
In loc de reportaj, după finalele 
Spariachiadei de îaroa la sah si tenis de masă

Af-om întors de la finalele de 
tenis de masă și șah ale Sparta- 
chiadei «u un „sac" de impresii 
care se cer exteriorizate. Clipele 
prin care trec finaUștii in întrece-

Ce. doi concetățeni (r.kitești) au 
motive să se felicite : elevul Sergiu 
Lachian, cîștigătorul turneului de 
consolare la tenis de masă, s-a impus 
ca unu! dintre cei mai talentați ju
niori. în timn ce profesoara Felicia 
Ion'-'Cu < .. in în fi raia de’a șah.

m2, tine.c participante la 
șah : Emilia Kiss (r. Oradea) și Lia 
Dulfu (r. B. Mare). In picioare, 
urmărindu-le jocul, Elisabeta Palie- 
vici. dintr-un sat din r. Suceava.

re dau naștere unor aspecte în ;ața 
cărora reporterul nu poate rămi- 
ne indiferent. Numai că... finalele 
de la Oradea au scos in evidență 
și o serie de probleme cărora — 
cu riscul ca atitea momente emo
ționante din timpul concursurilor 
să rămină necunoscute cititorilor 
noștri — trebuie să le acordăm 
întlietatea. Deci...

...Prima și cea mai îmbucurătoa
re constatare a fost afirmarea ta
lentului și bunei pregătiri a unor 
concurenți foarte tineri. O întrea
gă pleiadă de copii în jurul vîr- 
stei de 15 ani ca Magda Menyhart 
și Emili a n Sabău din r. Oradea, 
Mihaela Pretorian din r. Cluj, Ser
giu Luchiian din r. Pitești, alături 
de tineri și tinere nu cu mult tre- 
cuți de vîrsta junioratului ca Lucia 
Tindela (r. Baia Mare), Sanda 
Iancu (r. Stalin), Aurelia Stoia- 
novici (r. Bacău), loan Petcu (r. 
Constanța), L. Suto (r. Oradea) 
ta t.'nis de masă, Elisabeta Palie- 
vici (r. Suceava), Margareta Cu- 
titoiu (r. Craiova) și cea mai tî- 
nără participantă, Elisabeta Kiss 
(r. Oradea) la șah, sînt doar Cl- 
teva nume pe care sîntem convinși 
că cititorii noștri le vor mai în- 
tîlni în coloanele ziarului, la ru

„Cursa Scînteii“, un bun prilej de afirmare 
a cicliștilor tineri

In fiecare an, tradiționala com
petiție „Cursa Scînteii" a consti
tuit un obiectiv de seamă al ci
cliștilor din întreaga țară. In 
afara faptului că intracerea a ofe
rit și un edificator criteriu de 
apreciere a valorii componemților 
lotului republican pentru „Cursa 
Păcii", desfășurarea „Cursei Scîn
teii" a dat și unor elemente tinere 
(parte din ele aproape anonime) 
prilejul să se remarce.

Astfel, printre cei care s-au 
evidențiat la primele ediții se nu
mără C. Șandru (revelația din 
anul 1949, casat pe locul III), 
N. Maxim, victorios în 1951, Petre 
Nuță, I. Chivu, St. Robert. In 
continuare, V. Georgescu, G. Ma- 
yerbuchler, D. Țupa, N. Vasîlescu, 
Aurel Dobre apoi 1. Sima, L. Her- 
meziu, Gabriel Petrescu, E. Mi- 
hăilă, I. Baciu, B. Rosenberg, R. 
Klein, M. Zinz și alții au avut 
comportări remarcabile. Parte din
tre aceștia se află astăzi în rîn- 
durile celor mai valoroși pedalori.

In ultima ediție (1956), un alt ■ 
ciclist, mai puțin cunoscut pînă 
atunci, dinamovistul Gh. Calcișcă 
(actualmente în lotul republican) 
a obținut o frumoasă victorie, 
deschizîndu-și și el drumul spre 
vîrful piramidei. Desigur lista ce
lor care s-au remarcat cu prilejul 
„Cursei Scînteii" este mult mai 
mare.

Reiese, deci, clar că an de an a- 
ceastă competiție aduce o contri
buție evidentă la promovarea ca
drelor noi și, în același timp, la 

bricile sporturilor respective. Bin~ 
înțeles, dacă... (aci ar urma rin- 
durile obișnuite după fiecare com- 
oetiție de masă, privind sprijini
rea și angrenarea intr-o activitate 
continuă a tinerelor talente etc., 
etc.). Sperăm însă oi cel puțin 
de astă-dată lucrurile nu vor ro
utine în stadiul vorbelor șt anga
jamentelor frumoase. Iar dacă do
riți o sugestie, putem cita exem
plul .școlii" de tenis de masă 
condusă de antrenorul Tiberiu Gut
man de la FI. roșie Oradea.

S-a mal ivit un aspect, opus 
primului din punct de vedere al 
aportului la succesul finalelor. Es- 
te vorba despre încălcarea unei 
prevederi regulamentare care in- 
terzice participarea sportivilor 
clasificați. Or, timișoreanul Al. 
Șuba a fost eliminat de la început 
din concurs, iar șahistul Mihai Po
pa din Hunedoara a declarat că 
încă nu și-a pierdut clasificarea, 
abia după ce s-a calificat în... fi
nala întrecerii masculine Bineîn
țeles. el a fost descalificat, dar o 
atentă prelucrare a regulamentului 
în colectivul sportiv și mai ales 
în preajma etapelor regionale t-ar 
fi făcut pe sportivii amintiți să-și 
declare de la început clasificarea 
și să nu mal încurce lumea în 
finale.

In sftrșit, o nedumerire. Sparfa- 
chiada poartă titulatura de com
petiție a tineretului. C-u toate a- 
cestea. alături de reprezentanți ai 
unor regfun1 ca Oradea, în primul 
rînd, apo- Baia Mare, Iași. Hu
nedoara etc. care au prezentat în 
general concurenți tineri și foarte 
tineri, am remarcat la tenis de 
masă și participanți din regiunile 
Cluj, Timișoara, Craiova. Bucu
rești etc. care au depășit 30 de 
ani. După cum și la șah au fost 
prezenți oameni în vîrstă de a- 
oroape 50 de ani. Este un fapt care 
arată că sportul e îndrăgit, într-a- 
devăr, de oameni de toate vîrstele. 
Totuși, Spartachiada se intitulează 
,xi tineretului", și ea are în prin
cipal scopul de a evidenția tinere 
talente susceptibile de progres. 
Deci, participarea vîrstnicilor a- 
pare oarecum curioasă și, avîitd 
în vedere că unii dintre 'ei au e- 
liminat în serii destui tineri cu 
perspective, ea devine de-a drep
tul îngrijorătoare. Este o contra
dicție care trebuie urgent anali
zată și așteptăm măsuri care să 
permită în viitor, at it tinerilor cit 
și vîrstnicilor, accesul în activita
tea sportivă de masă, fără însă 
ca ei să se mai... stînjenească re
ciproc. In primul rînd însă, este 
necesară o definire exactă a sco
purilor și a categoriilor de con- 
curenșt aărona li se adresează 
Spartachiadele t'neretului.

V. ARNAIJTU

desvoltarea ciclismului, prin dispu
te din ce în ce mai dinamice și 
medii orare crescinde (deși traseul 
s-a mărit). Astfel, de la 32 km., 
medie orară generală pentru cele 
două etape (290 km.) ale ediției 
din 1948, media orară, urcînd (cu 
mici excepții) în fiecare an, a 
ajuns în 1956 la 35,800 km. pen
tru cele trei etape (466 km.).

Cifrele de mai sus ilustrează 
faptul că sportivii noștri se 
pregătesc temeinic pentru acest 
important concurs, care deschide 
anual ciclul curselor de lung ki
lometraj. Este și explicabil, de

Au trecut doar cîțiva kilometri de la plecare și un grup de tineri 
curajoși încearcă o „evadare" (Aspect din ediția de anul trecut).
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Delegația guvernamentală și de partid 
a Republicii Populare Romîne pleacă astăzi spre Sofia

Astăzi părăsește Capitala pleci nd spre Sofia de
legația guvernamentală și de partid a Republicii 
Populare Romîne care, ta invitația guvernului 
R. P. Bulgaria și a C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, va face o vizită oficială in R. P. Bul
garia.

Delegația este formată din tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al C.C. al P.M.R.. 
membru in Prezidiul Marii Adunări Naționale, 
conducătorul delegației, Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, membru al Biroului Po
litic al C.C. at P.M.R., Petre Borilă, vicepreședinte

al Consiliului de Miniștri, membru in Biroul Po
litic al C.C. al P.M.R., Leonte Răutu, membra 
supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R„ 
Grigore Preoteasa, ministrul Afacerilor Externe, 
membru al C.C. al P.M.R.. G. Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat al Planificării.

Din delegație face parte de asemenea tov. Mi
hail Roșianu. amt: sadorul R.P.R. la Sofia.

Delegația este însoțită de funcționari superiori 
de stat, experți, ziariști

(Agerpres).

Drum bun și
In tabăra juniorilor se fac ultimele 

preparative înaintea plecării în 
Spania, la cea de a X-a ediție 

a „Turneului Internațional de Ju
niori". Cei doi antrenori, P. Stein
bach și C. Teașcă, studiază cu 
multă atenție materialul docu
mentar primit recent din partea 
federației spaniole de fotbal în le
gătură cu organizarea și desfășu
rarea competiției. Două buletine 
informative ale forului spaniol a- 
trag în primul rînd atenția. In
tr-imul sînt cuprinse locurile de 
cantonament ale echipelor partici
pante. Lotul juniorilor romîni se 
va stabili la San Sebastian, ca și 
celelalte trei echipe naționale care 
fac parte din aceeași grupă (Ceho
slovacia, Franța și Balgia). Ju
niorii romîni vor fi găzduiți îm
preună cu cei belgieni și francezi, 
la hotelul „Principe Saboya". In 
celălalt buletin este scris progra
mul jocurilor pe grupe. De aici a- 
flăm că meciul nostru cu Cehoslo
vacia (14 aprilie) se va disputa 
la Tolosa, iar celelalte două la 
San Sebastian,

— „Serie grea! — exclamă, la 
un moment dat, antrenorul de 
stat C. Teașcă. Avem adversari 
unul și unul: francezii joacă foar
te tehnic, belgienii imprimi o a- 
lură rapidă acțiunilor lor, iar ee- 

altfel, dat fiind că la întrecere iau 
parte cicliști selecționați cu multă 
exigență de către asociațiile res
pective, iar prezența la startul 
„Cursei Scînteii" constituie un 
punct de onoare pentru ori car? 
ciclist.

Așa stînd lucrurile, este neîn
doielnic că și anul acesta —- cu 
prilejul ediției jubiliare (a X-a) — 
vom avea satisfacția să consem
năm în cronica etapelor, Ia loc 
de frunte, frumoasele isprăvi ale 
unor tineri mai puțin consacrați 
oînă acum.

succes, fotbaliștilor junior* I

O fază dinamică din jocul Sele cționata de juniori a K.P.Iț. _  FI.
roșie 7 Noiembrie. Portarul textiliș tilor respinge printr-un ultim efort 
mingea din picioarele lui Bîscă, extrema dreaptă a juniorilor. 

(Foto: L. TIBOR)
hoslovacii practică un fotbal vi
guros. De aceea consider că 'toate 
jocurile vor fi grele pentru noi. 
Am încredere, însă în echipa noas
tră. Au fost pregătiți ca pentru 
jocuri grele și dacă vor confirma 
și in Spania pregătirea din țară, 
au șanse să cîștige grupa. Faptul 
că susținem înainte două intUniri 
internaționale (cu Partizan la Bel
grad la 30 martie și ca o selecțio
nată austriacă la 4 aprilie la 
Graz) va ajuta echipa să-și veri
fice forma în meci internațional."

— „Are dreptate Teașcă — a in
tervenit P. Steinbach. — Pentru 
noi este, poate, cel mai greu tur
neu. Adversari puternici, mediu

Mi ine, în sala Floreasca

Tinerii nețtri mscheiW tfetwleaza 
îi fata unei uerilahite repcezMlve «mm 

i i. P. Bulnarii
Cel mal talentați dintre tinerii 

noștri jucători de baschet vor trăi 
mîine un eveniment neobișnuit: 
debutul international Ei așteaptă 
cu emoție acest moment important 
din viața unui sportiv și doresc să 
pășească cu dreptul în activitatea 
internațională. Ne-am convins de 
acest lucru urmărindu-i la antre
namente unde dovedesc o hărni
cie remarcabilă sau ascultîn- 
du-le, indiscreți, discuțiile.

Primul meci al selecționatei noa
stre de tineret este unul dintre 
cele mau grele. Adversarii sînt bas- 
chetbaliști bulgari, reprezentanți 
ai unei școli care poate fi numită 
cu adevărat „revelația Europei" 
prin progresul rapid și sigur efec
tuat în ultimii ani. Iar echipa 

care va apare mîine în sala Flo
reasca are experiența ș zeci de 
partide internaționale. Din rtndu- 

nou, climă și alimentație diferite. 
E foarte bine că vom fi acolo ca 
7 zile mai înainte. Avem posibili
tatea să ne aclimatizăm intr-o mă
sură. In felul acesta, cred că e- 
chipa — mult diferită de aceea <U 
anul trecut — își va putea calo
rifica posibilitățile. Avem șansă 
în grupa noastră și personal sînt 
mulțumit de stadiul de pregătire 
al echipei.

Delegația noastră pleacă njîine 
spre Belgrad, de unde își va con
tinua drumul, după o oprire și la 
Graz, spre Spania. încrederea și 
gîndurile bune ale iubitorilor da 
sport din țara noastră o însoțesc 
In acest turneu de prestigiu.

rile ei fac parte nu numai ele
mente remarcate recent cl și jucă
tori care au intrat de curînd în 
prima reprezentativă. Este cazul 
iui Rașcof, Donev, Popov, partf- 
clpanți la importante'e partide 
susținute anu’ trecut de naționala 
Bulgariei (Marele premiu al ora
șului Sofia, întîlniri cu Italia. 
Franța, Olimpiadă etc.). Alături 
de ei se află în lot jucători de pri
ma categorie, cu peste 7—8 ani 
de activitate competițională. Țt- 
nînd seama de toate acestea, se 
poate spune că mîine va evolua 
în sala Floreasca o. veritabilă re- 
prezentativă secundă a R- P- 
Bulgiaria.

Desigur, misiunea reprezentanți
lor noștri, dintre care nici unul 
nu a depășit vîrsta de 20 de

(oortămaore In pag. a



. | IT.UU ,S4'HAȚ Wif; " ■ &

Flamura roșie Cluj a întrecut 
in campionatul feminin

Știința I. C. F 
de volei

Cum înțeleg unii să facă economii

Meciurile de volei disputate ieri 
în cadrul etapei' a IlI-a a cam
pionatului republican feminin au o- 
ferit spectatorilor întreceri intere
sante.

De la Cluj, corespondentul nos
tru Valeriu Gligor ne-a transmis că 
meciul dintre Flamura roșie din 
localitate și Știința l.C.F. a fost 
foarte spectaculos. Studentele au 
jucat timid la început și au fost 
denășlte de cluience, care și-au ad
judecat primele două seturi. In 
al treika. Știință I.C F. profită 
dc auto-încrederea exagerată a 
gazdelor și cîștigă. iar în al pa
trulea luptă cu mult elan, reu
șind să realizeze un joc frumos 
In final, clujencele se dovedesc 
mal eficace în atac și obțin vic
toria. S-au evidențiat Lia Vanea, 
Ana Susan, Elena Simionescu de 
la învingătoare, 
Doina Vințan și 
de la învinse. A 
Neacșu (Orașul

Veronica Costin, 
Maria Călugărița 
arbitrat corect I. 
Stalin).

In meciul de deschidere. Progre
sul Cluj a fost la un pas de a 
obține victoria în fața echipei Pro
gresul București. Clujencele au Ju
cat bine p.înă în. ultimul set, în 
care s-au arătat obosite, fiind net 
depășite de bucureștence. S-au e- 
vidențiat Eugenia Sucju și Elisa? 
beta Ujvarosi de la Progresul 
Cluj, Felicia Mușat și Tatiana A- 
vacum de la Progresul București.

La Orașul Stalin, după ce au 
cîștigat primele două seturi. Ju
cătoarele de la Voința și-au subes
timat adversarele, care luptînd din 
răsputeri, au realizat o frumoasă 

■și meritată victorie.
Iată rezultatele tehnice. înregis

trate în această etapă: Progresul 
Cluj—Progresul București 2—3 
(13—15; 13—15; 15—8; 15-5; 3— 
15), Flamura roșie Cluj— Știința 
l.C.F. 3—1 (15—10; 15—3; 10—15; 
16—14), Dinamo București—Voin
ța Sibiu 3—0 (la 8, 9, 3), Voința 
Orașul Stalin—Energia București

2—3 (15—4; 15—12; 9—15; 9—15; 
10—15), Progresul Alba Iuiia—Lo
comotiva București 0—3 (la 
6, 2).

10

★
întîlnirea disputată marți 

cadrul campionatului masculin 
tre echipele C.C.A. și Știința Iași 
a fost cîștigată de militari cu 
scorhl de 3—0 (la 9, 11, 11).

în 
în-

Oaspeții noștri
Echipa de popice Medvedgrad (Zagreb) 

una dintre cele mai bune de pe continent

Nu considerăm necesar să in
sistăm asupra noțiunii de economie 
ți în special asupra avantajelor 
pe care Ie oferă activității sporti
ve o economie chibzuit aplicată. 
Și totuși unele organe sportive 
centrale dovedesc că nu sînt pă
trunse de acest spirit, creind ast
fel însemnate greutăți financiare, 
atît colectivelor sportive cit și 
sportivilor înșiși. In sprijinul a- 
cestei afirmații vom relata aci mo
dul în care inspecția de baschet 
a înțeles să facă delegările de ar
bitri pentru întîlnirea masculină 
dintre Progresul Or. Stalin și Di
namo Tg. Mureș în ziua de 17 
martie 1957.

Este bine cunoscut faptul că în 
București se află numeroși arbi
tri de baschet calificați, care, (cu 
mici excepții) au și competența 
cesară pentru a conduce oricît 
grele întîlniri.

Totuși, inspecția respectivă 
găsit de cuviință să delege
arbitru din... Galați (Dr. Grigore 
Birsan) și unul tocmai din Oradea 
(M, Szalteleki) spre a veni la 
Or. Stalin. Așadar, fiecare din a-

ne- 
de

a 
un

cești doi arbitri a bătut o cale 
de aproape 1000 km. Nu ar fi fost 
mai indicat (și chiar logic) ca 
aceștia să conducă întîlnirile dis
putate fie la București (Birsan) 
ori la Cluj sau Timișoara (Szal
teleki) ?...

Și, astfel, aceste programări au 
forțat colectivul organizator (Pro
gresul Or. Stalin) să plătească 
baremul de arbitraj pentru un 
singur meci în sumă de lei 900, 
ceea ce — trebuie să recunoaștem 
— este prea mult. Mai ales că, 
în orașele de provincie, nici chiar 
cele mai „tari" întîlniri nu" aduc 
în casa organizatorilor prea mulți 
bani. •

După cum se vede, inspecția de 
baschet nu ține seama deloc de... 
geografia țării și nici (mai ales) 
de noțiunea de economie conti- 
nuînd — așa a procedat și în anii 
trecuți — să pună la grea încer
care bugetele colectivelor sportive. 
Socotim că ar fi momentul să se 
gîndească mai mult atunci cînd 
se fac aceste programări.

Gh. Măzgareanu 
corespondent

c; 
Ar
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Sîmbătă seara, boxerii fruntași 
apar pe ringul din sala Floreasca
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Pentru prima dată o echioă iu
goslavă de popice va evolua în 
țara noastră, la Ploești, Bucureș’i, 
Petroșani și Roman, unde va în- 
tîlni cele mai bune formații pe care 
le avem. Turneul echipei Medved
grad Zagreb a sțîrnit un deosebit 
interes în rîndul popicarilor noș
tri. Faptul este pe deplin justificat, 
frițrucît la ora actuală popicarii 
iugoslavi sînt printre cei mai buni 
de pe continent. Echipe ca: Gromo- 
șika, (campioana iugoslavă) sau 
Medvedgrad s-au impus pe plan 
european cu ocazia diferitelor în
tîlniri susținute în Ungaria. Ceho
slovacia, R.D. Germană, Austria 
etc., iar cea mai bună performan
ță din Europa la proba de 200 lo
vituri mixt este deținută de iugo
slavul Smoleanovici.

In echipa Medvedgrad sînt jucă-

Mîine încep la Constanța 
finalele campionatelor 

individuale de haltere
Mîine încep la Constanța fi

nalele campionatelor «republi
cane individuale de haltere. Cu 
acest prilej se vor întrece la 
cele 7 categorii cei mai buni 
halterofili din țară, calificați 
din faza regională, precum și 

direct, 
halte1
După 
între- 

număr

Și 
I.
la 

un

cei care s-au calificat 
maeștri ai sportului 
rofilii. de categoria 
informațiile primite, 
ceri se va înregistra
record de participanți: paste J00.

Printre halterofilii cei mai cu- 
noscuți care vor evolua cu a- 
cest prilej amintim pe Ion ] 
Balmău, Ion Birău, Tiberiu Ro- < 
man, Gh. lenciu, Ilie lencțu, 
Lazăr Raroga, Ilie Dancea, Ni
colae Bălcăceanu, Silviu Ca
zma etc. Dar înafară de aceș
tia, de la care așteptăm obți
nerea up^r ,Imitate cîț mai 
bune, vor evolua și o serie de 
elemente tinere.

Actuala ediție a campionate
lor republican? va trebui să a.- 
rate nivelul de pregătire al 
halterofililor noștri,’ felul; câtn 
aceștia au fost antrenați și 

progresul pe care l-au înregis
trat în ultima vreme. Sperăm 
că bilanțul competiției va fi 
pozitiv și că publicul constăn- 
țean va fi mulțumit de de
monstrația care se va face cu 
acest prilej.

întrecerile vor începe vineri 
când vor avea loc concursurile 
pentru categoria cea mai u- 
șoa,ră și semi ușoară. Sîmbătă 
se vor întrece concurenții de 
la categoria ușoară și semi- 
mijlocie, iar duminică vor urca 
pe podium concurențij de la 
categoria mijlocie, semi grea și

! grea. 
<———
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tori care dețin o buna pregătire 
tehnică; Raisici, Beluhan, Bolo- 
vaci, care au realizat ce'e mai bu
ne performanțe individuale cu o- 
cazia întilnirii susținute cu popi
carii romîni la Zagreb. Echipele 
noastre. Energia Ploeșți, selecțio
nata orașului București, Energia 
Minerul Petroșani și Flamura roșie 
Roman, care vor evolua în compa
nia formației iugoslave, s-au pre
gătit cu multă atenție.

Duminica trecută s-au întflnit pe 
arena Recolta din Capitală, într-un 
meci de verificare, selecționata o- 
rașului București și Energia Plo- 
ești. Dispunînd de o echipă mai 
omogenă, bucureștenii au reușit 
să-i depășească pe p!oeș*eni cu 
scorul de 7143—7119 p.d. Cele 
mai bune rezultate le-au realizat tî- 
nărul Zoltan Covaci (Buc) 864 
p.d. și I. Purje (Ploești) 833 p.d.

In toate întîlnirile pe care le 
va susține echipa Medvedgrad Za
greb sistemul de joc va fi de 200 
lovituri mixt. Primul meci 
turneul echipei din Zagreb 
avea loc sîmbătă și duminică 
arena de bitum din Ploești iar a 
doua partidă se va desfășura la 
București în zilele de 2—3 aprilie 
pe arena Recolta M.A.

Florina Teodorescu (Dinamo) tra
ge și probabil că atacul ei va fi 
încununat de succes, deoarece blo
cajul advers intervine cu mare in- 

tirziere
(Fază din meciul de ieri: Dinamo 

—Voința Sibiu).
Foto: I.' MIHAICA

Sîmbătă seara, iubitorii boxu'ui 
vor avea ocazia să vadă ..la lu
cru", după o îndelungată absență, 
pe cîțiva dintre boxerii noștri 
fruntași. Reuniunea se va desfă
șura în sala Floreasca, începînd 
de la ora 19. Printre întîlnirile cele 
mai interesante se situează meciu
rile „cocoșilor": Toma Constantin 
— Nicolae Mîndreanu și Victor 
Schiopu — Const. Gheorghiu. Dă- 
nilă Done și Mihai francă se vor

întîui de asemenea, în limite’e 
categoriei semiușoară, într-o re
vanșă de mult așteptată. In cele
lalte partide, vor evolua următoa
rele perechi: V. Czegely — I. Bo- 
ceanu, Martin Farkaș — Iuliu Mi
hai, St. Văcaru — I- Militaru. Pro
gramul este completat cu patru În
tîlniri în care vor apare tinerii St.
Dumitrache, O. Silberman, tete.

Bi etele se vor pune în vînzare 
vineri.

■rrr

CONCURSURI DE SCHI

din 
va 
pe

ORAȘUL STALIN (prin telefon «o 
la sub redacția noastră). Duminică, 
pe pîrtiile de la Cristianul Mare 
sta desfășurat un concurs de schi 
rezervat copiilor. Competiția a fost 
dotată cu ,,Cupa Tînărul Dinamo- 
vwt" și a întrunit 80 de concurenți, 
aparținînd centrelor de schi pentru 
copii Progresul Sinaia, Locomotiva 
Predeal și Tînărul Di na mo vi st Or. 
Stalin. Iată rezultatele înregistrate:

BĂIEȚI. Coborîre (7-10 ani) A. Bo- 
deanu ‘
HI—13 
(14—16 
y l 'E
Erika Li;sard (Tîn. Din.) (14—16 
Sabine Gliickner (Tîn. Din.), 
turi (15—17 ani): N. Bobiț (Tîn. 
23 m.

• Marți s-a desfășurat în Poiana 
Stalin concursul de sărituri din ca 
drul „Cupei R.P.R.“, etapa a Il-a, 
organizat de asociația Voința. Iată 
rezultatele tehnice înregistrate: 1. 
Comei Crăciun (C.C.A.), 206,1 pct.;
2. Dumitru Brenci (Voința) 203,3 pct.;
3. Nicolae Tănase (Energia) 
pct.; 
pct.; 
197,5 
196,1

șăn-Al. Neacșu, I. Dică-FIorea Ste- 
lian. etx».

Mîine începe la Slatina prima 
etapă din cadrul campionatului de 
box al asociației Voința, etapă care 
va dura pînă la data <Je 4 aprilie. 
Participă boxerii juniori ai asocia
ției.

VOJVODINA NOVI SAD — ENER
GIA REȘIȚA 13—7 LA BOX

(Tîn. Din.). Slalom uriaș 
ani): I. Suteu (Loc. Predea)), 
ani: Gh. Văoaru (Tîn. Din.).
Slalom uriaș (11 — 13 ani): 

ani); 
Sări- 
Dln.)

____ _________ . _ . 198,1
4. Vasile Prișcu (Voința) 197,9
5. Nicolae Munteanu (Dinamo) 
pct.; 6. Ion Bîrlă (Dinamo) 
pct.

ACTIVITATEA LA BOX

Astă-seară, în sala Giulești, în
cepînd de la ora 19,30, se desfășoa
ră prima reuniune de box din ca
drul competiției ,,Cupa Păcii". Sînt 
programate 12 întîlniri, printre care: 
Dinu Eugen — Gh. Predescu, Con
stantin Stoian—C. Caramfil, I. Grop-

EXTEMPORAL LA 0 CONSFĂTUIRE A ANTRENORILOR DE HANDBAL

REȘIȚA, 27 (prin telefon) — In 
localitate a avut loc întîlnirea inter
națională de box Vojvodina Novi 
Sad — Energia Reșița. Oaspeții au 
cîștigat cu 13—7. Rezultate tehnice 
în ordinea categoriilor V. Pleș (E) 
b. p. Stevan Madjaraev (V); Petar 
Arpasi (V) b. p. E. Moldoveanu (E); 
Petar Benedek (V) b. p. V. Stoiano- 
vici (E); Svetozar Rakic (V) b. p. 
V. Mândriei (E); Gh. Gui (E) meci 
nul Damian Stoinov (V); N. Brînzea- 
nu (E) meci nul Z. Tka-lcic (V); Petar 
Stojanov (V) b.p. L. Kakucs (E); P. 
Deca (E) meci nul Djordie Miloevic 
(V); O. Cioloca (E) b. p. I. Tipura 
(V); Bronislav Davldovic (V) b. p. 
St. Marcoviceanu (E). (Gh. Dobrescu 
și L Plăvițu-coresp.)
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Săptămînă trecută a 
avut loc în Capitală con
sfătuirea anuală a an
trenorilor de handbal. 
Cum însă problema prin
cipală a acestei consfă
tuiri (orientarea in vede
rea rezolvării „conviețu
irii" handbalului de ci mp 
cu cel de sală) rnu a 
fost tranșată în mod de
finitiv — rămînînd ca, 
ulterior, colegiul de an
trenori să studieze pro
punerile și să ia măsuri 
— ne-am gîndit că n-ar 
fi rău să facem tui son
daj printre antrenori. 
SUBIECTUL : cum că 
pregătiți pentru a ropia- 

chbității 
oficiale ? Și penbru că nu 
pufeam tulbura ședința 
am apelat la proba... 
scrisă,: suplinind pe teh
nicienii noștri la un 
temporal". Iată acum ci
teva din aceste probe 
scrise :

ta reludre'i'a activității

,.ex-

CONSTANTIN LACHE 
(Știința Timișoara-mas- 
culin). Pregătirile le-am 
începui la 10 martie. 
Deoarece echipa — for
mată în majoritatea ei 
din studenți — greu 
s-ar putea aduna de mai 
multe ori pe săptămînă 
la antrenamente, lucrez 
cu jucătorii împărțiți pe 
grupe. Ciclul antrena
mentelor este de trei pe 
săptămînă, dintre care 
unul se face, totuși, în 
comun. Antrenamentele 
pe grupe au ca scop 
pregătirea fizică și teh
nică, iar cel comun sta
bilirea tacticii de joc.

Programul este comple
tat cu referate și discuții 
pe marginea noului re
gulament. Am disputat 
jocuri de verificare cu 
Progresul Timișoara și 
Recolta Jimbolia.

D. POPESCU-COL1- 
BAȘI (Progresul Orașul 
Stalin). 
nament 
martie, 
început 
tul pe 
Ne vom 
ciclul de trei antrena
mente pe săptămînă. Am 
susținut pînă acum jocuri 
de verificare cu Avîn- 
tul Codlea și cu Ener
gia Uz. de Tractoare. 
Ama constatat că jucă
toarele se orientează des
tul de greu în jacul cu 
trei zone. In viitor va 
trebui să lucrez mai a- 
tent pentru înlăturarea 
impreciziei in loviturile 
la poartă.

ARCADIU KAMENITZ- 
KY (Progresul Tg. Mu
reș). Pregătirea forma
ției noastre pentru cam
pionatul din această pri
măvară a fost orientată 
spre omogenizarea lotu
lui. Cred că știți că e- 
chipa Progresul Tg. Mu
reș a fost radical 
niată. Acum pun 
tul pe elementele 
Antrenamentele 
început încă de

Primul antre- 
l-am făcut la 9 
In general, la 
am pus accen- 

pregătirea fizică, 
menține la

rema- 
accen- 
tinere. 
le-am 
la 2 5 

februarie. Programul a 
fost de trei antrenamente 
pe săptămînă, dintre 
care două în sală și u- 
nul în aer liber. In pe
rioada precompetițională 
tun organizat jocuri de

verificare cu echipe de 
juniori, urmărind omo
genizarea formației și 
,,rodarea" jucătoarelor 
noi. Aceasta pentru că 
am foarte multe debu
tante : Edith SzasZ, Ga
briela Bleu, Maria Incze, 
Rozalia Hinterleiter, Va
leria Covrig, Elena Căti- 
neanu sînt numai citeva 
dintre ele.

FRANCISC MONIS 
(Energia Făgăraș). An
trenamentele în aer liber 
le-am început la data 
de 16 februarie cu un 
ciclu de patru pe săptă- 
mină. Accentul l-am pus 
în mod deosebit pe dez
voltarea pregătirii fizice 
speciile și pe îmbunătă
țirea tehnicii individuale. 
Am susținut multe jocuri 
de verificare, dintre care 
și unul internațional cu 
Dinamo Berlin. Așteptăm 
cu încredere. începerea 
campionatului I

ROLAND WEGEMAN 
(Recolta Jimbolia). E- 
chipa noastră a promo
vat anul acesta în cate
goria A, așa încît — 
pentru a putea face față 
onorabil — am început 
pregătirile din timp: 5 
februarie. In prima pe
rioadă am efectuat două 
antrenamente pe săptă
mînă, iar acum am a- 
juns la trei. Am jucat 
cu Recolta Varias, Pro
gresul Timișoara și Ener
gia Reșița. Echipa merge 
,,binișor".

STEFAN ZOLLER 
(Flamura roșie Sibiu). 
In prezent lucrez cu e-

chipa de două ori pe 
săptămînă (antrenamente

PENTATLONIȘTII LA LUCRU, 
DAR PE PATRU PROBE
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Pentatloniștiî consacrați din Bucu-
1 concurs 

_ vorba de con- 
le cvadriatlon, organizat da 

comisia centrală de pentatlon mo
dem, în cadrul căruia va fi verifi
cat3 stadiul actual de pregătire al 
pentatloniștilor susceptibili să facă 
parte din echipa reprezentativă a 
țării. Programul concursului cu
prinde patru probe: scrimă (vineri, 
ora 6.30 în sala Floreasca), tir (sîm
bătă, ora 10,30 la poligonul Tunari), 
înot (sîmb'ătă, ora 19,30 la bazinul 
Floreasca în cadrul unui concurs de 
natație) și alergare (duminică, ora 
11 la stadionul Tineretului). In aces
te patru probe, regulamentul de des
fășurare va fi cel prevăzut la con
cursurile de pentatlon modern.

Peste o săptămînă' va veni rîndul 
începătorilor în pentatlon să se în
treacă într-un concurs de triatlon: 5 
aprilie, — ora 15 — tir la poligonul 
Tineretului, 6 aprilie, ora 17,30 — 
înot la bazinul Floreasca, 7 aprilie, 
ora 11 — alergare în jurul stadio
nului Tineretului. In acest concurs 
nu au drept de participare pentatlo- 
niștii consacrați.

IMce) fi MM pMtrf 
menținerea pregătirii, fi- oficial al anului. Este vorbi
zice generale. In ceea ce cursul de cvadriation, org

° j • comisia centrala rie nents? isă •
privește tactica, pentru 
atac mă !străduiesc să 
realizez o acomodare a 
vechilor jucătoare, cu cele 
noi (Lucia Dobre și lu- 
liana Neamțu-Cazacu), 
iar oeniru apărare am 
constatat că — după noul 
regulament — sistemul 
de zonă combinată este 
cel mai bun. Am dispu
tat meciuri de verificare 
cu echipe de juniori și o 
partidă chiar cu echipa 
masculină de categoria 
B. Energia Constructorul.

ADAM FISCHER (E- 
nergia Timișoara). Am 
început pregătirile la 27 
februarie, întrerupîndu-le 
pentru a participa la tur
neul final al concursu
lui republican de hand
bal de sală. Du vă aceea 
le-am reluat, organizind, 
în același timp, multe 
partide de verificare. 
Am disputat meciuri de 
verificare la Arad și Re
șița.

*
Ca încheiere la această 

mică incursiune prin „ex
temporalele" antrenori
lor noștri de handbal 
vom preciza un singur 
lur.ru: nu am pus note. 
Si aceasta pentru că re
zultatele pe care le vor 
obține echipele lor, înce
pînd din această săptă
mînă, în campionat, sînt 
cele mai sigure califi
cative.

CONCURS DE TRIAL LA MOTO- 
CICLISM

Duminică se inaugurează în Capi
tală alergările pe teren variat pnn- 
tr-o competiție de trial organizată 
de C.C.F.S.' oraș București. Cursele 
vor avea loc pe un traseu de circa 
2 km., situat în preajma stadionului 
FI. roșie-pielari (tramvaiul 18).
• Duminica trecută s-au desfășurat 

la Orașul Stalin întrecerile pe re
giune ale campionatului de regulari
tate, organizat de A.V.S.A.P. Aler
gătorii au avut de parcurs un traseu 
de cârca 253 km. (Orașul Stalin, 
Feldioara, Căclulata, Făgăraș. Ora
șul Victoria, Codlea, Orașul Stalin). 
Individual, victoria a revenit lui ~ 
sif Iano (Orașul Stalin).

CONCURS DE NATAȚIE

Io-

Sîmbătă seara, începînd de 
orele 19, și duminică dimineața, 
la orele 10, se va desfășura la bazi
nul acoperit Floreasca din Capitală. 
„Concursul primăverii“ la natatie. 
Vor participa înotătorii și înotă
toarele de categoria i și II. Compe
tiția e-te organizată de comisia 
orășenească de specialitate.

la 
de

lur.ru
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Cu jocul de la Oradea, 
începe „Cupa Primăverii".

Și, dacă ne-am hotărît 
scrim aceste rînduri, n-o 
cem — pur și simplu —
tru a marca intr-un articol în 
plus importanja evenimentului 
în sine, ci pentru a aduce în 
discuție cîteva elemente pe 
care socotim că e neapărat ne
cesar a le reaminti acum, în 
ziua primului fluier de arbitru.

„Cupa Festivalului" a arătat 
cu cit interes aștepta publicul 
reluarea activității fotbalistice.

Cu atît mai mare este nerăb
darea cu care este așteptată în
ceperea competiției fotbalistice 
„Cupa Primăverii”, organizată 
ca un veritabil campionat și la 
care participă cele mai bune 
echipe din tară.

Această competiție trebuie 
să fie un prilej pentru echipele 
noastre de a lupta în primul 
rînd pentru nivelul tehnic 
Jocului.

Jucînd fără amenințarea 
trogradării, (o mică pauză 
strică în direcția aceasta!...) 
formațiile noastre au prilejul să 
facă joc deschis, ofensiv, să 
ofere publicului meciuri specta
culoase, de înalt nivel tehnic. 
O adevărată bătălie pentru fot
bal de calitate, iată deviza sub 
care trebuie să înceapă „Cupa 
Primăverii". Să nu uităm că în 
acest an, fotbalul nostru are un 
calendar internațional deosebit 
de bogat. Reprezentativa A în- 
tîlnește echipa Belgiei și parti
cipă la preliminariile campio
natului mondial; reprezentativa 
B susține 4—5 jocuri grele; 
cea de tineret are în față nu 
mai puțin de șase partide per
fectate, plus turneul de la Mos
cova. Pentru a face față cu 
succes acestor grele examene 
trebuie să avem asigurată o 
bogată bază de selecție, pe 
eaie numai desfășurarea Ia un 
ridicat nivel a principalei com
petiții actuale, „Cupa Primăve
rii" ne-o poate asigura.

Iată de ce colectivele trebuie 
•ă aprecieze cu toată maturi
tatea aceste meciuri, iată pen
tru ce antrenorii și Jucătorii, 
trebuie să folosească „Cupa 
Primăverii" ca pe un minunat 
prilej pentru a Juca fotbal bun, 
pentru a contribui în mod efec
tiv, creator, la creșterea valo-

al

re- 
nu

rică a jocului practicat de echi
pele lor. Creștere care trebuie 
•ă se resfrîngă în mod 
asupra însuși nivelului și re
zultatelor în meciurile echipe
lor reprezentative.

Jocurile desfășurate în ulti
mele săptămîni ne-au arătat 
eă sînt unele echipe care în
clină către o poziție de desedh- 
siderare a meciurilor din acest 
sezon, a meciurilor 
sînt de campionat, 
formații fruntașa, 
surse vitale de elemente pen
tru echipele reprezentstfv'ej 
(ca C.C.A., Flamura roșie A- 
rad. Locomotiva București) am 
fntîlnit formule de echipă peri
culoase, pe care nu numai că 
n-am dori să le mai revedem 
șl în „Cupa Primăverii', dar 
care reprezintă totodată reale 
greutăți puse în fața celor che
mați să selecționeze jucătorii 
șl să alcătuiască loturile repre
zentative.

Antrenorii și conducerile de 
colectiv trebuie să manifeste 
o atentă preocupare față de o- 
bltgațiunile ce le sînt impuse 
de înseși obiectivele mari și 
sarcinile din viitorul imediat al 
fotbalului nostru. Ei trebuie să' 
lase de o parte 
strîmfe de" eeiectiv și să-și dea 
mina înfr-un efort comun, a 
cărui țintă trebuie să fie ridica
rea, prin toate mijloacele, a 
nivelului tehnic al fotbalului 
nostru. Or, privirea cu simț de 
răspundere a „Cupei Primăve
rii" este cel mai important mij
loc de atingere a acestui scop.

Folosirea celor mai bune for
mații, respectarea cit mai stric
tă a programului etapelor, apli
carea indicațiilor date in în
drumarul Comisiei centrale de 
fotbal, iată cîteva „fronturi" 
pe care trebuie să se poarte 
lupta pentru fotbalul de calitate 
pe care-1 așteptăm în acest se
zon.

începe „Cupa Primăverii"...
Publicul e gata să umple 

din nou stadioanele, să-și în
curajeze echipele favorite. Dar 
are dreptul să ceară ca forma
țiile noastre fruntașe să Joace 
un fotbal cit mai bun, care să 
ne îndreptățească să privim cu 
încredere viitoarele întîlniri in
ternaționale.

RADU URZICEANU

care nu 
In unele 

adevărate
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CAMPIONATULUI DE RUGBI
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numai cî- 
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tem dorni- 
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udente. De- 
jumătate la

te
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Sîmbătă, în cabina arbitrilor de 
Ia Stadionul Republicii. Arbitrul 
N. Mihăilescu era foarte agitat: 
se apropia ora începerii primului 
joc al cuplajului și... nici urmă de 
arbitri de linie. Și meciul, fixat 
la ora 14.15, n-a început decît la 
14.35 pentru că arbitrii de linie 
au venit mai tîrziu, dar nu din vi
na lor, ci a colegiului de arbitri 
București care trecuse pe foaia 
de arbitraj ora... 14.451 Pe viitor 
se impune mai multă atenție din 
partea colegiului de arbitri Bucu
rești și, în primul rînd, obligația 
de a se interesa de ora fixată de 
organele competente pentru înce
perea jocului.

★
Ca orice competiție, „Cupa res- 

tivalului" a avut și ea un regu
lament de disputare, care a iost 
adus la cunoștința conducătorilor 
și antrenorilor echipelor partici
pante. Printre altele, regulamen
tul prevedea că echipele pot schim
ba portarul în tot timpul meciu
lui, iar pînă la pauză doi jucători 
de cîmp. Așa au procedat și 
C.C.A., și Locomotiva, și Dinamo 
București. Mai mult, aceasta din 
urmă a jucat în 10 oameni în re
priza a doua a meciului cu Loco
motiva (Popa, părăsise terciul ac
cidentat). Numai tfinămo Otașul 
Stalin a. vr/:t să [ie- mai cu moț 
și ăîmbătă. deși chiar antrenorul 
asociației ia atras atenția că pro
cedează rieregulamentar, antreno
rul V. Mărdărescu Ia schimbat to
tuși pe Gsegezi cu Hulea în re
priza a doua 1 Faptul ne-a sur
prins cu atît mai iruri t cu cît ve
nea din partea unui antrenor ca
re ne obișnuise cu apărarea disci
plinei și respectul regulamentelor. 
Credem că pe viitor antrenorul

Programul Cupei Primăverii 
Categoria C, seria V-a

de ieri

în așa fel 
balonului)

îm-

propus.
arătat un joc eficace, 
partea a doua a 'ne- 
înaintarea, în mare 

Linia

deschidere, el a jucat 
(nu a dat drumul 
îneît linia de trei sferturi a mi
litarilor a „șomat" tot timpul.

Știința Institutul Mine a des
fășurat tot timpul partidei un 
joc în care a urmărit să
piedice pe adversar de a marca 
multe puncte, atingîndu-și în 
parte scopul

Dinamo a 
mai ales în 
ciului, cînd
vervă, a marcat în serie, 
de trei sferturi nu a reușit însă 
nici de această dată 
lective.

Progresul F.B., care 
bosită, a pierdut din 
scor categoric. Echipa 
rientat tactic pe teren 
numeroase greșeli de 
moviștii au profitat la

Locomotiva Grivița 
întrecut foarte greu 
sa de asociație,
înscris prin Nasta 
de picior căzută) și 
(o încercare).

Locomotiva P.T.T.

acțiuni co-

o- 
un
o-

a părut 
nou la
nu s-a 

comiți id
care din.’ț- 
maximum. ’’ 
Roșie aî 
pe colega i 

au]
lovitură] 
Bostan/

Feroviarii 
(o. 
prin

a 
curajos și, mai mult, în 
a doua a cîștigat majoritatea ba- 
loanelor din margine.

In cursul etapei s-au remarcat 
următorii jucători: Mehedinți, Pa- 
pia P., Niculescu, MateescU, 
Constantin Teodorescu 
I.S.P.), Popa, Marica, 
Ploești), Marinache, 
Nanu Radu, Paloșanu

DE PE TERENURI
V. Mărdărescu (ca, de altfel, toți 
antrenorii și în primul rînd ei) va 
rămîne totuși un exemplu în 
pectarea regulamentelor.

★
Parte dintre arbitri n-au

să mulțumească în acestșit
reu- 

în-

Ciubuc, Graur, Căline seu (Știința), 
Titi Ionescu, Ghiuzelea, llie Iov, 
Giuglea (Dinamo). Galicovski, 
Vicol (Progresul F.B.). Tîbuleac, 
Nasta, 
Roșie), 
P.T.T).

Tată
Energîa 
Ploești 
Știința 
(3-0);
30—0 (l£r—ty. Locomotiva
Roșie—Locomotiva P.T.T.

Pilă (Locomotiva Gr. 
Manoifeanu, (Locomotiva

acum rezultatele tehnice: 
I.S.P.—Energia D.G.S.M.

25—0 (16—0); C.C.A.—
Institutul Mine 11—0
Dinamo—Progresul F.B.

Grivița
6-0

(3—0); Energia Petroșani—Ener
gia Republica 0—3.

In urma acestor rezultate, fn 
fruntea clasamentului a trecut 
Energia I.S.P. care are acum 9 pct. 
urmată fiind la egalitate de puncte 
de C.C.A. și Locomotiva Grivița 
Roșie,

Etapa I, duminică 7 aprilie

Locomotiva Tr. Severin-Energia 
Craiova.

Știința Craiova-Fl. roșie Rîm. Vîl
cea.

Locomotiva Craiova-Energia 
Jiu.
Progresul Corabia stă.

Etapa a II-*, duminică 14 aprilie

Energia Cnaio va -Progresul Cora
bia.

FL roșie Rm. Vîlcea-Locomotiva 
Qraiova.

Energia Tg. Jiu-LocomoMva Tr. 
Severin.

știința Craiova stă.

Etapa a III-a, duminică 21 aprilie

Progresul Corabia-Știința Craiova.
Locomotiva ’ 

iova.
Locomotiva 

Rm. Vîlcea.
Energia

Etapa a

Energia___  ________________ _
FI. roșie Rm. Vîlcea-Progresuj Co

rabia.
Locomotiva 

tiva Craiova.
Energia

Etapa
Știința

iova.
Energia ______ _ _ _
Progresul Corabia-Locomotiva 

Severin.
FI. roșie Rm. Vîlcea stă.

Etapa a V’I-a. duminică 12 mai

FI. - roșie Rm. Vîlcea-Energia 
iova.

Știința Craiova-Locomotiva 
Severia.

Progresul Cor at ia -Energia
Jiu.

Locomotiva Craiova stă.

Etapa a VII-*, duminică 19

Craiova-Energia

Tr. Severin-n.

Tg.

Cra-

roșie

Tg. Jiu stă.

I Va, duminici 2S aprili, 

Tg. Jlu-Știlnța Craiova.

Țr. S e veri n-Loco mo- 

Craiova stă.
a V-a, duminică 5 mal
Craiova-Locomotiva Cra-

Craiova-Energia Tg. Jiu. 
Tr.

Cra-

Tr.

Tg.

mai
Locomotiva Craiova-Progresui Co

rabia.
Energia Tg. Jiu-FI roșie Rm. 

Vîlcea.
Energia Craiova-Știlnța Craiova. 
Locomotiva Tr. Severin stat

In sfîrșit, clipa mult așteptată a 
sosit: programele concursurilor Pro
nosport cuprind de acum și meciuri 
din țara noastră. Cele patru me
ciuri din programul de duminică 
sînt principalul punct de atracție al 
concursului. Posibilitățile participan- 
ților în acordarea de pronosticuri 
sînt de acum mărite, întrucît și 
informațiile sînt mai multe și mai 
precise decît cele despre echipelerezistat

repriza^ âilate la mii de kilometri depăr- 

cîteva cuvinte despre
tare.

Și acum, 
concursul trecut, mai precis, despre 
premiații concursului respectiv.

După cîte știți, au fost găsite 7,1 
variante cu 12 rezultate exacte. 
Toate aceste variante au fost obți
nute pe opt buletine dintre care 
șase au premiul întreg și două sînt 
' ’ _ „ ‘ \ ’» 
participație și celălalt cu 60e/«).

Dar să vedem cum au fost obți
nute toate aceste opt premii. Patru 
dintre ele au foet obținute pe bule-

V.
(Energia f buletine de agenție lu-nul cu 50*,< 
(Energia

Blăgescu,
(C.C.A.J,

onosport
tine a cîte 5 variante fiecare și 
fericiții participant se numesc: 

Teșeleanu Nicolae din Constanța. 
Ionescu Costea Ana din Slobozia, 
Kun Ladislau din Oradea și Kalinici 
Maria din Sibiu. Urmează Kerekeș 
loan din Oradea care pe un buletin 
colectiv de 64 lei a obținut:

1 premiu I, 3 premii li șl 10 pre
mii UE Iată și buletinul respectiv:
1. 1, II. ' ” — - ” — - - -
VI, 1, 
Xl,”

La fel de inspirat s-a dovedit șl 
Popa Toma din Sibiu care cu urmă
torul ‘ ‘ .
16 lei a obținut 1 premiu I. 3 pre
mii II și 3 premii III: -----
2. III. X, IV. 1, V.

1, x, in. 1, x, iv. 1, v. 1. 
vii. î. vru. î, 2, ix. î, x, 

XI. 1, X, XII. 2.

buletin colectiv, în valoare de

I. 1. II. X,
1, X, VI. 1, VIL

D. TASOPOULOS interul dreapta 
al echipei Makedonikos, care astăzi 
joacă La Sibiu cu Progresul din lo
calitate.

ceput de sezon. N. Mihăilescu, de 
pildă, a dat o interpretare cu to
tul originală îndemnului ziarului 
nostru pentru mai mult curaj în 
acordarea loviturilor de la llm.:a 
sancționat chiar infracțiuni imagi
nare ’... V, Măicănescu a fugit 
de răspundere la un moment dat, 
lăsînd- nesancționat un .ofsaid, la 
cinci metri de el, pentru că arbi
trul de tușă nu l-a semnalat, 
s-a marcat gol. Cît p-aci să 
mai marcheze vreo trei goluri 
asemenea poziții de ofsaid 
sancționate, deoarece arbitrul 
tușă Gh. Dumitrescu nu le-a văzut. 
Și ne întrebăm cum de n-a văzut 
ofsaidurile care ERAU și. In 
schirub, le-a văzut pe cele care 
NU ERAU I... Lipsă de pregătire ? 
De atenție ?...

★

Duminică dimineața în Parcul 
sportiv Dinamo, activitate intensă 
pretutindeni : la poligonul de tir, 
pe terenurile de baschet, 
fotbal. Zeci de sportivi — tineri 
și mai vîrstnici — se antrenau, 
avînd la dispoziție totul: terenuri, 
echipament, antrenori. Un singur 
lucru lipsea : asistența medicală. 
Un fotbalist junior s-a accidentat 
în cursul unui meci de antrena
ment și avea neapărat nevoie de 
un medic. Ia-1 de unde'nu-i! An-

trenorul Nedelescu s-a străduit 
să-i fie de folos, pe cît s-a price
put, dar nu l-a putut duce la un 
medic decît după ce și-a încheiat 
ședința de antrenament cu cela 
cîteva zeci de copii și juniori; a- 
dică după vreo două ore I...

Ce părere are asociația Dinamo 
de activitatea medicilor săi?

★
Primul meci al echipei Makcdo. 

nikos-Salonic a evidențiat una d:n 
trăsăturile principale ale fotbalu
lui grec: spiritul da luptă Deși 
înfruntau o echipă superioară, jucă- 
torii greci nu s-au descura jat nici 

-un moment, ci au luptat ca toată 
dîrzenia pentru orice minge. 
Este o constatare care nu se 
prea jxitrivește jucătorilor noștri ; 
ei se opresc în momentul în care 
au pierdut mingea.

Echipa din Salonic a arătat o 
interesantă orientare spre un joc 
asemănător echipei TDNA, dar di
ferit ca realizare: două „vîrfuri" 
avansate în atac și trei înaintași 
retrași formînd o a doua linie d» 
halfi. Deci, accent pe apărare și 
pe contraatac. Execuția însă, la
să de dorit, mai ales în atac, pro
babil din cauza lipsei de experi
ență. înaintașii, din cauza efortu
lui depus în cîmp, cînd ajung la 
poartă sînt lipsiți de forță și pre
cizie și nu finalizează. De aceea, 
atacul este steril. Insă, faptul că 
echipa este, în general. tînără, 
constituie o garanție a reușitei în 
viitor.

P. GAȚU
Și 
se 

din 
ne- 
da

volei

Dumiircă cuplaj 
la „23 August”
Cele două meciuri din „Cupa 

Primăverii", programate dumi
nică la București, se vor dis
puta pe Stadionul „23 August" 
după următorul program;

Ora 14,30; Progresul — E- 
nergia Flacăra Ploești.

Ora 16,30: C.C.A. — Știința 
Timișoara.

BILETE PENTRU CUPLAJUL 
DE DUMINICA...

...C.C.A.—știința Timișoara șl 
Progresul—Energia Flacăra Plo
ești, se pun în vînzare de azi 28 
martie la agenția centrală Pro
nosport, C.C.A., casa specială din 
str. ion Vidu, basele de la sta
dionul Dinamo, stadionul Progre
sul și stad. 23, August (bd. Mun
cii). Bilete cu preț redus, pentru 
studenți și elevi, se găsesc la 
casele de la stadionul 23 August.

începe campionatul republican de tenis de masă
Unele modificări

Mai sînt doar 
începerea celei 
competiții interne de 
masă: campionatul
(masculin și feminin) 
Pentru cucerirea 
campioane ale țării pe 
se vor întrece 8 echipe 
Progresul București, 
Cluj, Energia, Știința, 
roșie, Voința Prestări 
(toate din București), 
roșie Oradea, Voința Car^i și 10 
formații masculine: Energia Bucu
rești. Progresul Cluj, Progresul, 
Flamura roșie. Voința, L.M.. Știin
ța (toate din București), Voința 
Arad, Dinamo Tg. Mur^ș, Progre
sul Satu Mare și Energia Reșița.

Regulamentul de desfășurare 
prezintă, față de cel de anul tre
cut,, unele- -modificări, menite, să 
aducă o îmbunătățire în disputa
rea acestui campionat și implicit 
pe linia dezvoltării generale a te-

ale regulamentului
trei zile pină la 
mai importante 

tenis de 
republican 
pe echipe, 

titlurilor de 
anul 1957 
feminine: 
Pr jgresul 

Flamura 
Servicii 

Flamura

toate 
la bă- 
a fost 

bune

de- 
din

di- 
că 
de 

mii

1, IX. 1, x. 1. xi. x, 

am mal spus, au los-t 
două premii pe buletine

1. XI.i, x, vm. 
XII. 2.

Așa cum 
obținute șl 
de agenție.

Unul dintre ele este depus pe nu
mele lui Grigorescu Aurel din Bucu
rești și are o participație de 5țC',.

De remarcat însă că pe același 
nume au mai fost depuse cîteva 
buletine (tot buletine de agenție) 
care au fost și ele premiate cu 
verse premii II și III astfel 
suma ce urmează a fi încasată 
respectivul colectiv trece de 19 
lei.

De asemenea și celălalt buletin 
pus pe numele lui Schor Keos 
Iași cu o participație de nu este 
singurul depus pe numele respecti
vului participant, așa că și colecti
vului ieșean îi revine o sumă fru
mușică și anume peste 26 mii lei.

Iată deci un nou exemplu practic 
care ne convinge că într-adevăr, bu
letinele de agenție au șanse multi
ple în obținerea de premii.

e-
în

nisului nostru de masă. Astfel, 
toate întîlnirile feminine și mas
culine care se desfășoară conform 
formulelor campionatului mondial, 
se vor disputa obligatoriu pină la 
sfîrșit, indiferent de evoluția sco
rului. Adică, vor avea loc 
partidele (la fete cinci, iar 
ieți nouă). Această măsură 
luată în scopul unei mai-
popularizări a tenisului de masă 
și pentru încizrajarea elementelor 
tinere, care vor putea juca mai 
multe meciuri. Rezultatele vor fi 
luate în considerare la stabilirea 
clasamentelor individuale pe anul 
1957. ’ ; ,

Pentru desemnarea campionilor 
R.P.R. sau pentru definitivarea 
chipelor care vor retrogradă,
caz de egalitate de puncte. la 
stabilirea clasamentului nu 
mai. cjnta meciayerajul ci se vor 
disputa partide de baraj, in/ceea 
ce privește echipele care vor re
trograda —. ultimele două clasate, 
adică pe locurile 9—10 la băieți 
și 7—8 la fete —în cazul cînd pe 
aceste locuri nu se clasează vreo 
formație bucureșteană, iar din 
campionatul de calificare urmează 
să promoveze vreo echipă bucu- 
reșteană. va retrograda numai ul
tima clasată, atît la băieți cît și 
’a fete- Echipa bucureșteană care 
urmează să promoveze din cam
pionatul de calificare va susține 
un joc de baraj cu ultima forma
ție bucureșteană din clasamentul 
campionatului republican. Câștigă
toarea acestei întîlniri va ju^a în 
anul 1958 în campionatul catego
riei A, iar învinsa în campionatul 
de calificare.

va
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țeMa Comitetului național de pregătire a participării | 
tineretului din R.P.R. la Festivalul de la Moscova

Marți a avut loc ședința Comitetului Național de pregătire a 
participării tineretului din R.P.R. la cel.de al V-!ea. festival Mondial 
al Tineretului și Studenților pentru pace și prietenie de la Moscova. 
In cadrul acestei ședințe, care a fost condusă de acad. Cezar Pe
trescu, președintele Comitetului Național, s-a discutat stadiul pre
gătirii pentru întîmpinarea Festivalului.

Printre alte realizări prezentate cu acest prilej s-a arărtat că 
sportivii și-au început antrenamentele pregătitoare în vederea parti
cipării la competițiile sportive din cadrul Festivalului. Totodată au 
avut loc competiții în diferite regiuni ale țării dotate cu „Cupa 
Festivalului". Una dintre cele mai reușite întreceri a fost competiția 
de fotbal de la București cu participarea echipelor fruntașe. Comite
tul cheamă pe toți tinerii să participe activ la „Spartachiada de 
vară a tineretul!/", mare acțiune sportivă de masă, în cinstea Fes
tivalului de la Moscova.

Reprezentativa de lupte a R. P. Romine
își începe turneul ■ R. F. Germană

și R. Cehoslovacă

Scrisoarea deschisă adresată sportivilor lumii
de un grup de cunoscuți sportivi sovietici

MOSCOVA (-Agerpres) TASS transmite: Ziarul „Sovietski Sport" 
a publicat la 26 martie scrisoarea deschisă adresată sportivilor lumii 
de un grup de cunoscuți sportivi sovietici: Galina Zîbirta, Vladimir 
Kuț, Viktor Ciukarin, Ar cădii Vo<-o biev, Vsevolod Bobrov și Oleg 
Gpnciarenko.

Ieri dimineață, reprezentativa de 
lupte clasice a R.P, Romine a pă
răsit Capitala cu destinația Karls
ruhe (R. F. Germană). Aci. luptă
torii noștri vor sirsține la 30 mar
tie întîlnirea revanșă cu selecțio
nata R.F. Germane. După cum se 
știe, sportivii noștri au obținut 
victoria cu scorul de 5—3 în me
ciul disputat în toamna anului 
1955 la București. Selecționata 
romînă va mU susține o kitllnire 
în R.F. Germană, La Schondorf, cu 
selecționata orașuhii. Acest med se 
va desfăș'-ra La 1 sau 2 aprilie, data 
urmînd a fi stabilită cu precizie ia 
sosirea formației noastre. In ve
derea acestor meciuri au făcut de

plasarea următorii luptători (in 
ordinea categoriilor): Gh. Szabod 
Fr. Horvath, Ion Popescu, Gh. 
Dumitru, V. Bularca. V. Ono.u, 
Gh. Popovia. A. Șuii. Ca antrenor, 
a făcut deplasarea I. Comeanu. 
iar ca arbitri I. Staicu și V. Po- 
povici.

In continuare, reprezentativa de 
lupte a R.P. Romine va susține 
un turneu în R. Cehoslovacă la 
următoarele date: 7 aprilie — Pra- 
ga, la 10 apribe — Hodochn. 13 
aprilie — Bratislava. Formația 
noastră va fi completată probabil cu 
următorii luptători: A. Ruzsi (cat. 
52 kgr.), D. Cuc (cat 67 kgr.) și 
M. Belușica (cat- 79 kgr.).

„Noi, se spune Intre altele in 
scrisoare, am hotărit să adresăm 
această scrisoare tuturor sportivi
lor din lume, tuturor acelora că
rora le este dragă ideea Jocurilor 
Olimpice și spiritul prieteniei 
sportive.

De nenumărate ori am avut o. 
cazia să ne iniilnim cu colegii 
noștri din diferite țări, peste ho
tare și in țară la noi. întotdeauna 
ne-am dat seama că întilnndu-ne 
unii cu alții contribuim la măreața 
cauză a prieteniei popoarelor, la 
ințelegerea reciprocă.

Din păcate, in ultima creme au 
avut loc o serie de evenimente 
care a-ată că in marea familie a 
sporii iilor lumii nu toate lucru
rile stau bine. La cea de-a 16-a 
ediție a Jocurilor Olimpice nu au 
participat sportiva Elveției și O- 
landei. Apoi s-a făcut cunoscut că 
conducătorul Uniunii sportive din 
Danemarca a prezentat o hotâ'tre 
care interact organizațiilor spor

tive daneze și membrilor lor să 
se tntilnească cu sportivi din U- 
niunea Sovietică și Ungaria. In 
februarie Uniunea sportivă din 
Norvegia a adoptat o hoiărîrs a- 
se mănătoare.

Se înțelege că ne-am mirat foar
te mult de toate acestea. Se pare 
că aceste hotăriri atit de ciudate 
au fost dictate de considerente de 
ordin politic. In momentul de față 
s-a dovedit că in Elveția, Olanda, 
Danemarca și Norvegia, sportul se 
află într-o dependență directă față 
de o politică care este în contra
dicție cu ideile prieteniei și păcii.

Poziția sporfioilar sovietici in 
problema relațiilor sportive inter
naționale este absolut clară — noi 
sintem pentru cel mai larg schimb 
de delegații sportive, pentru cele 
mai diferite intilniri ale sportivi
lor, indiferent de naționalitatea și 
de convingerile lor politice, dacă 
aceasta contribuie în cea mai mică 
măsură la dezvoltarea sportului fi

a înțelegerii reciproce între po
poare.

Se apropie cea de a treia ediție 
a Jocurilor sportive internaționale 
prietenești ale tineretului. Sintem 
fericiți că acest mare eveniment 
are loc la Moscova și îi invităm 
pe cei mai buni sportivi din lume 
să-fi măsoare forțele pe frumosul 
nostru stadion de la Eujniki.

Meciul feminin de baschet
Italia — R. P. Romă: 

7 aprilie la Torino

întîlnirea Internațională te gimnastică 
Dinamo București Dynamo Berlin

„Cred ca boxerii polonezi pot folosi 
experiența rom inilor”...

.jerie untitird fe specufiUte al nanibi „Sztaadar Mlodych”

Ziarele italiene de sport anun
ță că partida feminină Italia- 
Romînia va avea loc la Torino, Ia 
data de 7 aprilie Ziarele italiene 
publică numeroase amănunte pri
vind pregătirile pe care le face 
formația feminină a Italiei.

Miine, pe stadionul Dinamo, 
joc international de handbal

Miine dupa-amiaza oe terenul 
central din parcul sportiv Dinamo 
se dispută iocul international de 
handbal între echipele Dinamo 
Berlin și Dinamo București. Parti
da are ca principal punct de atrac
ție faptul că se va juca după noile 
modificări ale regulamentului, 
adică cu terenul împărțit în trei

In sfîrșit. după lungi așteptări, cu 
ocazia întîlnirii Dinamo București 
— Dynamo Berlin (R D.G.) vom a- 
sista la un concurs internațional 
de gimnastică între reprezentative 
de asociații 1

Tinerii noștri baschetbaFiști 
debeteazâ

n pag. /)

nu este — în consecință — ușoa 
ră. Ei trebuie să lupte Insă pen
tru a depăși tracul debutului și 
pentru a face $1 de această dată 
dovada energiei și curajului cu 
care ioacă în partidele de cam
pionat. Ceea ce se așteaptă în 
primul rtnd de la tinerii noștri ju
cători este o comportare promi
țătoare. care să dovedească posi
bilitățile '.or de p-ogres și... de a 
Înlocui, cind va fi momentul, pe 
„senatorii de drept" ai echipei A.

Vâ prezentăm echipele care vor 
fi față în față miine. la Floreasca

R. P. ROMINA: Barău. N«- 
slevici. I. lonescti Paraschivesea. 
Pruncu. Nedetea. Buzău, L. Totk. 
Berețki. Hofrnan. Boreescu. lerdâ- 
chescu. Genț. Dirjan. D. Constan
tin, Mittelman, Ckmda (Antre
nori : A. Predescn. C. Riegler).

R. P. BULGARIA: Deraaengiev. 
Doneff, Vlatkov, Rașcoff, Zlatev, 
Pircinski, Popov. - Kolev. Grozev. 
Arnandov, loncev, losifov. Cze- 
ghielean, (Antrenor: Ivan Todo
rov).

Programul complet *1 reuniunii:
ORA 17J0: Lotul R.P.R. (femi

nin) — o selecfionaU masculină- 
ORA 18; R. P. Romînă (tine 

ret) — R. P. Bulgaria (tineret)

Programul întîlnirii de duminică 
după-amiază cuprinde doar exerciții 
liber alese, ceea ce Înseamnă că 
spectaculozitatea concursului este 
asigurată. Adăugăm la aceasta lap- 
tul că la întrecere iau parte maestre 
sportului Emilia Vătâșota și gim
nastele fruntașe Ileana Sică lie -Pe 
'.roșa nu și George: a Hurmuz acte, 
componente ata echipei oiic- 
pice medaliată la Meîxwme. pre
cum și maestrele sportului Anica 
Kocsis. Alexandrina Penau (la fete) 
și gimnaști de frunte ca Francisc 
Orendi Heimuth Orendi. Ștefan Hăr. 
gălaș. L. Lakatos.

VARȘOVIA (pnn telelon de >a 
corespondentul Agerpres], Coti
dianul tineretului pokxiez .JSztan 
dar Mkxfych" a publicat de cu- 
rind un amplu reportaj despre 
boxul rominesc. intitulat „Secre
tai succeselor boxului rominesc".

Pornind de la faptul că boxerii 
romiiu au constituit cea mai mare 
revelație a Olimpiadei de la Mel
bourne. comentatorul polonez in
sistă asupra rezultatelor strălucite 
obținute de aceștia ta marile în
treceri internaționale din toamna 
trecută.

Rominii au ocupat tocul trei, 
după Uniunea Sovietică si An
glia. in ctasameutui turneului 
olimpic de box. Boxul rominesc 
posedă rezerve valoroase, lucru 
dovedit în meciurile cu echipele

din R. P. Ungară. R. D. Germană 
si R. P. Polonă.

Intrebindu-se ta ce constă se
cretul acestor succese, comentato
rul polonez dă și răspunsul: 
,.!■ interesai general al tineretului 
față de box”.

„Tinerii romîni vor să
campioni olimpici" — scrie 
mentatorul polonez, arătînd 
succesele obținute de boxerii 
mini la Melbourne au creat

zone. Partida va începe la ora 17 
In deschidere, la ora 15. meciul 
de fotbal: Dinamo 6 — Flamura 
roșie „Gh. Gheorghiu-Dej".

de această dată

ACTIVITATEA ȘAHISTĂ INTERNAȚIONALĂ
MECIUL BOTVINIK - SMISLOV

Meciwl pentru titlul mondial de 
șah a continuat eu disputarea ce
lei de a IX-a partide. Întîlnirea 
a avut un caracter foarte tăios 
și interesant. Botvinik. eu albele, 
a atacat puternic poziția adver
sarului său și cfștigtad un ptoa 
a creat amenințări ce oâreau im
par abile In criză de timp Insă 
campionul lumii n-a găsit cele 
mai bune continuări, permițind 
lui Smislov un contra-joc extrem 
de periculos. In fața amenințării 
de mat, Botvinik a trebuit să se 
mulțumească cu o remiză obți
nută prin șah etern.

După nouă partide scorul este 
de 5—4 in favoarea tai Smislo,.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE LA BRATISLAVA

BRATISLAVA 27 (prin teleton).
Turneul internațional de șah a 
continuat cu desfășurarea rundei

a V-a. Au fost înregistrate rezul
tatele: Trinkov-Opocensky 1—0; 
Kozma Ghițescn I—•; Șefc-Zitta 
I—•; Sandor-BLata* Ti—'hș He- 
rink-Fiîip 'h—'A; Bertok-Fuchs 1-0, 
Partida Prameschuber-Plater a 
fost amînatâ pentru vineri dm cau
za îmbolnăvirii maestrului polo
nez.

In runda Vl-a partidele progra
mate s-au terminat astfel: Opo- 
censky-Ghițescu ‘fi—7»; ZRta-i-'i- 
bp Vx-’/j: Șefc-Bertok 1-0; Fuchs 
Sandor '!r—'h. Au fost întrerupte 
întîfnirile: Blatuy-Prameschuber.
Kozma-Herink și Plater-Trinkov. 
După disputarea rundei a Vl-a cla 
samentul este următorul: Bertok 47, 
P-. Șefe 4 P-, Kosma și Trinkov 
37, (I) p., Filip 37, p.. Fuchs și 
Sandor 3 P-, Blatny Th (I) p, 
Ghițescu și Zitta 2'A p. etc.

Campionii mondiali Eguchi și Tanaka învinși la Budapesta

u-

lup- 
mâ-

devină
co
că 
ro- 

o
nouă emulație în box. că numele 
lui Linca, Dobrescu și Negrea au 
devenit un fel de magnet care a 
atras spre box tot mai multi 
neri

Arătînd că numai în focul 
telor individuale se formează
iestria boxerului, autorul comenta
riului insistă asupra numeroase
lor întreceri amicale de box care 
au loc în țara noastră

„Deosebit de populare sînt in 
Rominia și competițiile naționale 
de box; „turneul celor 3“, la care 
participă cei mai buni reprezen
tanți ai fiecărei categorii, și cam
pionatul republican, competiție în 
care concurează toți boxerii ro- 
mini și este un adevărat „mara
ton" al boxului. Boxerii romîni au 
o condiție fizică excepțională, su
perioară în general polonezilor .

Cred ca boxerii noștri ar pu
tea folosi multe din experiența 
țării ai cărei reprezentanți s-au 
întors cu toții de la Melbourne 
purtători de medalii olimpice"

• La zs martie a plecat spre Paris 
delegația atleților sovietici care vor 
participa la tradiționalul cros al zia
rului ..L’Humanlte“. Echipa mascu
lini are in frunte pe campionul 
olimpic Vladimir Kuț, iar cea femi
nini pe recordmana mondială Nina 
Otkalenko. Din delegația sportivă 
sovietică mai fac parte Anghelina 
Komareva. Elevtlna Klriuțkiria, Ma
ria Kondratieva. Ellsabeta Ermolae
va, Nikolai Pudov, Petr Bolotnikov 
Alexei Deslatclkov și Grigori Ba
salaev
• După s zile de întreceri, luni a 

luat sftrșlt la Moscova turneul in
ternațional individual de tenis de 
masă ta care au participat jucători 
din R. P. Bulgaria, R. P. r. iugo
slavia ți U.R-S.S.

Un frumos succes a obținut jucă
toarei sovietică B. Lestal eare a 
ocupat primul toc în clasamentul 
probei de simplu femei. La simplu 
bărbați victoria • revenit cunoscu
tului campion iugoslav V. Haran- 
gox»
• Le Pekin s-a desfășurat zilele 

trecute întîlnirea internațională de 
gimnastică dintre reprezentativele 
masculine șl feminine ale R. P. Chi
nese și R. Cehoslovace. întrecerile 
au luat sfîrșit cu victoria gimnaș- 
tilor cehoslovaci, la bărbați eu 
27S,1Ș—272.25 puncte, iar la femei eu 
2ZS.S5—21131 puncte
• La Alexandria a avut toc Intil- 

nlrea Internațională de box 
representative!» Egiptului și 
slovaciei. Victoria a revenit 
ților cu scorul de 12—1, Au 
«5M spectatori

A început turneul de baschet 
Poznande la

dintre
Ceho- 

OMpe- 
asKta*

La palatul sporturilor din Bu
dapesta în fața a peste 2500 de 
spectatori s-a desfășurat luni sea
ra întîlnirea de tenis de masă din
tre reprezentativele feminine ale 
R. P. Ungare și Japoniei. Tine
rele jucătoare maghiare au avut 
o comportare neașteptat de bună 
în fața sportivelor japoneze care, 
după cum se știe, dețin titlul de 
campioane mondiale." Eva Koc- 
zian a reușit să învingă pe Fujie 
Eguchi, campioana mondială din 
acest an, și pe Torni Okawa. de
ținătoarea titlului mondial femi
nin pe anul 1956, iar Livia Mo- 
soczy a întrecut-o pe Kiito Wata
nabe. Mai slab s-a comportat GizI 
Farcaș care a pierdut toate me-

cmnie susținute. Fină la sitrșit 
victoria a revenit echipei Japoniei 
cu rezultatul de 5—3.

Înaintea începerii întîlnirii s-au 
desfășurat două meciuri demons
trative între sportivii magniari șt 
japonezi. Ambele s-au încheiat cu 
victoria jucătorilor unguri. Zol- 
tan Berczik l-a învins pe campio
nul mondial Toshiaki Tanaka cu 
2—1 (21—14, 20—22, 21—14), iar 
Ferenc Sido a dispus de Ichlro 
Ogimura cu 2—0 (21—11,21—12/.

★
Marți seara s-a desfășurat la 

Palatul sporturilor din Budapesta 
întîlnirea de tenis de masă dintre 
reprezentativele masculine ale 
R. P. Ungare și Japoniei. Dintre

jucătorii maghiari o comportare 
foarte bună a avut Berczik care
1- a învins din nou pe campionul 
mondial Tanaka cu 2—1 și pe 
Tsunoda cu 2—0. întîlnirea a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 5—2 în fa
voarea echipei Japoniei.

Rezultate tehnice: Tanaka—Sido
2— 1 (16—21, 21—14, 21—18);
Berczik—Tsunoda 2—0 (21—19, 
21—10); Ogimura—Foldy 2—0 
(21—16, 21—9); Berczik—Tanaka 
2—1 (21—19, 18—ZI, 21—15);
Ogimura—Sido 2—0 (21—15, 21—, 
17); Tsunoda—Foldy 2—1 (17—21, 
25—23, 21-—16); Ogimura—Berc
zik 2—1 (15—21, 21—19, 21—19).

VARȘOVIA 27 — (prin telefon) — 
Astăzi a început la Poznan un tur
neu de baschet la care participă 
echipa bucureșteană Dinamo, ală
turi de echipele Lech Poznan, O- 
limpia Poznan și G.K.S. Gdansk. 
In prima zi a turneului, 
Poznan a întrecut Dinamo 
rești cu scorul 
23), iar G.K.S.

de 50—45 
Gdansk a

Lech 
Bucj- 
(23— 

dispus

de Olimpia Poznan cu 61—46
(26—20).

Turneul de la Poznan va lua 
sfîrșit la 29 martie. In continuare, 
echipa Dinamo va lua parte la 
un al doilea turneu care se va 
desfășura la Wroclaw între 1—3 
aprilie. La cel de al doilea tur
neu participă următoarele echipe: 
Dinamo București, C.W.K.S. Var
șovia, Gwardia Wroclaw 
C.W.K.S. Wroclaw.

Nou record mondial de haltere
La 26 martie cu prilejul cam

pionatului de haltere al orașului 
Leningrad cunoscutul sportiv so
vietic Fedof Bogdanovski, campion 
olimp.c la categoria mijlocie, a 
stabilit un nou record mondial ia 
stilul „împins" cu performanța de

de 134
halte-

135 1 
kg : 
rofil.

La totalul celor trei stiluri Bog
danovski a obținut 422,5 kg re-, 
zultat care constituie un nou re-; 
cord al U.R.S.S.

kg. Vechiul record era 
și aparținea aceluiași
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