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Un triumf al tinereții
în concursurile de la Oradea

popularizarea culturii fizice și sportului 
cuprinsul raionului nostru".

in continua dezvoltare a
Sfaturile populare, factor important 

mișcării noastre sportive
menționez faptul că comitetul nostru executiv a 
acordat totdeauna un sprijin larg și o îndrumare 
atentă organeî'or sale în vederea continuei dezvoltări 
a culturii fizice și sportului printre oamenii muncii 
din cuprinsul acestui raion. In atenția comitetului 
nostru executiv au stat în vedere, în principal, pro
blema Spartachiadei de iarnă a tineretului, com
plexul G.M.A. ca și întărirea organizatorică a co
lectivelor sportive.

In ce privește sarcinile imediate țin să precizez 
că pe viitor vom da un și mai larg sprijin proble
melor legate de dezvoltarea culturii Ilzice și spor
tului, pentru a ne putea păstra cu cinste titlul de 
comitet executiv fruntaș pe Capitală pe care-1 de
ținem în prezent.

Sprijinul nostru va avea în vedere pe lingă o 
largă popularizare a Spartachiadei de vară a tinere
tului, organizarea fazei raionale a crosului „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai" ca și întărirea baze; materiale a 
colectivelor sportive, la nivelul unor colective spor
tive mari cum sînt Energia „Mao Țze-dun“, Elec
tromagnetica și I.C.A.R.

Ne vom da toată străduința pentru a realiza 
aoeste obiective, angrenînd și comisia permanentă 
sportivă a comitetului nostru executiv precum și 
deputății șî comitetele de stradă. In acest fel 
sînt convins că vom reuși să aducem un aport de 
seamă la 
pe întreg

Progresul a întrecut, eu destule emoții, 
pe Makedonikos * Salonic cu 2*0  (1-0)

Printre problemele dezbătute in cadrul primei 
sesiuni a celei de a lll-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale a fost și aceea legată de lăr
girea atribuțiilor sfaturilor populare in domeniul 
invățămintului și al activității culturale. La acest 
capitol, dezvoltarea culturii fizice și a sportului de 
masă a fost subliniată alături de celelalte sarcini 
principale care -revin sfaturilor populare.

Pentru a afla unele aspecte privind lărgirea 
atribuțiilor sfaturilor populare in ce privește cul
tura fizică și sportul, ne am adresat tov. AUREL 
NIȚESCU, președintele comitetului executiv al sfa
tului popular al raionului V. 1. Lenin, care ne-a 
spus următoarele :

„Vineri s-au încheiat lucrările primei sesiuni 
a celei de a lll-a legislaturi a Marii Adunări Na
ționale, lucrări în care vreme de o săptămînă s-au 
dezbătut probleme deosebit de importante pentru 
poporul nostru. Printre acestea, problema sfaturilor 
populare a ocupat un loc de frunte.

S-a lărgit cu mult competența și atribuțiile sfa
turilor populare, ca organ» locale ale puterii de 
stat. Este vorba de sectorul industriei locale, de 
o serie de așezăminte cultural-sociale ce vor intra 
de acum. înainte în sfera de activitate a sfaturilor 
populare etc.

In «cadrul acestor probleme și acee3 a culturii 
fizice și sportului va trebui să constituie o preocu
pare de seamă a sfaturilor populare.

In ce privește raionul V. I. Lenin trebuie să

Ozon- * tras la poartă ai ciuda intervenției lui loanidis. (Fază 
din jocul Progresul — Makedo nikos 2—0).

„Așteptă» M nespusă bucurie 
vizita echipei Progresul ia Salonic”

— DE VORBA CU CONDUCĂ
TORII CLUBULUI MAKEDONI

KOS. -

Fotbaliștii echipei Makedonikos 
au sosit în București exact la timp 
ca să mai prindă o zi dintr-un 
martie neobișnuit de însorit, cum 
nu s-a pomenit nici măcar la Sa
lonic pe malurile Egeei. Și dacă 
în după-amiaza zilei de duminică 
ei luptau pe stadionul „23 August" 
alături de jucătorii „Progresului" 
împotriva unui adversar comun, 
vîntul năpraznic și rece, diminea
ța, în schimb, i-am găsit pe oas
peți în cocheta grădină a Ateneu
lui surîzînd soarelui blind și o- 
biectivelor aparatelor de fotogra
fiat.

Văzîndu-ne înarmați cu creion 
și bloc-notes, domnul Minas Ți- 
ranghelos, unul din conducătorii 
lui A. S. Makedonikos, ne-a crezut 
la început niște obișnuiți vînători 
de autografe și s-a arătat dispus 
să ne scrie ctteva cuvinte pe car
net, prevenindu-ne însă că nu ne 
aflăm în fața unei celebrități soor- 

continuare in pag. a 7-a)

(Foto: L. TIBOR)
IT izita echipei grecești Makedoni- 
v kos din Salonic astirmt un viu 

interes printre sportivii Capitalei 
noastre, dovadă cei aproape 60.000 
de spectatori care s-au grăbit să-și 
ocupe locurBe in tribunele și pelu
zele stadionului „23 August", deși 
vremea (rece și cu vînt puternic) 
nu asigura condițiuni prielnice de 
deslășurare unui meci de lotbal. 
Era, însă, prima dată cînd o echipă 
grecească evoiua în țara noastră 
după aproape 21 de ani, era nouta
tea pe care o reprezenta tânăra for
mație din Salonic ca și caracterul 

internațional al acestei întîlnirî. 
La toate acestea se adăuga și fap
tul că adversar al oaspeților era una 
din cele mai populare echipe ale 
fotbalului nostru: Progresul Bucu
rești.

Confruntarea dintre cele două e- 
chipe a prilejuit un spectacol fotba
listic interesant, deși — repetăm — 
condițiunile atmosferice nu îl fa
vorizau. Faptul subliniază însă, în 
mod deosebit meritul jucătorilor, 
care — deși influențați în joc de 
vîntul puternic — au izbutit totuși 
să ofere, în general, o partidă dis
putată. ,

Pînă la urmă, victoria a revenit 
— cum era de așteptat — eohipet 
bucureștene, la scorul de 2—0 

(1—0), dar nu fără emoții. In pri
ma repriză mai a'.es, Progresul nu 
s-a ridicat la valoarea sa obișnuită. 
Poate că golul marcat chiar în 
min. 5 de Qaidă, în urma unei com
binații foarte frumoase la care au 
contribuit Moldoveanu, Dinulescu și 
Ozon, a dat bucureștenilor iluzia 
unei victorii comode, mai ailes că 
oaspeții — neobișnuiți cu gazonul 
— nu reușeau să se pună pe picioa
re. Cu timpul însă, Makedonikos 
s-a regăsit, apărarea a jucat mai 
calm și mai organizat, iar atacul 
a construit acțiuni rapide care au 
pus la încercare apărarea Progre
sului. Acesta a comis și greșeala 
de a „intra" în jocul oaspeților, 
precum și pe aceea de a juca pe 
sus, fapt care i-a îngreunat misiu
nea, dar a avantajat pe apărătorii 
greci, permanent în număr de cel 
puțin 7 în fața porții lui Belkas. 
Decisivă în această repriză, destul 
de echilibrată și egală ca aspect, a 
fost superioritatea tehnică a fotba
liștilor bucureșteni. Cu deosebire

(continuare în pag. a 6-a)

SiPIiMINA MONDIALI A TSME KTLIIUI
Ziua culturii fizice și sportului

A devenit o tradiție 
ca una din zilele Săp 
tăminii Mondiale a ti
neretului să fie con
sacrată culturii fizice 
și sportului. Tinere
tul patriei noastre 
sărbătorește ziua cul
turii fizice și sportu
lui — stabilită pen
tru astăzi 26 martie 
— participind cu în
suflețire la numeroa
se competiții organi
zate cu acest prilej.

De altfel, după cum 
ne-au informat o se
rie de corespondenți 
ai ziarului nostru, ti
neri din diferite loca
lități ale țării au luat

CI ȘT! G Al ORI 1 FINALELOR
DE LA ORADEA: șus, de la 
stingă la dreapta: Felicia Ionescu 
(reg. Pitești) campionă de șah. 
Silviu Dobronăuțeanu (reg. Ba
cău) campion de șah. Armida Si- 
mulei, (reg. Cluj) campioană de 
tenis de masă (simplu fete). Erai- 
lian Sabău (reg. Oradea) campion 
de tenis de masă (simplu băieți). 
Mijloc, st.: Aurelia Stoianovici și Luxița Cazacu, (reg. Bacău) cam
pioane de tenis da masă (dublu fete). Dr. Ludovic Suto și Emi-i 
lian Sabău (reg. Oradea) campioni de tenis de masă (dublu băieți)*  
Jos: Andy Ardeleanu și Fany Firtel (or. București) campioni de
tenis de masă (dublu mixt). (Foto: V. ARNAUTU

La coborirea din tren, in 
București, ne-a impresionat 
temperatura neverosimil de 

scăzută față de admirabila pri
măvară orădeană de care ne mai 
bucuram încă, abia cu 16 ore în 
urmă. De fapt, vremea frumoasă 
a fost unul, dar nu singurul, mo
tiv care îi va face pe toți pârtiei- 
punții la finalele de șah și tenis 
de masă ale Spartachiadei de 
iarnă a tineretului să nu uite mul
tă vreme zilele petrecute la Ora
dea. Toiul: natura în plină învio
rare, rezolvarea fericită a prozai
celor probleme legate de,., caza
rea și masa concurenților, buna 
desfășurare tehnică a concursuri
lor ca și simpatia și solicitudinea 
cu care au fost primiți concurența 
la Oradea au contribuit la crearea 
unei atmosfere exemplare pentru 
finalele unei mari întreceri spor
tive 
dăm 
buni

F
de masă. Mai întîi însă, să 
ceea ce merită celor mai 
dintre cei buni, campionilor, 
inalele la tenis de masă pă
reau să-i favorizeze pe bucu

reșteni pe care-i știam stăpîni
ai unei bune tehnlct și ai unor... 
palete cu burete așa cum numai 
orădenii mai aveau. Ele s-au ter
minat insă cu rezultate care jus
tifică speranțele ce se pun ia în
trecerile sportive de masă ca izvor 
nesecat de tinere talente. După 
meciuri, care uneori i-au încîntat

parte la manifestări 
sportive desfășurate 
recent in cinstea Săp- 
tămînii Mondiale a 
tineretului. Una din
tre cele mai reușite 
competiții de acest fel 
a avut loc la Oțelul 
Roșu, unde s-au dis
putat meciuri de bas

chet, volei, șah și
nis de masă.

Astăzi, în aer 
ber sau în săli,
neri muncitori și teh
nicieni. studenți și 
elevi, lucrători ai o- 
goarelor, brigadieri și 
funcționari, își vor 
disputa întlietatea In 
întreceri sportive la

te-

II- 
ti-

disciplinele preferate 
și îndrăgite de ei. In 
Capitală, organizațiile 
UTM, in colaborare 
cu organele sportive, 
au programat — pe 
îingă diferite compe
tiții — întilniri între 
maeștri ai sportului 
și tineri sportivi.

Echipe ale colecti
velor sportive din 
raionul Grivița Roșie 
vor susține astăzi 
după-amiază meciuri 
de volei și fotbal, iar 
un însemnat număr 
de tineri și tinere vor 
lua parte la un cros.

Pe lingă numeroa
sele întreceri sportive

chiar și pe specialiști, au devenit 
campioni la simplu băieți elevul 
orădean EMIL1AN SABAV. in 
virstă de 14 ani, iar la simplu 
fete o „necunoscută" din Huedin 
(reg.*  Cluj) ARMIDA SIMULEI, 
în vîrstă de 21 de ani. Victoria 
lor este cu aiit mai meritorie cu 
cit pe locurile 11 și 111 s-au cla
sat la băieți A. Ardeleanu și V. 
Cucichian (ambii din București) 
iar la fete Ana Petrovici (reg*  
Craiova) și Maria Duțescu (or. 
București), jucători mai experimen
tați, mai rutinați. A fost un tri
umf al tineretului care merită sa
lutat ca atare. Clasarea cuplurilot: 
LUXIȚA CAZACU — AURELIA 
STOIANOVICI (r. Bacău), Marga 
MenyhaiC — Suzana Feledy (r*  
Oradea) și Sanda Iancu — Elfi 
sabeta Nemeth (r. Stalin) pe pri
mele trei locuri la dublu fete și 
aceeași ordine în clasament pentru 
cuplurile EM. SABAU — £,
SUTO (r. Oradea), loan Petcu — 
Iulian Goldstein (r. Constanța), A. 
Ardeleanu — V. Cucichian (or*  
București) la dublu băieți și FANY 
FIRTEL — A. ARDELEANU (or. 
București); Armida Simulei — G„ 
Ciutea (r. Cluj), Ecaterina Solya—- 
Fr. Margui (r. Timișoara) la du
blu mixt, consfințește victorii pd 
deplin meritate, la capătul urton 
eforturi care deseori au fost spri-

(continuare în pag. a 2-a)

Au- 
uzi-

organizate in raionul 
„N. Bălcescu”, Comi
tetul U.T.M. al aces
tui raion a programat 
conferința intitulată: 
,,Moscova — Orașul 
Festivalului”.

In raionul 23 
gust tineri de la 
nele Republica,
August, F.R.B. și alte 
întreprinderi vor par
ticipa la simultane de 

șah, meciuri de volei 
și probe de tir.

Asemenea competi
ții sportive se vor 

disputa și în celelalte 
raioane ale Capitalei 
și în orașele de pe 
întreg cuprinsul țării.



Msi sultă grijă pgnuu pros ovarea tinerilor luptători 
Erargf fafloara iAsă â a IV-a a campiorat&i

pe —
' Este suficient să arunci o privire 
asupra tabelelor de concurs și vei 
constata ușor primenirea cu ele
mente noi a iormațiilor de lupte 
din campionatul pe echipe. Fap
tul este îmbucurător și am tost 
tentați să adresăm felicitări antre- 
norilor pentru promovarea cu cu- 
raj a tineretului. Din păcate în 
foarte multe cazuri este vorba mai 
de grabă de umplerea unei serii de 
goluri ivite in formație, de înlo
cuirea unor luptători indisponibili 
cu sportivi de criiegorii de greu
tate corespunzătoare, decît de o 
veritabilă preocupare pentru ridi
carea cadrelor; Nu vrem să afir
măm că aceasta s-ar întimpla în 
mod obișnuit, dar în foarte multe 
împrejurări așa se petrec lucrurile. 
De a.tfel, unul dintre antrenorii 
formațiilor care au concurat du
minică la Tg. Mureș ne mărturisea 
cu amărăciune că și el este pus 
de multe ori în situația de a face 
față prevederilor regulamentului 
(o formație nu poate participa în 
campionat decît cu un minimum 
de 6 luptătorii cu elemente încă 

.neformate.
Am pultut constata aceasta la 

Tg. Mureș. Pe de-o parte, luptă
tori tineri cu reale perspective (în 
«nfara celor citați în dese rînduri) 
ca I. Mocsornak, L. Pfeilmayer 
(Energia B.M.), Hudescu (Loc. 

Tim.), pe de alta tineri insufi
cient pregătiți și încă reformați 
fizic, ca Regula, Gh. Isac (Loc. 
Tim.). Firește, antrenorii au o mare 
răspundere. In primul rlnd, ei stat 
datori să se ocupj de aceste ele
mente pe care le-au ridicat în- 
ir-un mamșeK de acidă n"cecitate. 

' pentru a face-dirt ele sportjvi de 
valoare; ‘în al doilea rî-ncț sa șe 
preocupe de promovarea conștien
tă, după un pian bine aîcMtuit, 
a unor e’emente cu perspective 
ținînd seama de necesitățile echi
pei; și, în sfîrșit, stagiul de „re
zerve" al acestor tineri să ia slir- 
șit numai alunei cînd anLrenornI 
este convins că luptătorul respec
tiv va fi bine pregătit pentru a 
face față unei competiții atît de 
grele cum este campionatul 
chipe.

Revenind la reuniunea de 
ni că de la Tg. Mureș, putem 
că, fără a atinge un nivel 
făcător (pentru specialiști 
ales), ea a plăcut datorită 
va meciuri, de bună

pe e-

dumi- 
spuue 
satis- 

mai 
cîtor- 

f act ură și

Campionatele republicane 
individuale de haltere

Vineri, sîmbătă și duminică 
toți halterofilii fruntași se vor 
întrece la Constanța pentru 
cucerirea titlurilor de campi
oni ai tării.

Colectivele din București 
și-au pregătit intens concu- 
rențif. Antrenorii ne declară 
că rezultatele elevilor lor vor 
dovedi acest lucru. Așteptăm, 
astfel, de la unii ccncurenfi re
zultate de valoare și depășirea 
unor recorduri republicane sau 
•— cel pbțin — personale. Ața 
de pildă, în ultimul concurs 
„greul" Științei. Nico|ae Băl- 
căccanu a totalizat 380 kg., 
performanță de valoare, care 
Iasă să întrevadă obținerea de 
către acest tîriSr a unor rezul
tate și mai bune.

In (ară, au fost desemnați 
campionii de regiuni, dar re
zultatele acestora- nu ne mulțu
mesc. Sînt numeroși concurcnți 
ca<-e la anumite categorii nu 
au obținut nici măcar norma 
de clasificare pentru categoria 
a IH-a! Fără îndoială-că acest 
lucru denotă slaba rhuncă a 
antrenorilor și în special a 
concurenților. Prezența halte
rofililor începători la finalele 
de la Ccrfstanța va irebuî să 
însemne -pentru ei lin bun pri
lej de a învăța și de a-și în
suși din experiență celor mai 
buni. Un exemplu de frumoasă 
inițiativă . l-au oferit comitetele 
regionale C.F.S. Ploești. Stalin 
și Galati care au participat re
cent la Ploești la o reuniune 
triunghiulară. Victoria a reve
nit reprezentativei regiunii 
Stalin cu 1897,5 kg. urmată de 
Galafi cu 1765 kg. și Pioești cu 
17Q7.5 kg. Iată cîștigăiorii : 
Orban (O.S.) 242,5 kg.; Mihai- 

(G) 247,5 kg.; Cristea
și Ungureanu (O.S.) 

kg.; Schuleri (O.S.) 305 
Munteanu ('O.S.ț 287.5
Vlădăreanu (O.S.) 307,5 

lopol
(PI)
262,5
kg-;
kg-; ...___ ,
kg.; Stănescu (P1-) 295 kg.

foarte spectaculoase: O- Cuc (Di
namo Buc,) — Pfeilmayer (Energia 
B.Mare); Gh. Szabdd (Energia B. 
Mare)— C.Oftțerescu (Loc. Tim.); 
D. Cuc — I. Pintca (Voința Tg. 
Mureș); 1 Piniea — Pfetlmayerj 
Fr,Bolla (Voința Tg. Mureș)— V. 
Onoiu (Dinatno). In general însă 
din cauza introducerii unor ele
mente necorespunzătoare, nivelul 
competiției nu a orescut lață de 
cel de anul trecut.

Dintre cei care au evoluat la Tg. 
Mureș s-au remarcat în mod spe. 
cial D. Cuc, Gh. Szabad, I. Moc- 
sornak, Pfeilmayer, I. Pintea (care 
trebuie să lucreze pentru o mai 
bună apărare și rezistență). A. 
Șuii (Dinamo) s a comportai ne- 
satisfăcător.

Rezultatele tehnice ale grupei 
de la Tg. Mureș: Dinatno Bucu
rești învinge cu 13—3 pe Loco
motiva Timișoara și Voința Tg, 
Mureș și cu 14—2 pe Energia B. 
Mare; Locomotiva Timișoara dis
pune cu 8—6 de Voința Tg. M. și 
cedează cu 5—9 Energiei B. Mare, 
care la rindul său este încinsă de 
Voința Tg. Mureș cu 8—6.

■ LUGOJ. Marea surpriză a 
constituit-o infringer ea Energiei 
Hunedoara care a cedat cu 13—3 
Progresului Lugoj; cu 19—5 Ener
giei Cluj și cu 12—1 Energiei O- 
rașul S ia lin. Formația locală Pro
gresul a obținui și celelalte două 
victorii^ întrecind cu același scor 
(10—6) Energia Orașul Stalin și 

.Energia Cluj. Energia Orașul Sta
lin a 4 învins ~i '
Tu—6’,' S-au fel_____
L. Bujor (Progr. L.)

■ ■pnergp [Cluj cu 
marcat L "Tope seu,
_ Bivo'ani ■

J^ifrgia. H,upț44.. — Corapbn- 
dentJ5gnea.'

■ REȘIȚA. După cum era de 
așteptat, Energia D.G.S.M. a ob
ținui in grupa sa cele trei; victo
rii, menținîndu-se pe locul doi în 
clasament, cu pretenții la titlu. 
Ploeștenii au învins eu 11—5 E- 
nergia Reșița , și Locomotiva Ora
dea și cu 12—4 FI. roșie Arad. 
Formația reșițană — deși lipsită 
de aportid a doi oameni de bază, 
P. Popescu și 1. Ionescu — a reu
șit totuși să întreacă Locomotiva 
Oradea cu 11—5 și FI. roșie Arad 
cu 10—6, In sfîrșit, arădenii au 
învins FI. roșie Arad cu 11—5.

■ BUCUREȘTI. C.C.A. a învins 
așa cum am prevăzut, toate cele 
trei formații oaspe (Progresul Buc. 
și FI. roșie Cluj cu 10—6 și Di
namo Satu Mare cu 10—4). Dina
mo Satu Mare a reușit o victorie 
surprinzătoare cu 10—6 asupra 
Progresului Buc. și a învins și 
pe Fi. roșie Cluj cu 12—4. In 
sfîrșit, Progresul București a în
trecut FI. roșie Cluj cu 10—4.

I

^SWKIMHIÂDH INE IARNA I TINERETULUI
(urmare din pag. I).

. ; campion

jinile de o tehnică corespunză
toare.

La șah, întrecerile feminine au 
adus în fruntea clasamentu
lui. pe tinăra profesoară de 

matematici FELICIA IONESCU 
din Buleta (r. Pitești) urmată de 
Ana Bogăție (r. Cluj)-ți Vtdoria 
Bobonea (r. Stalin). Finala inir 
cerii masculine, care l-a consfințit 
--------------- silvil I 
BRONjiUȚEANU (r. Bazau), bl 

’ versul*  de numai **15  nniT n IcA*.  
âștigată prin... neprezenture. de
oarece al doilea finalist, •Aăihai 

'.Popa șțpț Hunedoara) \ fost d^krs*  
lificat pentru' motive pe care le 
vom discuta înlr-pn viitor articol. 
Acest fapt nu scade însă nici mei ■ 
ritele tinărului campion, nici pe 
cele ale .următorilor doi llasați, 
Aristide Tatulici (r. Galați) Du
mitru Lăzăr (r. Suceava).

O samară privire asupra aces
tor rezultate Urată preocu
parea generală'pentru bana 

pregătire a concurenfilor: pe pri
mele locuri afît :la șah cit ți Ia 

Caracteristica disputelor 
combativitate,

lași, 24 (prin telefon de la tri
misul nostru). Astăzi s-au încne- 
iat întrecerile de trîntă din cadrul 
finalei Spartachîadei de iarnă a ti
neretului. Ca și în primele zile 
de concurs, sala Voința. în care 
au avut loc întrecerile s-a dovedit 
neîncăpătoare pentru sutele de

„ZIUA CULTURII FIZICE §1 SPORTULUI" ÎN ȘCOLILE DIN CAPITALĂ
Tineretul șcătdt dim Captală a sărbătorit duminycul- 

turii 'fiziee și sportului" din 'cadrul'"'Saptam'nii Mondiale a tineretu
lui. Cu acest prilej el a luat parte la numeroase competiții și serbări 
sportive desfășurate într-o atmos ferâ de mare însuflețire.

Elementaxe nr. 97 a prezentat un 
program de exerciții de ansam
blu, înfățișînd proba de arcncăre 
a discului. Cu eleganță și precraie 
elevii Școlii Medii nr. 17 au exe
cutat spectaculoase piramide, iar 
ansambluri ale 
120, 50 etc. au 
frumos program

• IN SPAȚIOASA sală de 
sport a Școlii Medii nr. 12 ua 
mare număr de elevi și eleve a 
participat la serbarea organizată 
de către Secțiunea de învățămînt 
a Capitalei. Și-au dat concursul 
numeroase ansambluri de gimnas
tică și dansuri alcătuite din elevi 
și eleve de Ia școlile elementare 
și medii din Capitală. Cu mult in
teres au fost urmărite exercițiile 
de ansamblu ale gimnastelor Șco
lii Medii nr. 17 care au redat ima
gini din diferite jocuri sportive cu 
mingea. Echipa de băieți a Școlii

Finala probei de 40 m. garduri. Pe primul plan, eleva Artz Karin, 
câștigătoarea cursei.

(Foto: N. N1CULESCU)

> f

MâirX’..—

intiliwi internaționale ale echipelor noastre de baschet:
j

Duminică, a sosit in Capitală se
lecționata de tineret a R-P- Bul
garia care va efectua citeva antre
namente in compania loturilor de 
tineret și seniori ale țării noastre. 
Lotul oaspeților cuprinde ți citeva 
elemente din reprezentativa de se
niori (Rașcoff. Deneff, Popov). Iată 
de altfel, întregul lot; Dermen- 
giev, Doneîf. Viatkov, Rașcoff, 
Zlatev, Pircinski, Popov, Kolev, 
Grozev. Amandov. loneev, losifov, 
Czeghielean. Antrenor: Ivan Todo
rov.

Reprezentativa de tineret a R.P. 
Bulgaria va susține o întîlnire pu
blică vineri la ora 19 în sala Tle- 
reasca in compania selecționatei 
de tineret a Bucureștiului, din care

tenis de masă sînt reorezentate 
numeroase regiuni dintre care u- 
nele trimiseseră in ediția trecută 
finaLști pregătiți destul de... apro
ximativ. Citeva cuvinte dinlr-o de
clarație a maestrului internațional 
Dr. O. Troianescu, care a susținut 
un simultan cu finaliștii, sini edi
ficatoare n„Au fosT Enaî? de un 
ridicat nivel tehnic. S-a jucat cu 
tenacitate, amMie Și -igrrnttate, 
concurențir tir.ar; au și au
î 3 CLI t Figuri frumoasa, iar întă
rirea cunoștințelor lor teoretice ar 
duce fa ^vidențierea m-uitor ele
mente de viitor". Firește. Dr. 'Tro- 
iaaescu s^a referit)la șah, (dar, 
fără să vrea, a caracterizat finalele 
ambelor sporturi. Cft despre noi, 
ne rezervăm drepțul de a reveni 
asupra cîtoroa din aspectele prin
cipale, unele îmbucurătoare, altele 
...mai puțin.

V. ARNAUTU 

de la Iași: dîrzesie, 
entuziasm!
spec.atori dornici să-i cunoască 
pe campionii competiției. Și, în
tocmai ca la o întrecere de mari 
proporții, publicul a răsplătit cu 
aplauze pe cei care prilejuiau în- 
tîlniri interesante. De altfel, irin- 
turi din desfășurarea finalelor 

școlilor nr. 72, 
completat acest 
sportiv.

• STADIONUL TINERETULUI 
a găzduit duminică dimineața a 
doua etapă a concursului de atle
tism intitulată „Cupa școlară'. 
Dintre numeroșii particip 

t

fac parte : Nosievici, Nedelea, Mi
hăilescu, Popper, ș.a.

— Echipa masculină Dinamo 
București a plecat ieri dimineață 
în R.P. Polonă, unde va susține 
citeva jocuri în compania unor e- 
chipe din Wroclaw și Poznan.

— Echipa feminină a țării noa
stre a început de ieri pregătirile 
in vederea meciului cu Italia, de 
Ia 7 aprilie. Sintem informați că 
și echipa Italie; face pregătiri in
tense. Lotul italian este deocam
dată alcătuit din : Dai Monte, Al- 
bonetti, Geroni, Cobelii, Manetti, 
Baitz, Manzatti. Din motive obiec
tive nu va fi disponibilă Eranchini 
iar Gentilini va participa la antre
namente mai tirziu.

b

vom putea urmări în curînd pe e- 
craneie cinematografelor:

...sîmbătă au continuat întrece
rile din cadrul. turului 11. Dimi
neața și-au disputat întîietatea 
concurenții la categ. 57 și r67 kg., 
iar după-amiază cei -de fa ‘categ. . 
77 kg și peste 77 kg. Pe măsura 
ce ne apropiam de'"finală, întihii- . 
rile căpătau un o'.us de spectaculo
zitate datorită dîrzeniei și comba
tivității’celor rămași în concurs. 
Dintre partidele cele mai frumoa
se amintim: I. Aldea (Reg. bța- 
lin) și N. Asofiei (reg. lași), teo
dor Leucuța (reg. Oradea) și Gr 
Marin (reg. Pitești). Gii. Bită 
(reg- Craiova) și M. Olteanu (reg. 
Iași). . .

Duminică dimineața au;avut loc 
semifinalele și finalele, după dis
putarea cărora au fost desemnați 
următorii campioni: categ. 57 kg.: 
Marin-Popa din colectivul sportiv 
Recolta Șegarcea reg. Craiova.

Categ. 67 kg.: Gh. Bîtă din co
lectivul sportiv Recolta Inova reg. 
Craiova.

Categ. 77 kg.: D. Capră din co
lectivul sportiv Recolta Cogealac 
reg. Constanța.

Categ. peste 77 kg.; Ion Her
man din colectivul sportiv Recolta 
Seica Mare reg. Stalin.

In cadrul festivității de închi
dere a finalelor, tov. ION VAIDA 
vicepreședinte al CCFS/CM a sub
liniat succesul deplin al competi
ției. După aceea țampioniior le-au 
fost înmînate numeroase premii 
constînd în echipament sportiv.

■. r
E. MATEESCU

această competiție airjieșit î.n evi
dență o serie de elevi și eleve a 
căror bună pregătire tehnică este 
ilustrată de performanțele înre
gistrate : Laurenfiu Petrescu (Șc. 
Medie nr. 12) 6,03 m la proba de 
săritură în lungime, O. Drăgan 
(Șc. Medie nr. 2) 6,7 sec. în cursa 
de 40 m. garduri, Karin Artz (Șc. 
Medie, nr. 4) 6,9 sec- Ia proba 
minină' pe aceeași distanță, 
Smărăndoiu (Sc. Medie nr.
4.66 m. la proba de săritură 
lungime.

fe- 
V.

22) 
în

nr.• IN SALA ȘCOLII MEDII
9 s-a desfășurat întrlnirea triun
ghiulară de tenis de masă '.a care 
au luat parte echipele masculine 
ale școlilor medii nr. 11, 7 și 9. 
„Cupa Tineretului" cu care a fost 
dotat acest concurs a revenit e- 
chipei Școlii Medii nr. 11 alcătuită 
din elevii Berindel Ștefan, Turai 
Aldea și Crucianu Horia. La indi
vidual pe primul loc s-a clasat 
Ștefan Berindei (Șc. Medie nr. 
11) urmat de Nicolae Pomoje și 
V. Ivănceanu ’ de la Șc. Media 
nr. 7.

î
• ELEVII ȘI ELEVELE care 

activează la „Țintind Dinamovist" 
s-ău întrecut în cadrul unui con
curs de cros pe un traseu din 
interiorul pă'rctiiiif sportiv Dina
mo. Această însuflețită întrecere 
s-a încheiat cu următoarele rezul
tate tehnice: prdba de junioare 
(600 m.) locul I Zoia Mirică (Sc. 
Medie nr. 15);. proba de jwiidri 
(2000 m.) locul I Dumitru Buiac 
(Sc. Medie nr- 6).

I
• IN DIFERITE alte școli din 

Capitală s-au mai desfășurat nu
meroase competiții. Astfel la 3c. 
Medie nr. 15 s-au disputat meciuri 
de volei la care au participat 16 
echipe. Aproape 100 de elevi și re
leve de la școlile medii nr. 6 și 
27 și-au disputat î-ntîietatea în ca
drul unor concursuri atletice.

Acestea sînt numai o parte din 
competițiile sportive organizate 
pentru elevii școlilor din Capitală 
care au sărbătorit „Ziua șulturii 
fizice și sportului" din cadrul 
Săptămînii Mondiale’ a tineretului.

7. Bahmuțeănu — coresp

I

Campionatul motociclist 
ie regularitate al A.V.S.A.P.

48 de motocieliști bucureșteni 
au participat duminică la întrece
rile campionatului de regularitate 
și rezistență al A.V.S.A.P. fa
za pe regiune. Startul în con
curs s-a dat de pe strada Ștran
dului, după car£ alergătorii au a- 
vut de parcurs un traseu suficient 
de dificil, față de gradul for de 
pregătire. La întreceri au parti
cipat numai sportivi neclasificați 
care au trebuit să acopere dis
tanța București — Tjrgoviște — 
București cu o medie orară de 
40—45—50 km/h. (In funcție de 
capacitățile cilindrice ale mașini
lor). Față de acaastă situație pu
terii spune că tinerii motocieliști 
au reușit să treacă examenul cu 
succes, mulți dintre ei termînînd 
alergarea fără să fi suferiț pena
lizați. La Tîrgovfște, pe poligonul 
de tir, motocicHșții și-au disputat 
Întîietatea în cadrul unei*probe  de 
tir, după care .au,luat din noii star
tul în, cursa moto, cu direcția 
București.

Spre deosebire de celelalte con-*  
cursuri . de regularitate, în care 
probele de tir, suplețe, îndeminare, 
etc. erau considerate drept con
cursuri, de departajare pentru e- 
chipele și individualii aflați. la e- 
g-alitite de Duncte în cursa moto, 
la întrecerea de duminică rezul
tatele probelor de tir au intrat di
rect in clasamentele competiției 
motbcicliste, influențînid chiar re
zultatul! final, independent de com-- 
pț>rtarea alergătorilor în proba de 
regulari tatei Intșucît unii motoci- 
cliști au adus obiecții acestei mă
suri. ținem să spunem că ea nu 
reprezintă o inovație. Sistemul a 
fost inaugurat de către A.V.S A.P. 
încă de anul trecut și-l conside
răm ca foarte just. Motoc’cFștii 
nu trebuie să fie unilaterali în ac
tivitatea lor sportivă I Iată acum 
rezultatele : Individuali: — 1. — 
N. Vieru (Club auto-moto Buc.), 
2.
3.
— J.
rescu
— Raion Gh. Gheorghiu-Dej; 3.—i 
Raion Grivița Roșie.

Vieru (Club auto-moto Buc..);
— P. Mihăiiescu (Rai. 1 Mai);
— M. Tițu (Rai. T.V.): echipe:

— Raion Tudor Vladimi- 
(Iordache, Mihai, Tițu); 2.



unele sporturi
corijente”
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C.C.Ă. a întrecut Dinamo în cel maî important joc
al campionatului de volei

■

l

F

1956 a lost pentru sportul 
nostru anul marii afirmări. La 
Melbourne, sportivii noștri au 
Cucerit 13 medalii olimpice !

Seria marilor succese ale 
sportului nostru a fost deschi
să de jucătoarele noastre de 
tenis de masă, care au cuce
rit, ani de-a rindul, titlurile 
mondiale. Au urmat succe
sele echipei noastre feminine 
de handbal, care deține actual
mente titlul suprem, și încu
nunarea voleibalistelor și volei
baliștilor noștri cu laurii de 
„vicecampioni" ai lumii. Apoi 
performanțele răsunătoare ale 
reprezentanților noștri in ma
rile întreceri mondiale de ca
noe, tir și box. O deosebita 
impresie au lăsat pe terenu
rile de sport din țară și străi
nătate și cei care își dispută 
balonul oval. Rezultate bune 
au mai obținut, în general, ju
cătorii de polo, gimnaștii și 
uneori atleții. Și am putea 
prelungi încă mult lista aces
tor succese...

Dar, mai avem din păcate, 
încă discipline sportive defici
tare, sporturi, hai să le spu
nem „corijente" în marele ca
talog al întrecerilor internațio
nale. Să le enumerăm: tenisul, 
baschetul feminin, călăria, pa
tinajul, hocheiul pe gheață, 
parașutismul, schiul, și, din a- 
numite puncte de vedere, atle
tismul, înotul și ciclismul 
(probele de șosea, dar mai 
ales cele de velodrom). Desi
gur, că rămînerea în urmă a 
acestor discipline, față de pro
gresul general 
uneori, si în 
Inexistența — 
unui patinoar 
de așteptat, a 
doială dezvoltarea hocheiului 
și a patinajului din țara noas
tră. Lipsa de continuitate în 
activitatea acestor sporturi, a 
dus la o serioasă rămînere în 
urmă față de valoarea medie 
internațională. Și în aceeași 
situație se află tenisul și para
șutismul.

trebuie căutată, 
cauze obiective, 
de pildă — a 
artificial, atît 
frinat fără în-

In ceea ce privește atletis
mul, înotul și Ciclismul, apre
ciem că aceste sporturi nn 
sînt la înălțimea așteptărilor 
și nu ne-au adus satisfacțiile 
scontate, deși creșterea față 
de anii dinainte de 23 August, 
este evidentă. Unele rezultate 
contradictorii: victorii frumoa
se, (cele obținute de echipa 
noastră de atletism asupra 
Franței, Norvegiei. Belgiei, O- 
landei, succesul cicliștilor noș
tri in Cursa Păcii, ca și în 
edițiile anterioare fie Turului 
Egiptului etc.), alternează cu 
insuccese dezolante, inconstan
ță care ne face să apreciem 
că și aceste sporturi bat pa
sul pe loc.

In ciuda acestei stări de lu
cruri, nu sînt motive de descu
rajare. Condițiile pentru pro
gresul tuturor disciplinilor spor
tive, fără excepții, sînt create 
prin grija partidului și guver
nului nostru. Lipsește doar 
lărgirea bazei de masă a spor
turilor deficitare, îmbinată cu 
o judicioasă selecționare a e- 
lementelor talentate care se 
remarcă cu prilejul numeroa
selor competiții cu caracter de 
masă. Se cere, de asemenea, 
o calificare superioară a antre
norilor noștri, care poate fi 
realizată doar printr-o muncă 
perseverentă și printr-un stu
diu permanent al experienței 
din străinătate.
nui bogat și judicios program 
internațional cu adversari din
tre cei mai potriviți, gradat 
în intensitate (ne referim atît 
la frecvența întrecerilor cit și 
la tăria adversarilor), va con
tribui de asemenea la redresa
rea acestor sporturi „corijen
te", aducindu-le la nivelul ce
lor care în ultimii ani au ri
dicat prestigiul nostru inter
național și au demonstrat 
drumul mereu ascendent al 
sportului romînesc, De drumul 
deplinei sale afirmări în ierar
hia mondială.

Alcătuirea LI

D. CALIMACHI

De Ia început precizăm că a 
doua etapă a campionatului re
publican de volei a înregistrat 
un evident pas înainte față de 
prima, atît prin dîrzenia cu care 
și-a disputat șansele fiecare echi
pă, cit și prin valoarea spectaco
lelor și nivelul tehnic al jocuri
lor.

Pe prim plan s-a situat între
cerea dintre C.C.A. și Dinamo 
București, care și de astă dată a 
încîntat spectatorii prin lupta e- 
puizantă, fazele spectaculoase și 
evoluția scorului. Caracteristica 
partidei de sîmbătă a fost furni
zată de surprinzătoarea "evoluție 
a scorului: în mod cu totul neo
bișnuit pentru aceste formații, 
după ce a lost condusă cu 2 —0 
Ia seturi și 10—6 și 13—11 în al 
treilea set, echipa C.C.A. a în
vins! S-a petrecut exact inversul 
situației cu care ne obișnuisem și 
tocmai aceste elemente, adică e- 
nergia și voința necesare remon
tării unei apreciabile diferențe 
de scor, constituie — credem noi — 
principafa explicație a victoriei 

echipei C.C.A.
întrecerea a fost foarte dispu

tată chiar de ia început. F 
viștii au început foaite 
maniiestind superioritate 
cial în atac, au ciștigat 
două seturi în care C.C.A.
tat din răsputeri, dar a fost de
pășită în final. In următoarele 
seturi, echipa C.C.A. a surprins 
pur și simplu pe dinamoviști, ca
re nu au mai putut trece decrt 
cu multă greutate de blocaj și. 
în plus, au avut de suportat un 
atac inteligent condus, în care 
mingile trase puternic au alter
nat cu cele liîfate sau plasate.

Specificăm că 
s-au 1____  ... .
îmbucurător, deoarece 
tea componenților lor fac 
din lotul republican. I 
contează însă în mod 
este revenirea pe prim plan a for
mației C.C.A., care în ultimii doi 
ani, deși a dispus de elemente 
valoroase, 
jocuri pe măsura 
întrecerea de sîmbătă ne-a dove
dit că există posibilități de pro-

Dinamo- 
bine și. 
în spe- 
primeie 

L a iup-

ambele echipe 
arătat în formă bună, fapt 

majoritâ- 
: parte
Ceea ce 
deosebit

nu a reușit să facă 
posibilităților.

Energia Cluj, Progresul Orașul Stalin și Știința I.M.F. Cluj 
performerele etapei la baschet

REZULTATE TEHNICE
FEMININ

Seria I: Știința I.C.F. București 
Voința C'r. Stalin 38—SI (16—27); Fla
mura roșie Tg. M. — Locomotiva 
Buc. 30—40 (13—18).

Clasamentul
1. Voința Or. Stalin 4 4 0 0 205:175 12 ■ - - _ ------------------- g2. Locomotiva Buc. 4 2 0 2 179:170
X Știința I.C.F. Buc. 4 1 1 2 184:188 7
4. Progresul Oradea 4 1 1 2 208:221 "
5. FI. r. Tg.M. 4 1 0 3 189:211

Seria a Tl-a: Energia Buc. 
greșul F.B. 
greșul M.I. 
dea 65—45

7
6 

Pro-
Buc. 66—41 (32-19), Pro- 

roșie Ora-FI.Buc. -
(31—56).
Clasamentul

4400 232:126 12 
4301 202:160 10 
4 112 192:213 7 
4103 165:198 6 
4013 171:229 5

MASCULIN
Seria I; Progresul Arta Buc. — 

Știința I.M.F. Cluj 79—89 (41—38);
Buc. — Voința Iași 70—46 
Energia Cluj — Dinamo 

— — (46—35)
Clasamentul

Dinamo Buc.
Dinamo Oradea 

Progr. Arta Buc. 
Energia Cluj 
Șt. I.M.F. Cluj 

0. Voința lași
a Il-a:
Dinamo Tg. Mureș 
Progresul

1. Progr. M.I. Buc.
2. Energia Buc.
3. FI. r. Oradea
4. Știința
5. Progr.

Cluj
F.B. Buc.

1 Dinamo
1 (Al—21);

Oradea 92—57

1.
2.
8.
4.
6.

14 
iz 
11
10
6

Seria a ir-a: Locomotiva P.T.T.
Buc. — Dinamo Tg. Mureș 8S—65

; (45—34>; Progresul Or. Stalin —
Știința Timișoara 60—58 (29—21); E-

! nergia București — C.C.A. 56—71 
(31—34).

( 1. C.C.A.
I 3. Dinamo Tg. M.
; 3. Loc. P.T.T. Buc.
J 4. Energia Buc.
j S. Știința Timișoara

«. Progr. Or. Stalin
Nstă: returul campionatului 

! tninin de baschet va începe la 
aprilie.

Etapa de baschet disputată du
minică, a fost dominată de două 
mari surprize și anume... Dar mai 
bîne să dăm cuvîntul colaborato
rilor

6 o 
4 0
3 1
1 2

386:314 13 
368:371 14 
429:393 13 
327:346 10 
360:385 9 
335:396 8 

fe- 
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și corespondenților noștri 
Care au urmărit aceste 

„Se poate spune că 
Cluj a realizat cel mai 
zător rezultat de pînă 
campionatului masculin 
chet: a întrecut la o diferență ca
tegorică, (92—57), pe Dinamo
Oradea. Clujenii nu numai că au 
jucat foarte bine în cîmp, dar 
au dovedit și o precizie ex>cepțio-

partide: 
Energia 
surprin- 

acum al 
de bas-

Hanelore Kraus (Voința Orașul 
Stalin) a făcut o excelentă par
tidă în meciul cu Știința I.C.F. 
lat-o în duel cu Niculina /onescu 
și Irina Boldog-Boghiță.

(Foto; I. MIHAICA) 
nală (în special Wilwert și Aîbtt), 
în timp ce Gruber a fost un ex
celent organizator al jocului. Fără 
îndoială, acest 
datorește și 
Elemer Sarosi 
pa cu multă 
Oradea s-a prezentat sub aștep
tări. Doar Till ~ 
în forma lor 
Tiberiu—Cluj).

„In minutul 
ducea cu 11—0 
ra, ca urmare a unor reușite faze 
în care Dumitrescu a fost princi
palul animator. Un minut mai 
tîrziu: 13—2, d,ar încetul cu în
cetul, experiența lui Radulescu și 
Mokoș readuce echipa din Timi
șoara pe linia de plutire. In mi
nutul 27, Progresul mai avea doar 
un punct avantaj: 41—40, se distan
țează din nou și la începutul ulti
mului minut de joc conduce comod 
cu 60—52. Studenții au însă un 
finiș excelent, ceea ce se poate 
vedea și din rezultatul final:

frumos rezultat se 
tînărului antrenor 
care conduce echi- 
pricepere. Dinamo

și Beretzki au fost 
obișnuită*.  (lancu

4, Progresul con- 
pe Știința Timișoa-

60 — 58". (Tomy Lowy — Or. 
Stalin).
PARTIDELE DIN BUCUREȘTI
Dintre cele 7 jocuri disputate în 

Capitală, o surpriză a realizat Ști
ința I.M.F. Cluj care, In formație 
completa, a întrecut Progresul 
ARTA, o săptămînă după ce, în 
formație incompletă, a capotat la
mentabil în fața dinamoviștilor 
bucureșteni. „Artiștii" au început 
meciul foarîe bine și aspectul ge
neral al partidei lăsa să se între
vadă o victorie a lor. De altfel, în 
min. 20 conduceau cu 41—36. 
Șapte minute mai tîrziu, mai a- 
veau un avantaj de o jumătate de 
coș. Din acest moment Știința 
Cluj, a luat jocul pe cont propriu 
și, profitînd de degringolada bu- 
cureștenilor, conduce în min. 35 
cu 68—58. Deși in min. 39 Pro
gresul redusese handicapul la nu
mai patru puncte, Știința obține 
în 60 de secunde 6 puncte, astfel 
că termină învingătoare la 5 co
șuri diferența. Gusan și Radu A- 
drian (Ș), Hațieganu și N. lacob 
(P) au fost cei mai buni.

Acum, cîteva cuvinte despre ce
lelalte jocuri din Capitală. S-au 
evidențiat partidele: Locomotiva 
P.T.T. — Dinamo Tg. Mureș 
(mase.) și Știința I.C.F. — Voința 
Orașul Stalin (iem.).

Petetiștii se pot felicita; ei au 
obținut o victorie mult mai ușoară 
decît se așteptau, la o diferență 
categorică, deși în cîmp cele două 
echipe au fost egale ca pregătire 
și aa joc. Elementul determinant 
pentru victoria bucureștenilor a 
fost jucătorul Cucoș, constant în 
excelentă formă (a marcat mure
șenilor 41 puncte); dar a impor
tanță contribuție a avut și antre
norul Vasile Popescu, care a in
trodus la momentul oportun în 
echipă pe Cezar Niculescu (L), cu 
rolul de a-1 ține pe Borbely (D), 
rol ce-i revenise la început lui 
Cucoș, dar care în cîteva mbrute 
făcuse trei greșeli personale faul- 
tîndu-1 pe jucătorul din Tg. Mu
reș. Mureșenii au dovedit neclari
tate și lipsă de omogenitate în 
acțiuni.

Cea mai eficace armă împotriva unui atacant -bun este un blocat 
prompt. Fotografia ilustrează de minune afirmația, mai ales că 
atacantul este Roman. La blocaj: Teodcrescu, Mihăilescu și Cristea.

greș ale voleiului romînesc și 
desigur că aceasta este cea mai 
prețioasă și îmbucurătoare con
statare. Dintre cei care au evo
luat s-au evidențiat Corbeanu, 
Mitroi. Roman de la GC.A., 
hăilescu, < 
la Dinamo.

Foarte disputată a fost Și in
tilnirea de la Arad, unde echipa 
studenților din localitate a între
cut cu 3—2 echipa Energia Ora
șul Stalin, învingătoarea din pri- 
ma etapă a Energiei București- 
Meciul a fost extrem de disputat, 
presărat cu faze frumoase și va
loroase din punct de vedere teh
nic.

Dintre jocurile feminine amin
tim pe cel disputat între Dinamo 
București și Progresul ~ 
în care dinamovistele, 
învins cu 3—0, nu au 
presia unei categorice 
tăți. Explicația este dată de ne- 
acomodarea echipei cu jocul spe
cific feminin, fapt explicabil de
oarece Dinamo se antrenează a- 
proape numai cu echipe masculi
ne. Ținînd seama de faptul că Di
namo este o reală echipă repre
zentativă, modul de pregătire 
este lăudabil și asigură un pro
gres evident, condiționat msă de 
păstrarea caracteristicilor jocului 
cu echipele feminine.

¥
Iar acum, rezultatele îi clasa

mentele la zi:

.. .................... . Mi- 
Cristea și Apostol, de

Locomotiva București-Progresul L 
T. B. 3—1 (16—14; 11—15; 15—5; 15—11); 
Energia I-O.R. București-Știința Iași 
3—8 (la 8, 7, 7,); Știința I.M.F. Cluj- 
Știlnța Timișoara 3—1 (12—15; 15—8; 
15—10; 15—41); Știința Arad-E.iergia 
Orașul Stalin 3—2 (13—15; 15—4; ' 
15—5; 15—IU.

1. Loc om. București
2 OCA
3. " știința Arad
4. Dinamo București
5. Energie București
6—7. Știința Cluj
6—7 Energia Or. Stalin
8. Progresul I.T.B.
9. Știința Timișoara

10. Știința Iași
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2
2
2
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2
2
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FE MININ:

13—15;

București, 
deși au 

lăsat im- 
su period-

Știința I.CJF.-Progresul Cluj 3—0 (la 
3, 1, 3); Dinamo București-Progresul 
București 3—0 (la 13, 11, 11); Loco

motiva București-Flamura roșie Cluj 
3—8 (la 14, 8, 10); Progresul Alba- 
Iulia-Voința Orașul Stalin 1—3; Voin
ța Sibiu-Energia București * 
6, 9).

3—0 (9,

6—0 4
6—0 4
6—2 4
4—3 3
3—3 3

1—2. Dinamo București 2 
' “ ’ ~ ** 2

2
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2
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1.—2. Loc. București
3. Voința Or. Stalul
4. Voința Sibiu
5. -6. știința I.C.F.
5.—6. FI. roșie Cluj
7. Progresul Buc.
8. Energia Buc.
9. Progr.

10. Progr.
Alba Iulia 
Cluj

2 
2 
2
1
1

0
• 
0
1
1

1
2
2
2

feminine susțin mîine jo-Echipele 
cu rile din cadrul etapei a IlI-a, 
fiind programate următoarele întîl- 
niri: Dinamo București-Voința Si
biu (sala Dinamo, ora 12); Voința 
Orașul Stalin-Energia București; 
Progresul Cluj-Progresul București; 
Flamura roșie Cluj-Știința I.C.F.; 
Progresul Alba Iulia-Locomotiva Bu
curești.

Azi la ora 14,30 se dispută în sala 
Dinamo meciul masculin C.C.A.-* 
Știința Iași (din etapa a IV-a).

MASCUUN
C.C.A.-Dinamo București 3-2 

(16-18; 12-15; 15-13; 15-10; 15-8)

ACTIVITATEA LA BOX

AVhai b.

VOJVODINA NOVI SAD A ÎNTRECUT 
ENERGIA I.M.B. TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, 24 (prin telefon). — Intilnirea internațională de 
box Vojvodina Novi Sad — Energia I.M.B. Timișoara a deschis 
sezonul pugilistic în aer liber. Meciurile au fost spectaculoase, re- 
marcîndu-se Petar Benedek, Zvonko Tkalcic (Vojvodina), Dăniiă 
Done. Andrei Farkaș și O. Cioloca (Energia I.M.B). Scor final: 
11—9 în favoarea oaspeților. Iată rezultatele tehnice în ordinea ca
tegoriilor: I. Szabo (E) b.K.O. rep I pe Stevan Madjaraev (V) ; 
Petar Arpasi (V) b.p. Ion Mora (E) ; Petar Benedek (V) b.p. A. 
Farkaș (E) ; Dânilă Done (E) b.p. Zvetozar Rakic (V) ; Damian 
Stoinov (V) b.p. Francisc Pazmani (E) ; Zvonko Tkalcic (V) b.p. 
Francisc Bucsay (E) ; Petar Stojanov (V) meci nul Iosif Hayer 
(E) ; Djordje Miloevic (V) b.p. Nic. Alexandru (E) ; O. Cioloca 
(E) b.K.O. rep. I Iovan Tipura (V) ; V. Mariuțan (E) b.p. Branislav 
Davidovic (V). (Sever Șerban — corespondent)

I. MILITARU ȘI LUDOVIC AMBRUȘ 
ÎNVINGĂTORI IN REUNIUNEA DE LA DINAMO

Gala de selecție a boxerilor de 
succesul scontat. Motivele ? Pe de o 
pescu, așteptată cu mare interes, n-a 
pttgiliștii (colegi de asociație) s-au

la Voința nu s-a bucurat de 
parte, reintrarea lui Petre Po- 
mai avut loc, iar pe de alta, 

_ . _ menajat uneori vădit și.
consecință, n-au arătat tot ce pot. Nu înseamnă însă că duminică 
djmineață, în sala Dinamo, n am asistat și la cîteva meciuri inte
resante. De pildă, partida dintre tînărul Ion Militaru și D. Boiangiu 
a atins momente de intens dramatism, ținînd încordată atenția spec
tatorilor. Cele două „pene" au luptat cu multă ambiție. In prima 
repriză, Bojangiu îl „prinde" pe Militaru cu un puternic croșeu și 
acesta este numărat Către sfîrșitul reprizei, este rîndul lui Boiangiu 
să fie ..groggy", dar intervine gongul. In roundurile următoare, gă- 
lățeanul este numărat de două ori și Militaru, ofensiv și tenace, 
obține o meritată victorie ța puncte. Tot în limitele categoriei pană, 
Nicu Popa, excedind în loviturile de dreapta, l-a întrecut categoric 
la puncte pe Constantin Bă’olu. Prezentîndu-se cu un antrenament 
sumar, campionul republican la categoria muscă. Ludovic Ambruș, 
a djspus totuși fără dificultate de gălățeanul Gh. Stoian. Ambruș a 
demonstrat o tehnică remarcabilă, care se cere însă întregită de 
o pregătire fizică corespunză'oare. Mult schimbat în bine, semigreul 
Adolf Cristea a obținut decizia la puncte asupra lui Liviu Coc. Intr-o , 
partidă caracterizată prin lovituri foarte dure, Nicolae Sto:an 
dispus la puncte de Petre Barbu. La categoria semimijlocie. Manon 
Florescu. cu un plus de tehnică și de orientare tactică, a cîștigat la 
puncte în fața lui Gtîgore Vlad.

Celelalte rezultate: cat. cocoș: I.
nană: I. Roseti și P. Baltă, meci nul.; cat. semiușoară: C. Gherașim 
b. p. Stan Bogoi; cat. ușoară: D. Adam și V. Bogoi, meci nul.

M. G.

p. Gh. Lache; cat.



Impresii asupra desfășurării probelor de fond 
la campionatele republicane de juniori

Discuții pe marginea celui de al doilea 
concurs atletic al anului...

Cele mai frumoase probe din ca
drul campionatului republican de 
juniori pe anul în curs, au fost 
ștafetele de 3x3 km fete și 4x5 km 
băieți. Cei care au asistat la des
fășurarea lor, au rămas mulțumiți 
pe de o parte datorită spectaculo
zității întrecerilor, iar pe de alta., 
a valorii la care au ajuns unii din
tre participant. Deși rezultatele 
înregistrate de componenții celor 
două probe n-au fost excepționale, 
totuși se poate spune că juniorii 
s-au apropiat mult de valoarea se
niorilor. De altfel, rezultatele au 
fost influențate 
sură de starea

Am anunțat 
probe au fost cîștigate de echi
pele asociației Voința. Dacă lc

în foarte mare mă- 
proastă a zăpezii.

la timp că ambele

pele asociației Voința. Dacă la 
băieți întrecerea nu a fost intere
santă decît pe parcursul prime
lor două schimburi — deoarece 
„cvartetul44 Voinței este în tota
litatea lui mult superior celorlalte 
formații, — în schimb, la fete,

«
înaintea intiln kii de gimnastică

Dime București
Dinamo Berlin (R.D.G.)

Crăciun,
Am admirat la aceste ti- 
combinații frumoase, exe- 
precise și elegante, un 

al ritmului șt al muzicii 
dezvoltat. Iată ce spunea

1

f

i

i

Reprezentativele asociației Di
namo, băieți și fete, au luat i 

parte duminică după-amiază U 
ultimul concurs de verificare 
înaintea înttlnirii ioternaționaie 
de gimnastică ce va avea loc 
duminica viitoare: Dinamo
București — Dinamo Berlin 
(R.D.G.). Pentru ca alcătuirea 
echipei să fie făcută cît mai 
judicios, au intrat în concurs 
toți compcnenții lotului asocia
ției Dinamo. Astfel am putut să 
constatăm cu satisfacție două 
lucruri și arrume: a), lotul nu 
se rezumă la „echipă”, adică la 
numai 8 sportivi fruntași întru- 
cît număritl mare al compo- 
tienților și valoarea lor apro
piată cer, îrrtr-adevăr, un 
concurs de selecție pentru a 

[ putea alcătui echipa în vederea 
viitoarelor întreceri și b). foarte 
multe gimnaste tinere, care în 

t curînd vor putea emite preten- 
[ ții la un loc în lotul republican 

de gimnastică (Emilia Ivan. Au- 
! relia Ionescu, Sevasta Ticu, Da
ria Crăciun, Constanța Naciu 

I etc.).
[ nere 
• cuții 
i simț 
i bi ne
, Elena Firea una din arbitrele 
[ concursului: ‘„îmi face o plăcere 
i deosebită să arbitrez întrecerea 
I acestor tinere gimnaste.

surprinde plăcut 
\ voi pleca de la 

cu siguranța că 
' curile" in lotul

fi serios „licitate". Din aceasta 
1 gimnastica noastră nu va avea 
\ decît de ciștigat”.

La băieți, o constatare fcnbu- 
' «urătoare: exercițiile Ia sol au 

lost executate pe muzică dove
dind că gimnaștii încep să 

; „simtă” muzica, să lucreze după 
; ea, să mărească amplitudinea 
j mișcării și să aibă o ținută 
i mai frumoasă în timpul execu- 
! (iei
; Și acrim, rezultatele tehnice: 
l individual compus: fete: 1. Emi 

lia Vătășoiu 36,60 p.; băieți: 1. 
Șt. Hărgălaș 52,70 p. lată acum 

; câștigătorii pe aparate: sol: 
Ileana Săcălici-Petroșanu (9,20) 
și N. Covaci 9,25; bară (birnă): 

i Emilia Vătășoiu (9,35) și H. 
I Orendi (9,30); paralele: Emilia 
; Vătășoiu (9) și Fr. Orendi 
' (8,35); sărituri: Emilia Vătă- 
- șoiu (9,20) și Al, Csapo (9,05);

cal: Fr. Orendi 9,30; inele: H. 
' Orendi 9,10. 

f

Mă 
nivelul lor și 
acest concurs 

in curind, „to- 
republican vor

lupta pentru primul loc a pasionat 
de la început pînă la sfîrșit. Una 
dintre favoritele acestei întreceri 
— echipa Recoltei — apare în cla
samentul probei de-abia pe locul 
IV. Acest lucru pare surprinzător 
deoarece lotul feminin al asocia
ției Recolta are o componență deo
sebit de valoroasă- De altfel, două 
dintre schioarele acestui lot, Mar
cela Bratu și Adam Estera, cuce
riseră cu puține zile înainte titlul 
de campioane în probele indivi
duale de 3 și 5 km. fond. Noi cre
dem că explicația acestei compor
tări poate fi găsită în două cauze 
și anume: 1) Antrenorul fondiste- 
lor de la Recolta, V. Oiteani^ a 
fugit, după cum spune un vechi 
proverb romînesc, după „doi ie
puri”, alcătuind două echipe „echi
librate”. Rezultatul acestei soco
teli poate fi găsit în concluzia a- 
cekiiași proverb, cu singura dife
rență că ștafetele antrenate de el 
au „prins” locurile 4 și, respectiv, 
5...; 2) Timpurile înregistrate în 
ștafete de majoritatea reprezen
tantelor asociației Recolta au fost 
slabe, fapt care ne face să credem 
că această diferență realizată de 
la o cursă la alta constituie ur
marea firească a unui greșit pro
gram de antrenament Dacă adău
găm la aceasta și faptul că după 
cursă unele dintre food i stele a- 
sociației Recolta au avut o stare

Campion în proba de 10 km. și component al echipei cun-oone de 
ștafetă 4x5 km., Dinu Petre (Voința) este juniorul ,„\'r. 1~ al pro
belor de fond. Iată-l in timpul unei curse, ai cărui rezultat a contri
buit la afirmarea sa... (Foto: L TIBOR)

MARȘ ȘAHIȘTII ENERGIEI ÎNVINȘI LA 
SCOR DE CEI AI ȘTIINȚEI:

„CUPA PRIMĂVERII**

Etapa a II-a a competiției de 
marș „Cupa Primăverii**  s-a des
fășurat duminică dimineața pe un 
traseu în circuit, cu plecarea și 
sosirea ia Stadionul Tineretului, 
întrecerea seniorilor, a prilejuit o 
luptă strînsă, și abia pe ultimele 
sute de metri maestrul sportului 
Ion Barbu a reușit să-și întreacă 
principalul adversar, Nicolae Liga. 
Este de remarcat preocuparea pe 
care o dovedește colectivul Știința 
Timișoara, care și-a trimis șl de 
data aceasta un reprezentant, tină- 
nul mărșăluitor C. Nourescu. Iată 
rezultatele tehnice. Seniori (io km): 
~ ion Barbu (Fi. r.), 2. N. Liga 
(FI. r.), 3. Grigore Anghel (Fi, r.), 
4. C. Nourescu (Șt. Tim.), 5. V. 
Teodosiu (Loc. P.T.T.), 6. 1. Păcu- 
raru (FI. r.); Juniori <3 km): 1. V. 
Dobre (Fi. r.), 2. A. Negulescu
(Surdo-muțl), 3. D. Roateș (Fi. r.) 
După două etape, clasamentul pe 
echipe este: 1. Flamura Roșie 62 
p., 2. Dinamo 72 p„ 3. Surdo-muțl 
74 p., 4. Metalul Armătura 151 p.

(Nieoiae D. Nicolae corespondent)

1.

3.

CONCURSUL ÎNOTĂTORILOR 
FRUNTAȘI

1.

Duminică dimineața. la bazinul 
acoperit Floreasca, înotătorii frun
tași s-au prezentat, din nou, ' la 
startul unor probe cu caracter de 
verificare. Iată rezultatele: BĂ
IEȚI; 400 m SPATE: 1. Gh. Ena 
che (Dinamo) 5:37,5; 2. M. Vasiliu
(Știința) 5:43,9; 3. Șt. ionescu 
(C.C.A.) 5:54,9; 400 m. FLUTURE:_ _ _ .. -------- -- ------- Kr

Al.
m. 

5:43,9;
5:54,9; 400

1. F. Heitz (C.C.A.) 6:21,5;
Goldberger (C.C.A.) 6:34,5; 
Schmaltzer (C.C.A.) 6:43.9;
LIBER: 1. A. Mărbdoiu 
1:03,4;
FETE;
Țincoca (C.C.A.) 6:46,9;
Dan (Șc. sp. tin.) 6:52,6: 
FLUTURE: 1. Elena 
greșul) 3:21,6;
(C.C.A.) 3:25,6; 3.
(Progresul) 3:28.8.

2.
3.
100

1. A. Măndoiu (Dinamo)
2. M. Olaru (Dinamo) 1:04,8; 
400 m. SPATE: 1. Henriette 

(C.C.A.) 6:43,9; 2. Maria
200 m.

Ghinea (Pro- 
Sanda Platon 

Marla Ouat»
2.

organică generală proastă, afirma
ția noastră apare pe deplin înte
meiată.

In general, probele de ștaletă 
ca și cele individuale ne-au dat 
posibilitatea să remarcăm două 
importante aspecte din timpul des
fășurării lor. Este vorba, în pri
mul rînd, despre valoarea pe care 
au atins-o unii concurenți ca: Di
nu Petre, Gh. Oprea, D. Bădescu, 
A. Zei del și Cincu la băidți. Io- 
landa Balaș, Marcela Bratu, Ane- 
lise Billes, Maria Solovăstm și 
Estera Adam la fete. Acești fon- 
diști și fondiste pot concura în 
scurt timp — daci-și vor cmtinua 
pregătirile cu aceeași atenție și 
conștiinciozitate — la valoarea 
seniorilor.

Trebuie să amintim apoi un fapt 
mai puțin imtxKurător și anHme, 
participarea redusă — mai ales a 
fetelor — la probele de fond, pre
cum și decalajul de valoare exis
tent între un mănunchi de 5—6 
schioare și restul concurentelor.

Insistiodu-se asupra aspectelor 
pozitive și remediindu-se. în măsu
ra posibilităților, cele negative, ne 
vom putea mindri într-un viitor 
apropiat cu un lot tînăr, masiv și 
puternic de londiști și fondiste ale 
căror rezultate să scoată din ano
nimat fondul romînesc.

ION OPRESCU

Dintre rezultatele întîlnMilor de 
șah de duminică se distinge victo
ria categorică a Științei asupra 
Energiei :7-l(Drimer - Ciocîltea l->; 
Popa -Seimeanu 1-6, Botez-Silber- 
maa l-t, Negrea-Nacht l-t, Pușcașu- 
Stanciu l-t, Dascălu-Dăneț l-t, Eli- 
sabeta Ionescu-Alexandra Nicoiau 
‘A—’/». Maria Tarapanov-Rodica Ma
no] eseu ',’s—’/î)- Tot în categoria sur
prizelor poate fi așezată victoria 
Locomotive! asupra Progresului Să
nătatea: 4*/j —3’/» (Ruseaescu-Ursea- 
nu 0-1, Andrițoiu-Samarian ’/»—:». 
Storojevschi-Zetlin l-t). Aîte rezul
tate: Progresul I.T.B.-Progresul F.B. 
4','j—2'j (1), Voința-Dinamo */« —1’/» 
/6).

In clasament conduce Știința cu 
ll'/i (1) ret-, urmată de Energia 14*/»  
rl). Dinamo 13’/î (4), Locomotiva ll’/j 
(1), Progresul I.T.B. 10 (1), Voința 7 
(5). Progresul Sănătatea S’/> (1), Pro
gresul F.B. 5'4 (2).
• La Cluj, turneul final pe re

giune a prilejuit o victorie comodă 
echipei locale Progresul, în ca-re 
joacă la primele mese Breazu, Ba
logh, Malcocl, Progresul Cfluj — 
invingînd Știința Cluj cu 5’/s—2‘/t 
și Voința Turda cu 8—0 — a cu
cerit primul loc cu un total de 13’/s 
pct. Pe * "
Cluj 9 
pct.. (E
• La 

echipe, 
I.P.S. “ 
conescu la primele mese), 
totalizat —
Urmează Voința R. Sărat 
Energia Raf. 4. Ploești 9 
Progresul Tîrgoviște 7‘/a 
Opreseu — coresp .)

locurile următoare: Știința 
pct. și Voința Turda 1V« 
BOCOȘ — coresp.)

Ploești s-au întrecut patru 
învingătoare fiind Energia 

Ploești (cu Radovici și Dia- 
care a 

posibile).
10 pct., 
pct. și 

pct. (I.

20 pct. (din 24

CAMPIONATUL DE GIMNASTICA 
AL UNIVERSITĂȚII „C. I. 

PARHON**

Duminică a avut loc. In sala 
,Carpați“ campionatul de gimmas-

„Ghinionul” concursului de atle
tism care a avut loc sîmbătă și 
duminică pe stadionul Tineretului 
n-a fost nici gerul, nici ploaia și 
nici măcar vîntul 
stinjenit întrucîtva 
rare. Concursul de 
ganizat de comisia 
avut pur și simplu

putea numi un concurs

de toate este cazul să 
despre utilitatea unei a- 
competiții, în condițiile

care să-i fi 
buna desfășu. 
verificare or- 
orășenească a 
„ghinionul" că 

a lost... al doilea din acest sezon 
Dacă era primul, atunci ar Ii be
neficiat de circumstanțele ate
nuante pe care le acordăm, după 
cum e obiceiul, unor manifestări 
inaugurale. Dar... a fost al doilea, 
și prea erau proaspete impresiile 
de la primul concurs, cu tot ce a 
avut el caracteristic: atmosferă 
entuziastă, ritm viu, organizare 
corespunzătoare și cîteva rezultate 
care vor rezista poate pînă la sfîr- 
șituf anului pe listele celor mai 
bune performanțe, ca să ne 
dăm seama cît de multe lucruri 
i-au lipsit celui de al doilea pen
tru a se 
reușit

înainte 
discutăm 
semene® 
pe care le-a avut la dispoziție pe 
stadionul Tineretului. Pe acest 
stadion se efectuează o serie de 
lucrări care au făcut ca o parte 
din amplasamentele destinate con
cursurilor de atletism să fie, tem
porar, indisponibile. Pe de altă 
parte, pista se prezintă în condi- 
țitmi cu totul improprii. Comisia 
orășenească a vrut să profite de 
timpul prielnic și să-și înscrie o 
nouă competiție la activ, oferind 
totodată atîeților prilejul unei 
verificări. Pentru asta nu era în
să nevoie ca întrecerile să se în
tindă în două jumătăți de zi, ci 
era mult mai indicat să se alcă
tuiască un program redus, comu
nicat din timp asociațiilor și care 
să corespundă caracterului de ve
rificare. Nu credem că forul diri
guitor al activității de atletism 
din București dispune de mijloace 
materiale chiar inepuizabile, in
cit să-și permită ca pentru un 
concurs intitulat toarte vag „de 
verificare", la care mobilizarea 
este făcută în pripă, să utilizeze 
un corp larg de arbitri, să risi
pească mijloace care ar putea fi 
folosite mult mai judicios. Cum? 
De mulți ani com'sia orășenească 
de atletism a scăpat din vedere 
un obiectiv de interes vital: popu
larizarea atletismului în Capitală. 
Se pot număra pe degete con
cursurile care au avut loc în ul- 
t mii ani pe alte stadioane decît 
Republicii și Tineretului. Cu un 
minim de amenajări, stadionul 
P.T.T- din șoseaua Mihai Bravu, 
stadionul Giulești, 23 August, ca 
să nu Găm decît aceste exemple, 
s-ar putea prezenta cel puțin la fel

JUNIORI: Fac.
p., JUNIOARE:

— — ; ; CAT. A 
Sandu Constantin 

fete: Heide Papp 
A II-a: băieți:

Guttman (Filologie); fete:

ticâ al Universității Parhon"
am București, la probele de juniori, 
junioare, cat. a II-a și cat. a IlI-a 
(băieți și fete). Iată rezultatele în
registrate: JUNIORI: Fac. Științe
Naturale 215, p., JUNIOARE: Fae.
Științe Naturale 216,70 p.; 
III-a: băieți: " ’
(fac. Chimie); 
(Filologie); CAT.
Herman ** „ _
Ane Calciu (Științe Juridice). (Stan 
Tudor și D. Dolberg — coresDon- 
denți)

JOCURI AMICALE DE HANDBAL

Duminică s-au disputat o serie 
de meciuri amicale Ge handbal or
ganizate, în special în scopul veri
ficării pregătirii echipelor. Iată 
cîteva rezultate: Flamura roșie Cts- 

nădie-Energia Sibiu 15-9 (10-2) „Recol
ta Jtmbolia-Energia Reșița 10—12 
(5—4) Știința Timișoara—Energia 
Constructorul Timișoara (feminin) 
5—2 (3—1) Flamura roșie Mediaș — 
Flamura roșie Sighișoara (feminin) 
7—3 (6—1); Flamura roșie U.T.V.Z.

- Mediaș — Voința Sibiu 9—11 (5—6).

ECHIPA MASCULINA DE HAND
BAL DINAMO BERLIN A ÎNVINS 

DINAMO ORAȘUL STALIN

Intilnând'U-se pentru a doua oară 
și la un scurt interval de timp, 
echipele masculine de handbal Di
namo Berlin și Dinamo Orașul Sta- 
îin au furnizat duminică după-a- 
miază pe Stadionul Tineretului din 
Orașul Stalin o partidă extrem de 
disputată. Deși au condus majori
tatea timpului, handibaliștii din O- 
rașul Stalin au trebuit d’in nou să 
părăsească terenul învinși, de a- 
ceastă dată din cauza lipsurilor în 
pregătirea fizică. Scorul final 11—10 
(6—7) pentru Dinamo Benin. Au 
înscris: Matz (5), Hirsch (3), Kula- 
wig (2), Naumann pentru oaspeți 
și Stănescu (3), Pahan (2), Donca 
(2) Schmitz II, Heichel, Streidferdt 
pentru gazde. (C. Gruia, corespon
dent).

Nicolae Ivanov (Dinamo) a 
reușit in cadrul ultimului concurs 
in aer liber o performanță va
loroasă : 15,75 m. la aruncarea 

greutății.
de bine (dacă se poate spune ast
fel !) ca și stadionul Tineretului, 
așa cum arăta el la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute. De mai bine de 
50 ani stadionul de la șosea este 
leagănul atletismului din Bucu
rești și credem că a sosit mo
mentul c® și în alte locuri din 
Capitală, tineretul, și în special 
tineretul școlar, să găsească con
diții cît mai bune pentru a se a- 
propia de atletism. Acțiunii 
C.C.F.S și a unor asociații de a 
înființa centre pentru copii pe a- 
ceste stadioane mărginașe, a or
ganiza concursuri cu participarea 
sportivilor fruntași, i-ar aduce un 
sprijin greu de măsurat.

Fără îndoială, și absența unor 
atleți fruntași a contribuit la di
minuarea valorii ultimului con
curs, Dar trebuie oare să instituim 
o... condică de prezență a atlețildr 
din lot la fiecare concurs? Este 
mai presus de orice îndoială că 
atleții fruntași și-ar da, tot con
cursul unei acțiuni largi de popu
larizare a atletismului, ca aceea 
preconizată mai sus. De fapt, ab
sențele cîtorva atleți de frunte de 
la ultimul concurs, n-au venit de
cît să ne arate încă odată cît de 
mare este prăpastia care s-a c.reat 
între un grop de sportivi de frun
te și marea masă a atîeților bucu- 
reșteni. Este suficient ca cei cîțiva 
atleți de frunte să nu se prezinte 
la start, pentru ca întregul con
curs să pară dintr-odată lipsit de 
importanță.

In concursul de pe Stadionul 
Tineretului s-au înregistrat totuși 
și unele performanțe, ca de pildă: 
15,75 m. la aruncarea greutății — 
Nicolae Ivanov (Dinamo), 3,80 
m. la săritura cu pto-ăjina — Me- 
todie Trandafilov (Dinamo) și 
Z. Szabo (C.C.A.); 46,55 m. la 
aruncarea discului — V. Mano- 
lescu (Dinamo); 16,2 sec. la 110 
m.g. — G. Vintilă (Știința); 1,50 
m. la înălțime — Adela Chivăran 
(Progresul); 52,65 m. la ciocan 
— C. Spiridon (Dinamo); 12,1 
sec la 80 m.g. — S. Băltăgeseu 
(Energia). |. MANOLIU

C. Dumitrescu (C.C.A.) victorios 
in prima cursă ciclistă pe șosea

Prima cursă pe șosea a sezo
nului a prilejuit victoria catego
rică a talentatului sportiv C. Du. 
mitrescu (C.C.A.), lapt care, desi
gur, nu surprinde de loc. St. Po- 
receanu, D. Munteanu, C. >an- 
dru, I. Constantinescu și ceilalți 
componenți ai grupului de 8 ci
cliști, evadați din pluton, chiar 
după primul kilometru, au contri
buit la realizarea unei medii orare 
de aproape 41 km. După C. Du
mitrescu, s-au clasat, în ordine: 
Șt. Poreceanu (C.C.A.), C. Șan- 
dru (FI. r.), Gh. Șerban (CC.A.J,
L. Zanoni (Dinamo). 1. Constan
tinescu (C.C.A), D. Munteanu 
(Dinamo) și R. Schuster (Dina
mo).

I.a categoria semicurse a ciști
gat M. Maxim (Loc. Gr. Roșie)', 
urmat de Ion Florian (Energia)) 
și C. Grigoreșcu (Recolta), iar la 
categ. oraș (din nou cu o mobili
zare insuficientă) victoria a reve
nit lui Niculae Matei (Energia), 
care a întrecut be 1. Badea (Re
colta) și E. Faniciu (Energia). La 
iuniori I. Stoica (C.C.A.) a cîștl- 

gat, botcivit .aștentărilor, întrecînd 
De dinamoviștii Adrian l'ănase și
M. Vidraru. iar proba feminină 
a revenit ușor Aureliei Drăghici 
(Dinamo).
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Dinamo București a ciștigat Cupa Festivalului.
intrecind pe C.C.A- cu un scor neașteptat: 7-2 (3-1)
In fotbal, mai mult ca în ori

care alt sport, de la o săptămînă 
la alta se pot întâmpla cele mai 
mairi „minuni". S-a văzut, din nou, 
acest lucru, cu prilejul finalei „Cu
pei Festivalului" disputată sîmbătă 
pe Stadionul Republicii. Echipa 
Casei Centrale a Armatei, care lă
sase o impresie destul de bună în 
meciul ou Dinamo-Orașul Stalin 
(în oiuda, tinereții și implicit a lip
sei de experiență a majorității 
componenților ei), a fost total de
pășită de Dinamo București.

Au lost rnai mulți factori care 
au determinat rezultatul meciului 
de sîmbătă, cu totul surprinzător 
în ceea ce privește scorul. Pe de 
o parte, Dinamo, într-una din for
mațiile sale cele mai bune era 
oricum favorit, dar a marcat și 
un sensibil progres față de jocul 
practicat în fata Locomotivei. De 
data aceasta, dioamoviștii au a- 
vut un mai bun echilibru între 
compartimente, iar atacul care 
ne a rămas dator data trecută, și-a 
regăsit cadența, a combinat mai 
bine în clmp și n-a avut ezitări în 
fața porții. (Cele 7 goluri marcate 
vorbesc de la sine !). C.C.A. a 
fost depășită de o manieră cate
gorică, în primul rînd pentru că 
pozițiile „cheie", tocmai ele, n-au

! „Cupa Primăverii” începe ...joi 

...și continuă duminică
Deoarece duminică joacă cu 

Makedonikos, Progresul Oradea 
își va disputa joi, pe teren pro
priu, meciul său cu Locomotiva 
București din cadrul „Cupei 
Primăverii".

Toate celelalte partide ale pri
mei etape vor avea loc duminică. 
In București, două jocuri : 
CCA — Știința Timișoara și 
Progresul — Energia Flacăra 
Ploești, care se vor juca după 
un program ce urmează a fi sta
bilit astăzi.

Evoluția selecționatei 
de juniori a R. P. R.

In „deschidere" la Progresul —
Makedonikos, reprezentativa de ju
niori care va reprezenta țara noa

stră la turneul F.I.F.A. din Spania 
a susținut un joc de verificare în 
eompania formației FI. roșie 7 No
iembrie. Evoluția tinerilor noștri 
fotbaliști a plăcut spectatorilor. Jo
cul lor a fost tehnic și spectaculos, 
valorosul lor adversar impunîndu- 
lc să se întrebuințeze în mod se
rios. Păcat că linia de atac are 
momente cînd concentrează jocul 
pe aripa dreaptă (poate din obiș
nuință, de cînd Mateianu, Raab și 
Bîscă jucau în același colectiv) și 
astfel randamentul este scăzut.

Juniorii au cîștigat cu 4—2 
(1—0) prin punctele înscrise de 
Raab, Ghită, Renye și Mateianu 
(respectiv Frigescu și Raica). For
mația : Popovicî (Cîmpeanu) — 
Bărbulescu, Petcu (Motroc), Mu- 
reșan — Emil Petre, Stanciu (Po
pescu) — Lupu (Bîscă), Raab, 
Bîscă (Mateianu), Nunu (Ghiță), 
Renye.

Cele mai recente evenimente 
sportive oglindite în imagini 

în 
revista ilustrată de sport

(MH3)
Nr. 6
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rezistat, fiind dimpotrivă, cele 
mai vulnerabile. Toma, în poartă, 
n-a mai fost, cum se spune, acel 
„înger păzitor", care dă încredere 
întregii echipe- Ivănescu, ca sto
per, n-are calmul și clarviziunea 
necesare acestui post și în plus, 
sîmbătă, trebuind să păzească și 
zona în care Anghel, în mare for
mă, se juca „de-a șoarecele cu pi
sica" cu fundașul Dragomirescu, 
a deschis drumul atacului dinamo- 
vist în centru. Și s-a mai întîm- 
plat ceva: jucătorii de la C.C.A. 
au mizat p-ea mult pe șutul lui 
Bukossy, l-au „căutat" mereu, 
chiar și în momentele cînd e>ra se
ver marcat de apărarea dinamo- 
vistă, bine organizată și promptă 
în intervenții sîmbătă, îndeosebi 
Lazăr, care a acționat ca un ade
vărat stoper .măturător".

Despre meci în sine, se poate 
spune că a avut aiura unei verita
bile întîlniri de campionat. S-a 
jucat în forță (uneori chiar accen- 
tuîndu-se în direcția aceasta!) și, 
în general, partida a fost dinami
că, plăcută de urmărit (Nu in fie
care zi se joacă un meci Dinamo 
— C.C.A. și se marchează 9 go
luri!). Cele 9 puncte au fost în-

Locirt 3 — Locomotiva,
Probabil că nici antrenorul Ro- 

nay nu spera Ca echipa pe care a 
întrebuințat-o sîmbătă în fața di- 
namoviștilor din Orașul Stalin, să 
obțină victoria cu 2—1 (1—0). 
Pentru simplul motiv că unspreze- 
cele Locomotivei București a fost 
de fapt o combinată cu Locomotiva 
M.C.F. Și totuși, această echipă 
improvizată — determinată de in
disponibilitățile din lotul Locomo
tivei București — a dovedit mai 
multă omogenitate, mai multă pre
cizie în combinații decît Dihamo 
Orașul Stalin. Din acest pur.ct de 
vedere. Filote și tinerii lui coechi
pieri de sîmbătă și-au întrecut par. 
tenerii de joc. Cît nrivește însă e 
ficacitatea și situațiile de gol, dina- 
moviștii au avut „partea leului". 
Nefructificată însă, fiindcă pe de o 
parte Dungu (deosebit de inspirat 
în două situații 100 la sută gol) 
iar pe de alta atacanții de la Ora
șul Stailin (înceți și nedeciși în 
fața porții) au făcut ca pe tabela 
de marcaj. în dreptul echipei Di
namo, să rămînă pînă la urmă doar 
cifra 1 și aceasta ca urmare a unui 
penalti transformat de Mihai (min. 
50). A fost golul egalizator, fiindcă 
Locomotiva conducea, printr un gol 
înscris tot din 11 m., obținut de 
Leahevici (min. 40). Cu 14 min. 
înainte de terminare, același LeaLe- 
vici avea să aducă victoria Loco
motivei printr-un șut din unghi di
ficil.

Arbitrul N. Mihăilescu (Bucu
rești) s-a dovedit mult mai... cura
jos chiar decît o cerea nu de mult 
ziarul nostru în privința acordării 
loviturilor de la 11 m. La primul 11

scrise în ordine de .- Lazăr Remus 
(min. 6), Costea (min. 8), Anghel 
(min. 13), Ene (min. 30), Bukossy 
(min. 47), Anghel (min. 50). La
zăr R. (min. 57), Lazăr R. (min. 
68) și Nicușor (min. 80).

Am reținut jocul lui Artgîiel. Re
mus Lazăr, Nicușor, Ene, I. La
zăr și Cozma (de la Dinamo), Bo
ne și Costea (de Ia C.C.A.).

Arbitrul, V. Măicănescu-Bucu- 
rești, a condus în ansamblu satis
făcător, dar dintr-o neatenție greu 
scuzabilă — deși o parte din vină 
o are și arbitrul de tușă G. Du
mitrescu — n-a sancționat poziția 
flagrantă de ofsaid din care An
ghel a majorat scorul de la 3—2 
la 4—2.

Formațiile:
DINAMO BUCUREȘTI: Cozma 

(Uțu) — AT Vasile, Lazăr, Izghi- 
reanu — Călinoiu, Nunwesller — 
Boian. Nicușor, Ene, R. Lazăr. 
Anghel.

C.C.A,: Toma (Voinescu) — 
Dragomirescu, Ivănescu, V. Dumi
trescu — Jenney, Bone (Bibere), 
— V, Moldovan (Cacoveanu), 
Ghibea. Bukossy, Marin Marcel. 
Costea.

JACK BERARIU 
S. MASSLER

locul 4 — Dinamo Orașul Stal»
m. (cel acordat Locomotivei) a dic
tat sancțiunea de pe locul unde 
CĂZUSERĂ cei doi jucători în lup
ta pentru balon și nu de pe locul 
unde SE COMISESE faultul (pe
trecut în ala-a careului) ; iar pe- 
naltiul dat lui Dinamo a avat mult 
„iz" de compensație...

Locomotiva: Dungu — Bogdan 
(Vărzan II), Stancu, Greavu — 
Bodo, Vărzan II (N'eamțu) — Mi
hai (Dobrescu), Leahevici, Filote, 
Mafteuță, Milea.

Dinamo: Bucur — Szakacs il, 
Moarcâș, Cincti — Hidișart, Cam
po — Mihai, Rădulescu — Szakacs 
I, Csegezi (Hulea) Eftimie.

tEf. I.).

C^onosport
militarii vor folosi cît mai mulți 
din componenții echipei lor de... 
zile mari și ca atare meciul va fi 
echilibrat. Un solist care se pare 
că se conturează destul de clar este 
progresul București care va întîlni 
Energia Ploești. Spre deosebire de 
meciul de mai sus, în cel urmă
tor — Flamura roșie Arad — Di
namo București — oaspeții au mal 
muite șanse de victorie decît gaz- 
de4e.

O dispută echilibrată este cea din
tre două coiege de asociație: Ener
gia St. roșu Oiașul Stalin și Ener
gia Petroșani. Va fi fără îndoială o 
dispută foarte dîrză și ca atare va 
trebui să indicați în egală măsură 
și 1 ?i 2.

Urmează patru meciuri din ca
drul campionatului italian. Primul 
dintre ele: Roma-Internazionale. In 
mod normai rezultatul trebuie să 
fie favorabil gazdelor. Ne este 
mai greu de ales un favorit la în- 
tîlnlrea dintre Genoa și Fiorentina. 
Un meci la care în momentul in
dicării pronosticurilor nu trebuia 
să ne lăsăm prea mult influențați 
de clasamente este Milan—Juven
tus. După 3 luni de-a lungul că
rora milanezii s-au arătat imbata
bili, duminică la Udine Mtilan a 
plecat steagul în fața gazdelor, ce-i 
drept la limită (1—2). Juventus firă 
a se arăta în mare formă, poate 
obține totuși o victorie dat fiind

DUMINICĂ
„CUPA FESTIVALULUI"

ARAD. — FI. roșie UT A—Știin
ța Timișoara 0—1 (0—1). A mar
cat Coman în proprie poartă. FI. 
roșie: Coman-SzCcs, Dușan, Far- 
mati-Capaș, Serfozo-Jurcă. Băcuț 
II, Petschowski, Tîrlea (Mercea), 
Schmiedinger (Seres?. Știința; 
Curcan-Zbîrcea, Brînzei, Fiorcscu- 
Cojereanu, Tănase-Gir'.eanu, Lere- 
ter, Ciosescu, Filip (Venturini). 
Boroș. Energia Constr.-Fl. roșie 
7 Nov. 4—2 (2—2).

CLUJ. — Știința-Locomotiva
3— 2 (2—1). Au marcat- Roșu, 
Crișan și H. Moldovan, respectiv 
Busch și Oprea. Sel. regiunii 
Cluj-Sel, oraș Cluj 4- 3 (ff--I).

TIMIȘOARA. Locomotivo-Ener- 
gia Metalul Arad 2—2 (0—1) 
Au marcat Ristin (2) pentru ară
deni, Ivanenco (li m.) și Katay 
pentru gazde.

ORAȘUL STALIN. — Energia 
St. Roșu-Energia Ue. tractoare. 
0—0. Steagul Poșu a aliniat jor- 
mafia: Constantinescu-Birsan, Ma
rinescu, Percea-Zaharia (Aron), 
P. Popescu-Hașotă, Ciripoi, Proca, 
Szigeti, David.

PLOEȘTI: Energia 1 Mai-Ener- 
gia Moreni 1—0 (0—0); MORENI: 
Energia Sinaia-Energia Tlrgoviște
4— 0 (0—0) și Energia Pelana-E- 
nergia Raf. 4 Cimpina 3—3 (3—1);

TG. JIU: Energia-Sel. tineret o- 
raș Tg. Jiu 4-0 (2-0); OȚELUL RO
ȘU: Energia-Energia 3 Reșița 4-0 
(1—0); CRAIOVA: Energia Elec- 
troputere-Știința 3—2 (0—2) și 
Locomotiva-Energia Constr. i—1, 
(1—1, 1—1, 1—1); CALARAȘI: 
Voința-Locomotiva Fetești 3—1 
(1—1) și Progresul-Victoria 1—1 
(0—0); IAȘI: Știința-Sel. orașul 
Iași 2—0 (1—0); T. SEVERIN: 
Locotriotiva-Energia Metalul 80 
0—2 (0—0) și Dinamo-Dinamo
Craiova 3—0 (1—0).

LONE A. Energia Minerul Pe- 
troșani-Energia Hunedoara 2—4 
(2—2). Au marcat: Smărăndescu. 
Sîrbu, Tetea și Nagy (Huned.), Flo- 
rea și Farcaș (petr.). Energia Mi-

vorba de o întîlnire de veche tra- 
diție. Ultima întîlnire italiană este 
cea dintre Udinese șl Lazio. Noi 
vom prefera gazdele — cu o com
portare bună pe teren propriu, do
vadă șl acel 2—1 cu Milan obținut 
duminică.

Programul concursului este în
cheiat de patru meciuri din ca
drul campionatului francez. Primul 
dintre ele: Monaco-Reims este un 
adevărat derbi al etapei. Ambele 
formații aspiră la titlu și în acea
stă situație noi vom prefe-a echipa 
gazdă. Liderul actual, St. Etienne 
ne apare solist în meciul pe care-1 
susține pe teren propriu cu Nice. 
In continuarea programului un 
meci foarte Interesant: Nîmes-Lens.
Gazd-ele cțsdează greu tfi foarte 
rar din punctele pe oare le pot 
obține pe teren propriu. Lens 
luptă cu șanse pentru primul loc 
fiind în același timp una dintre 
formațiile care s-au remarcat prin 
frumoasa comportare avută în de
plasare. Ca atare noi vom lua ca 
pronostic de bază. „X“-ul.

Și în sfîrșit ultimul meci al pro
gramului din 31 martie 1957. Sedan- 
Racing paris. Sedan este bine cu
noscută participanților ca o forma
ție specialistă în obținerea meciu
rilor egale. Racing paris se com
portă bine în deplasare și are în
dreptățite aspirații la un loc de 
frunte. Iată dece noi vă sfătuim 
să vă încheiați buletinele cu: X. 2.
• Astăzi după amiază începînd de 

la ora 18 va avea loc la Agenția 
Centrală Pronosport din Calea Vic
toriei nr. 9 tragerea din urnă a 
premiilor speciale acordate varian
telor cu „0“ rezultate de la concur
sul nr. 10 (etapa din 10 martie).

IN ȚARĂ
nerul a aliniat echipa: Crîsnîc 
(Gram)-Romoșan, Coman, Panait 
(Farcaș)-Tîrnoveanu (Deleanu), 
Farcaș (Tîrnoveanu) -Paraschivâ 
(Czako), Florea, Ciurdărescu (Mol
dovan, Paraschiva), Gabor, Sima.

MEDIAȘ. — Energia-Energia G. 
Turzii 2-—1 (0— 0). Aii marcat: 
Langa și Butnaru, respectiv Bu
ruian.

CONSTANȚA. — Locomotiva- 
Dinamo Bacău 3—2 (3—2). Au 
marcat: Popa, Avasilichioaie și Io- 
nescu, respectiv Horja și Binder.

SIBIU. — Progresul-Energia 
Minerul Lupeni 2—2 (2—0). Au 
marcat: Moldovan șl Văcaru (P.) 
și Costea (2) pentru oaspeți.

TG. MUREȘ. — Recolta-Voința 
Textile 2—1 (1--0). Au marcat 
Meszaros II și Jozsi, respectiv 
Vass.

IAȘI: Energia Constr.-Fl. roșie 
0—0 și Energia Penicilina-Locomo
tiva ICCF 1—1 (1-1); BOTO
ȘANI: FI. roșie-Progresu! Rădăuți 
0—2 (0—1); DOROHOI: Progre- 
sul-Progresul Botoșani 4- 1 (1—0);

TECUCI: Victoria-Energia Bîrlad 
4—0 (2—0); BRA1LA: Dinamo-Di
namo Bîrlad 1—2 (0--1); TG 
JIU: Energia-Energia Minerul Lo- 
nea 3—1 (0—1) și FI. roșie Ener
gia 81 3—8 (1—4), PAȘCANI: 
Locomotiva-Recolta Fălticeni 2—3 
(I—1); BAIA MARE: Dinamo-Di
namo 6 București 1—2 (I—1) și 
Energia Trust Miner-Progresul Bis
trița 1—3 (1—2); GALAȚI: Știința. 
Știința București 1—5 (0—1) și 
Locomotiva-Energia SNG 2—0 
(0—0); BRAD: Progresul-Energia 
Orăștie 5—0 (3—0).

JOCURI AMICALE
BUCUREȘTI. — Locomotiva 

Gara de Nord-Energia Flacăra 
Ploești 2—6 (1—2). Au maicat: 
Leahevici și Dragomirescu (L.j, 
Dridea (2), Bădulescu (2) și Cio- 
boată (2) pentru ploeștem. For 
mafia Energiei! Marosi (Sfetcu)- 
Pahonțu, Marinescu, Topșa-Cos- 
moc, Neacșu-Bădulescu (Zaliaria), 
Tabarcea, Dridea, Dumitrescu (Cio- 
boată), M. George (Bădulescu).

SĂ PĂZIM 
BUNURILE 
OBȘTEȘTI!
lată două imagini surprinse 

duminică, pe Stadionul 23 Au
gust, de foto-reporterul ziarului 
nostru, L. Tibor. Nu e așa că 
ele impresionează neplăcut pe 
toți cei ce, intrind pe un teren 
de sport, înțeleg să păstreze 
ordinea și disciplina, contribu
ind în felul acesta la buna des- 
îășurare a manifestațiilor spor
tive ?

Din păcate — după cum se 
vede din aceste fotografii și 
după cum ați putut- constata 
șl Dv„ în repetate rîndurl — 
există unii spectatori lipsiți de 
răspundere, care dintr-un spirit 
de harță, sau pur și simplu 
pentru a-și crea un gen de 
„distracție", nu-și păstrează 
locurile pentru care au cum
părat bilete, sar peste bănci, 
deteriorează gardurile de sir- 
mă sau strivesc în picioare 
rondurile cu flori proaspăt a- 
ranjate de miini harnice.

Lipsiți de cea mai elemen
tară conștiință cetățenească, a- 
cești spectatori distrug cu ne
păsare bunuri obștești, degra
dează stadioane la construirea 
și întreținerea cărora, pe lingă 
sumele mari de bani cheltuite, 
s-a. pus atâta suflet, atita sin
ceră și frumoasă pasiune.

După o evaluare sumară, nu* * 
mai duminică, pagubele pro
vocate de spectatorii care nu 
au înțeles să respecte ordinea 
și avutul obștesc, se ridică la 
aproape 20.000 lei!

Iatâ' cum arată un buletin Pro
nosport cu 12 rezultate exacte la 
concursul nr. 12 (etapa din 24 mar
tie 1957):

I. Progr. Buc.-Makedonikos 
Salonic 1

II. Fiorentina-Boma X
HI. Lazio-Napoli X
IV. Spăl-Bologna 1

V. Udânese-Milan 1
VI. Triestina-Genoa 1

VII. Padova-Palermo l
VTII. Intemazionale-Torino 1

IX. Verona-Alessandria 1
X. Bari-Catania 1

XI. Bordeaux-Troyes X
XII. Sport Atletic Parts-Lflle 2

In urma trierii și omologării celor 
826.889 variante depuse la concursul 
Pronosport nr. 12 din 24 martie 
1957 au fost stabilite următoarei* 
premii:

premiul I: 7,1 variante oi 12 re
zultate exacte, revenind fiecăreia 
cite 27.519 lei:

Premiul II: 346,3 variante cu 11 re
zultate exacte, revenind fiecăreia 
cite 680 lei:

Premiul III: 4183,48 variante cu 10 
rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cite 84 lei.

• Așteptate cu atîta nerăbdare de 
p<articipanți, meciurile din cadrul 
„Cupei Primăverii*' și-au făcut în- 
sfîrșit apariția în programul con
cursului Pronosport nr. 13 din 31 
martie.

Prima întîlnire este cea care 
opune formației campioane — Casa 
Centrală a Armatei — redutabila 
echipă a studenților timișoreni. Noi 
nu ne îndoim însă că duminică

Asemenea scene ca acelea 
din fotografiile noastre nu tre
buie să se mai repete. Iar dacă 
se repetă, cei vinovați de dis
trugerea bunurilor obștești, tre
buie trași la răspundere în fața 
justiției, potrivit legilor în vi
goare.



După campionatele mondiale de tenis de masă de la Stockholm
Rezultatele obținute de reprezen

tanții tenisului de masă clin 
R.P.R. la recenta ediție a campio
natelor mondiale de la Stockholm 
au dat loc la o serie de aprecieri 
și comentarii. Concluziile asupra 
comportării jucătoarelor și jucători
lor noștri vor fi trase cu prilejul 
ședinței care va avea loc la 1 a- 
prilie. Pînă atunci, socotesc insă că 
este necesar să aduc unele lămu
riri.

Fără îndoială că rezultatele re
prezentanților noștri la campiona
tele mondiale din capitala Suediei 
sînt nesatisîăcătoare. Din capul 
locului trebuie spus că din cele 17 
titluri mondiale cucerite pînă a- 
cum pentru R.P.R-, 6 au fost cîș 
tigaie de Angelica Rozeanu singură 
iar celelalte 11 prin contribuția el 
hotărîtoare. Și in acest an șansele 
noastre la cîștigarea vreunui titlu 
mondial erau în funcție de randa
mentul pe care îl va da Angetica 
Rozeanu. La Stockholm, Angelica 
Rozeanu a corespuns din punct de 
vedere tehnic și al pregătirii fizice, 
dar ea nu s-a mai putut concen
tra spre sfîrșitul competiției. Pe 
măsură ce campionatul avansa și 
programa meciuri mai grele. Ange
lica Rozeanu arăta o slăbire a pu
terii de concentrare, fapt care a 
dus la realizarea unor rezultate 
snb valoarea posibilităților ei.

Dintre rezultatele slabe de la 
Stockholm ne vom opri în primul 
rînd asupra celui de Ia proba de 
dublu femei, unde noi am pierdut 
titlul suprem. Mosoczi și Simon, 
care au eliminat cuplul Angelica 
Rozeanu—Ella Zeller, alcătuiesc o 
pereche slabă, deși au cucerit titlul 
mondial. Cît privește „Cupa Corbil- 
lon“, a fost pierdută în fața unor 
adversare mai bune în acel moment 
decît jucătoarele noastre.

Echipa masculină a rost învinsă 
de formația R.P. Chineze, clasîn- 
du-se pe locul 5, deci cu două locuri 
mai jos decît anul trecut. Nu tre
buie uitat însă faptul că la Stock
holm au participat și puternicii ju
cători unguri și iugoslavi.

Progresul a întrecut 
cu destule emoții 

pe Makedonikos
(Urmare din pag. 1).

jocul. Portarul Belkas. 
A. Tasopoulos, mijlocașul 
șf centrul înaintaș Rizos 
jucătorii care s-au impus 
mult, alături de Caricas,

în repriza a doua ei au construit 
atacuri tot mai periculoase și mai 
eficace. De data aceasta, mingea 
a fost purtată mai mult pe jos și 
astfel Progresul și-a asigurat și 
superioritatea teritorială. înaintarea 
deși a tras mult la poartă (a avut 
patru „bare"), a ratat însă foarte 
multe ocazii pînă cînd a reușit să 
pecetluiască scorul partidei la 2—0. 
prin golul înscris în mîn. 89 de 
Ozon.

Rezultatul este meritat. De altfel, 
nici oaspeții nu-1 contestă. Antre
norul echipei Makedonikos, Con
stantin Karakominos. ne-a spus 
seara, după meci: „Sînt mulțumit 
de rezultat. Echipa noastră a ju
cat pentru prima dată în străină
tate, pe un teren cu iarbă, în fața 
unui public neobișnuit de numeros 
și a unui adversar puternic". 
Oaspeții ne-au impresionat prin pu

terea lor de hiptă, prin însuflețirea 
și rapiditatea cu care joacă, grație 
cărora se pot regrupa cu ușurință— 
în apărare sau atac — după cum 
Impune 

stoperul 
loanidis 
au ..fost
cel mai
Ozon, Știrbei, Oaidă, Soare și Mi- 
hăiiescu (în repriza a doua) din 
echipa Progresului. Arbitrul D. 
Schulder (secondat corect la tușă 
de St. Constantineșcu șl Gh. Năs- 
tase i) a condus bine formațiile:

PROGRESUL: Birtașu — To
nta, Caricaș, Soare —• Știrbei, 
Mihăilescu, — Oaidă, lonescu 
(Banciu), Ozon, Dinulescu (Smă- 
răndescu), Moldoveanu.

MAKEDONIKOS ; Belkas — Sa- 
vîdis, A. Tasopoulos, Krriakidîs — 
loanidis (D. Tasopoulos), Fotiadis 
— Papaioanu, D. Tasopoulos (Lsun- 
bridis), Rizos, Naziridis, Timbulidis 
(Gheorghiadis).

Joi oaspeții vor juca la Sibiu, cu 
echipa locală Progresul.

P GAȚU

Angelica Rozeanu a fost învinsă 
de Watanabe, iar Ella Zeller, deși a 
eliminat-o pe campioana mondială 
din 1956, Okawa, a pierdut totuși 
în proba pe echipe la ambele ju
cătoare chineze. Reiter, după ce a 
învins patru adversari, printre care 
pe Bergman și Szeppesi, a fost de
pășit de germanul Schneider. Gant
ner a fost eliminat în primul său 
meci de chinezul Fu Tzi fan iar 
Pesch a pierdut și el tot în primul 
meci la apărătorul chinez Tzian 
Tiun nin. Harasztosi s-a prezentat 
bine in proba de simplu fiind în
vins doar de Berczik. O comportare 
bună a avut Maria Golopența care 
la simplu a pierdut — în al treilea 
tur — la campioana mondială 
Eguchi iar la dublu femei a reușit 
împreună cu scoțiană Elliot să eli
mine puternica pereche japoneză 
Eguchi—Watanabe.

Care este explicația acestor re
zultate slabe? Voi încerca să arăt 
unele cauze.

In primul rînd este bine de pre
cizat că aceste campionate mondiale 
au fost cele mai grele dintre toate 
cele desfășurate pînă acum. Au 
luat parte 38 de țări cu aproape 
400 de jucători și jucătoare, în 
timp ce anul trecut Ia Tokîo au con
curat 17 țări cu un număr de 140 
de jucători și jucătoare. La Stock
holm nu a lipsit nici un nume cu 
răsunet din tenisul de masă mon
dial iar unii jucători ca cei japonezi 
și chinezi s-au prezentat intr-un 
mare progres.

In al doilea rind, pregătirea ju
cătoarelor și jucătorilor noștri 
fruntași a avut deficiențe. Astfel, 
pregătirea fizică generală nu a stat 
în centrul preocupărilor antrenori
lor și jucătorilor, fiind făcută la 
întîmplare iar uneori nu s-a făcut 
de loc. Apoi, antrenamentele nu au 
fost în suficientă măsură urmărite 
și controlate de colectivul de an
trenori (responsabil Nicu Nau- 
mescu), de inspectorul de tenis de 
masă Paul Georgescu, de directorul 
jocurilor sportive și de membrii co
misiei centrale.

In ceea ce privește metodica an
trenamentelor, concepția nu a fost 
ofensivă, deși era știut faptul că ja
ponezii și chinezii sin! cunoscuți ca 
excelenți ofensivi, și deși jucătorii 
japonezi dețin supremația tocmai 
prin acest stil. S-a neglijat faptul 
că asemenea jucători pot fi depășiți 
numai cu acțiuni ofensive.

Noi nu am sezisat Ia timp acest 
lucru mulțumindu-ne doar cu re
zultatele obținute în fața jucători
lor europeni. Este evident că acea
sta a constituit o subapreciere a

Cu o formație ti nării

Echipa de rugbi Locomotiva Grivița Roșie a realizat 
o victorie pe cît de surprinzătoare, pe atît de valoroasă

tării cu scorul 
în derbiul celei 
a campionatului 
scorul în sine 
prea mult, totuși

Ținînd parcă cu tot dinadinsul 
să-și continue seria victoriilor di
recte asupra echipei Dinamo, rug- 
biștii de Ia Locomotiva Grivtța 
Roșie i-au întrecut duminică din 
nou pe campionii 
de 9—3 (6—0), 
de a doua etape 
republican. Dacă 
pare a nu spune 
ținem să subliniem de la început 
că victoria feroviarilor ni s-a pă
rut mai clară, mai concludentă 
și mai meritată ca oricînd. Dacă 
la cele 9 puncte marcate din situa
ții clare de atac (trei prin Tibu- 
leac — lovitură de pedeapsă — 
și două încercări, spectaculos rea
lizate, de înaintarea, ceferistă, 
prin Picu și Moraru) se adaugă 
cele 60 de minute și mai bine de 
dominare categorică, victoria Lo
comotivei apare ca perfect nor
mală. Cum a fost realizată? In 
primul rînd datorită superiorității 
înaintării, care a avut în Moraru 
un excelent conducător de joc. 
Această superioritate s-a concre
tizat îndeosebi în jocul de cîmp, 
unde înaintarea Locomotivei a stă-, 
pînit jocul, combinînd mai mult 
și mai bine, fapt care a dus la rea
lizarea celor două încercări. Dacă 
în grămezile ordonate baloanele 
au fost împărțite aproape egal, 
în schimb, în margine înaintașii 
feroviari au dominat net, cîștigînd 
majoritatea mingilor datorită de
tentei foarte bune a lui Riisu, Co
cor si Stoenescu. ca și grămezilor 
deschise, efectuate cu promptitu
dine și eficacitate.

In avancronica meciului subli
niam superioritatea treisferturilor 
dinamoviste, dar pe terenul de

fruntași, a lipsit pentru 
lotului republican stimu- 

concurenței altor jucători 
le ia eventual locul. UnîF 
ca Gantner ți Golopența

masă. Sala 
antrenat pri- 
fost deseori 
(inanrfestajii

perspectivelor de dezvoltare a teni
sului de masă japonez.

Din cauza numărului restrâns de 
jucători 
membrii 
lentul 
care să 
jucători 
sînt refractari la îndrumările date 
de antrenori. De asemenea, trebuie 
arătat faptul că nu a existat o co
laborare în cadrul colegiului cen
tral de antrenori, deseori ieșind la 
iveală numeroase neînțelegeri. Tot
odată cred că a fost o orientare 
greșită faptul că s-a alcătuit cuplul 
Gantner—Reiter și nu Gantner — 
Harasztosi, ultimul fiind un exce
lent jucător de dublu.

Un lucru care a dăunat foarte 
mult bunei desfășurări a pregătirii 
loturilor noastre republicane a fost 
fără discuție lipsa unei săli cores
punzătoare, pusă la dispoziția frun
tașilor tenisului de 
Horească, unde s-au 
mii noștri jucători a 
afectată altor scopuri 
artistice, culturale etc ), fapt care 
a privat Iotul republican de conti
nuitate în pregătire și de antrena
ment în condiții de concurs, (di
mineața, după-amiaza, seara și 
chiar seara iîrziu). Din această 
cauză aproape două luni am fost 
nevoiți să schimbăm locul de antre
nament în condiții puțin satisfăcă
toare. Vina pentru aceste lipsuri 
revine în primul rînd conducerii 
C.C.F.S.-uhri.

In urma pregătirii efectuate pînă 
acum ca și din desfășurarea cam
pionatelor mondiale de la Stock
holm se pot trage o serie de învă
țăminte care să ne ajute în antrena
mentele viitoare.

Trebuie insistat cu toată hotărî- 
rea pentru trecerea de la concepția 
actuală defensivă la o concepție 
modernă, net ofensivă.

Este necesar în primul rind, 
schimbarea modului ci pregătire și 
a concepției de ioc de pînă acum, 
adoptîndu-se unele din sistemele 
practicate de japonezi. De pildă, 
trebuie făcută o pregătire fizică ge
nerală cxers>indu-se mișcări de 
gimnastică acrobatică, exerciții spe
ciale de suplețe și mobilitate, etc. 
De asemenea, este necesară efec
tuarea unor exerciții și teme speci
fice pentru jocul eminamente ofen
siv și pen(ru contraatacuri.

Din experiența Stockhoimului se 
•nai poate trage concluzia că pînă 
și un redutabil jucător defensiv ca 
maghiarul Zoltan Berczik a fost 
totuși învins cu ușurință de jucă
torii japonezi, ofensivi prin exce- 
lență, deși diferiții specialiști și 

Folosind o tactică adecvată, bazată pe valorosul ei pachet de înain
tași, Locomotiva Grivtța Roșie a depășit net echipa dinamoviștilor. 

In fotografie înaintașii feroviari
joc tinerii atacanți feroviari s-au 
descurcat foarte bine, ținînd să 
ne dezmintă. Neintimidîndu-se de 
renumele și rutina adversarilor, 
bine „serviți" de jumătatea la gră
madă — Stănescu — ei au jucat 
curajos, blocînd cu promptitudine 
treisferturile dinamoviste și com- 
binînd uneori peste așteptări. De
sigur că toate aceste atribute ale 
echipei feroviare explică într-o 
bună măsură înfrîngerea dinamo
viștilor. Dar cauza acestei întrln- 
gerî rezidă în primul rînd în în
suși jocul lor dezorganizat. Echi
pa, care ni s-a părut lipsită de 
convingere, a desfășurat un joc 
steril, fără orizont- Aripile tor-

De

presa de la noi ți din străinătate il 
considerau ca imbatabil și favoritul 
nr. 1 al campionatelor. Prezumții 
care s-au dovedit însă greșite. Deci 
cu atît mai mult se impune con
cepția ofensivă in pregătirea jucă
torilor noștri.

Calendarul internațional va tre
bui orientat pentru a avea întiiniri 
cu echipe și jucători cu concepții 
de joc cit mai variate, întiiniri in 
care să nu lipsească meciurile cu 
jucătorii japonezi, chinezi etc.
asemenea, în cazul cînd nu se va 
ajunge la o standardizare a pale
telor, va trebui să utilizăm diverse 
compoziții de cauciuc, burete, soft 
pentru o cît mai bună acomodare a 
jucătorilor noștri. Este necesar în 
acelațj timp să obișnuim pe unii 
dintre jucătorii noștri, mai ales pe 
cîțiva dintre cei tineri, cu diferite 
orize toc, etc. Mesele de joc vor 
trebui să fie confecționate dintr un 
material mai moale, cît mai ase
mănătoare celor de la campionatele 
mondiale ți nu ața cum a fost 
pînă acum cînd mesele noastre di
fereau cu mult față de cele din 
străinătate. Este absolut necesar 
o cantitate mare de mingi care să 
poată fi folosită de către toți ju
cătorii fruntași. De asemenea, va 
trebui studiată urgent ți temeinic 
fabricarea mingilor la noi în țară.

O problemă de cea mai mare 
importanță este aceea a folosirii 
unei săli în exclusivitate pentru lo
tul republican de tenis de masă. 
Vor trebui să fie înființate centre 
de copii în toate orașele din țară.

Colaborarea dintre colegiul cen
tral de antrenori și serviciul de me
todică din C.C.F.S. să se facă în 
mod continuu și în deplină înțele
gere. De asemenea, este necesară 
o colaborare mai strinsă între fac
torii care răspund de pregătirea Io
tului R.P.R. și subcomisia medicală 
din comisia centrală.

lnvățînd din experiența acumu
lată în special în acest an, apli- 
cînd in mod curajos și creatcr prin
cipiile tenisului de masă modern, 
lucrind cu perseverență și seriozi
tate, am convingerea că tenisul 
nostru de masă îți va păstra și 
mai departe prestigiul cucerit in 
anii din urmă, că jucătoarele și ju
cătorii noștri vor fi aceeași îndrep
tățiți preiendenii la cucerirea titlu
rilor mondiale.

Intervalul de doi ani pînă la 
viitoarea ediție a campionatelor 
mondiale va trebui folosit din plin 
pentru atingerea obiectivelor pro
puse.

ALEX. GRUIA
directorul Direcției jocuri sportive 

din C.C.F.S./CM.

atacă... (Foto; I. MIHAICA)
mației dinamoviste — Ghiuzelea 
și Floarea — prost servite, nu au 
avut mingi, deși s-a văzut clar că 
atunci cînd Ghiuzelea are baionul 
el este periculos (de altfel a și 
înscris în urma unui atac, trei 
puncte). In general, echipa a jucat 
slab, iar noi am reținut doar pe 
Iordăcliescu și Ilie Ion. Poate acest 
lucru s-a datorat și unei nervo
zități excesive, manifestată în spe
cial din momentul în care a în
ceput să se contureze victoria le- 
roviarilor, nervozitate ce s-a tran
smis apoi și echipei Locomotiva 
dăunînd spectacolului. /Arbitrul C. 
Munteanu, care a condus cu auto
ritate, a eliminat, din această

Aviatorii sportivi
în plin antrenament

urmînd a fi selecțio- 
zborul de noapte,

Poate n-ați știut, dragi cititori, 
că nu numai stadioanele cunosc 
duminica freamătul intens al vieții 
sportive, ai și cîmpurile de zbor re. 
zervate formării și antrenării tine
rilor care iubesc sporturile aeriene. 
Tocmai de aceea am profitat de 
frumusețea dimineții însorite de 
duminică și am alergat pe aerodro
mul Gitilești unde i-am surprins în 
plină activitate pe piloții antrena- 
mentiști din Capitală. După zboru
rile de iarnă, cu, schiuri în loc de 
roți la avioane, ei au trecut acum 
la zborurile de antrenament meto
dic pentru a se perfecționa în vede
rea competițiilor care-i așteaptă. 
Programul este însă mult mai dificil 
ca pînă acum. Instructorii pun un 
accent deosebit pe zborul tară vi
zibilitate — pilotaj cu cabina aco
perită. în care sportivul învață să 
stăpînească avionul în condiții 
identice cu zborul în nori — cei 
mai buni 
nați pentru

In plus, antrenamentiștii execu
tă un program obligatoriu de 
acrobație aeriană (looping, tonou, 
ranversări, răsturnări, vrie, zbor 
pe spate etc.) iar în programul 
de lucru normal s-au adăugat 
anul acesta exerciții de urcare în 
cel mai scurt timp la o înălțime 
dată, element esențial în tentati
vele de record.

Dintre sportivii pe care i-am vă
zut la lucru, se'ecționabili în ve
derea întîlnirilor din acest an, am 
remarcat pe desenatorul 
Marin de ia l.P.l.U., <
Vâsile Nenciu de la Casa Scînteil, 
funcționara Antoaneta Boilă de la 
ziarul Muncitorul Sanitar, manipu- 
lantu! Leon Stănescu de Ia I.T.B., 
funcționarul Marcel Culuri de ia 
Prodexport și alții care își petrec 
timpul liber antrenîndu-se de zor. 
Ei ne-au declarat că sînt bucu
roși de introducerea noilor ele
mente în metodica antrenării pi- 
loților sportivi: zbor fără vizibili
tate, zbor de noapte, acrobație, 
care, completate cu un instructaj 
teoretic în pas cu progresele re
cente ale aviației sportive, le vor 
asigura înalta pregătire cerută 
în competiții și concursuri. De alt
fel, antrenamente similare se des
fășoară în toate centrele de zbor 
cu motor din țară și nu peste mult 
cei mai buni piloți sportivi se vor 
întrece în aer pentru locurile de 
frunte în campionat, pentru sta
bilirea și doborîrea de noi recor
duri în sportul cu aripi din țara 
noastră.

I Istodor 
contabilul

I. V. POPA

cauză, nu mai puțin de cinci ju
cători; trei dinamoviști și doi 
feroviari, ceea ce, trebuie să recu
noaștem. este toarte mult pen
tru două echipe fruntașe ale rug- 
biului nostru, al căror joc și com
portare ar trebui să constituie un 
exemplu pentru toți.

Celelalte jocuri din cadrul cam
pionatului categoriei A s-au soldat 
cu următoarele rezultate: 
fast. Mine — Locomotiva 
3—0 (0—0): Progresul
Energia Petroșani 6—0
Energia Republica — 
I.S.P. 0-18 (0-3); Energia 
Ploești — C.C.A. 0—23 
In general, victorii clare, exceptînd 
prima partidă care a dat loc unei 
dispute dîrze, dar de multe ori 
confuză.

Iată acum și clasamentul după 
primele două etape:

2 2 0 0 46: 3 6
2 2 0 

o 
• 
o 
o 
o 
o

Știința
P.T.T.

F.B. — 
(0-0); 

Energia
DGSM 

(0—IU)

1. —C.C.A.
2. —Energia I.S.P.
3. —L-tiva Gr. Roșie
4. —Dinamo Buc.
5. —Știința Inst. Mine 2 1
6. —Energia Republica 2 1
7. —Progresul F.B. 2
8. —Locomotiva P.T.T. 2 
9—18. Energ. DGSM.

Ploești 2
9—10, Energia Petr. 2

5 2
2 1

3:13 
9:27 
3:26

1 
o

2
2
jocurile 
campio- 
următo-

3:26 
6:26

o o
_______ ____ .09

Mîine se vor desfășură 
celef de a treia etape a 
natului republican, după 
rul program: Energia F.S.P.— Ener
gia D.G.S.M. Ploești, teren Ener
gia IS P ora ÎS; D’namo— Pro
gresul F.B., teren Dinamo ora 16; 
Locomotiva P.T.T. — Locomotiva 
Gri vița Roșie teren P.T.T. ora 16; 
C.C.A. — Stiinta Inst. Mine te
ren Tineretului IV ora 16; iar la 
Petroșani va avea loc partida din
tre echipa locală Energia și Ener
gia Republica din București.



IT
„Așteptăm cu nespusă bucurie vizita echipei Prcgresnl 

la Salonic” 4
If’ IJOfl nif l

SPORTIVI DIN TOATĂ LUMEA SE PREGĂTESC PENTRU
t'on a

(urmare din pag. /}

live, ci a unui oficial. L-am „pre
venit" și noi că avem o misiune 
cvasioficială și 
rare spontană

din această colabo- 
a rezultat următo-

PAPAIOANU (Makedonikos)
văzut de Neagu

rul autograf, a cărui traducere In 
limba, romînă sună astfel;

„Din partea conducerii, jucători
lor și suporterilor- echipei atletice 
și de fotbal Makedonikos-Salonic, 
salutăm publicul iubitor de sport 
din București și din întreaga Ro- 
ndnie". Cosemnatari: Af. Țir°n- 
ghelos și D. K.araghjorghis, dia 
conducerea echipei Makedonikos.

Din convorbirea, care a urmat 
acestei scurte introduceri am a- 
flat o serie de lucruri interesante 
despre călătoria fotbaliștilor greci 
la București. Ni s-a spus în pri
mul rînd că invitația echipei Pro
gresul a stîrnit la Salonic nu nu
mai interes, dar adevărată bucu
rie. Deși în turneul întreprins re
cent C.C.A. n-a jucat la Salonic, 
rezultatele și desfășurarea meciuri
lor erau bine cunoscute iubitorilor 
fotbalului din acest oraș. Jucătorii 
bucureșteni lăsaseră o puternică 
impresie în Grecia și toți specia
liștii er-a.u d? acord că fotbalul ro- 
mînesc se află la un nivel superior

.Este, de la sine înțeles — spune 
dl. Țiranglielos — că eram bucu
roși și chiar nerăbdători să întil- 
nim echipe romînești la ele acasă. 

.De aceea am acceptat invitația fără 
ezitare și iată-ne aici."

Cele spuse de conducătorul dele
gației oaspe ne sînt confirmate de 
dl. Basile Orphanides, inspector de 
educație fizică din Grecia de 
Nord, unu! din însoțitorii echipei, 
însăși prezența domniei sale aici 
ca reprezentant oficial al autori
tăților guvernamentale, subliniază 
importanța care s-a dat turneului. 
Iată ce ne-a declarat dl. Orpha

nides în cursuJ convorbirii noastre: 
„Venim Cu o echipă de fotbal, 

deși știm bine că romînii ne sint 
mult superiori în acest sport și 
deci nu ne putem aștepta la vic
torii. Dar, după părerea mea, rut 
rezultatul cifric contează. Mai de 
preț sini rezultatele pe care le 
vom obține pe linia reluării rela
țiilor sportive tradiționale, dintre 
Grecia și Romînia,'- pe linia stin
gerii legăturilor frățești dintre 
popoarele noast"?- Stimez mult 
poporul 
această 
mele de 
ris am 
de care 
ștearsă.
aceste vizite între sportivii noștri, 
atît de folositoare, vor continua, 
și așteptăm cu nespusă bucurie 
vizita echipei Progresul la Salonic, 
anunțată pentru a doua jumătate 
a Iumt aprilie".

Jncâiotii echipei, toți tțr.erl,-ex- 
panrivi 'Va niște veritabili meri-' 
dionali, nu-și ascundeau bucaria- 
de a fi în Capitala-țării noastre.. 
Cu mai bătrînu! fotbalist Karaco- 
m:nos, actualmente anteenorul e- 
chipei. am depănat amintiri ^din 
trecutul mai depărtat împreună 
am zăbovit asupra faptului că 
jocul.echipei Makedonikos ta Bucu
rești este prima evoluție a unor 
fotbaliști greci la'noi după un in- 
termezzo de 21 ani... Neam rea
mintit printre altele, că în |933, 

.naționala Romîniei, în splendidă 
formă, n-a putut învinge ,<tedt cu 
1—0
lucit

„CORB LA CORB

Știați că în Statele Unite ale 
Americii există o lege îm
potriva trusturilor? Pentru 

foarte mul fi dintre 'dumneavoastră 
lucrul pare curios, știut fiind că 
S.U.A. este pămîntul făgăduinței 
pentru tot felul de trusturi și mo
nopoluri. Și totuși în amalgamul 
legislației americane există o astfel 
de lege, denumită „Sherman An- 
tithrusl Act" șl care, zice-se. ar 
avea drept scop să combată ac
tele monopoliste și să garanteze 
jocul liberei concurențe. In orice 
caz, General Motors sau Stan
dard Oii și ăite trusturi de ace
eași anvergură n-au avut pînă a- 
cum 'de suferit de pe urma apli
cării acestei legi.

S-a găsit totuși un trust care 
a părut foarte periculos organe
lor judiciare. Ș( (să nu vă cuprindă 
mirarea) el ființează în domeniul 
sportului. Mai precis, acum cîteva 
zile o hotărire a judecătorului fe
deral Silvester Ryan a declarat 
vinovat de călcarea legii antitrust 
binecunoscutul for sportiv Interna
țional Boxing Club. Acesta, după 
cum se știe, are o importantă par
te de răspundere în organizarea 
celor mai mari meciuri de boc. 
Tocmai această din urmă calitate 
pare să-l fi deranjat pe judecătorul 
federal. Silvester Ryan a făcut so
coteala că între anii 1949 și 1953 
I.B.C. (și filialele sale) au orga
nizat 36 din cele 44 meciuri pen
tru titlurile mondiale. Nu numai 
atît; organizația aceasta a supus 
unui adevărat control drepturile 
de televizare, de transmisie radio-

romtn și pe sportivii din 
țară. In timpul studiilor 
Specializare făcute la Pa- 
avui cițiva colegi r-onuni 
m-a legat o prietenie ne-. 
Am ferma convingere că

Pe adresa comitetului de orga
nizare a Jocurilor sportive 

prietenești de la Moscova so 
sesc zilnic teancuri de scrisori. 
Muite dintre ele au avut de 
străbătut mii și mii de kilo
metri, mai mult de o jumătate 
din glob, pînă cînd au ajuns 
la adresa dorită. ~ 
dența adresată 
de organizare 
lor este nu . numai 
nantă ca număr, dar 
Bit de interesantă, 
anunță noi înscrieri

Corespon- 
comi te tutui 

a Joctiri- 
impresio- 
și deose- 
Scri sorite 
la marea 

competiție din capitala Uniunii 
Sovietice, cuprind propuneri și 
sugestii pentru lărgirea și îm- 
bană.ățirea programului intre-
cerilor.

...ECHIPA DE HOCHEI 
IARBA a Jadiei, campioană olim- 
picăJ va j.a ptrie Lt Joouri. In
dia va. trimite, de a'tfel, un lot 
numeros și bine pregătit. Se ști! 
că un punct de atracție al Jocuri
lor îl constituie demonstrațiile 
sporturilor naționale die ~ diferite
lor popoare. Sportivii indieni știai 
manifestat dorința de' a arăta mos- 
coviților o serie de spo-turi na- 
ționale, cum ar fi kabaddi, aga- 
pata și kha-khu.

five din R.P. Chineză, Birmania, 
Belgia, R. P. Romînă, R. P. Bul
garia, Austria, Ceylon, Irlanda, 
R. P. Albania, R. P. Polonă și 
a'.te țări. Numărul total al partici
pări fi; or va 
la 1 iulie

fi cunoscut însă abia

...NU DE 
mitetului a

MULT, pe adresa co- 
sosit o scrisoare din

echipa Greciei in care a stră- 
ienomenalul portar Rimbas.

-— .Apropos, ce- mai face Rim
am întrebat.
.Nici azi nu s-a depărtat de 

vechea sa pasiune — ne răspunde 
interlocutorul nostru. Cum virsta 
nu-i mai permite să facă acele în
drăznețe robinsonade, se mulțu
mește să învețe pe alții arta ade
văratului fotbal. Rimbas antrenea
ză echipa Esperos din Atena."

Și cu această punte imaginară 
aruncată între trecut și viitor. am 
încheiat prima noastră întrevedere 
cu fotbaliștii greci.

VALERIU CHIOSE 
RADU VOIA

bas?

•r

mulți prieteni, nu numai printre 
atleți d și în rîndul reprezentan
ților altor discipline. „La noi în 
Australia — scrie el — interesul 
față de Jocurile sportive interna
ționale prietenești de la Moscova 
este atît de mare îneît încă înain
tea Olimpiadei cîțiva sportivi de 
valoare și-au .manifestat dorința 
de a-și măsura forțele în capitala 
Uniunii Sovietice. Printre aceștia 
se numără Dave Stephens. Berry 
Donath, Cliwe Raserford si alții. 
Din păcate, Stephens a suferit nu 
de mult o operație la un picior și 
va fi indisponibil întregul an. De 
asemenea, fondistul Allan Lawran- 
ce și săritorul în înățime Charles 
Porter, medaliați olimpici și-au ex-: 
primat dorința de a concura Ia 
Moscova. Cu cîteva zile în urtmâ 
am stat de vorbă cu t*n  reprezen
tant al Federației de pentatlon 
modern. El ny-a comunicat că 
pentatloniștii australieni au primit 
invitația de a lua paitte la a Ul-a 
ediție a Jocurilor internaționala 
prietenești și că au început pre-: 
gătirile •pentru această interesantă 
deplasare".

In încheierea scrisorii, Fred Las-: 
ter arată că își amintește cu mul
tă plăcere despre Jocurile Olimpice 
și despre oamenii pe care i-a cu
noscut în acele zile. El speră să 
se întîlnească din nou cu prietenii 
săi la întrecerile de la Moscova^

Australia. Semnează scrisoarea 
sportivul Fred Laster, care se a- 
rată dornic să ia parte la între
ceri. Laster scrie că este alergă
tor pe distanțe lungi, avînd ca 
preferință cea mai dificilă probă 
atletica — maratonul. Fred are

k

...ȘI SPORT IVII JAPONEZI vor 
lua parte la întreceri la mai multe 
discipline. Printre acestea se n.u- 
mâră și voleiul. Dar în afara vo
leiului binecunoscut nouă și care 
se joacă relativ de puțin timp în 
Japonia, sportivii din (ara crisan- 
temelor vor face o demonstrație de 
„volei japonez", disciplină foarte 
populară in această țară. Am a- 
flat cîteva amănunte despre acest 
sport. Spre deosebire de voleiul 
„european", în cel „japonez" fie
care echipă se compune din 9 oa
meni. In consecință, dimensiunile 
terenului sini și ele mai mari 
(22x22 m. pentru bărbați și 
18x18 m. pentru femei). Plasa se 
află La 2,30 m, la întrecerile mas
culine și la 2 m. ia cele feminine. 
In rest, regulile sînt foarte apro
piate. Terenul mai mare și numă
rul sporit de Jucători măresc spec
taculozitatea acestui snort.

—

Turneul de polo pe
Duminică seara a luat sfîrșit în 

capitala Poloniei turneul de polo 
pe apă la care au participat repre
zentativele Poloniei (A—B) și 
Romîniei. In meciul disputat sîm- 
bătă seara și cel mai im, 
turneului, < 
R.P.Romîne au terminat nedecis : 
3—3 (2—1). După cum ne relata 
la telefon antrenorul de stat V. 
Constandache, partida a fost ex
trem de disputată atingînd uneori 
și o valoare tehnică remarcabilă. 
La sfîrșitul meciului oaspeții au 
declarat că în compania jucători
lor romîni au reușit cea mâi bună 
comportare a lor din ultimii ani. 
Echipa țării noastre ar ti putut cîș- 
tiga, totuși, această partidă dacă

apă de h Varșovia

și cel mai important al 
echipele R.P.Polone și

n-ar fi preferat acțiunilor colective 
un joc individual. De remarcat că 
Bădiță a ratat o lovitură de la 
4 m. Punctele au fost marcate în 
ordine de către Kedzia (1.58 m.),- 
Zimnv (5,02), Iosim (8,47), Procel 
(10,34), Szabo (13,17 și ------
Arbitrul belgian Bauwdns a 
echipele : R. P. Polonă : 
Gazdjikevicz, Procel, Jera, 
schi, Kedzia, Zimny. R. P. Romînă f 
Marinescu, Bădiță, Zahan. Simon, 
iosim, Novac, Szabo.

Partida desfășurată duminică 
seara între-echipele A și B ale Po
loniei s-a tferminat cu victoria pri-s 
mei, cu scorul de 6—2.

19,40). 
condus 
Glinka,
Javoc"

...JOCURILE SPORTIVE
LA MOSCOVA stimesc de pe a- 
cum un mare interbs în rîndul 
tineretului din toate țările lumii. 
Asociația amatoare de box din 
Scoția a comunicat că va trimite 
o echipă în capitala Uniunii So
vietice. Și-au manifestat dorința 
să participe la întreceri cei mai 
buni scrimeri francezi. Egiptul a 
anunțat că va participa cu x> de
legație numeroasă. La invitațiile ce 
s-au trimis în întreaga lume au 
răspuns favorabil organizații spor-

exclusiv arbitrilor și membrilor lof 
de familie.

Față de „temperatura" la care 
se desfășoară meciurile de fotbal 
in America de Sud, această grijă 
a arbitrilor de â-și aoea asigurai 
(cel puțin) locul de veci nu tre
buie să ne mire. De multe ori 
gardul de sîrmă și șanțul (lai) cu 
apă devin, obstacole cu totul inca
pabile să oprească „teluri specta- 

. tarilor înfierbînlați. Și apoi, oare 
nu trebuie ca un arbitru de fotbal 
să (pre)vadă totul?...

SEMNIFICAȚIA UNUI PREMIU

Că ocazia referendumului pen
tru desemnarea' ,ce!or mai 
buni 'sportivi belgieni ai a- 

nului 1956, automobilistă Gilberts 
- - Thirion a obținut locui III, după

de, apei și cuvenitele termene de . cicZijtn De Bruyne și Van Steen- 
aminare care, fără îndoială, vor 
face inoperantă sentința dictată 
de judecătorul federal. Și, bine
înțeles, Norris va ști să aleagă 
calea cea mai bună care șă-i 
garanteze mai departe succesul, 
mai ales că, după cum se știe, 
prea bine, intre capitaliști vgchiul 
dicton „corb la corb nu-și scoate 
ochii" este și el literă de lege...

ARBITRII CHILIENI SINT
PREVĂZĂTORI

Vtc/V ■

Xv a n t e

•

•

3avu t ‘

fonică și de filmare a acestor me
ciuri.

Că I.B.C. acționează ca un ve
ritabil trust, este perfect adevărat. 
Dar că acțiunea judecătorească al 
cărei erou este I,B.C„ nu poate fi 
altceva decit un simulacru iarăși 
este cit se poate de limpede. Lă- 
sind la o parte faptul comic că 
dintre atitec. care acti-

vează în Statele Unite tocmai 
I.B.C.-ul a fost socotit drept cel 
mai „periculos', telegramele cu și 
anunțai că mister Jim N’orris, 
președintele acestei organizații, are 
deschise o serie întreagă de căi

Pe ordinea de zi a unei reu
niuni a arbitrilor de fotbal 
din Chile a figurat discuta

rea proiectului de a obține o con
cesiune permanentă la un... cimi
tir din Santiago. Această conce
siune va trebui să fie rezervată

DE

berger. Premiul căpătat de teme
rara automobilistă a constat din- 
tr-o... bicicletă ca motor.

Fără îndoială că. din dotrza res
tricției de combuștibil...

...TOT DIN FOTBALUL 
SUDAMER4CAN

I ncidentele sîngeroase continuă 
pe terenurile de fotbal ale 
America Latine. Exasperați, 

organizatorii au hotărit să ia o 
măsură drastică pentru a împie
dica invadarea stadionului de că
tre public, in consecință s-a ho
tărît ca prin gardul de sîrmă 
care înconjoară terenul să treacă 
un curent de înaltă tensiune. Se 
va juca, cum se spune, intr-o am
bianță de... scaun electric.

Canotorii noștri participă la numeroase 
competiții internaționale

noștri au în îață in 
bogat program inter- 
vor avea de susținut

Canotorii 
acest an un 
național. Ei 
numeroase întîiniri, în țară și pes
te hotare, în compania fruntașilor 
mondiali și europeni ai discipline
lor sportive nautice; și — firește 
— în vederea acestor confruntări 
vîstașii noștri se pregătesc, de pe 
acum, cu toată sîrguința.

Mai bogat aste programul schi 
fiștiior. Primul lor concurs inter
național coincide cu inaugurarea 
unei competiții pe care lațurile 
conducătoare ale canotajului nostru 
academic vor s-o introducă — de 
acum înainte — in liecare an în 
calendarul internațional : „REGA
TA SNAGOV". Această competiție, 
programata pentru 14— 16 iunie la 
Snagov, cuprinde numai probe 
masculine lă ambarcațiuni cu cîr- - 
maci: 2+1, 4 4-1, 8-|-L Pînă a- 
cum și-au anunțat, participarea e- 
chipaje din R.P. Ungară. R. Ce
hoslovacă, R. D. Germană, R. P- 
Polonă. Se contează și pe prezen
ța canotorilor din Italic, Dane
marca, Franța, cărora li s au tri
mis invitații.

In zilele de 29 și 30 iunie, ceie 
mai bune echipaje ' ale noastre 
(băieți și fete) vor lua startul :n 
probele tradiționalului concurs 
internațional de canotaj acade
mic de la Grunau,. îri marginea 
Berlinului.

Dună o lună, canotorii noștri 
vor participa ia întrecerile spor
tive prietenești organizate cu
prilejul Festivalului de la Mosco
va. Zilele lor de concurs: de la 
30 iulie la 4 august.

Și, însfîrșit,- in ultimele zile a- 
le lui august, campionatele euro
pene, care vor 
Duisburg (R. F. 
întrecerile feminine

25 august, iar cele masculine, 
ne*'  Ur.ă mai tirziu: 29 august 

e- 1 septembrie.
Caiaciștii și canoiștii își inau-: 

gurează activitatea compefiționa- 
Jă internațională tot pe. .. „teren 
propriu" La 28, 29 și 30 iunie, 
la Snagov, se va desfășură un 
concurs internațional în care caia
ciștii și canoiștii noștri se vor 
întrece cu concurenți din R. P. 
Ungară, R. D. Germană și Fin
landa.

Intre 5 și 9 august ei vor con- 
cnra la Moscova, cu ocazia fes
tivalului.

După numai o săptâmînă, ta 
Gând (Belgia) se va desfășura 
prima ediție a campionatelor eu
ropene de caîac-canoe. De Ia 
startul probelor nu vor lipsi, de
sigur, sportivii noștri care in a- 
ceastă ramură nautică luptă pen
tru locurile fruntașe în ierarhia 
europeană.

„Cupa Victoriei" .la yachting se 
va desfășura în acest .an (4-11 
mai) la Mamaia. Alături de ve- 
liștii romîni 'vor concura sportivi 
polonezi și — probabil — iugo
slavi. La rîndul lor, cei mai 
buni veliști romini vor fi oâspeți 
ai sportivilor polonezi la 11—18 
august, cînd se va disputa la 
Gdansk un mare concurs Inter
național de yachting.

După cum se vede din aceas
tă succintă prezentare. sportivii 
noștri fruntași în ramurile spor
turilor nautice au de susținut în 
acest an întîiniri deosebit de gre
le, din program detașîndu-se mal 
ales întrecerile de la Festival, pre
cum și cele două campionate eiiJ. 
ropene de la Duisburg și Gând.

avea loc la
Germană): 

între 23 și



Smislov a luat din nou conducerea în meciul cu Botvinik TURNEUL INTERNATIONAL DE TENIS DE LA CAIRO
Smîslov a cîștigat cea de a 8-a 

partidă a meciului pe ca-rt-1 sus- 
ține cu Botvinik pentru titliri mon
dial și conduce cu un avans de un 
punct. Ca și îln partida 4-a s-a 
jucat apărârea siciliana. In cursul 
partidei cei doi mari maeștri au 
adus cîteva Inovații teoretice 
foarte interesante. La mutarea 10-a 
Smîslov, care juca cu albele, a 
adoptat o tactică nouă cu combi
nații pe ambele flancuri. Amenin
țarea unui eventual atac de pioni 
pe flancul regelui l-a obligat pe 
Botvinik să se retragă în apărare. 
După mutarea 18-a avantajul pozi-

ț'ional al lui Smislov era destul 
de evident. In acest moment critic 
al partidei, Botvinik a luat hotă- 
rîrea de a sacrifica doi pioni pen
tru a se degaja de sub presiunea 
pieselor albe. Planul său s-a do
vedit însă riscant deoarece Smîs
lov a jucat fără greșeală și înainte 
de întrerupere, în afara avantaju
lui material, și-a creat un pion 
liber foarte periculos. Partida s-a 

. întrerupt la mutarea 41, dar a 
doua zi Botvinik s-a recunoscut 
învins fără a mai relua jocul. Sco
rul este acum de i'h—3'/2 în fa
voarea lui Smîslov.

lată cum s-a desfășurat această 
partidă:

Gk Viziru învins de Davidson (Suedia) ciștigătorul turneului

APARAREA SICILIANA

Alb: Smîslov Negru: Botvinik

Maestrul internațional W. Uhlmann (R.D. Germană)
va juca în de șah de la Ploești

Turneul internațional de șah de 
Ia Ploești, care urmează să se des
fășoare cu începere de ia 6 aprilie,

TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH
' DE LA BRATISLAVA

BRATISLAVA 25 (prin telefon). 
In cadrul turneului internațional 
de șah care se dispută în locali
tate, s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Runda ll-a: Filip—Pra- 
meschuber (Austria) 1—0; Herink 
—Trinkov (Bulgaria) 0—1; Opo- 
censki—Bertok (lug.) 0—I; Plater 
(Polonia)—Șefe 0—1; Blatny— 
Fuchs (R.D.G.) 0—1; Kozma-
Sandor (Ungaria) */ 2—*/s;  Zitta— 
Ghițescu */ 2—*/ 2. Runda IH-a: 
Filip—Trinkov 0—II; Bertok—Pla
ter 1—0; Sandor—Opocenski 1—0; 
Sefc—Blatny 0—1. Partidele: Fuchs 
—Zitta, Prameschuber—Kozma și 
Ghițescu—Herink s-au terminat 
remiză. Runda IV-a: Filip—Ghi
țescu I—0; Fuchs—Sefc 0—1. Par
tidele : Zitta—Herink, Kozma— 
Trinkov. Opocensky—Pratneschu- 
ber. Plater—Sandor și Blatny— 
Bertok s-au terminat remiză.

După 4 runde în clasament con- 
duce Bertok 
puncte urmat 
Kozma, Sefc 
21/, etc.

stirnește de pe acum un interes 
deosebit în rîndurile iubitorilor a- 
cestui sport. Pînă acum, toate fo
rurile șahiste de peste hotare, in
vitate să-și trimită reprezentanți 
la această întrecere, au confirmat 
participarea lor. Au și fost desem
nați reprezentanții R. D, Germane, 
R. P. Ungare și R. P. Polone. Ast
fel, și-au anunțat participarea 
maestrul german W, Uhlmann, tî- 
nărul șahist maghiar Portisch și 
K. Dziecolowskî, al doilea clasat 
la ultimul campionat al Poloniei.

1. e4 c5; 2. Cf3 Cc6, 3. d4c:d4, 
4. C:d4 Cf6; 5. Cc3 d6; 6. Ng5 e6; 
7. Dd2 a6; 8. 0—0—0 h6; 9. Ne3 
Nd7; 10. f4 Tc8; 11. Rbl b5; 12. 
Nd3 Cg4; 13.Ngl. C:d4; 14. N:d4 
e5; 15. Ngl e:f4; 16. Cd5 Ce3;
17. N:e3 f: e3; 18. D:e3 
Da7 N:d5; 20. e:d5 Ne7; 
Dc7; 22. - - -
24. N:b5
Dc4 Tc8;
Dc7; 29.
31. h3 Rg7; 32. Tb4 Tf8; 33. a3 
h5; 34. Ra2 Dd8; 35. Dc2 fS; 36. 
Df2 Taf7; 37. a4 g5; 38. Tb5 g4; 
39. a5 f4; 40. h:g4 h:g4.

La 22 martie în sferturile de finală 
ale probei de simplu bărbați, jucăto
rul polonez Ljcis l-a învins pe italia
nul Maggi cu 6—2,6—2,6—2. Repre
zentantul R.P.R., Gheorghe Viziru, 
care s-a calificat pină in sfertu-

Franța inviasă din non in turneul
celor 5 națiuni la ngbi

Sando

(Iugoslavia) cu 3 
de: Filip, Fuvhs. 

și Trinkov cu cîte

PARIS 24 (prin radio). — In ulti
mul meci al competiției, desfășurat 
pe stadionul Cdombes din Paris, 
Țara Galilor a întrecut Franța cu 
19-13.

Astfel, turneul celor 5 națiuni la 
rugbi ia sfirșit cu victoria repre
zentau vei engleze. Clasamentul fi
nal:
Anglia 
Scoția 
Irlanda 
Țara Galilor 
Franța

< 4 I I M t 12
(4 2 1 2 21:27 

4 2 O 2 21:29
4 2 9 2 31:36
4 1 9 4 24:45

• La Berlin, reprezentativa se
cundă de rugbi a Franței a întrecut 
prima echipă a R.F. Germane cu 
11—3.

(Anglia) a ci știgat campionatul 
internațional de cros

La .Waregem (Belgia) s-a desfă
șurat competiția organizată anual 
de Uniunea internațională de cros 
(I.C.C.U.). Pe distanța de 14,483 
km. concurentii au avut de parcurs 
un traseu dificil, primul sosind en
glezul Sando în -15:58. Al doilea 
s-a clasat compatriotul său Hey
wood 46:09. urmaj de alt englez 
Norris 46:18. Deși englezii au avut 
4 concurenți clasați în primele 5 
locuri, în clasamentul pe națîUni 
victoria a revenit echipei Belgiei 
cu 67 puncte, urmată de Franța 
80 pct. și Anglia 84 pct.

In legătură cu acest concurs.

este de remarcat un articol recent 
apărut în revista engleză „iWorld 
Sports" în care Jack Crump, antre
norul de stat al Federației brita
nice de atletism, își exprimă regre
tul că crosul I.C.C.U. prezintă un 
interes diminuat de faptul că cei 
mai buni crosiști din țările răsări
tene nu se prezintă la start, ei pre
ferind competiția tradițională or
ganizată la Paris de ziarul „l’Hu- 
manite". Specialistul englez este 
de părere că dacă aceste două 
competiții vor fuziona, abia atunci 
s-ar^ putea vorbi de un adevărat 
campionat internațional de cros.

D:a6 0-0; 23.
Ta 8; 25. Dc6
27. Nc6 Ta7; 

Te4 g6; 30.

Ne6; 19. 
21. Thel 
c3 Nf6;

Db8; 26.
28. Db3

Tfl Ne5;

Echipa de volei Progresul I.T.B.
a plecat in R. 0. Germană
Ieri dimineață a părăsit Capi

tala plecînd în R. D. Germană 
echipa masculină de volei Progresul 
1.T.B, București, care va susține 
jocuri în orașele Eissleben, Leipzig 
și Halle.

In vederea ntihiirii cu reprezentativa HP. Rome
A FOST ALCĂTUITĂ ECHIPA DE LUPTE CLASICE 

GERMANEA R. F.
KARLSRUHE 25 (prin telefon 

de la Werner Artmann — redactor 
la revista Schwerathletik). Intiini- 
rea de lupte clasice dintre reprezen
tativele R.F. Germane și R.P. Ro- 
mîne este așteptată cu mult inte
res de amatorii acestui sport Bi
letele s-au pus în vînzare cu mul
te săptâmîni înainte. Se scontea
ză de altfel, ca fa reuniunea care va 
avea loc slmbătă seara în sala 
Schwarzwald din localitate să se 
înregistreze un record de specta. 
tori. Intîlnirea va fi urmărită de 
numeroși spectatori veniți special 
din alte orașe (Munchen, Stutgart 
etc.). De asemenea, ea va fi tele
vizată.

Luptătorii și specialiștii așteap
tă cu multă nerăbdare _ întrece
rea dintre valoroșii luptători ro- 
mîni și germani. Antrenorul fede
ral Jean Foldeak speră rntr-o fru-

7

SERVICIUL JNOSTRU DE 
"RADIO VA COMUNICĂ:

»
S PARTAC PLOVDIV —Ț.D.N.A. 1-4

• In etapa a doua a campiona
tului bulgar de fotbal Ț.D.N.A. a 
pierdut cu 1—0 în fața echipei 
Spartak Plovdiv. Lokomotiv sofla- 
Spartak Varna Z—1; C. Zname S tan
ks Dimitrovo-Udamik Sofia 0—3; Na- 
rodna Armia Varna-Dinamo Sofia 
1—1; Narodna Amiji Plovdiv- 
Spartak Pleven 3—1; Spartak Softa- 
Minior Dimitrovo 2—2

MILAN ÎNVINSA IN CAMPIONA

• Inotătoarea olandeză 
a obținut cea mai bună 
ță mondială la 200 m. 
bazin de 25 m.: 2:33.8

Lagerberg 
performan- 
fluture, în

TUL ITALIAN

rile de finală, a jucat cu renumitul 
tenisman suedez Davidson de care 
a fost întrecut cu 6—4, 6—3, 8—6. 
Cel de al doilea jucător romîn. 
Cornel Zacopceanu, a fost învins în 
turui 1 cu 3—0 de polonezul Sco- 
neeki. •

In semifinalele turneului, David
son l-a învins pe Licis, iar bel
gianul Washer pe Skonecki. FI
NALA : Davidson — Washer 6—2, 
2—6, 6—1, 6—2.

Echipa de popice Medvedgrad 
Zagreb evoluează simbătă 

și duminică la Ploești

SCURTA
• in capitala Uniunii Sovietice 

continuă turneul internațional de 
tenis de masă la care participă 
sportivi din R. P. Bulgaria, R. p. 
F. Iugoslavia și U.R.S.S.. La pro
bele de simplu întrecerile au loc 
după sistemul turneu, în timp ce 
■a probele de dublu eliminatoriu.

Campioana Uniunii Sovietice, Les- 
tal conduce în clasamentul probei 
de simplu femei cu opt victorii 
din tot atîtea posibile.

In turneul de simplu bărbați Ha- 
cu

2

____________ __ Budapesta 
Intîlnirea de tenis de masă dintre 
reprezentativele feminine ale Un
gariei și Japoniei. Echipa maghiară 
va fi formată ctin Gizi Farkas— 
Lantos. Eva Koczlan și Mosoczi.

• Azi are loc Ia 
tilnirea de ten!

• Intllnlrea de box dintre repre
zentativele orașelor Praga 
'■ (Egipt) a luat sfirșlt 

boxerilor cehoslovaci 
14—6

lia 
ria 
de

cu 
cu

Ismal- 
victo- 
9corul

rangozo conduce în clasament 
s victorii, Dolinar ocupă locul 
cu 7 victorii.

• Intr-un meci Internațional 
baschet. Spania a întrecut Italia 
59—57 fl9—31j.

de 
cu

• Federația maghiară 
a informat recent Federația 
națională că R. P. 
ceptat organizarea 
europene de înot, 
pe apă din anul 
se vor desfășura “ 
la Budapesta.
• La Budapesta

sîmbătă intîlnirea__ _______
între reprezentativele Bulgariei 
Ungariei. Surprinzător, victoria 
revenit luptătorilor bulgari cu sco
rul de 5—3. Din echipa Ungariei 
a lipsit Vdlgyi, Iar Toth Gyula a 
fost întrecut de bulgarul Alișev.

de natație 
inter- 

Ungară a ac- 
campionatelor 

sărituri și polo 
1958. întrecerile 

în luna august.

de
a- a desfășurat 
j lupte libere 

și 
a

La Bratislava a avut 
internațională de 
dintre

moașă comportare a luptătorilor 
s®. Părerea lui este că un rezul
tat favorabil pentru echipa ger
mană va fi foarte greu de obținut 
.Cred că, m condiții normale — 
avînd în vedere valoarea celor 
două echipe, se va Înregistra un 
rezultat egal — a spus Foldeak.

Federația vest germană de lupte 
e alcătuit următoarea echipă : ca
tegoria muscă: Simon, categoria 
cocoș : Furtmayer, categoria pană : 
Neumayer, categoria ușoară: Hel
ler, categoria semimijlocie : Hof
mann, categoria mijlocie: Schno- 
renberger, categoria semigrea: 
Hess și categoria grea ; Dietrich.

Lotul s-a pregătit intens timp 
de două săptămînl la Grunewald 
lingă Munchen, iar componenții 
au arătat o formă bună. In gene
ral, echipa este alcătuită din ele
mente tinere. Neumayer are 17 
ani, Simon, Furtmayer, Hoffmann 
24 ani etc. Printre luptătorii mai 
cunoscufi se numără Dietrich, cla
sat pe locul II la J.O. de la Mel
bourne, Hess și Simon clasați pe 
locul III la „Cupa Mondială" de 
la Istanbul.

Vineri dimineață va sosi în Ca
pitală echipa de popice M.edvedgrad 
Zagreb care urmează să întîlnească 
la Ploești In zilele de 30 și 31 
martie, echipa Energia Flacăra 
campioana R.P.R., la 2-3 aprilie, la 
București, selecționata orașului Bu. 
curești și la 6-7 aprilie, la Petro
șani echipa Energia Minerul. Echi
pa iugoslavă dispune de un lot de 
jucători bine pregătiți din punct de 
vedere tehnic. Ei au învins — după 
cum se știe — în primul meci sus
ținut la Zagreb, echipa Energia 
Flacăra Ploești cu scorul de 4877— 
4.745 p. d.

Turneul echipei de fotbal 
Progresul in Grecia

Cu prilejul vizitei lor la Bucu
rești, conducătorii echipei grecești 
Makedonikos au confirmat organi
zarea apropiatului turneu al echipei 
Progresul București la Salonie 
unde echipa noastră va stisține trei 
partide și anume la 21, 22 și 28 
aprilie. Este probabil ca acest tur
neu să fie prelungit și la Atena, 
unde bucureștenii să dispute alte 
două întîlniri.

4 MECIURI NULE IN CAMPIONA
TUL IUGOSLAV

• In cea de a 17-a etapă a campio
natului iugoslav patru întîlniri s-au 
terminat la egalitate. Rezultatele 
sînt: Partizan-Sarajevo 3—1; Velej 
Mostar-Buducnost Titograd 3—1; Haj- 
duk Split-Dinamo Zagreb 3—6; B.S.K.- 
Vardar Skopie o—0; Vojvodiina Novi 
Sad-Radniciki Belgrad 0—0; Zagreb- 
Lokomotiva Zagreb 2—2; Spartak Su- 
botița-Steaua roșie 1—1. In clasament 
continuă să conducă Steaua roșie cu 
27 p. urmată de Vojvodina 26 p., 
Hajduk 22 p.. Partizan 19 p. etc.

SCORURI STRINSE IN CAMPIONA
TUL CEHOSLOVAC

Marche și Jonquet (cel mai bun din 
,,22") au strălucit în mod deosebit, 
înaintarea oaspeților, bine alimenta
tă de Marcel, s-a regăsit în partea 
a doua a Jocului, cînd (în min. 09) 
Plantonl la o acțiune pe cont pro
priu, pătrunde m careu și de la ÎS 
m. înscrie peste plonjonul portaru
lui Gomez. Partida se încheie totuși 
în nota de dominare accentuată a 
gazdelor. învingătorii au prezentat 
echipa: Remetter-Kielhel, jonquet, 
Marche-panvcrue, Marcel-Wisnlecki, 
Mekloufi, Cisowski. Piantoni, Vin
cent.

INCA UN >tDRAW» IN CUPA 
ANGLIEI

• Cele doul semifinale ale Cupei 
Angliei disputate slmbătă’, n-au pu
tut desemna deeît un singur fiaalișt, 
pe Manchester United. Liderul cam
pionatului englez a întrecut pe Bir
mingham City cu 2—0, după un med 
callfloat de comentatori drept ,,coa 
mai slabă semifinală văzută vreo
dată" în tradiționala competiție. Vina 
o poartă învinșii, care n-au creat 
prea multe probleme echipierilor Iul 
Manchester, șl ei sub valoarea lor 
normală Cealaltă semifinală s-a ter
minat la egalitate după prelungiri, 
cele două echipe din Birmingham, 
Aston Villa și West Bromwich Al
bion, neputînd modifica scorul de 
2—2 obținut în primele 90 minute.

In campionatul englez s-au jucat 
cîteva meciuri :Arsenal-Wolverhamp
ton 0—0, Cardiff-Charlton 2—3, Chel
sea-Sunderland 0—2, Newcastle-Tot
tenham 2—2, Portsmouth-Everton 3-3 
Preston-Luton 2—0. In clasament 
continuă să conducă Manchester Uni
ted cu un avans de 4 puncte.
• AMICALE: La Nantes, echipele 

B ale Franței și Portugaliei au tă
cut meci nul: 1—1 (1—1).
• La Fontainebleau, Juniorii Fran

ței au fost învinși de cel al An
gliei cu 0—1 (0—1), prin punctul mar
cat de Green în mln. 2.
• Echipa suedeză Malmd, în tiw 

neu în Franța, a fost învinsă de Mo
naco CU 4—2.

in cea de a doua etapă a cam
pionatului cehoslovac de fotbal s-au 
desfășurat cinci întîlniri. Iată -"ezuil- 
tațele: Banlk Ostrava-Spartak Trna- 
va 1—0; Spartak Hradec Krâlove- 
Banik Kladno 2—1; Ruda Hvezda 
Bratislava-Ruda Hvezda Brno 2—1; 
Dukla Pragia-Slovan Bratislava 2—0; 
Tatran Preșov-Dukla Pardubice 1—0. 
Medua Spartak Sokolovo-Dynamo 
Praga se disputa' miercuri. In cla
sament conduce Dukla Praga cu 4 
puncte.

•
In etapa de duminică a campio

natului italian au fost Înregistrate în 
general, rezultate normale. Derbiul 
etapei, Fiorentina-Roma s-a termi
nat la egalitate, (2—2;, în timp ce 
liderul a fost învins de Udinese cu 
2—1. Udinese a jucat excelent în 
prima repriză și la capătul unor ata
curi spectaculoase, în minutul 19 ta
bela de marcaj indica 2—0. Milan 
a făcut mari eforturi să reducă 
scorul dar n-a reușit deeît în re
priza a doua cînd Liedholm a mar
cat din penalti. Iată celelalte re
zultate. Triestina-Genova 2—1, 
ternazionaie — Torino 3 — 0, 
ventus — Ataianta 2—2, Lazio-Na- 
po!i 1—1, Padova-Palermo 1—0, Samp- 
doria-Lanerossl 5—0, Spal-Bologna
1—0.

In clasament continuă să conducă 
detașat Milan cu 37 puncte, urmat 
de Internazionaie, Fiorentina și La
zio cu cîte 29 puncte, Sampdoria 28> 
Napoli 27. Roma 26 etc.

ECHIPA HALLE LEUNA FRUNTA
ȘĂ IN CLASAMENTUL R. D.

GERMANE

în prima
R.D.Ger- 

a obținut

• Proaspăta promovată 
categorie a campionatului 
mane echipa Halle Leuna 
a doua victorie consecutivă, de data 
aceasta la Leipzig, în fața echipei 
Lokomotiv pe care a întrecut-o cu 
3—2. In urma acestui rezultat, echi
pa din Halle conduce în clasament 
cu 4 puncte. Iată celelalte rezultate: 
Rotation Babelsberg — Wlsmut Karl 
Marx Stadt 1—1, VorwaHs Berlin- 
Rotation Leipzig 1—1, Einheit Dres
den — Fortschrltt Weinsenfels 0—0, 
Activist Brieske Senftenberg — Mo
tor Karl Marx Stadt 4—2, Motor 
Zwickau-Turbine Erfurt 2—1, Motor 
Jena — Lokomotiv Stendal 3—0.

In- 
Ju-

în til
de 
Și 

băieți, 
Jucătorilor Japo- 
4—1 Iar la fete

loc 
tenis

• 
nirea 
masă dintre echipele Japoniei 
reprezentativele locale. La 
victoria 
n.ezi cu 
cu 4—0

a revenit 
scorul de

Dortmund a avut loc sîm-• La --------------- ------
bată meciul internațional de hand
bal de sală dintre reprezentativele 
R. F. Germane și Cehoslovaciei. 
Victoria a revenit oaspeților 
18—16.

cu
FERENCVAROS PE PRIMUL LOC

JN CAMPIONATUL MAGHIAR

• Cei mai buni jucători de 
de masă din Cehoslovacia au

tenis
— . ------- - ---- -------- ,---------- ------ fost
invitați la Londra la campionatele 
Internaționale ale Angliei care se 
vor desfășura între 2—S aprilie.

• Jucătorii de tenis de ma.să chi
nezi au evoluat la Cairo unde au 
învins pe cei. egipteni cu 5—2.

• La turneul internațional de șah 
de la Mar del Plata, conduce Ale- 
xandr Kotov (U.R.S.S.) cu 6 puncte, 
din 6 posibile. El este urmat de 
Keres (U.R.S.S.) și Najdorf (Ar
gentina) cu cîte 5 puncte fiecare.

• In etapa a doua a campionatului 
maghiar s-au înregistrat rezultate 
strînse. Honved a învins greu echi
pa Szombathely Haladâs cu 2—1, Fe- 
rencvaros a dispus cu 1—0 de Dorog 
la Esztergom, în timp ce Csepel a 
dispus cu același scor de Ujpesti 
Dozsa. Intîlnirea dintre Salgotairjani 
B.T.C. și Vasas Budapesta s-a termi
nat la egalitate î—2. La Szeged, 
echipa locală a fost întrecută cu 2—0 
de Tatabanya, iar M.T.K. a învins la 
Budapesta cu același scor pe Pecsi 
Baranya.

In clasament, după două etape con
duce Ferencvarcs cu 4 p.

FRANȚA A ÎNTRECUT GREU FOR
MAȚIA PORTUGALIEI: 1—4 (0—>)

• Pe stadionul Nacional din ca
pitala Portugaliei, în prezența a 
bO.OOO spectatori, reprezentativa Fran
ței a obținut o grea victorie în ul
timul ei meci internațional, înaintea 
celor pentru preliminariile campio
natului mondial. Echipa Portugaliei 
a jucat neașteptat de bine, dominînd 
copios pe oaspeți, în special în pri
ma repriză. Portughezii, inferiori pe 
plan tehnic, au demonstrat un joc 
robust, cu acțiuni în viteză, greu stă
vilite de apărarea franceză, în care

• Echipa Lokomotiv Moscova a 
susținut ultimul meci în R.P. Chine
ză întîlnind echipa reprezentativii 
a țării. Fotbaliștii sovietici au cîști- 
gat cu scorul de 3-1.
• In cadrul preliminariilor cam

pionatului mondial de fotbal UTU- 
guai a dispus de Peru cu 5—3.
• Ț.D.N.A. a susținut primul meci 

în Turcia jucînd în compania echi
pei Smirna Sport. Fotbaliștii bulgari 
au clștlgat cu scorul de 6—0 (2—0) 
prin punctele înscrise de: Vladimi
rov (2), Ștefanov, Kovacev, Ianev și 
Dimitrov. Miercuri fotbaliștii bul
gari vor Juca la Istanbul cu echipa 
Beikoz.
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