală
turi de acestea, Mar
gareta ■ Triiu (Aradj, 
Hei Tiina Herbert și 
Maria Csedb (Orașul 
Stalin) vor avea un 
greu cuvînt de spus.

Au fost desemnați campionii de patinaj artistic
Campionatele republicane de pa

tinaj viteză și artistic, reprogra- 
mate la Miercurea Ciuc înire 
7 și 10 martie, s-au desfășurat în 

continuare sub semnul incertitu - 
dinii. Din cauza timpului puțin fa
vorabil au intervenit cîteva între
ruperi și decalaje în programul 
stabilit inițial. Totuși, datorită e- 
forturilor depuse de organizatori 
și de organele locale, campionatul 
republican de patinaj artistic s-a 
desfășurat în întregime, joi și vi
neri, cîștigătorii celor șase probe 
înscrise în regulament, putînd fi 
astfel cunoscuți. In acest sens fa
cem cuvenita rectificare a infor
mației apărute în ziarul nostru nr. 
2972. Dintr-o greșită interpretare 
a știrilor transmise la 8 mart’e 
de „Agerpres" a rezultat că ..din 
cauza timpu'ui nefavorabil gheața 
s-a stricat, disputindu-se NUMAI 
proba de perechi la patinaj artis
tic". informație apărută, ca atare 
greșit din vina redacției. în ziarul 
nostru de sîmbătă 9 martie a. c.

A sa cum arătam mai înainte, 
campionatul republican de patinaj 
artistic s-a încheiat, fiind desem
nați campioni ai R.P.R pe anul 
1957 următorii ; simplu femei : 
MARIETTA WEIN RICH (Re
colta M. Ciuc); simplu bărbați. 
MAXIM BINDEA (Dinamo Cluj); 
perechi TRUDE KO WERTH 
BERTHOLD HLLCHERT (Energia 
Orașul Stalin). Paralel vi probele 
dc campionat, la patinaj artistic 
s-au desfășurat și concursurile pa
tinatorilor neclasificați, cîștigate 
astfel : simplu femei : lrjr.a Ni- 
sioescu (Progresul Clu) ; simplu 
bărbați : Stefan Hudac (Recolta 
M. Ciuc); perechi : Vargo-Borbelli 
(Progresul Cluj).

La patinaj viteză, campionatele 
nu s-au putut încheia. Singurul 
campionat complet desfășurat a 
fost ce! a! senioarelor, titlul reve
nind valoroasei patinatoare de la 
Progresul Tg. Mureș, EVA FAR 
KAȘ. Le seniori, după 
rea întrecerii pe 5.000 
Vladim'r Bulat (C.C.A.) 
rian Kurt (Locomotiva) 
consumarea concursului 
m , cîștigat de Vladimir

:at întâietatea la 1.500 și 3.000 m. 
ambele distanțe fiind cîștigate dc 
Gheorghe Katana (Recolta M. 
Ciuc), cu timpul de 2:47.2 și res
pectiv 5:58,2. La această categorie 
nu a avut loc proba de 5.000 ni. și 
drept urmare campionul 
blican 
bilit.

Pe 
fost alcătuit jn clasament pe a- 
sociații sportive. primele trei 
locuri fiind ocupate în ordine de 
DINAMO 472 p., PROGRESUL 
338 p._ RECOLȚA 235 p.

De remarcat că după ptecarea 
ccncurenților din Miercurea Ciue, 
vremea a devenit din nou favo
rabilă concursurilor de patinaj.

repu - 
de juniori nu a fost sta -

baza probelor disputate a

Spartachiada de iarnă
a tineretului

(Urmare din pag. I.)

rebisputa- 
m. între 
și Vale
ți după 

pe 1.500 
_ Bulat cu

timpul de 2:36.1, campionatul a
fost din nou întrerupt (proba de
10.000 m. nu s-a putut desfășura
din cauza gheții impracticabile) 
Juniorii de 17—18 ani și-au dispti-

șurat întrecerile etapei regionale a 
Spartachiadet la schi. Iată ciștigă- 
torfi: junioare 3 km oraș: Flisabe- 
ta Popescu (Reșița). sat • Elena 
Ruscan (Oravița); juniori 5 km 
oraș: luliu Engheleiner (Reșița); 
sat: loan Szemeng (Caransebeș); 
senioare 5 kin oraș: Veronica Vră- 
iitoru (Reșița), sat: Rodica Bunea 
Oravița; seniori 10 km oraș: Gfteor- 
ghe Nemeth (Timișoara), sat: Cor
nel BarbulovEi (Oravița). (A. 
GROSS-coresponclent regional).

★
ORAȘTIE — 68 concurenți re- 

prezentind cele 8 raioane ale re
giunii Hunedoara s-au întrecut în 
cadrul etapei regionale, la șah, 
tenis de masă și trîntă. Organiza
rea a fost bună iar la concursuri au 
asistat 
clasați: 
(Brad) 
doara).
Szabo (Hațeg) și Otte Desfrate 
(Oraș Hunedoara). Ttîntă- categ 
57 kg: 
categ. 67 kg:
(Alba lulia);
Măgdescu (Hațeg); 
Aurel Daveș (Aibă I 
Bo/og/i-corespondent).

sute de spectatori. Primii 
șah: Constanța josan

și Mihai Popa (oraș Hune- 
Tenis de masă : Margareta

Gavrilă Nuțaș (Brad), 
Octavian Bergiam 

categ. 77 kg: Cornel 
categ. grea; 

lulia). (Gh.

Rezultatele tehnice: Pe regiuni: 
1. Baia-Mare 90 p., 2. Cluj 121 p., 3 
oradea 264 p. Fond 15 km. Martin 
Gal (Cluj) lh 18:45. Fond s km. ju
niori: Aurel Mihali (Baia-Mare, 52:38. 
3 km. junioare: Elisabeta 
(Baia-Mare) 25:04. s km. 
M'aria Bodrog (Baia-Mare) 
Ștafeta 4x10 km. seniori: Reg. 
3h 45:07 . 3x5 km. senioare: 
Baia-Mare lh 35:31. SLALOM 
CIAL. Seniori: E. Horvat (Cluj) 
sec. Juniori: A. Gordg (Baia-Mare) 
189,5 sec. senioare: Iolanda Griga 
(Baia-Mare) 96,3 sec. Junioare: Edit 
Horvat (Baia-Mare) 93,8 sec. SLA
LOM URIAȘ. Seniori: E. Horvat 
(Cluj) 2:57,5. Juniori: A. Habina 
(Baia-Mare) 3:17,3 Senioare: Io
landa Griga (Baia-Mare) 3:43,2. Ju
nioare: Edit Horvat (Baia-Mare) 
2:53,2. COBORÎRE. Seniori: V.
Rusu (Cluj) 2:20,3Juniori: A. G6- 
rdg (Baia-Mare) 2:35,9. senioare: 
Iolanda Griga (Baia-Mare) 2:36.0 
Junioare: E. Horvat (Baia-Mare) 
2:43,8.

V. Săs.Vanu, corespondent

Decsei 
senioare: 

32:19. 
Cluj 
Reg. 

SPE- 
181,4

de schi la care slnt invitați toți 
copiii din centrele de schi de la 
București, Ploești, Sinaia, "7 
teni, Azuga șl Orașul Stalin. Con
cursul este dotat cu cupa 
deal". Participanțli se vor întrece 
în probe de slalom, fond și sări
turi. — 
un < 
nici.
35—i;
la 45 ani 
întrece în probe de fond și sla
lom

BUș-

„Pre-

se organizează șl 
vîrst-

I 
de

Totodată, _
concurs pentru schiorii 

împărțlți în: categoria 
ani și categoria a II-a 

în sus. Aceștia se vor

CONCURSURI! DE ATLETISM 
IN CAPITALA

Comisia orășenească de 
București organizează i 

după amiază pe stadionul 
un concurs '

atle- 
sim- 

l Ti

E.

UN INEDIT CONCURS DE SCHI
Centrul de copii din Predeal, al 

asociației Locomotiva, organizează 
duminică in localitate, un concurs

Star- 
da din fața sălii no

dotată cu „Cupa primăverii44, 
tul se va 
reasca.

REUNIUNE DE BOX LA ORAȘUL 
STALIN

avut loc la Orașul Sta-

tism
bălă —____ __ —
neretului, un concurs deschis tu
turor atleților din Capitală. Con
cursul cuprinde probe de alergări, 
sărituri și aruncări și constituie 
pentru participanți un bun prilej 
de verificare înaintea concursului 
republican de primăvară.

• Comitetul C.r.S. al raionului 
Stalin din Capitală organizează 
duminică dimineața (de la ora 9.381 
prima etapă a competiției de mar*

Sîmbătă a
Un întilnirea amicală de box dintre 
echipele Dinamo București și Dina
mo Orașul Stalin. Peste 1 000 de 
spectatori au asistat la această în
trecere, care a luat sfîrșit cu sco
rul de 13—7 în favoarea dinamoviș
tilor bucureșteni. S-au remarcat în 
mod deosebit Puiu Nicolaie, Mihai 
Trancă, D. Gheorghiu, Toma Cons
tantin, Martin Farkaș, I. Săraru, C. 
Gheorghiu. Sub valoarea sa a bo
xat St. Văcaru. Iată rezultatele 
tehnice: muscă: Marin Cristea
(B) b.p. I. Săraru (Or. S.); Puău 
Nicolaie (B) b. p. G. Popa (Or. S.); 
cocoș: C. Gheorghiu (B) meci nul 
C. Balaș (Or. S.); Toma Constantin 
(B) b.p. Simion Gh. II (Or. S.)î 
pană: Zaharia Motea (Or. S.) meci 
nul Martin Farkaș (B); N. Lupu 
(Or. S.) meci nul St. Văcaru (B); 
semi-ușoară: Mihai Trancă (B) b. 
ab. rep. III C. Popoacă (Or. S-); 
ușoară: I. Rodicenco (Or. S.) b.p. 
Maximilian Biedl (B): semimijlocie: 
Pave) Enache (B) b.p. Fr. Bucsal 
(Or. S.); mijlocie: D. Gheorghiu (B, 
b. ab. rep. III C. Peterman (Or. S.).

UN „CAZ RAR”... ȘI NEDORIT!
S-a înt'mpltt și se mai intîm- 

pl? -cîeodată ca — în fata unor 
greșeli evidente — juriul con

cursurilor de lunte să revină asu
pra iMie: decizii. Aceasta se face 
însă in mod de’.iberat, fără ca 
juriul să sufere presiuni de nici o 
natură. Nu așa s-a întimplăt și 
la Hunedoara, în etapa II-a a cam
pionatului de lupte pe echipe Aci, 
arbitrii concursului respectiv au 
fost puși in, situația de a t’ebuî 
să cedeze presiunilor (a se citi a- 
menințărilor) antrenorului L. Ko
vacs de la colectivul local Ener
gia, care — antrenînd și o parte 
din spectatori — a ceru! și obți - 
n-ut confnuarea unui meci pierdut 
prin tuș de luptătorul său I. Ghi- 
bi: în fața resițanului Sasu.

Jn general, antrenorul Kovacs 
este cunoscut ca avînd o fire im
pulsivă. De data aceasta, a sprit 
însă „peste cal". Din discuțiile pur

tate cu parte din arbitri, ca și 
din cercetarea unor documents, 
(inclusiv a memoriului antreno
rului menționat), rezultă că L. Ko
vacs a greșit grav. In plus, a do
vedit si o vădită necunoaștere 
(sau o ignorare voită) a regula
mentului. Nu știe oare antreno
rul și arbitrul L. Kovacs că o de
cizie dată în unanimitate (așa cum 
rezu'tă din documentele meciului 
I Gh bu-Sasu) nu mai poate fi ata
cată orin contestație ? Sau. cum 
se poate ca un antrenor (apreciat 
de altfel) ca L. Kovacs să con
funde o acțiune perfect reglemen
tară — cum a reușit Sasu în apă
rarea sa — cu una nereglementarâ 
(cravata) care este tn special fo
losită de luptătorii care atacă ? In 
meciul care a provocat „protestele" 
an'renorului L. Kovacs a fost vor
ba de un „clasic" autot'Jț.

Pfnă aci a fost vorba de „par

tea" antrenorului Kovacs Să pre
cizăm în ce constă greșeala arbi
trilor. In primul rînd — așa cum 
am mai spus — în lipsa lor de 
curaj. E drept râ în raportul arbî 
trului principal se arată tn mod 
expres că meciul a fost continuat 
„pro forma", că prima decizie este 
valabilă și că dacă nu s ar fi pro
cedat așa nu se știe ce s-ar fi în- 
tîmplat... Arbitrii ar fi putut însă 
opri pentru un timp determinat 
sau chiar suspenda concursul (art.
21 al. b. c.) dar in nici un caz re
veni asupra deciziei dată tn una
nimitate.

Fără îndoială este vorba de un 
caz grav, destul .de rar (din fe
ricire) întîlnit, dar cei în culpă 
trebuie sâ-șl primească sancțiu
nile pe care le merită. De aseme
nea manieră, ca as'fel de caznri 
să nu se mai repete. ’'
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astfel de subiect, 
moment ce nu s-a reluat

am socotit insă că. decit 
așteptăm întîi să e~r

P

Deschiziiid ziarul 
nind titlul acestui articol, poate 
că linii arbitri de fotbal vor 
considera ne justificată discu
tarea unui 
din 
încă activitatea competition.' 
Noi .........................
să-î 
că și pe urmă să-l criticăm 
cît ni-e voia, e mai b n. sa 
ridicăm de pe acum o proble
mă care s-a făcut simțită, în 
felul de a conduce meciurile 
la mulți dintre arbitrii noștri: 
teama de a da „II metri".

Firește, este vorba de o 
sancțiune gravă, adeseori ho- 
tăritoare pentru desfășurarea 
unei partide și- chiar pentru 
rezultatul ei. Din mom=nt însă 
ce regulamentul de joc pre
vede acordarea unei astfel de 
pedepse pentru o serie de a- 
bateri, arbitrul nu trebuie să 
se lase copleșit de tot felul 
de teorii și 
timentale ci 
nalty".

De pildă, 
este 
terii 
fața 
tuie 
ca arbitrul să nu dicteze 
metri". Tot astfel, nu putem 
fi de acord cu atitudinea a- 
celor arbitri „cu inimă bună", 
care se înduioșează — „săra
cii, e păcat să piardă tocmai 
acum" — și nu sancționează 
o infracțiune flagrantă în ca
reu, numai pentru că ea s-a

argumente... sen- 
să acorde „pe-

faptul că 
momentul

scorul 
comi- 
supra- 
consti-

0—0 în
unei infracțiuni în 
de pedeapsă, nu 
cituși de puțin un motiv

„11

li”
Echipa poloneză Start 
din nou învingătoare

Vcreibaiis.eie poioneze care 
ne-au vizitat țara și-au încheiat 
turneul cu o nouă victorie între- 
cînd marți seara, în sala Dinamo, 
echipa reprezentativă feminină a a- 
sociației Voința cu 3-2 (4-15, 15-13, 
11—15. 15—11, 15—7).

Sportivele de la Start s-au do
vedit bine puse la punct atît cu 
pregătirea tehnică cît și cu cea 
fizică Dintre ele s-au detașat Ire
na Cent, Irena Makaruk și Jad- 
riga Kostkewicz.

Voința a intrat pe teren hotă- 
rîtă să cîștige acest meci; de alt
fel, începutul lăsa să se întrevadă 
posibilitatea unei victorii al lor. 
Surprinse la început, adversarele 
și-au revenit încet-încet și au ter
minat în forță.

Și arbitrii se pregătesc pentru campionatul republican 
de volei care începe sîmbătă

Să nu vă închipuiți că numai 
jucătorii și antrenorii se pregătesc 
să realizeze o comportare cit mai 
bună în campionatul de volei care 
începe sîmbătă. Ar fi greșit să se 
creadă așa ceva și desigur arbi
trii s-ar simți lezați, deoarece au 
trecut numai cîteva zile de cind 
și-au Încheiat conferința anuală 
pe țară, în cadrul căreia s-au dis
cutat o seamă ■ de probleme im
portante pentru asigurarea bunului 
mers al voleiului de la noi. De 
altfel titlul unei comunicări este 
semnificativ: „Contribuția arbitri
lor la creșterea voleiului". Cu
noscutul antrenor și arbitru Nico- 
lae Sotir a repetat și precizat, 
după un an de experiență, linia 
trasată în arbitrajul la volei. S-a 
constatat și s-a recomandat că 
este bine ca maniera de arbitraj 
de pînă acum să fie continuată. 
Această manieră constă în menți
nerea unui ritm de joc susținut 
(intervenindu-se numai pentru 
greșeli «vidente), dirijarea de că
tre arbitru a jocului „strîns" la 
fileu, acordarea unui procent de 
toleranță în apărare și la preluări

Frica de „11 metri” • FOTBAL • FOTBAL • FOTBM «:FOTBÂL W FOTBAL'

iși pot permite
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e- 
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“ sau

fără 
fugă 

de
ne- 
su-

produs in ultimul minut de 
joc. Uneori pot fi auzite și a- 
firmații de soiul acesta: „era 
fault, dar nu de li metri" 
Nimic mai nejust decit un 
astfel de argument. Din mo
ment ce se recunoaște că ERA 
FAULT, iar infracțiunea a a- 
vut loc în spațiul de pedeap
să, sancțiunea nu poate fi de
cit una singură: „penalty".

Cu astfel de „teorii", care 
au, din păcate, o mare cir
culație în arbitrajul nostru, nu 
e de mirare că zeci de infrac
țiuni in careu rămin nesanc
ționate. ajungindu-se in felul a- 
cesta și la o denaturare a 
jocului în general. în sensul 
că apărările ,.î/ , ' r _ 
orice", iar înaintașilor nu 
rămine decit să aștepte cu 
moție cronicile 
in legătură cu 
ineficacitate...

Dar se poate 
„sentimentalisme' 
de răspundere. Rindurile 
față nu vin, de altfel, pe 
pusă masă. Ele ne-au 
gerate de atitudinea 
cunoscutului arbitru 
Latîșev, care, recent, 
fia, in meciul pentru 
Campionilor Europeni" 
T.D.N.A. și Steaua Roșie (Bel
grad), n-a ezitat să acorde 
TREI lovituri de 
Spunind aceasta, 
ca arbitrii noștri 
că de-aci înainte 
părat să se ia la... întrecere 
cu Latîșev în privința penalty- 
urilor, ci doar că trebuie să dea 
dovadă de mai multă hotărîre 
in aplicarea regulamentului de 
joc.

î
I

fost 
fermă a 
sovietic 
la So- 
„Cupa 
dintre

la 11 metri, 
n-am vrea 

să înțeleagă 
trebuie nea-

JACK BERARIU

latâ-le pe jucătoarele poloneze intr-o fază de atac din meciul 
disputat In compania selecționatei Voința.

(Foto: N. NICULESCU)

în funcție de poziția jucătorului și 
de „tăria mingii' (se fkiieră nu
mai ceea ce este evident). In ge
neral, se caută să se avantajeze 
apărarea, — depășită în stadiui 
actual al voleiului, de atac, — să 
se asigure deci posibilitatea prac
ticării unui joc cit mai dinamic, 
fără întreruperi prea dese.

O altă problemă urmărită cu 
mult interes de arbitri a fost aceea 
a „Interpretării raționale a unor 
propuneri de modificări a regula
mentului', propuneri făcute în 
cadrul consiliului administrativ al 
F.I.V.B. Colegiul central de arbi
tri a supus discuției cinci din a- 
ceste propuneri, care au fost dez
bătute cu mult interes. Sfatetza- 
rea propunerilor va fi făcută mai 
tîrziu, după noi sugestii și propu
neri care vor veni din partea ar
bitrilor. Odată definitivate, pro
punerile vor fi transmise F.I.V.B, 
care Te va discuta și va lua.hotă- 
rîrj în luna decembrie, la Mos
cova.

După cum vedeți, și arbitrii s-au 
pus la punct, chiar în ajunul cam
pionatului. Să sperăm acum că 
tot’. — jucătorii, antrenorii și ar

Note, știri,
INIȚIATIVE DEMNE DE URMAJ

Colegiul de antrenori al orașu 
lui București desfășoară o activi
tate destul de rodnică, mai al s in 
direcția ajutorului pe care trebuie 
să-l dea în perfecționarea antre
norilor. In planul său de muncă 
figurează un ciclu de conferințe 
cu subiecte variate, legate însă de 
problemele tehnice ale fotbalului. 
Primele conferințe: „Studii și ob
servații asupra încălzirii în fotbal” 
(dr. Traian Dumitrescu) și „Pe
riodizarea antrenamentelor în ra
port cu trecerea la formula de 
campionat toamna-primăvara" (an
trenori M. Goldenberg și I. Bă- 
lănescu) s-au bucurat de un deo
sebit succes printre antrenori.

Faptul trebuie reținut în mod 
special, în legătură cu rolul cole
giilor de antrenori și modul cum 
trebuie orientată activitatea aces
tora. Inițierea unor astfel de con
ferințe, cu subiecte corespunză
toare cerințelor organizatoric-ad- 
ministrative, profesionale și teh
nice, cu conținut valoros legat de 
problemele tehnice și c’i conferen
țiari bine aleși, servește minunat 
acțiunea de perfecționare a antre
norilor și tinde să transforme co
legiile de antrenori in adevărate 

cabinete tehnice.

CULESE DE PE TERENURI

rezultate
a jucătorilor este. sa.isiâcâ'oare, 
rezultat al unei munci de antrena
ment mai temeinice în această di
recție. Unele competiții „ad-hoc“ 
(„Cupa C.C.F.S.-Arad", de pildă) 
au fost foarte utile pentru echipe. 
(FI. roșie U.T.A. etc.).
• Caracterul unor meciuri (de 

verificare) n-a fost respectat. S-a 
pus accentul în mod nejustificat, 
pe rezultat și în asemenea condi- 
țiuni jocul a luat uneori o alură 
de campionat (C.C.A.—Progresul, 
de exemplu).
• înaintașii centri sau jucătorii 

ajunși, în timpul desfășurării me
ciurilor. pe acest post au înscris 14 
din cele 37 de goluri marcate du
minică de echipele „A" (Ene 1, 
Ene II, Ciosescu, Dridea, Boitoș, 
Ozon. Banciu etc.). Faptul este 
îmbucurător.
• Colaborarea dintre arbitrul 

principal și cei de tușă (exem
plu: Ilie Drăghici la București), 
a suferit mult. Au existat neînțe
legeri. Acestei colaborări trebuie 
să i se acorde o mare atenție.

• Situație neplăcută Ia Progre
sul Oradea: din lipsă de jucători 
a trebuit să joace și... antrenorul 
Zilahi...

• Ieri Ia București, în Ciu
lești: Locomotiva Buc. — Știința 
Buc. 5—2 (2—1). Au marcat: Ene 
II (2). Filote (2) și Virgil, res
pectiv Cruțiu și Semenescu; pe 
stadionul Progresul F. B.: Pro
gresul Buc. — Energia 1 Mai 
PIoești 4—I (2—0). Au înscris: 
Banciu, Ionescu. Oaidă și Ozon 
(11 m.I, respectiv Drăgan.
• La Iași: Știința Iași—Locomo

tiva Pașcani 0—0 și Locomotiva 
Iași—Energia Const* *.  Iași 1—1
• La Aiud : Lotul de juniori —

Jocurile amicale de duminică 
ne-au prilejuit citeva însemnări 
— mai mult sau mai puțin plă
cute —■ privind fie pregătirea echi
pelor. fie atitudinea acestora față 
de caracterul și rezultatul parti
delor. fie loturile și arbitrajele. Le 
consemnăm mai jos în speranța că 
vor constitui un ajutor în activi
tatea viitoare.
• In general, pregătirea fizică

bitrii de volei — se vor prezenta 
cu adevărat pregătiți, în așa fel 
incit să ne poată da Satisfacția u- 
nor spectacole frumoase și a unor 
jocuri de calitate

Comentînd în numărul de sîm
bătă 9 martie concursul nr. 10 lă
sam să se întrevadă faptul că 
avem de-a face cu un concurs 
„tara1*.

Iată Insă că In rindurile de față, 
avem posibilitatea să nu ne mal 
bazăm pe presupuneri, ci (întrucit 
concursul a trecut) pe date con
crete. Intr-adevăr, am avut de-a 
face eu unul dintre cele mai tan 
concursuri. Numai faptul că au 
ieșit cinci de „X" și trei de „2” 
poate fi considerat primul indice 
în justificarea neaparițiel niciunui 
buletin cu 12 rezultate exacte. Așa 
dar, premiul I la concursul nr. 10 
din 10 martie s-a obținut cu nu
mai 11 rezultate exacte. Astfel, din
tre cele 057.189 variante depuse 
la acest concurs 29,51 variante au 
obținut premiul I.

Iată și repartizarea premiului 1 
pe regiuni: București 7, Bacău 3, 
Baia Mare 3, Constanța 3, Craiova 
2. Oradea 2, PIoești 1. Stalin 4.51. 
Timișoara 3, R.A.M. 1

Curiozitatea ne-a determinat să 
intrăm ceva mai în amănunt. Ast
fel am constatat că cele mai multe 
dintre variantele cu 11 rezultate 
au fost ’ „încuiate" la meciurile 
VH și VIII (adică la meciurile 
Lazio-Spal șl Sampdoria-Triestina 
care au constituit „soliștii" con
cursului). Iată acum toate .,încuie
torii®" celor 30 buletine:.

Meciul I. = 1 variants, II — 1
variantă, HI - 1 Variantă, IV — 

Energia Aiud 8—0 (5—0). Au
marcat Nunu (3). Raab (2), Re- 
nye (2) și Lupu.
• Astăzi jocuri anvcale: Bucu

rești (teren Energia 23 August, 
cal. Dudești, ora 16): Dinamo— 
Energia 23 August; Cluj: Lotul de 
juniori—FI. roșie I. H. Cluj.

• Sîmbătă pe terenul Progre
sul F. B (str. Dr. Staicovici) 
un nou „amical”: Progresul Bu- 
curești-Progresul 1CO Oradea.
• Duminică la C Turzii: Ener

gia—Lotul de juniori; la Cluj : 
Știința Cluj—Recolta Tg. Mureș.

Programul Cupei Primăverii Categoria C, seria a 11-a
Etapa I, duminică 7 aprilie

Locomotiva Tg. Ocna-Locomotiva 
Galați.

Flamura roșie Bacău-Flamura ro
șie Buhuși.

Dinamo Brăila-Vlctoria Tecuci.
Energia Moinești stă.

Etapa a Il-a. duminică 14 aprilie

Locomotiva Galați — FI. roșie Ba
cău.
FI. roșie Buhuși-Locomotiva Tg. 

Ocna.
Victoria Tecuci-Energia Moinești. 
Dinamo Brăila stâ'._

Etapa a IlI-a, duminică 21 aprilie

FL roșie Bacău-Locomotiva Tg. 
Ocna.

Locomotiva Galați-Fl. roșie Bu
huși.

Energia M*oln  ești-Dinamo Brăila. 
Victoria Tecuci stă.

Etapa a IV-a, duminică 28 aprilie

nosport
t variantă, V = 3 variante, VI — 
1 variantă*  VII - 7 variante. VIII 

7 variante. IX = 1 variantă, X 
— 2 variante, XI = 2 variante.
XII — 3 variante-

85.718 LEI. FOND INIȚIAL DE 
PREMII

Dar acum, să lăsăm fa o parte 
„trecutul44 și să privim o clipă 
în viitor. într-un viitor foarte, 
foarte apropiat, anume spre con
cursul de duminică 17 martie. In 
afara de faptul că și acesta are 
aceleași trăsături caracteristice ca 
și cel dinaintea lui, în ceea ce 
plivește conținutul: meciuri tari, 
interesante.

Si cu toate acestea un alt amă
nunt face ca interesul concursului 
de duminică 17 martie să-l întrea
că pe cel de duminica trecută și 
anume;

După cum se știe, regulamentul 
ccncux*suf  i>or Pronosport prevede 
că» în căzui cînd nu există nici 
tin buletin cu 12 rezultate exacte, 

din fondul total de premii se 
reportează concursului următor, in 
căzui nostru deci, suma de 85.711

Comentariile presei sportive 
egiptene și libaneze

Buna impresie lăsată de selec
ționata noastră de tineret cu pri
lejul turneului în Egipt, Liban șl 
Siria a reieșit cel mai bine din 
comentariile ziarelor de speciali
tate, care au urmat după fiecare 
meci susținut de fotbaliștii romîni. 
Dăm mai jos cîteva pasaje sem
nificative din cronicile apărute 
in ziarele egiptene și libaneze.

• „...Rominii au arătat că po
sedă o tehnică aproape completă; 
jucătorii noștri cei mal buni 
ar putea să-i invidieze. Ei au tot 
ce le trebuie pentru a deveni, a- 
dăugind experiența necesară, ele
mente de prim ordin, așa cum 
unii dintre ei sînt de pe acum". 
(Ziarul „Le Progres Egyptien", 
după meciul cu Nationa' S.C.)

• „...Selecționata București a 
făcut ieri o excelentă exhibiție.... 
Frumoasa partidă furnizată de 
tinerii noștri vizitatori ne permite 
să prevedem un strălucit vijtor 
fotbalului romînesc. care — foarte 
curind — va atinge nivelul celor 
mai bune echipe europene". 
(Ziarul „La Bourse Egyptienne". 
după jocul cu selecționat), ar
matei egiptene).
• „A fost o partidă egală în 

prima repriză, in schimb după 
pauza vizitatorii au dominat fur- 
nizînd un joc din cele mai a- 
greabile. Astfel. București și-a 
terminat turneul în Egipt cu trei 
victorii și un meci nul. ceea ce 
este excelent pentru o formație 
de tineri" (Ziarul „Le Progres 
Egyptien". după jocul cu Re- 
cration din Alexandria)
• „....Romînii au strălucit prin 

rapiditatea lor, prin controlul ba
lonului și prin jocul combinativ... 
Rominii și-au organizat cu înțe
lepciune jocul, și-au asigurat su
perioritatea. au stăpinit practic 
tot terenul" (Ziarul „Le Jour“- 
Beirut, după meciul cu Hcmen- 
men).
• „...Un adevărat regal pentru 

amatorii balonului rotund care nu 
și-au precupețit aplauzele adre
sate vizitatorilor" (Ziarul „L’O- 
rient“-Beirut. după jocul cu Ho- 
menmen).
• „Terenul noroios, alunecos, 

prezentind citeodată dificultăți în 
controlul balonului, a favorizat 
cea mai bună tehnică și echipa 
mai ușoară: a rominilor." (Zia
rul „L’Orient“-Beirut. după par
tida cu selecționata Liban).

Dinamo Brăila-Locomotiva Galați.
Victoria Tecuci-Flamura 'roșie Ba

cău.
Energia Moinești-Fl. roșie Buhuși. 
Locomotiva Tg. Ocna stă

Etapa a V-a, duminică 5 mai
Fi. oșie Buhuși-Victoria Tecuct 
Locomotiva Tg. Ocna-Dinamo 

Brăila.
FI. roșie Bacău-Energia Moineștl. 
Locomotiva Galați stă.

Etapa a VI-a, duminică 12 mal

Victoria Tecuci-Locomotiva Galați.
Energia Moinești-Locomotiva Tg. 

Ocna.
Dinamo Btălla-FL roșie Bacău.
FI. roșie Buhuși stă.

Etapa a Vil-a, duminică 15 mat

FI. roșie Buhuși-Dinamo Brăila.
Locomotiva Galați-Energia Mtoi- 

nești.
Locomotiva Tg. Ocna Victoria Te

cuci.
FI. roșie Bacău stă.

lei se reportează concursului nr 
11 din 17 marți»

Deci, fondul de premii in această 
duminică va fi cu 85.713 lei mal 
mare. Și cum am observat câ de 
de la o etapă la alta numărul de 
variante depuse crește considera
bil. ne putem aștepta deci ca la 
concursul de duminică să se îm
partă premii în jurul a un mlhon 
de led

Pentru concursul de duminică .17 
martie, I. S. Pronosport acordă Jn 
continuare următoarele premii pen
tru variantele cu ,.8’f rezultata:

— o motocicletă I. J. de 356 
cmc. pentru participantul cu cel 
mai mare număr de variante' cu 
..•*  rezultate

— O motocicletă Jawa de 125 
cmc. pentru participantul următor 
eu cel mai mare număr de variante 
cv V*  rezultate.

Prin tragere din urnă: o motoci- 
dets Jawa de 125 cmc.. 3 aparate 
radio. 2 cupoane a cîte 3 m stofă 
import.

• Totodată, participants dip Ca
pitală care au obținut premii In 
bani la concursul Pronosport nr. 19 
din 14» martie sînt înștiințați că 
își pot ridica premiile începînd de 
mîine 15 martie orele 17 de la 
«geniile proprii Pronosport din 
raioanele unde șl-au depus buleti
nele. >



CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASA
Din cauza orei tîrzii la care au 

fost transmise rezultatele finalelor 
probelor pe echipe^ ,au lipsit din 
ziarul nostru de mărfi unele amă
nunte >n legătură cu desfășurarea 
acestor meciuri.

STOCKHOLM 13 (prin telefon). 
Ambele finale s-au jucat în ace
lași timp. Miile de spectatori care 
ocupaseră toate locurile sălii „Ro
yal Sport Hali", entuziasmați de 
Jocurile eare se disputau ca și 
de evoluția scorurilor, au aplaudat 
continuu, produchid un vacarm a- 
surzi’or. fapt care a stingherit e- 
vident pe jucătoare și jucători

Intîlnirea feminină a început 
prin metrul 'Watanabe-Zeller. In
teresant de remarcat că ordinea 
de joc a reprezentantelor Japoniei 
a fost ir,versată, în sensul că cea 
mai bună jucătoare niponă. Efuchi 
a fost pusă să joace primul ei 
meci cu Angelica Rozeanu, proba
bil pentru a nu lăsa (inip de în
călzire jucătoarei romi ne.

In echipa japoneză nu a fost 
utilizată campioana mondială» 
Okawa, deși se arătase în
formă bonă și, cu toate că
Watanabe se comportase slab în 
meciurile anterioare. Întrebuința
rea jucătoarei Watanabe s-a dato
rat probabil iaptului că aceasta o

AU ÎNCEPUT probele
STOCKHOLM (Agerpres).
La întreceri participă peste 380 

dp lucători si jucătoare din 38 de* 
țări. Reprezentantul tării noas
tre Toma Reiter a debu
ta* cu succes în competi
ția masculină învingînd în pri
mul tur pe olandezul \V. Stoop cu 
3—0 (21 —13, 21 — 18, 21—17). O 
surpriză a furnizat jucătorul polo
nez J. Kusinski care a întrecut pe 
cunoscutul sportiv iugoslav Zarko 
Dolinar cu 3—0 (21—13, 21 — 15. 
21-15).

REZULTATE TFHNICE. Simplu 
bărbați: Bukiet (S.U.A.) —
Peterffv (R.P Ungară) 3—1;

Simplu femei: Nikolic (R.P.F. 
Iugoslavia) — Schlaf (Germa
nia) 3—1; Angelica Rozeanu 
(R.P.R.) — Grafkova (R Ceho
slovacă) 3—0 (21—8. 21—5,
21-10) Golopența (R.P.R.) —Ni- 
colic (R.P.F. Iugoslavia) 3—1; 
Haydon (Anglia) — Elliot (Sco
tia) 3—0; Koczian (R.P. Unga
ră) — Namba (Japonia) 3—2; 
Simplu bărbați: Sido (R.P. Un
gară) — Miles (S.U.A.) 3—0; Fu 
Tzi Fan (R.P. Chineză) — Gant- 
ner (R.P.R.) 3—I; Tzian Tiun Nin 
(R.P Chineză) — Pesch (R.P.R.) 
3—0.

In turnl II Toma Reiter a jucat 
cu fostul campion mondial, engle
zul Richard Bergman, pe care l-a 
învins după un meci calificat de 
specialiști drept cel mai dîrz des
fășurat pînă acum. Dovedind un

Despre cea de a lll-a ediție a Jocurilor Sportive internaționale prietenești de la Moscova
(Urmare din nag 1) 

rurî, au răspuns că susțin iniția
tiva organizării Jocurilor. Printre 
acestea se numără Federațiile in
ternaționale de volei, baschet, 
gimnastică, canotaj academic etc. 
și Comitete olimpice naționale din 
India, Franța, Cehoslovacia, Polo
nia, Bulgaria, R.P.R. etc.

ÎNTREBARE; Cum va fî 
reprezentat tineretul sportiv 
al țării noastre la Jocurile 
de Ia Moscova?

RĂSPUNS: Delegația sportivă a 
țării noastre va cuprinde cca. 350 
de membri. Sportivii romîni vor 
participa la 22 discipline sportive, 
dintre care ia 12 și cu echipe fe
minine. Aceste discipline vor fi : 
gimnastică, ciclism pe șosea, ca
notaj academic, caiac, atletism, 
înot, scrimă, baschet, volei, hand
bal, tenis, tenis de masă (băr
bați și femei), box, lupte clasice, 
lupte libere, canoe, sărituri în 
apă. . haltere, pentatlon modern, 
rugbi, fotbal și polo pe apă (nu
mai bărbați).

ÎNTREBARE: Care sînt 
criteriile de pregătire și se
lecționare a sportivilor noș
tri în vederea participării 
Ia cea de a treia ediție a 
Jacurilor sportive interna
ționale prietenești?

RĂSPUNS. In vederea selecțio
nării lotului reprezentativ sînt ur- 
măriți în pregătirea lor Ia cel ic— 
tivele sportive circa 50T—66) spor
tivi de care se ocupă pes’e 100 
de antrenori din colegiile centrale 
de antrenori și de la colective su& 
directa îndrumare a comisiilor 
centrals pe ramură de sport. A- 
vînd în vedere caracterul larg al 
acestor pregătiri, desigur că orice 

învinsese pînă atunci pe Ella Zel
ler și deci avea poate un ascen
dent asupra jucătoarei noastre. .

Eguchi este un adevărat „Pesch 
feminin" dar cu o siguranță ui
mitoare. Angelica Rozeanu a 
făcut un ioc de apărare, 
presărat cu unele contraatacuri. 
In ambele seturi evoluția sco
rului a fost în generat e- 
gâlă. In setul prim scorul a fost 
la un moment dat 13—13. iar în 
cel de al doilea 15—15. Finalurile 
de set au arătat însă pe iucătoa- • 
rea japoneză mai decisă. Partida 
de dublu a început în nota de do
minare a cuplului rcmîn care a și 
ciștigat setul I. In setul II An
gelica Rozeanu și Ella Zeller au 
condus cu 15—12 și 18—15. Ulti
mul set a ajuns la scorul de
20— 16 pentru perechea Eguchi- 
Watanabe. Apoi jucătoarele noas
tre au remontat pînă îa 19—20, 
victoria revenind însă în cele din 
ermă japonezelor.
' Despre finala masculină trebuie 
spus că a fost foarte frumoasă, cu 
meciuri spectaculoase și interesan
te. A impresionat mai ales cam- 4 
pionul mondial Ogimura care cu 
atacuri puternice l-a depășit net 
oe Berczîk.

INDIVIDUALE

calm neobișnuit Reiter nu s-a' 
descurajat cînd a fost condus cu
2- 0 Ia seturi, întrecîndu-1 pe Berg
man tocmai în specialitatea sa; 
„țăcăneala". Bergman și-a adjude 
cat primele două seturi cu 21-14 
și 21-167 Apoi a cedat rep-ezen- 
fantului nostru care a ciștigat cele 
3 seturi necesare victoriei cu 
17-14, 11-8 și 11-10, toate, după 
cum se vede, la „criză de timp".

In turul următor T. Reiter s-a 
întîlnit cu valorosul jucător Sze- 
pesi si a obținut o victorie clară 
cu 3-0 (21-17; 21-15; 21-15)

După ce l-a învins în turul II 
cu 3—1 pe francezul Amouretti, 
Harasztosi a obținut victoria și în 
fata brazilianului H. Severn cu
3— 2 (21 — 19; 16—21; 10—21;
21— 7; 22—20). Fostul campion al 
lumii Johnv Leach a fosț învins 
cu 3—1 de maghiarul Foldi. Li
banezul Ohanesian l-a învins pe 
campionul Franței. Roothoft. Foar
te bine a jucat Hu Bin Ciuan 
(R.P. Chineză) învingător cu 3—1 
în meciul cu Gyetvai (R.P. Un
gară). Cu mare greutate a obținut 
calificarea fostul campion mondial 
japonezul Tanaka care a trebuit să 
se întrebuințeze serios pentru a 
dispune cu 3—2 de indianul Thac- 
kersey.

Dublu femei; A. Rozeanu, E. 
Zeller (R.P.R.) — Krejkova,
Schwarcova (R- Ceh.) 3-0 
(Î6,f8,8).

tînăr din țara noastră care va 
obține performanțe de va'oare are 
posibilitatea să facă parte din de
legația sportivă care, ram am 
mai amintit va cuprinde circa 350 
de participanți.

In scopul asigurării caracteru
lui științific al întregii pregă
tiri, a avut ioc o ședință cu an
trenorii care au primit orientarea 
metodica corespunzătoare. S-au 
alcătuit din timp planurile de 
pregătire în raport cu calendarul 
sportiv intern ți internațional, an
trenorii avînd astfel pos'bilitatea 
să urmărească pe parcurs gradul 
de pregătire al sportivilor suscep
tibili a ii selecționați.

Dintre competițiile internaționale 
mai importante premergălnamt 
Jocurilor de la Moscova la care 
care ^r^^Prm

vor consMiir wi own prilej 
de verificare a formei sportive, 
menționăm citeva: canotorii vor 
f« prezenți ți in anul acesta la 
marile regate din R.D. Germană, 
cicliștii fa Cursa Păcii ți ta Tra
diționala cursă București—Sofia. 
Bucâdeștîuf vă găzdui „Cupa Eu
ropei" la gimnastică fete. Lup
tătorii vor lua parte |a intîhrf- 
rea de la Karlsruhe cu R.F. Ger
mană, ia „Cupa orașelor balca
nice" care se va desfășura la So
fia. precum ți la „Cupa Jadran" 
din R.P.F. Iugoslavia. Scrimerii 
vor fi prezenfi la „Criteriul mon- 
dial al tineretnlui" ce se va des
fășura în R.P. Polonă și la meciul 
R.P.R.—Austria. Boxerii vor în- 
tîlni echipa de tineret a R.P. 
Polone, baschetbaliștii» noștri — 
bărbați, femei ți tineret — vor 
susfine întilniri cu reprezentativele 
Italiei, meciurile masculine des-

La închiderea ediției ni ș-au co
municat telefonic ultimele rezulta
te ; simplu femei: Angelica Ro- 
zearru-Brehmer (Suedia) 3—0 
(8,10,10), Ella Zeller-Jaquet (El
veția) 3—0, Maria Golopența-Hou- 
liston (Scoția) 3—1, Angelica Ro
zeanu-Sangsook (Coreea de sud) 
3—1 (11.-20,14,15), Ella Zelîer- 
Schwarcova (R Ceh.) 3—0. Egu- 
chi (Japonia) —Maria Golopența 
3—0 (12,10,16); Okawa (Japonia) 
— Tziu_ Tiun hui (R.P. Chineză) 
3—2; simplu bărbați : Harasztosi- 
Me!s‘roem (Suedia) 3—2, Reiter- 
Marcovic (R.P.F. Iugoslavia) 3—1, 
Ogimura (Japonia) — Vogrinc 
(R.P.F. Iugoslavia) 3—2, Berczik 
(R.P. Ungară) —Harasztosi 3—0, 
Schneider (Germania) — Reiter 
3-0.

începe campionatul de fotbal al R. P. Bulgaria
SOFIA (corespondență). — La 

17 martie stadioanele din principa
lele orașe ale Bulgariei își vor des
chide din nou porțile pentru iubi
torii jocului de fotbal: începe cam
pionatul pe anul 1957. In vederea 
acestei importante competiții care 
se bucură de cea mai mare popu
laritate, fotbaliștii bulgari și-au 
început pregătirile încă din primele 
zile ale lunii ianuarie. Profitînd de 
timpul prielnic, antrenorii au trecut 
de la- antrenamentele de sală la 
cele în aer liber, iar de la înce
putul lunij februarie și Ia jocuri 
de verificare.

Numeroase echipe din Sofia au 
susținut jocuri amicale cu echipele 
din provincie Aceste întîlnirj au 
scos în evidență buna pregătire fi
zică a majorității jucătorilor. Sco
rurile cu care au luat sfîrșit jocu
rile au fost foarte strînse, ceea ce 
ne îndreptățește să credem că ac
tualul campionat va fi mai dispu
tat în comparație cu cel da anul 
trecut.

Ț.D.N.A. rămîne totuși și de aci 
înainte cea mai bună echipă bul
gară. Dar pentru a-și păstra titlul 
de campioni, militarii vor trebui să

Voleibaliștii de la Progresul LTJ. 
pleacă in R. D. Germană

Echipa masculină de volei Pro
gresul I.T.B. pleacă luni 18 mar
tie în R. D. Germană, unde va 
susține citeva jocuri cu echipe 
din Eissleben, Halle și Leip
zig.

fățurîndu-se în R.P.R., iar cele 
feminine și de tineret în Italia; 
de ase.menea ei vor lua parte la 
Campionatele europene de la So
fia. Handbalul are prevăzute în 
calendarul sportiv internațional 
jocuri cu R.P.F. Iugoslavia ți 
R.F. Germană, iar echipa feminină 
va participa pentru prima oară Ia 
Campionatele mondiale de handbal 
redus de Ia Belgrad.

La rugbi, spectitorii bucureșteni 
vor putea urmări intîinirile din
tre selecționata București cu se
lecționatele orașelor Londra ți 
Cardiff, precum și meciul R.P.R.— 
Franța. Jucătorii de tenis, parti
cipanți la Cupa Davis, vor susține 
meciul cu Austria: de asemenea se 
vor desfășura și în acest an tra
diționalele Campionate interna
ționale de tenis de la București. 
Voleibaliștii vor susține un turneu 
în Grecia și Turcia, în timp ce 
atletele au o importantă întîlnrre 
la București cu sportivele din R. 
Cehoslovacă ți Italia. In încheiere 
citeva cuvinte despre întrecerile ti
nerilor fntbaliști. Aceștia vor 
susține noi întilniri internațio
nale cu echioele de tineret ale 
Suediei, Angliei și R.P. Polone.

Toate aceste întilniri sportive 
internaționale, precum și cele pre
văzute în calendarul intern vor 
contribui desigur și fa atingerea 
tine.i forme sportive ridicate, con
stituind în același timp etapele 
de verificare a pregătirilor.

ÎNTREBARE: Ce acțiuni 
sportive se organizează pe 
nlan intern în întimpinarea 
celui de al VI tea Festi
val?

RĂSPUNS • In cinstea marii în
tilniri a tineretului mondial se

După patru partide

SCORUL £STE EGAL IN
MOSCOVA (Agerprcs).
Botvinik a egalat scorul după 

cea de a patra partidă a meciului 
său cu Smîslov pentru titlul mon
dial. S-a jucat din nou apăra
rea siciliana însă campionul lu
mii a evitat o continuare în va
rianta Rauzer ca în partida a 
doua și a făcut o mutare cu totul 
neașteptată, care l-a pus in difi
cultate pe Smîslov. După citeva 
schimburi și manevre tactice, Bot
vinik a obținut avantajul perechii 
de nebuni. In momentul critic al 
partidei, Smîslov a sacrificat ca
litatea. sperînd că va atrage intr-o 
cursă regele negru. Partenerul 
său t-a dat însă o ripostă foarte 

depună eforturi sporite, întracît 
echipele Dinamo Sofia, NaroJnaia 
Armiș Ptovdiv și Mini or Dimitro- 
vo, c«re au arătat un sensibil pro
gres «în a doua jumătate a anului 
trecui, emit pretenții serioase la 
titlul'suprem. Nu pof fi neglijate’ 
nici șansele echipei Udarnik So
fia, dacă ținem seama că această 
echipji a ieșit din criza prin care 
a tr^ut anul trecut și are în rîn- 
durilș sale jucători experimentați 
și de valoare.

Arșii acesta numărul transferări
lor la fotbal a fost foarte redus. 
In schimb, foarte multe echipe, 
au inclus în primele lor formații 
elemente tinere In această pri
vință Lokomotiv Sofia, Spartak 
Plovdiv și Narodnaia Armia Var
na pot fi evidențiate.

Și în actualul campionat numă
rul echipelor este de 12 și anume: 
Ț.D.N.A., Dinamo, Udarnik, Loko
motiv, Spartak (toate din Sofia), 
Spartak ți Narodna Armia (Var
na), Spartak și Narodna Armia 
(Plovdiv), Minior (Dimitrovo),, 
Spartak (Pleven), Cerveno Zname 
Stanke (DimProvo).

In prima etapă au loc următoa
rele jocuri- Ț.D.N.A.—Cerveno 
Zname Stanke Dimitrovo, Dinamo— 
Narodna Armia Plovdiv, Spartak 
Pleven—Udarnik, Minior—Narodna
Armia Vama, Spartak Plovdiv— 
Lokomotiv și Spartak Varna— 
Spartak Sofia

TOMA HR1STOV

vor organiza și pe plan intern 
o seamă de acțiuni sportive de 
masă. Astfel, cu începere de la 
1 aprilie se va desfășura Spar- 
tachiada de vară a tineretului, 
în care masele de tineret se 
vor întrece la 8 ramuri de :port: 
atletism, natație, ciclism, hand
bal (fete), oină, irîntă, volei și 
fotbal. Ținînd seama de rezulta
tele obținute în prima edffîe a 
Spartachiadei, de interesul pe care 
tineretul îl acordă competițiilor 
de masa, precum și de faptul că 
20 de sportivi care vor obține 
cele mai bune rezultate vor face 
parte din delegația tineretului din 
R.P.R. la Festival, este de la 
sine înțeles cu cită nerăbdare 
este așteptată a do:ia ediție a 
Spartachiadei de vară.

De asemenea, la sfirșitul aces
tei săptămîni va începe în Capi
tală o interesantă competiție fot
balistică — „Cupa Festiva’u!ui“ 
— la care participă cîfeva din 
cele mai bune echipe de fotbal: 
C.C.A., Dinamo. Locomotiva Bucu
rești și Dinemo Orașul S*al’n. 
Asemenea aținui re vor orga
niza și în restiil țării. Al: tun de 
sportivii din numeroase țări, ti
nerii noștri sportivi vor parf'cip» 
la marea Ștafetă internațională 
organizată în cinstea Festivalu
lui.

Sînt convins că sportivii, antre
norii și activiștii sportivi vor de
pune toate eforturile pentru ca 
participarea tineretului nostru la 
Festivalul de la Moscova să în
semne și pe tărîm sportiv o con
tribuție- importantă fa deplinul 
succes al acestei mari întilniri a 
tineretului din întreaga lume, pen
tru pace și prietenie.

MECIUL BOTVINIK-SMÎSLOV
dîrză și la mutarea 36. printr-'un 
sacrificiu de efect, a prins regele 
alb într-o rețea de mat. Chiar în 
momentul întreruperii Smislov s-a 
recunoscut învins. După patru par
tide scorul este de 2—2.

Echipa de handbal
Dinamo Berlin a sosit 

la Orașul Stalin
Orașul Stalin 13 (prin telefon). 

Marți după amiază a sosit fn lo
calitate echipa masculină de 
handbal de cîmp Dinamo Berlin, 
Lotul handbalișfilor germani este 
compus din următorii jucători; Ko- 
neer, Korbandi, Diedering, Stolfig, 
Kulawig, Hermann, Puran, Greb, 
Kreie, Staedtler, Naumann, Pre- 
tzen. Lotul este însoți) de antreno
rul Weber și de conducătorii Weltz 
și Krammer.

Handbaliștii de la Dinamo Ber
lin vor susține patru întilniri la 
Orașul Stalin, Sibiu, Făgăraș și 
Mediaș.

Adversarii tinerilor tsnisrnani 
romim în „Cupa fiaiîea”

Federația internațională de te
nis de cîmp, a hotărît recent ca 
R. Cehoslovacă să organizeze gru
pa a IV-a a competiției de tenis 
pentru juniori „Cupa Gallea". I a 
întrecerile din această grupă vor 
participa echipele R. Cehoslovace, 
Germaniei și R.P. Romîne.

Echipele participante la „Cupa 
Gallea" au fost împărțite în pa
tru grupe. Prima etapă urmează să 
se termine pînă Ia 28 Iulie. Câști
gătoarele celor patru grupe vor 
participa Ia turneul final progra
mat între 1 și 5 august Ia Vichy 
(Franța).

JUCĂTORI SANCȚIONAȚI DE FE
DERAȚIA MAGHIARA DE FOTBAL

In ultima sa ședință, Federația 
maghiară de fotbal a pus în dis
cuție turneul echipei Honved în
treprins în toamna anului trecut 
în Europa occidentală precum șt 
turneul aceleiași echipe întreprins 
— fără aprobarea forurilor compe
tente — în iarna acestui an în Ame
rica de sud. Comisia de disciplină 
a Federației a hotărît următoarele:

Ținînd seama că la încheierea 
primului turneu s-au reîntors în 
patrie, respectînd dispozițiile Fe
derației, jucătorii Babolcsay, Buclai 
I, Palicsko și Solti au fost absol
viți de orice sancțiuni.

jucători# Szusza(, Lantos, san- 
dor, Bozsîk, Banyai, Rakoczi, Fa- 
rago, Budai II și Kotasz — care nu 
s-au reîntors . în ' patrie <|upă efec
tuarea primului turneu și au par
ticipat fa al doilea turneu fără 
aprobarea Federației — au fost 
suspendați, din activitatea sportivă 
pe termen de trei luni. Totodată, 
acestor jucători li s-a luat dreptul 
de a face parte din lotul repre
zentativ pînă la 9 septembrie a.c.

O Duminică s-a desfășurat prima 
etapă a campionatului R. P. Al
bania. Țață rezultatele transmise 
prin radiogramă d’e coresponden
tul nostru V. Kraja: Partizan — 
Spartak Tirana 0—0, Dinamo Ti- 
rana-Puna Tirana 3—1, Lokomotlva 
Dures-Puna Vlora 0—1, Knrcia.- 
Puna Kavaia 2—1.

O Comitetul de organizare a ce
lei de a X-a ediții, jubiliare, a 
.,Cursei Păcii** Praga-Beriin-Var- 
șovia a anunțat la 11 martie uneia 
modificări în traseul competiției. 
Astfel, prima etapă care urma «• 
se desfășoare iniția) pe un traseu 
în jurul orașului Praga nu va mat 
avea Isc. In urma acestei schimbai 
etapele cursei care vor străbate 
teritoriul R. Cehoslovace se vor 
desfășura astfel: etapa I Prașa- 
Rrno; etapa a Il-a Brno-Tabor: 
etapa a III-a Tabor-Praga; etapa 
a IV-a Praga-pizen-Karlavy Vary. 
Restul traseului de pe teritoriu) R. 
D. Germane și R.P. Polone va ră
mîne neschimbat.

• Ea 1? martie a părăsit Mos
cova pierind în R. F. Germană 
echipa reprezentativă de box a 
Uniunii Sovietiee Din delegația 
sportivilor sovietici fac parte V. 
Bîstrov, O. Grigoriev, A. Zasu- 
hin. N. Smirnov, N. Korote-ev. I. 
Gromov. A. Koromîslov, A. Abra
mov și alții.

Boxerii sovietici vor susține doua 
întilniri în compania echipei re
prezentative a R. F. Germane in 
orașele Hamburg șl Kiel. *
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