
Vizita oficiali
a delegației guvernamentale și de partid 

a R. P. Romîne in R. P. Bulgaria
PLOVDIV, (de la trimișii speciali Agerpres).
Luni dimineafa delegația guvernamentală și de partid a Republicii 

Populare Romîne alcătuită din tovarășii: Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn, membru al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, conducătorul delegației, Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn, Petre 
Borilă, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Leonte Răutu, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Grigore Preoteasa, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Populare Romîne, membru al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, G. Gaston Marin, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, M. Roșianu, ambasadorul Republicii Populare Romîne la 
Sofia, care se află în vizită oficială în Republica Populară Bulgaria, 
a plecat spre Plovdiv.

Delegația este însoțită de tovarășii Anton lugov, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comunist Bulgar. Dimo Dicey, membru al 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar, șeful secției de politică externă și 
relații internaționale al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, M. Tara- 
banov, locțiitor al ministrului Afacerilor Externe al Republicii Populare 
Bulgaria, Iordan Ștefanov, directorul Protocolului.

Coloana de mașini a oprit în drum in orașul Pazargic. unde locui
torii orașului au făcut o primire sărbătorească solilor poporului romîn. 
In centrul orașului a avut loc un scurt miting. Delegația romînă a fost 
salutată de Liuben I.ucov nresedintele comitetului orășenesc al Frontu
lui Patriei.

A răspuns tov. Petre Borilă, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romîne, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn.

Coloana de mașini pornește din nou. Pe tot parcursul, prin locali
tățile pe unde trece, delegația guvemamentaâă și de partid a Republicii 
Populare Romîne este întimpinată cu deosebită căldură.

Către ora 11 delegația guvernamentală și de partid a Republicii 
Populare Romîne a ajuns la Plovdiv, important centru cultural și eco
nomic al Republicii Populare Bulgaria.

In întîmpinarea oaspeților romîni s-a adunat o imensă mulțime de 
oameni.

Conducătorii autorităților locale i-au salutat cu căldură pe oaspeții 
romîni.

O companie de onoare cu muzică și drapel a dat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale Republicii Populare Romîne și Republicii 
Populare Bulgaria. Apoi tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej. Chivu 
Stoica și Anton lugov au trecut în revistă compania de onoare.

In piața centrală a orașului a avut loc un mare miting.
Mitingul a fost deschis de Nicola Balcangiev. președintele sfatului 

popular orășenesc care a salutat sosirea în orașul Plovdiv a delegației 
guvernamentale și de partid a Republicii Populare Romîne.

A luat apoi cuvîntut tovarășul Anton lugov, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Comunist Bulgar.

S-a dat apoi cuvîntul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn, membru al Prezi
diului Marii Adunări Naționale, conducătorul delegației guvernamentale 
și de partid a Republicii Populare Romîne.

Cuvintările tovarășilor Anton lugov și Gheorghe Gheorghiu-Dej, au 
fost salutate cu aplauze entuziaste.

In cursul după-amiezii de luni delegația guvernamentală și de partid 
a R.P.R. a vizitat regiunea Plovdiv.

Seara membrii delegației s-au înapoiat la Sofia.

Trei observatori 
după jocurile „Cupei

Prima etapă a .Cupei Primăve
rii" n-a fost lipsită de surprize. 
Rezultate neașteptate s-au înre
gistrat la București, Arad și O- 
rașul Stalin- La jocurile de dumi
nică au funcționat observatori 
speciali. Iată opiniile cîtorva din 
acești observatori:

Lazăr SFERA, antrenor (obser 
vator la jocul C.C.A.—Știința Ti
mișoara) : Joc, în general, de factură 
modestă, iar rezultatul meritat. Du
pă desfășurarea jocului și după tra
sul la poartă (mai frecvent și mai 
precis la studenți), Știința avea 
dreptul la victorie. Și putea marca 
mai mult chiar, dacă ar fi sezisat 
faptul că apărătorii militari au a- 
plicăt marcajul strict la om, lă- 
sînd astfel spații libere spre poartă, 
(.a C.C.A. însă, am remarcat și 
lipsuri de ordin fizic Echipa nu-i 
pusă la punct la capitolul pregă
tire fizică. De aceea și execuțiile 
tehnice au fost defectuoase. Cit 
timp au avut condiție, jocul a

Ne-am cufundat, zilele trecute, 
cu plăcere și interes în lectura 
unor pagini cu prețioase aduceri 
aminte din ciclism pentru faptul 
că peste cîteva zile ciclismul 
nostru va cunoaște un eve
niment însemnat: ediția jubiliară 
(a X-a) a tradiționalei alergări de 
lung kilometraj „CURSA SCIN- 
TEII".

0 serie din datele culese le 
transcriem în aceste rinduri. 
Și facem acest lucru cu con
vingerea că, însoțindu-ne de-a 
lungul anilor, veți simți și dum
neavoastră aceeași plăcere a amin
tirilor răscolite, vă veți aduce a 
minte de isprăvile celor care au 
contribuit la dezvoltarea sportului 
cu pedale din țara noastră....

PE PRIMA FILA

Primăvara anului 1948... O ves
te importantă se răspîndește în 
lumea ciclismului. Ziarul „Scinle- 
ia" organizează o cursă de selec
ție în vederea primei ediții a tn-

își spun părerile 
Primăverii" la fotbal
mers: in primele 20 de minute, 
cind CCA a desfășurat clar jocul 
cu care ne obișnuise. Apoi, trep- 
tat-treptat a scăzut. Linia de atac 
a greșit finind prea mult mingea 
mai ales Alexandrescu, care a frî- 
nat jocul. Cind a dat drumul ime
diat la minge, înaintarea a 
mers chiar foarte bine. Știința 
mi-a plăcut cum s-a prezentat : 
mai bine pusă la punct. Am re
ținut comportarea bună a lui

(Continuare în pag. 5)

Dragi prieteni

Am citit cu mutt interes scrisoarea voastră, apărută în ziarul „So- 
viețki Sport" nr. 37 din 26 martie și ne simțim datori să expunem și 
părerea noastră în legătură cu întrebările firești pe care le adresați 
sportivilor din întreaga lume.

Trebuie să arătăm deschis, așa cum stă în firea poporului romîn, 
că și pe noi ne îngrijorează atitudinea cel puțin ciudată a unora dintre 
forurile sportive naționale dintr-o serie de țări în legătură cu desfășu
rarea vieții spostive internaționale. Hotărîrea Uniunilor sportive din 
Norvegia, Olanda, Elveția și Danemarca de a interzice sportivilor lor 
IniUniri cu sportivii sovietici și maghiari, reprezintă, după părerea 
noastră, un fapt fără precedent în uzanțele sportive internaționale, con
trar idealurilor de pace și prietenie care animă tineretul lumii, indiferent 
de naționalitate, religie sau convingeri politice.

In cursul activității noastre sportive am participat la zeci și zed 
de competiții în țară și peste hotare, am cunoscut nenumărați tineri, am 
avut întotdeauna prilejul să ne convingem personal că sportul, nu nu
mai că fortifică și oțetește organismul, dar este și un viguros tonic 
sufletesc, avînd darul să întindă între inimi punți trainice de prietenie 
și înțelegere. In ultimii ani ne-au vizitat țara cu prilejul unor mari 
competiții ca: Jocurile sportive internaționale prietenești din 1953, cam
pionatele mondiale de tenis, de masă, campionatele europene de volei, 
canotaj academic (feminin) și tir, tradiționalele campionate internațio
nale de atletism, tir și șah ale R.P.R., Jocurile Mondiale Universitare 
de iarnă etc. zeci de mii de sportivi din multe țări ale lumii. Unii 
dintre ei erau foarte departe de concepțiile noastre despre viață și 
despre lume, de calea spre viitor pe care a ales-o poporul romîn. Alții 
nu înțelegeau poate sensul adine al marilor transformări prin care tre
cuse țara noastră, aveau convingeri politice diametral opuse nouă. Și 
unii și alții au căpătat însă posibilitatea să ne cunoască, să afle ade
vărul despre noi. Credințele politice diferite nu ne-au împiedicat să ne 
întrecem cavalerește pe stadion, să ne strîngem mina după lupta spor
tivă și să* ne despărțim prieteni, purtînd în inimi dorința vie de a ne 
revedea cît de curlnd. Ne am convins cu toții, gazde și oaspeți, că 
supremul ideal al tineretului lumii este pacea și buna înțelegere.

Șutul lui L,ereter (Știința Timișoa
ra) a zguduit i,ara, balonul l-a lovit 
pe Voinescu căzut l'a pămînt și a in
trat în plasă, în ciuda eforturilor fă
cute de portarul militarilor de a îm
piedica golul. Așa a egalat Știința.

(Foto: L. TIBOR)
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S C I N T E 11" — 19571948 — „CURSA

Uneori vremea a tost foarte rece. Totuși, cic
liștii bine echipați și-au continuat pregătirile pen
tru „Cursa Scînteii". In clișeu: I. Vasile și O. 
Dumitrescu.

— File de
trecerii interna
ționale (care avea 
să cunoască a 
faimă mondială), 
.CURSA FACII*. 
O febrilitate de
osebită cuprinde 
toate .taberele* 

cicliste, cuvintut 
de ordine fi-'nd: 
o dl mai bună 
pregătire oentru 
ooua și im por. 
tanta cursă or
ganizată de zia
rul .Scînteia". 
Dar-., să ne pre
zentăm la start.

Potrivit aștep
tărilor urcușul Po
sadei determină t 
triere severă fi 
la Predeal, capă
tul primei etape, 
10 concurenți an 
gajează sprintul 
final. Victoria nu-i
scapă .asului*

istorie cicliștii
ciclismului nostru, Marin Nicoles* 
cu. A doua zi, spre București, ni
mic de semnalai pînă la intrarea- 
in Ploești. Aci, se produce o bus
culadă care angrenează numeroși 
concurenți. Trei sportivi ,.scapă" 
în fruntea cursei: Vittorio Nicoloz- 
zo. Marin Niculescu și Nae Chi* 
comban. Aceștia sfirșesp etapa t* 
ordinea de mai sus, victoria în- 
cursă revenindu-i Iul Marin Nicu- 
lescu.
IN LUPTA CU ELEMENTELE 

NATURII
Vreme rece. Cer mehorît, vini 

puternic și apoi, în munți, lapovi- 
ță și viscol. Iată decorul în care 
s-a desfășurat ediția a doua 
(1949) a .Curse! Scînteii". Cu. 
toate acestea, o serie de tineri, 
luptind cu dirzenie, au izbutit să 
se afirme. Este vorba de C. Șan* 
dru (clasat pe locul III), de ti
mișoreanul F. Wittman, de con- 
stănțeanul Ef. Niță, de bucurcștcnil 
D. Liritiș, St. Maieescu, M. Mihăi— 
lescu, Șt. Sebe, precum și de ele* 
vul N. Maxim.

M. Niculescu își înscrie din nou

(Continuare In pag- 8)

Sîmbătă începe turneul internațional 
de șah de la Ploești

Incă două înscrieri de peste 
hotare pentru turneul internațio
nal de șah de la Ploești! Uniunea 
Sovietică va fi reprezentată de 
maestrul N. Krogius din Moscova, 
iar din partea R. P. Bulgaria și-a 
anunțat participarea maestrul A. 
Kolarov. Ambii jucători fac parte 
din generația șah istă tînără. 
Krogius — maestru’ al sportului 
din U.R.S.S. — a participat la ul
timul campionat unional. Printre 
învinșii săi în semifinală se 
numără maeștrii internaționali 
Korcinoi și Kaspaîrian. Kolarov 
este unul din cei mai buni șahiști 
bulgari. El s-a clasat pe locuri 
fruntașe la recentele turnee de' la

Erfurt și Ulan-Batar, la care ă 
luat parte și reprezentantul nos-, 
tru, maestrul dr. O. Troianescu.

Amintim că și-au confirmat 
pînă acum participarea ; Uhlman- 
(R.D. Germană), Portîsch (RP. 
Ungară), Alster (R. Ceh.), Dzie* 
colovski (R.P. Polonă).

A fost fixat și lotul șahiștilocț 
romîni care vor participa la tuw 
neu. Se pregătesc maeștrii L 
Bălanei, V. Giocîltea, D. Drunetl 
și Ecn. Reicher, ca și candidatut 
de maestru V. Urseanu. Din par-* 
tea șahiștilor ploeșteni, vor juca 
C. Radovici și P. Diaconescu. Slin- 
bată 6 aprilie urmează să aibă 
loc deschiderea turneului.

di RăspDnsul sportivilor romlni Ia scrisoarea deschisă a sportivilor sovietici
Noi i-am îniilnit la București sau la ei acasă pe aileții și fotbaliștii 

norvegieni, pe aileții și trăgătorii elvețieni, pe aileții și jucătorii de polo 
din Olanda ca și pe sportivii din multe alte țări. Și nouă și lor ne-a 
făcut plăcere să ne întrecem, și nouă și lor ne-au folosit aceste confrun
tări prilej de schimb de experiență, de acumulare a noi cunoștințe 
sportive Nu putem uita bucuria de nedescris pe care a trăit-o olandezul 
nenk Visser, cind pe stadionul Republicii din București, a stabilit ex
cepționalul său record european la săritura în lungime (798 m.). Ne 
amintim speranța și emoția cu care vorbea tinărul atlet, despre viitoarea 
sa evoluție la Olimpiada de la Melbourne. Nu este greu să ne imagi
năm tristețea și deziluzia sa în fața hotărîrii absurde a conducătorilor 
sportivi olandezi care l-au privat fără justificare de posibilitatea de a-și 
apăra renumele de cel mai bun săritor european. Cine a fost păgubit de pe 
urma acestei hotărîri? In primul rînd Visser și sportul olandez care 
mai avec și alți reprezentanți de mare valoare, mai ales în probele fe
minine de înot. In al doilea rînd, păgubite au fost Jocurile Olimpice ddi 
o participare și mai valoroasă; ideea olimpică a fost pe nedrept ne
socotită.

Iată motive pentru care noi, din partea sportivilor romîni, ne de- 
c'arăm pentru desfășurarea largă a coniactelor sportive, a activității 
sportive internaționale, generatoare a atîtor performanțe strălucite, a att-i 
tor prietenii. Noi vedem în Jocurile sportive internaționale prietenești 
ale tineretului o mare competiție mondială în spiritul ideii olimpice de- 
pace șt prietenie și sintem convinși că-i vom întîlni pe terenurile Mos
covei pe mulți dintre cei mai valoroși sportivi ai lumii. In țara noastră' 
pregătirile în vederea acestei grandioase competiții se bucură de spri
jinul forurilor conducătoare ale mișcării sportive; ne uimește faptul că: 
undeva in lume există minți înguste dispuse să pună piedici în calea 
unei confruntări sportive de o asemenea amploare. Ne exprimăm con
vingerea că sportivii de pretutindeni doresc din tot sufletul să parti
cipe la Jocurile sportive de la Moscova și că ei vor ști, acolo unde este \ 
cazul, să-și impună punctul de vedere înlăturînd obstacolele ce le sini' 
ridicate în cale.

ELENA J1ANU, LEON ROTMAN, ȘTEFAN PETRESCU, 
OLGA ORBAN, GHEO RGHE NEGREA, ȘTEFAN ROMA»



I

* ITI«U /JJHUT ITâOT N»AT3J<MM

0 Spartachiada a Festivalului
n momentul în care încep să 
scriu aceste rînduri despre 
Spartachiada de vară a tinere- 

ftului, îmi vine în minte o altă mare 
competiție, organizată acum dci 

.anî, în întîmpinarea Festivalului 
ide la Varșovia. Nu pot fi ușor 
luitate entuziasmul și dragostea cu 
«are tineretul patriei s-a prezen- 
tat atunci la startul Concursurilor 
Ipportive ale tineretului: sînt încă 
[prezente in minte atîtea și atitea 
'momente emoționante din timpul 
ifreceriî celor peste 1 706.000 probe, 
de către tineri și tinere, de Ia ora
șe ți de la sate. Ca și atunci, ti
neretul patriei se pregătește azi să 
llnfimnine cu cinste marea îutH- 

"hure mternațîanală'<te la Mosco
va a tineretului l.mii și este fi- 
:resc ca ediția doua a Spartachia- 
idei de vara supranumită de multi 
— Spa.lachiaca f «rivalului — să 
tae bucure de deosebită atenție.

rimele vești constituie pri
mele dovezî m acest seds. 
încă înainte să fi bicepet

Ta Iași și Oradea finalele Sperfo- 
chiadei de iarnă, corespondenții 
noștri I. Amărășteanu din reg. 
'Craiova și G.V. Donciu din raio
nul Urziceni ne-au trimis scrisori 
în care ne vorbeau despre primele 
pregătiri în vederea Spartachiadei 

ide vară. La Craiova, comitetul re- 
igional U.T.M. a procedat la con
stituirea comisiei regionale de ur

banizare a Spartachiadei de vară. 
Din planul comisiei reiese serio- 

: zi ta tea cu care aceasta îți prive
ște sarcinile. S-a hotărtț printre 

i altele popularizarea largă a regu
lamentului competiției, întărirea 
bazei materiate prin amenajarea de 
noi terenuri, trimiterea de echipe 
vnode) la sate, etc. In raionul 
Urziceni. comitetul raional L.T.M. 
a Inițiat o ședință de analiză a 
Spartachiadei de iarnă. Cu acest 
prilej a fost constituită și comisia 
raională de organizare a Sparta
chiadei de vară. Printre obiectivele 
pe care și le propun; comisia se 
numără instruirea secretarilor de 

-organizații de bază U.TM, ai»- 
raionaî atructorilor comitetului

U.T.M., a activnlaa voluntar al 
comitetului raional C.F.S. și * 
unui număr de 20 de sportivi in 
vederea sprijinirii Spartachiadei. 
Am citat aceste două exem

ple, deși pregătirile se des
fășoară în același ritm hi 

bitrtaga țară, pentru a arăta cu 
uita seriozitate ți maturitate or
ganizatorică au pornit la Mancă 
Jururile răspunzătoare de bunul

Imi'rurea dintre Stan Panait (r. Galați) 
.ți Ion Herman (r. Utolin) a dat loc unei 
.dispute înverșunate. Iată, in fotografie, un 
.aspect din această intUnire.

r După o întrecere de 
'Importanța finalelor 
>de trintă ale Sparta- 
ehiadei de iarnă a ti
neretului, obișnuim să 
•vorbim îndeosebi 
despre campioni. Da
ta ne-3m conforma 
Insă ,,tradiției" am 
comite de data acea
sta o greșală de ne
iertat, pentru că în 
afară de campioni cel 
puț'n încă 3—4 tineri 
la fiecare categorie de 

(greutate s-an dovedit

La fel de buni ca și 
cei ce an primit titlu
rile de cinste. Li se 
cuvin deci și acesto
ra cîteva cuvinte..

Indiscutabil, cele 
mai frumoase întilniri 
au fost cele din limi
tele categoriei 57 kg. 
Poate și pentru faptul 
că participant» la 
această categorie pu
teau să se „doboare" 
mai ușor. (Termenul 
aparține celui tnai 
vîrstnic dintre partl-

mers a) Spartachiadei de vâri. Și 
faptul cel mai îmbucurător este 
orientarea celor două comisii, de 
organizare spre stimularea forme
lor care au dat deplină satisfac
ție cu prilejul anterioarelor com
petiții de masă, spre încurajarea 
inițiativelor locale atît in populari
zarea Spartachiadei cît ți în ame
najarea de noi baze sportive sim
ple. Și pentru că veni vorba de 
inițiative, am vrea să recomandăm 
una foarte interesantă, pe care am
intilniț-o în raionul Tg. Mureș. 
Acolo, acțiunea de popularizare a 
activități., spartive la sate nu se 
rezumă 1* trimiterea ‘ unei echipe 
demonstrative: deplasarea este
pregătită dioizeme. sportivii ră- 
min de simbătă. după-amiază și 
piuă duminică seara, fiind găzduiți 
și ospătați de săteni, iar după de
monstrația saa mecitd programat, 
ei ajuta țarinilor la muncile agri
cole de sezon. Este lesne de în
țeles cit de eficient poate fi un 
asemenea sprijin și. mai ales, 
cîtor sincere prietenii le dă ei naș
tere. Poate că n-ar fî 
losind prilejul Spart 
vara — Spartachiada 
— să fie aplicate și e 
de inițiative care răs. 
dintre ebiectivele Festivalului; 
tărirea prieteniei dintre tineri, 
despre strângere a legăturilor CM 
tinerii din alte țări, la ea vercam- 
triboi și cei 2® de sportivi evidea- 
țiați cn ocazia Spartachiadei de 
vară. care vor căpăta . prilejul să 
viziteze Moscova cel uf dc-al Vf-fea 
Festival. .. .

V. A.

Faza de zonă 
universitare
Duminică au con- 

_ tinuat la București 
Thfrecerife <Te*bas- 

. cbet și fotbal din 
cadrul la» de zo
nă a eawrț^enatewr

universitare. S-a a inreg strat ur- 
r.atfiMeie *a*Hate: Baschet
băieți: Universitatea C. 1. Partioa- 
lustiUtîul de Petrol și Gaze 43—31 
(14—15); Institutul de Construc
ții-Institutul de Arhitectură 51—46 
(26—23); Institutul de Căi Ferate- 
Institutul Pedagogic 43—3b (23— 
19), LQF IMJ=. 72—40 (35—18). 
ISE^-inst. Arte 2d—0 Baschet 
iote: Iaurtului Maxim Gorki-

FINALIȘTH SPARTACHIADEI LA TRÎNTA,
VIITORI I

cipanfi, C. Taung)- 
Specraiiși;: prezenți la 
finale, membri ai tu
nisiei centrale de tup
le, au lost entuzias- 
naii de pregătirea a- 
cestora. far cînd a 
trebuit - să facă evi
dențieri. juriul a lost 
pus Ia grea încer
care. Mihai Grigo- 
reanu (r. Cluj), Vir
gil Rizea (r. Pitești), 
Ion A Idea (r. Stalin) 
sau Nicolae Asotieî 
(r. Iași) puteau deve
ni campioni tot ața 
de be bine ca MARIN 
POPA. Iar dacă titlul 
a... plecat in regmnea 
Craiova, este pentru 
că Marin Popa a avut 
avantajai unei expe
riențe de concurs mai 
îndelungată. (Practi
că trinta din anuî 
1954 cînd a și cîști- 
gat titlul de campion 
regional).

La categoria 67 kg. 
am remarcat în afară 
de campionul GH. 
BITA (r. Craiova) pe 
Grigore Marin (r. Pi
tești). Nicolae Vlaicu 
(Timișoara) și Ion 
Ciurcu (r. Stalin). 
Dîrzenia cu care s-au 
întrecut acești tineri 
poate servi de exem
plu chiar sportivilor 
noștri consacrați. Iar 
reflecț'a maestrului 
sportului Ccns'antin 
Popescu, prezent în 
calitate de arbitru,

teren 
strandijui se - i tziid cu
ochii, noăa clădire care ca adh- 
posti bazinul acoperit ai orașului 
(fotografia de sus)- Construcția, 
finanfaiă din fonduri Pronaarort, 
ca acea un preț de cost exdi re
dus datesită sprijinului perm^zent 
acordat de Sfatul popaiar tegio- 
nal (arh. țef Kiss l adisiaeJt Tot 
Sfatul popular ra finanța tucar- 
darea instala.'idor bazinului ac»- 
pemt la termocentrala unei fut'ici 
dus apropiere; se depun tonic e- 
jorturde pentru ca Inotetoru ord.

: să-ți poată bicepe snirens- 
in noul bezin (n

de 1 octombrie 195î. 
fotografa dm drengit 

i redau pe.. 
esal I.C.Q.
sarnead,

tribună de cea

la V 
ii de ta 
\pc! STM 

are azi
loca-1

a campionatelor 
in Capitală

Arhitecturâ-
(12—11). Fotbal: 
Arhitectură 3—0

I S E.P. 20—0. Inst.
LM.F. 21—18
1C.F — Inst. 
(forfait).

întrecerile de baschet și fotbal 
se dispută in patru seru. câștigă
torii seriilor luuLnf să se iutii 
■ească direct ia Tataia.

întrecerile vor coaunua joi șt 
dumnică.

In curind vor începe și intîini- 
rile din cadrul celorlalte discipli
ne incluse în regulamentul campio
natelor: volei, atletism, gimnasti
că, na ta) ie, șah Și tir.

Oclaaian Grumezea și F. Stan, 
corespondenți

EMBRI AI
este edificatoare. 
„Trebeîaa sa fie pre- 
zrați aici ți membrii 
Mrtulw nostru repoMi- 
ran. Din acest punct 
de vedere (al comba
tivității și dirzeniei) 
ar fi putut învăța de 
la acești tineri*..

După o luptă acer 
hă, DUMITRU CA
PRA (r. Constanța) 
l-a învins în finala 
categoriei 77 kg. pe 
Constantin Olani <r. 
Bacău), in primele 
două reprize puncta
jul a fost egal. Un a- 
vertisment dat hii O- 
laru în repriza a treia, 
a bot ari t insă soarta 
partidei — și a titlu
lui — în favoarea iui 
Dumitru Capră. S-au 
mai evidențiat pr.n 
puterea de luptă Gh- 
Pădureanu (r. Pitești) 
și Gh. Mezdsi (r. Baia 
Mare).

Puțin a lipsit ca 
titlurile de campioni 
să fie împărțite „fră
țește" între regiunile 
Craiova și Constanța. 
Ion Capră, fratele 
campionului de la ca
tegoria 77 kg, era 
după părerea tuturor 
virtualul cîștigător al 
cat. grele. Totuși Ion 
Capră n-a devemt 
campion. După ce a 
învins pe rind auver-

SECȚIILOR
sari de valoare ca 
Stan Panait (Galați) 
clasat pe locul Hi, 
Emil Culda (Cluj) și 
alții, fon Capră a 
pierdut în finală în 
fața lu> ION HER
MAN. Cum? Cele 20 
kg. diferență de greu
tate dintre el și Her
man au.„ cîntărit des
tul de greu în favoa
rea lui Herman.

★
_.ln cele 3 zile pe

trecute la lași am 
stat de vorbă cu ma
joritatea concurenți- 
lor. Prima întrebare 
pe care am adresat-o 
tuturor a fost: ^De 
cînd tjij trintă"? iar 
răspunsul, cu două, 
trei excepții a fost a- 
celași: , Din acest an". 
Așa mi-au răspuns nu 
numai Constantin Bă
lani și Dumitru Gheor
ghiu din comuna Bră- 
ești-Dorohoi, Grigore 
Marin din Pitești, M. 
Olteanu din lași ci și 
campionii: Bîtă, Ca
pră și Herman. Mai 
este nevoie să comen
tăm, arătînd cît de 
bună a tost ideea in
troducerii trîntei in 
programul Spartachia- 
dei? Nu, deoarece 
am repeta ceea ce am

Sfaial Popular- Și in anul 75*57
Sfatul rop.iiar regional a ccorâat 
fondurile necesare terminării unor 
l.cr&i începute, construirii un»

îicepe „Luna construcțiilor și
sportive”

amenajărilor
de baze

Prezent la orice acțiune patrioti
că, bnere'ul patriei noastre - har- 
n.c și priceput constructor — este 
chemat acum să dea un aport cît 
mai susfinut cu prilejul „Lunii 
construcțiilor ți amenajărilor de 
baze sportive”. Cu sentimentul în
deplinirii unei misiuni de cinste, 
tinerelul este convins că partea 
sa de contribuție la realizarea cît 
mai multor baze: sportive vine să 
satisfacă propriile sale necesitați, 
de a putea desfășura o bogată ac
tivitate sportivă.

In „Luna construcțiilor și ame
najărilor de baze sportive”, care

DE LUPTE
mai scris și altă 
dată.

„.Îndrăznim să alir- 
măin că mu iți dintre 
cei 64 tineri pe care 
i-am urmărit în între
cerile de la Iași 
vor figura în curind 
printre sportivii legi
timați — poate chiar 
printre cei consacrați 
— în sportul luptelor, 
începutul îl va tace 
Ion Herman care a 
butărît ca la întoar
cerea acasă să se în
cadreze in secția de 
lupte a colectivului 
Energia Steagul Roșu 
Orașul Stalin.
• „.6 concurenți din 
regiunile Craiova și 
Pitești se calificaseră 
In semifinala care ur
ma să se desfășoare 
în ultima zi a con
cursului. De emoție, 
aceștia n-au dormit 
toată noaptea. A doua 
zi, cînd toți șase s-au 
calificat în primele 
trei locuri, bucuria 
lor n-a mai cunoscut 
margini. Dar, errioția 
și bucuria au caracte
rizat întrecerile de la 
lași, de la început și 
pînâ Ia sfîrșit, iar fie
care dintre concurenți 
a plecat fericit de a 
fi participat Ia o com
petiție atît de reușită.

EL. MATEESCU

poligon de tir, a unei popicarii 
moderne efe, ,

Foto: V. ARNÂUTU

anul trecut, mase 
au muncit cu entu-

4
s-a desfășurat 
largi de tineri 
ziasm, reușind sâ îmbogățească 
nenumărate localități ale țării cu 
noi baze sportive. De pildă, tine
retul din regiunea lași a dat o 
valoroasă contribuție la construi
rea și amenajarea a peste 140(1 de 
baze sportive (terenuri, poligoane, 
piste etc.) situîndu-se, alături de 
tineretul din regiunea Bacău, prin” 
tre fruntașii în această acțiune.

Este de așteptat ca și de data 
aceasta, Ia sfîrșitul „Lunii cons
trucțiilor ți amenajărilor de baze 
sportive”, care se desfășoară între 
1 aprilie și 1 mai (iar în regiunile 
al căror specific implică o prelun
gire a termenului ea se va în
cheia la 1 iunie), orașele și satele 
patriei să dispună de un număr 
cît mai mare de baze sportive.

Hotărîtoare în obținerea unor 
cît mai frumoase realizări vor fi 
sprijinul și îndrumarea sfaturilor 
populare, direct interesate în crea
rea unor condiții favorabile acti
vității sportive. Punînd la dispo-: 
ziție terenurile necesare, unele ma-i 
teriale de construcții (de preferiți” 
ță provenite din resurse locale), 
colabortnd cu organizațiile U.I.M., 
organele locale ale puterii de stat 
vor asigura suocesul „Lumi con
strucțiilor ți amenajărilor de baze 
sportive". De real folos va fi șî 
sprijinul pe care îl pot da condu
cerile întreprinderilor și instituții
lor, al școlilor ca și al șantierelor, 
punînd la dispoziție, din resurse 
proprii, diferite materiale. In acea
stă largă acțiune obștească, tre
buie să fie prezente printr-un deo
sebit aport, comitetele regionale, 
raionale și orășenești C.F.S., ca și 
asociațiile și colectivele sportive.

Pentru a stimula campania de 
construire și amenajare a bazelor 
sportive. C.G al U.TJ4. va decer-. 
na un <fanion comitetului regional 
U.T.M. care se va evidenția în 
această acțiune. Totodată, vor fi 
premiate și comitetele raionale, 
orășenești, precum și organizațiile 
de bază U.TJ4. pentru obținereai 
celor mar bime rezultate.

Tineri ți tinere! Ltuți parte ac
tivă la „Luna construcjnloc și 
amenajărilor de baze sportive”!



Nu de mult, ia o consfătuire 
cu cititorii, organizată de zia
rul nostru la Arad, unul din
tre participant» la interesan
tele discuții purtate, a ridicat 
— între altele — o problemă 
căre i frămîntă de mai multi 
ani pe sportivii orașului de pe 
Mureș: aceea a bazinului de 
taot.

„In orașul nostru — spunea 
vorbitorul — este de mai 
multă vreme în construcție ba- 
xlnul de înot din Pădurice. Lu
crările au început, au fost în
trerupte, după un timp reluate, 
din nou abandonate, așa că 
povestea bazinului nostru în
cepe ră devină un fel de „po
vestea cu cocoșul roșa*. Se a- 
propie sezonul de înot în aer 
liber. Oare, nici în această 
vară nu va fi terminat bazinul 
nostru de natație?”...

A doua zi, am vizitat parcul 
unde se construiește bazinul. 
Am constatat cu satisfacție că 
lucrările sînt foarte avansate 
și că pentru ca bazinul să 
devină utilizabil nu e nevoie 
decît de un mic efort. Mai sînt 
necesare lucrări de tencuire, de 
finisare, amenajarea cabinelor 
șl a tribunelor, împrejmuirea 
cu gard. „Cu o sumă relativ 
mică și cu o mai atentă preo
cupare din partea întreprinde
rii '.ocale de construcții, care 
* luat asupra sa această lu
crare și care nu se poate lăuda 
că — în anul trecut — și-a dat 
prea mult osteneala, am putea 
avea bazinul complet terminat 
pînă pe la jumătatea lui iunie, 
cel mai tîrziu”, spunea însoți
torul nostru, inimosul antre

nor arădean. Ladislan Csar.vi.
Părerea noastră este că do-- 

rința sportivilor arădeni, expri-

mată prin cuvintele lui Csanyl, 
e pe deplin realizabilă. Numai 
că arădenii n-ar trebui să aștep
te total „de la centru", ci mobi- 
lizind forțele locale să grăbeas
că și ei terminarea bazinului. 
Statal popular, comitetul CFS. 
colectivele sportive (care vor 
fi principalii beneficiari ai exis
tentei bazinului) au cuvintul 
In această privință.

De la Arad se pot ridica 
mulți înotători de performan
tă- Dacă Mureșul ii face să se 
releve, bazinul M va ajuta să 
se perfecționeze, să-și îmbună
tățească tehnica.

Problema bazinului de la 
Arad (construit pe dimensiu
nile ideale, lungime 50 metri) 
îmbracă actualmente și un 
nou aspect. In anul trecut, «- 
chipa de polo pe apă Locomo
tiva Arad, antrenindu-se în 
porțiunile mai liniștite ale Mu
reșului. la o singură poartă, 
a reușit totuși să se ridice la 
un nivel care i-a adus califica
rea in categoria B.

La sfirșiiul lui iunie încep 
focurile oficiale ale campiona
tului. Ce va face Locomotiva 
Arad fără teren de joc?

lși va disputa toate meciu
rile în deplasare?

Cum se va împăca economia 
colectivului cu această „solu
ție”?

Și — mai ales — ce va folo
si Aradului — în această si
tuație — faptul că figurează 
cu o echipă în campionatul ca
tegoriei B?

fată de ce pentru sportul 
arădean, pentru natația noa
stră, problema terminării ur
gente a acestui bazin se pune 
cu toată seriozitatea.

RADU URZICEANU

Pe stadionul „23 August" m pași» de reportaj a televiziunii
.'l.imin.ră. la cuplajul de fotbal, 

stadionul „23 August" și-a-., mărit 
considerabil capacitatea, fără ca 
inginerii constructori să fi inter
venit âtuși de puțin. Așa se ex
plică faptul că de data aceasta 
numărul celor care au urmărit 
meciul CCA—Știința Timișoara a 
depășit cu mult cifra de 100.000. 
Cum a 
lucru? Să nu dați vina pe orga
nizatori 
bUete în plus numai pentru peluze. 
Atunci? Explicația e foarte simplă: 
cu meciul CCA—Știința Timișoara 
televiziunea și-a inaugurat șirul 
transmisiilor de pe terenurile de 
sport.-.

...De sub vălurile alburii de cea
ță. simboiizind parcă anotimpul 
care a trecut, apare luminată de 
soarele cald, primăvăratic, coverta 
revistei -Fotbal" înfățișînd o spec
taculoasă fază de meci, de desnb- 
tul căreia stă scris: „începe Cupa 
Primăverii”. In acest timp se aude 
vocea, crainicului Dumiiru Tănă- 
sescu:

.„Stimați spectatori ! Ultima zi a 
lui martie înseamnă reluarea se- 
zoctdaî competițional de fotbal 

pentru cele mai bune echipe din 
tara noastră- Și ultima zi de mar
tie aduce prima transmisie a te
leviziunii noastre de la un med 
de fotbaL

...Iată că pe teren și-a făcut a- 
pariția cele două echipe. S 
recunoaștem! Jucătorii 
pe ecranele dvs- în tricouri 
slnt de la Casa Centrală a Ar
matei, iar cei în tricouri negre 
cu dungă și mîneci albe sînt de 
la Știința Timișoara...

Meciul, a început. , Priviți-jl pe 
Tătaru’ îndreptîndu-se spre poarta 
apărată de Curcan.-.“

Și în timp ce imaginile, se suc
ced clare și armonios îmbinate, 
însoțite de comentariile crainicu
lui, mii de spectatori stau confor
tabil în fotolii sau în pat și ur

mărind micul ecran al televizoru
lui, trăiesc din plin emoțiile par
tidei de pe stadionul „23 August" 
la unison cu... ceilalți spectatori 
din tribună. Pentru toți cei pes.

Ca pentru primul

cludeftă dintre imagini care pe 
calea undelor, prin antenele para
bolice de pe mașină, zboară către 
studioul de la Floreasca, de acolo 
la stația de emisie de ta Casa

★ —---------

fost totuși posibil acest

căci ei au vîndut 1000

meci televizat

njm erească poarta».
Desen de MATTY j

T~~‘n~~'rTklJ4.„ . ; *
te 100-000 amatori de sport care 
u asistat la meciul de duminică 

dezvălui tainele acestei

O dimineață
Un

în
mare

Parcul Sportiv Dinamo
„atelier” sportiv •••

Inregistrarea și transmisia unui 
meci la televiziune se aseamănă 
mult cu cea a unei piese de tea
tru. numai că in loc de scenă e 
terenul de joc și in loc de actori 
— jucătorii (care se complac clle- 
odată ' perfect și "rf pfîmut folf). 
lată și regizoral: t'.nărul și stm- 
paticuf MircPa Veiser. Stă instalat 
într-o mașina din spatele tribunei 
oficiale. In fața sa se află o masă 
cu patru ecrane. Deasupra un 
televizor. Aci, pe trei din cele 
patru ecrane, vin imaginile de la 
aparatele denumite „camere video" 
aranjate pe acoperișul tribunei o- 
ficiale.pe culoarul între tribuna 
principală și pista de atletism. 
Cu o îndemînare deosebită, regi
zorulFără îndoială, una din marile 

pasiuni ale tinereții este sportul, 
pe care mai toți l-am îmbrățișat 
clndva... Și dacă dumneata, ci

titorule vîrstnic, n-ai avut prea 
mari satisfacții, fiind obligat să 
joci pe cine știe ce maidan — a- 
coperit vara de scaieți și gunoa- 
ig și toamna plin de noroaie — 
In schimb dumneata, cititorule 
fmăr, ai Ia dispoziție mai mult 
chiar decît au visat părinții. 
Marile stadioane, nenumăratele 
piste de atletism, terenurile de 
tenis, baschet sau volei, sălile 
Spațioase, luminate „ă giorno" 
'foate sînt ale tale, create pen- 
iul a-(i da posibilitatea să devii 
puternic, sănătos și folositor so
cietății...

Cu aceste g'nduri am pornit 
tă vizitez int o dimineață Par
cul Sportiv Dt iamo. Chiar de la 
primii pași pe care-i faci pe 

aleea pietruită te întîmpină gla
surile tinerești, forfota de pe a- 
lei, tot acel dude-oino propriu a- 
besiui mare „atelier" unde se plă
mădesc viitoarele performanțe. 
Dar să pătrundem în cunoscuta 
gală care a adăpostit atitea Și 
atttea întîlniri sportive. De-abia 
tfl terminaseră antrenamentul cei 
mai buni gimnaști ai asociației 
Dinamo și locul lor a fost luat

■ de tinerii boxeri pregătiți de an
trenorul 
cei mai 
țevii D.
campioni 
care se 
campionatului 'de 
altă parte a sălii 
luptătorii. Eugen 
funcționar, ne lămurește că inten
sitatea 
'tlf leală 
„Cupa 
fășura 
participa și ei. Și tot 
antrenează tinerii gimnaști șl 
Șcrimerii-.. Am părăsit sala pen
tru a c roeta și celelalte baze.

Pe pUrta de atletism din 
Șinătatea terenului mare de fot
bal antrenorii Elias Baruch

■ Ion Benga nu mai prididesc 
Ș Hffspundă întrebărilor puse
micuții attetî. Laolaltă cu ei 
antrenamente și atlet! mal Pxpe- 
tîmentati ca . elevul C-b Cmbona 
și studentul Șerban Co-hină. In 

i jurul terenului de fotbal se ro-

In parcul spor’iv Dinamo lucrările de reconstruire a velodromu
lui sini în toi. In curind tinerii cicliști nor porni din nou să se în
treacă în atit de spectaculoasele probe de pistă.

alege cu iuțeală cea mai con-.

Scînteii pentru a ajunge, în in* 
terval de citeva secunde de la 
înregistrarea ei, pe ecranele tele
vizoarelor, în fața miilor de spec* 
tatori scutiți de.., emoția obținerii' 
unui bilet de meci și de inghe*- 
suiala din tramvai.

Dar unde-i crainicul? L-am gă+- 
sit instalat intr-o cabină din stîn->- 
ga tribunei oficiale. Are in față', 
un televizor și urmărind fazei* > 
face comentarii în fața microfo
nului.

Laolaltă, sînt 
regizor, crainic, 
eni, operatori care lucrează pentru: 
reușita acestei transmisii. Și efor-- 
turile lor au fost încununate de 
succes!

Nouă nu ne mai rămîne dent 
să așteptăm transmisii cît mai bune- 
și să întîlnim cît mai des „camerele- 
video" pe terenurile de sport

FLORIN ȘERBAN

40 de oameni — 
ingineri, tehnici*.

LA VASLUI SE CONSTRUIEȘTE UN COMPLEX SPORTIV
orașul Vaslui se

pre-
In

construiește în 
zent cu sprijinul or
ganelor locale un ma
re complex sportiv 
Imediat după termi
narea proiectului, adi
că la începutul lunii 
martie, puteai vedea 
pe cei 15.000 m.p. cît 
măsoară locul reparti
zat pentru noua bază 
sportivă, sute de ti
neri și vîrstnici mun
cind cu însuflețire la 
primele lucrări de 
construcție. Așa du
pă cum arată și anga
jamentul luat de tine
rii brigadieri, aici va 
fi amenajat în scurt 
timp un frumos teren

de fotbal împrejmuit 
o pistă de atletism 
gropi de sărituri, 
asemenea, vor ii

ca 
Și 
De 
construite terenuri de 
volei și baschet și o 
arena de popice după 
cele mai moderne pla
nuri. De menționat ca 
bazinul de înot va 
avea dimensiunile de 
?Qx50 m. cu o adîuci- 
me pînă la 2,50 m, 
iar captarea apei se 
va face prin canale 
de legătură cu un rîu 
din apropiere.

Cu toate că de la 
începerea primelor lu- 

■ crări au trecut abia 
două săptămîni. reali
zările obținute de bri-

gadierii ’ de pe acest 
șantier sportiv sînt 

din cele mai frumoa- 
cel 
pă- 
ex+ 

Z 
tosj

i.-

se. Astfel, din
10.000 m. c. de 

mînt cit trebuie 
cavați, în numai 
zile de lucru au 
săpați peste 1.400 m. 
c. Munca brigadierllor- 
de pe acest șantier/ 
este sprijinită îndea->- 
proape și de între
prinderile „Vasile • 
Roaită” și „Industrial 
Textilă" din localitate,-; 
care pun la dispozițiai 
șantierului materialele’ 
tehnice necesare.

Ogrinjeanu. Printre ei 
sîrgulncioși par a fl 1- 
Ione seu și Mircea Balaș, 

ai orașului București, 
pregătesc pentru finala 

calificare^ In 
se antrenează

Teodorescu,

antrenamentelor este jus- 
de apropierea competiției 

1 Mai", care se va des-- 
la Craiova și la care vor 

aici se

ne-

și 
să 
de 
fac

tesc cicliștii antrenați de Mircea 
Mihăilescu.

Soarele scălda In razele sale 
minunatul parc. Din apropiere se 
auzeau alte glasuri tinerești- 
Ne-am orientat după „auz" și 

l-am surprins la lucru pe ve
chiul nostru tenisman Marin Bă- 
din, 0 droaie de copii cu rachete 
pe „măsura" lor, executau miș
cări asemănătoare cu cele arătate 
de Marin Bădin și instructorul Se- 
gărceanu- Apoi (de cînd așteptau') 
s-au ivit și... mingile. Sînt convins 
că oricare dintre acești copii în
trebați ce i-ar fi putut supăra mai 
mult în acel moment ar fi răs
puns: să nu mai fim lăsați 
căm tenis!

Am trecut 
terenurile de 
fotbal (unde 
echipe ale T. 
de tir și peste tot am găsit a- 
ceeași animație, aceeași pasiune 
pentru sport- In curind cicliștii spe
cialiști în probele de pistă vor a- 
vea și ei un velodrom (la care se 
lucrează intens acum) și vor pu
tea să se pregătească pentru vi
itoarele întreceri.

Înainte de a pleca am zăbovit 
o clipă pe treapta cea mai înaltă 
a tribunei de fotbal. De acolo, am 
mai privit odată spre marele „a- 
telier" gîndind că mline se vor ri
dica de aci numeroși sportivi de 
valoare- H. NAUM*

D. Muntean a 
corespondent j

să ju

pe la 
rugbi, 

cele 5

mai departe 
baschet, volei, 
se antrenau
D.), pe la poligonul

Primăvară în șahul universitar...
Nu e mult de cînd exprimam în 

coloanele ziarului nostru o părere 
critică asupra lipsei unei activități șa
histe susținute în mediul studențesc. 
Citam atunci cazul unui student 
de la facultatea de matematici din 
București, amator de șah, care ar 
fi vrut să obțină o clasificare în 
această disciplină sportivă și nu-și 
putea realiza intenția din cauză că 
în cadrul colectivului sportiv res
pectiv nu se organizau concursuri 
de calificare.

De atunci ne-am îmbogățit mate
rialul documentar privitor la acea
stă problemă, cu noi date care con
firmă întrutotul cele scrise de noi 
anterior. Astfel, este interesant de 
notat, de pildă, că din cele 16 co
lective sportive ale asociației Ști
ința existente în Capitală, numai 
unul (Știința Politehnica) are sec
ție de șah... „Sportul minții" na 
figurează nici între cele 8 discipline 
sportive înscrise pe programul ul
timei ediții a campionatului univer
sitar. Faptul este de-a dreptul sur
prinzător, deoarece șahul, mai mult 

; ca oricare alt sport, ar trebui să fie 
„la el acasă" între zidurile uni
versității.

Și totuși studenții șahiști se mîn- 
dresc cu importante succese.,. Ti- 

• tlurile de campioni republicani pe

echipe au revenit pe rînd Științei 
Politehnica București și Științei 
Timișoara far în finalele campio
natului republican individual, aso
ciația soortivă a studenților, are 
de obicei, cei mai muiți re
prezentanți, Tocmai aci este /io
dul problemels grija asociației spor, 
tive Știința s-a îndreptat Exclusiv 
către vîrfurile șahiste neglijind par
tea cea mai. importantă, promova
rea acestei discipline sportive in 
masă.

Evidența faptelor ne scutește de 
comentarii mai ample.

Este de remarcat, însă, din fericire 
•că primele luni ale anului in curs 
ne-au pas in fața unei sensibile în
viorări a activității șahiste studen
țești, o schimbare de decor care 
promite a fi generală. Recent, cu pri
lejul concursurilor sportive organi
zate în c reștea conferinței pe țară 
a asociațiilor studențești, concursul 
de' șah între echipele institutelor 
din Capitală s-a soldat ca un fru
mos succes de partic:pare. Au în
ceput (in sfîrșit) concursurile de 
calificare la șah, cu aproape 40 
participanți la Institutul de Petrol 
și Gaze și 20 participanți la Insti
tutul Politehnic.

Bineînțeles, cu aceste citeva flori 
nu se va face definitiv primăvară

în șahul universitar... Alte măsuft, 
cu efecte mai de durată sînt nece^ 
sare. Dar, iată — și tocmai aceastcp 
este îmbucurător — s-a făcut și "ut 
această direcție un prim pas.

Ea sediul consiliului orășenesc al 
asociației sportive Știința, din strj 
Dobrogeana Gherea 8, se deschidă:, 
o sală centrală de șah pentru toții 
studenții din Capitală. Inițiativei 
merită sincere felicitări. O said 
pusă exclusiv la dispoziția studen
ților șahiști va fi, fără îndoială, di 
pepinieră pentru șah, un centru care: 
va atrage la activitate susținută 
mulți tineri iubitori ai acestui 
sport. Aci vor putea avea loc — 
în afara partidelor amicale — 
cursuri pentru începători și avan* 
soți, ccnferințe, simultane, precum 
și meciurile oficiale ale echipelofi 
studențești.

Iată că ceea ce n-au putut încă 
realiza forurile noastre superioare) 
(Comisia centrală de șah și In? 
specția de șah din C.CE.S.), anume- 
înființarea unui club central de șah. 
în Capitală, au reușit să facă șa
hiștii de [a Ști nța. Să le urmăm citi 
mai grabnic exemplul 1 (

R. V,
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Reuniunile amicale sint absolut necesare 
nostru!boxului

fie noul gen de handbal?

contribuția toma
Nicolae Mîndreanu,
Gheorgh u, Victor

Gala de box de sîmbătă seara a în
registrat un succes reconfortant. Din 
toate punctele de vedere, specta
colul pugilistic' cin sala Floreasca 
a întrecut și ce e mai optimiste 
așteptări, furnizînd întreceri de-a 
dreptul electrizante, de un dina
mism rar întiln't in vremea din 
urmă. N-au lipsit fazele de box 
tehnic și spectaculos, la care și-au 
adus din plin 
Constantin, 
Constantin
Schiopu, C. Gherasim, V. Czegeli 
și juniorul Oscar Silberman, nici 
partidele de intens dramatism (I. 
Demeter-Dobre Pavel, 1. Militaru- 
St. Văcarii) șt, bine înțeles, nici 
rezultatele-surpriză, capitol repre
zentat In special prin victoria 
înainte de limită a lui Dobre Pa
vel asupra fostului campion Iosif 
Demeter.

întreaga atmosferă din sala Flo
reasca, în ring, ca și în tribună, 
ne-a întărit convingerea că ase
menea reuniuni amicale sînt nu 
numai recomandabile dar și abso
lut necesare pentru progresul ne
contenit al boxului nostru. De alt
fel, noi nu enunțăm aci o idee 
nouă. Intr-adevăr, în ultimul timp, 
comisia centrală și inspecția de 
box au studiat cu seriozitate posi
bilitatea organizării unui număr 
cît mai mare de reuniurd amicale, 
cum a fost și cea de sîmbătă sea
ră. In această acțiune se pornește 
de la premiza perfect justă că, 
dat fiind caracterul lor neoficial, 
reuniunile amicale reprezintă cel 
mai indicat și sigur mijloc de îm
bunătățire a pregătirii tehnice și 
tactice a boxerilor noștri. Neavînd 
ca țel cucerirea vreunui titlu, cum 
se întîmplă la campionatele indi
viduale, sau a punctelor necesare 
victoriei întregii formații, cum 
este cazul în campionatul pe echi
pe, boxerii se angajează 
lipsite de nervozitate și, 
tail. pot realiza 
sportive de valoare, 
seara, după terminarea 
dinamovistul Toma Constantin ne 
mărturisea că fireasca amărăciu
ne a înfrîngerii este compensată 
la el, in măsură cel puțin egală, 
de satisfacția de a fi izbutit un 
meci bun, care a plăcut publicului. 
Lucrul acesta ni l-au spus Și cxlți 
protagoniști ai galei, învingători 
sau învinși. Reiese deci că accen
tul s-a pus pe boxul de calitate. 
Și este foarte bine că s-a proce
dat așa. In campionatele oficiale, 
combativitatea exagerată influen
țează negativ calitatea boxului 
prestat. Este un fapt dovedit, am 
putea spune chiar o axiomă, că bo
xerii pot da întreaga măsură a 
posibilităților lor, a talentului lor, 
numai în cadrul galelor amicale.

Dar reuniunile amicale nu folo
sesc numai pugiliștilor fruntași. 
Ele sînt la fel de necesare și pen
tru arbitrii-judecători. Dacă este 
adevărat că arbitrii manifestă une
ori lipsuri serioase, iar judecătorii 
dau deseori decizii care nu se po-

în dispute 
decontrac- 
spectacole 

Sîmbătă 
reuniunii,

Lisias lonescu, Lazăr Baroga și N. Bălcăceanu 
s-au impus îin finala campionatului republican de haltere
Const-anțenn a» îndrăgii sportul 

halterelor! Sute de spectatori au 
urmărit cu viu interes întrecerile 
din cadrul Campionatului R-P.R 
Ei au aplaudat excepționala com
portare a lui Lazăr Baroga, pre
cum și întrecerea la „aruncat" din
tre consacratul Silviu Cazan și tî- 
nărtil N. Bălcăceanu.

La Constanța, halterofilii frun
tași au avut o comportare remar
cabilă Intr-adevăr, cu excepția 
concurenților de la categoriile cea 
mai ușoară și semigrea, ceilalți 

fcampioni au obțin-ut rezultate 
de valoare, superioare celor de 
ia precedentele campionate și 
chiar de la concursurile interna
ționale. Ne bucură de pildă faptul 
că la categoria ușoară avem în 
prezent 5 halterofili care ridică 
peste 300 kg., că Lazăr Baroga 
a reușit patru excelente recorduri 
și că la categ. grea recordul lui 
Cazan la „aruncat" este amenin
țat de N. Bălcăceanu, un tînăr și 
talentat halterofil care s-a eviden
țiat în mod deosebit cu acest pri
lej. N-a lipsit mult ca Bălcăceanu 
să întreacă duminică recordul Ia 
aruncat cu 2,5 kg.

Și acum cîteva cuvinte despre 
cei mai buni dintre cei buni. Foar
te frumos s-a comportat tînărul 
muncitor zincograf de la‘ între
prinderea Poligrafică nr. 2, LISIAS
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trivesc cu cele întîmplate în ring, 
lucrul acesta decurge și din lipsa 
de „rodaj" a arbitrilor judecători. 
In sfîrșit, reuniunile amicale sînt 
necesare și pentru tineri boxeri, 
ca O. Silberman și M. Goanță, de 
pildă, care se pot afirma astfel pe 
deplin.

Iată de ce salutăm inițiativa fo
rurilor de resort de a promova 
activitatea amicală pe primul plan. 
Sperăm — și odată cu noi masele 
de iubitori ai boxului — că nu va 
trece multă vreme pină cînd vom 
avea cel puțin o reuniune amicală 
de box pe săptămînă!

MARIUS GODEANU

Un atac al tînărului Aurel Morăruș este „stopat” de Puiu Nicolae 
(foto: 1. Mihăicâ)

Echipa de popice Medvedgrad (Zagreb) 
evoluează azi și miine in Capitală

Popicarii clubului 
Medvedgrad și-au i- 
naugurat turneul în 
țara noastră susținînd 
în compania Energiei 
Flacăra Ploești o in
teresantă întrecere la 
capătul căreia au ob
ținut victoria, dar la 
un scor (6100 p. d.— 
6096 p. d.) rar înre
gistrat în această ra
mură. Sportivii iugo
slavi care la Zagreb 
au învins la o dife
rență aproape catego
rică au primit acum 
o replică mai dîrză 
din partea echipei noa
stre campioane și au 
fost chiar la un pas 
de a înregistra prima 
lor înfrîngere interna
țională. De aceea, i- 
mediat după întrecere 
oaspeții au recunoscut 
în unanimitate valoa
rea sportivilor romîni 
și și-au exprimat cre
dința în progresul lor,

cu condiția ca ei să 
capete mai multă ex
periență 
rea cît 
Întreceri

Timp 
publicul 
va avea și el ocazia 
să vadă la lucru pe 
acești renumiți popi
cari din țara vecină. 
In cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde Med
vedgrad Zagreb, marți 

și miercuri, începînd 
de la orele 15 și res
pectiv 15,30, 
desfășura pe 
Recolta (Șos. Iancu- 
lui) cel de al doilea 
•neci la 200 lovituri 
mixte, echipa iugosla
vă înfruntkid repre
zentativa București 
II. Dată fiind valoa
rea ridicată a adver
sarilor noștri ca și re
centul rezultat de Ia 
Ploești, bucureștenii 
s-au pregătit cu deo-

prin susține- 
mai multor 

internaționale, 
de două zile 

bucureștean

se va 
arena

Noul campion și recordman al 
țării la categoria ușoară: Lisias 
lonescu (Progresul Buc.)

IONESCU, care datorită excelentei 
sale pregătiri a reușit o mare 
surpriză, devenind campion al 
categoriei ușoare și întrecînd re
cordul republican la triatlon, cu 
o performanță plină de per
spective (327,5 kg). Succesul său 
se explică prin voința și seriozi
tatea de care a dat dovadă cît și 
dîrzenia care l-a stimulat în lupta 
cu principalii favoriți; Tiberiu Ro
man șj Nelu Segal.

preajma începerii campions- 
republicane de handbal, afir- 
în coloanele ziarului nostru

In 
telor 
mam _
că așteptăm cu oarecare nerăbdare 
primele partide pentru a vedea în 
ce măsură modificările regulamen
tului de joc vor influența aspec
tul general al meciurilor de hand
bal. Și speram atunci că vom ve
dea un nou gen de handbal, in 
care nu vom mai fi obligați să 
asistăm la serii nesfîrșite de faul
turi, de busculade, de înghesuieli.

Dar, vorba aceea; de ce ți-e fri
că nu scapi... Meciul inaugural al 
campionatului masculin — în Bu
curești — ne-a oferit un „specta
col" pe care nu am mai dori să-I 

sebită atenție și vor 
folosi un lot redutabil: 
maestrul spartului A- 
lexandru Andrei, Eu
gen Alexandru, Ușer 
Klein, Nicolae Con
stantin, Zoltan Covaci, 
Crăciun Mada, Con
stantin Donici, Gh. 
Ștefănescu, Traian Mi- 
hăilescu și Nicolae 
Saenco. Antrenorul lo
tului. Ferdinand Po
pescu, și-a exprimat 
încrederea în valoarea 
popicarilor bucureșteni 
selecționați din cadrul 
mai multor asociații 
și speră să obțină un 
rezultat cît mai bun, 
mai ales dacă ei vor 
ține seama de con
cluziile meciului de 
la Ploești și vor ac
ționa, în consecință, 
cu mai multă stăpî- 
nire de sine, cu mai 
mult calm în momen
tele decisive.

ILIE 1ENCIU a devenit pentru 
a opta oară campionul țării- El 
este un alt exemplu demn de ur
mat pentru că după o absență în
delungată (peste un an) a reușit 
să-și egaleze recordul și să do
vedească o pregătire care îl în
dreptățește să spere în îmbună

tățirea actualelor performanțe.
SILVIU CAZAN este din nou în 

progres. Cu cele 425 kg. totalizate, 
el a obținut o performanță de va
loare europeană. Cu forța sa ex
cepțională, Cazan va putea să mai 
adauge la actualul său record încă 
30—40 kg! Pentru aceasta însă îi 
recomandăm mai multă muncă și 
seriozitate. Trebuie subliniat fap
tul că acum la categoria grea a- 
vem și un alt concurent de va
loare, un rival serios al lui Silviu 
Cazan. Este vorba de NICOLAE 
BALCACEANU. In vîrstă de nu
mai 22 ani, înzestrat cu frumoase 
calități, Bălcăceanu va 
credem — încă în acest 
tate de peste 400 kg.

LAZAR BAROGA în 
20 ani a fost revelația 
telor. Printr-o muncă perseverentă 
el va putea realiza în scurt timp 
peste 400 kg., trecînd în rîndul 
celor mai buni halterofili din lume.

Alte elemente care prin compor
tarea lor merită toată lauda sînt 
N. Amzuică, Eremia Delcă, S- 
Schuleri, t. Panait, A. Vasarhelyi, 
G. Gospodinov și 1. Sterian

L OCHSENFELD

reuși — 
an. rezul-

VÎrstă de 
campiona-

s.n; cu 
jucat 

valoare 
Tirni-

un ton din ce 
Toate acestea, 
Em. Rusu nu a 
și cu severitate

degenerat, iar 
toți spectatorii

vedem vreodată. Lucrurile 
atît mai grave cu cît au 
două echipe tehnice, de 
(Știința l.C.F. și Știința 
șoara), a căror mtîlnire speram că
o să furnizeze o partidă de ridi 
cată factură. ,

Pe scurt, iată ce s-a întîmplat: 
Știința l.C.F. a început meciul cu 
tendința netă de a nu permite ni
mic periculoșilor atacanți timișo
reni. Pe măsură ce timpul trecea, 
studenții bucureșteni deveneau din 
ce în ce mai agresivi iar timișo
renii protestau pe 
în ce mai ridicat, 
pentru că arbitrul 
sancționat la timp 
abaterile.

Așadar jocul a 
la terminarea lui 
au plecat dezamăgiți. Lăsînd la o 
parte vina ce revine arbitrului Em. 
Rusu. vrem să precizăm aci că și 
antrenorii celor două echipe (Hei- 
wig-Știința l.C.F. și Lache-Știința 
Timișoara) se pot considera în 
mare măsură răspunzători de cele 
ce s-au întîmplat duminică dimi
neața pe stadionul Republicii. In 
acest sens vom preciza că apără
torii echipei Știința l.C.F. au po
sibilități tehnice de a juca mai

A luat sfîrșit cea de a XX-a 
ediție a competiției atletice de 
mare anvergură, organizată an 
de an de ziarul i’Humanite. Re
zultatele sînt cele așteptate. Pentru 
dublul campion olimpic Vladimir 
Kuț ca și pentru recordmana lu
mii Nina Otkalenko, laurii cuce
riți duminică la Vincennes au
venit să încununeze, încă odată, 
superioritatea lor asupra celor 
mai buni fondiști din lume. Bi
lanțul comportării atlețiior noș
tri la cele două probe principale 
a constituit pentru noi o deziluzie. 
Nu cunoaștem amănunte. știm 
doar că locurile ocupate în cla
sament sînt: 24..., 31..., 32,.., 40 
la băieți, 12..., 14..., 17 la fete, 
Să fi contribuit la rezultatele 
slabe ale alergătorilor noștri 
faptul că ei au plecat spre Paris 
sîmbătă la prînz și au ajuns cu 
numai cîteva ore înainte de ora 
Startului? Fără îndoia'ă că da. 
Rste păcat că atleții noștri, în 
confruntarea lor cu cei mai 
buni alergători din lume. n-au 
putut arunca în balanță toate 
forțele, întreg rodul pregătirilor 
făcute — după cum se știe — 
cu multă conștiinciozitate.

• „Ziua sprintului și aruncări
lor" „ Această interesantă com
petiție prevăzută în calendarul Co
misiei Centrale a dat imbold mul
tor comisii locale de atletism din 
întreaga țară să organizeze dumi
nică întreceri pentru atleții de ca
tegorii inferioare, cu dublul scop 
de a angrena cît mai mulți ttnerl 
atleți în concurs și de a scoate cît 
mai multe norme de ccdegoria 1- 
Rezultatele nu au fost încă cen
tralizate, pentru a se sti cărui o- 
raș îi revine primul loc în clasa
mentul Cupei pusă în joc de co
misia centrală, totuși succesul a- 
cestei inițiative este de necontes
tat. La București, deși cu vint tar3 
din față, Mircea Stein și Tiberiu 
Ardeleanu au alergat 11,3 pe 100 
metri plat, iar Grigore Enache 
23,2 sec. la 200 metri plat. La Ti
mișoara, după cum ne relatează 
antrenorul regional 
un băiat de 14 ani, Walter Krei- 
ling a aruncat 41 £1 m. la suliță. 
La Cluj, au fost prezenți la star
tul probelor Și atleții fruntaș1', 
dintre care Alexandra Sicoe ne-a

Al. Pândele,

Intilniri echilibrate in campionatul republican
de lupte

desfășoară ultima 
turului campiona- 

de lupte pe echipe-

Duminică se 
etapă (a V-a) a 
ttilui republican 
întrecerile se vor desfășura însă 
numai în grupele programate la 
Cluj, Baia Mare și Satu Mare. 
Reuniunea de la București a fost 
amînată pentru sîmbătă 4 mai. 
Motivul acestei amînări: Energia 
D.G.S.M. și Dinamo București au 
mulți luptători în reprezentativa 
țării care întreprinde actualmente 
un turneu peste hotare.

La Cluj se întîlnesc echipe de

„curat", fără ca prin asta să re
ducă din randamentul apărării. 
Noi credem chiar că, în direcția 
aceasta, ei pot și trebuie să dea un 
exemplu celorlalte formații, care 
nu au în componența lor jucători 
tehnici, bine pregătiți, așa cum este 
cazul echipei Știința l.C.F. Cît pri
vește formația Știința Timișoara, 
a devenit obișnuit faptul că jucă
torii ei — la fel de tehnici și de 
bine pregătiți — au căpătat obi
ceiul de a comenta pe un ton ne
cuviincios deciziile arbitrului. Echi
pa timișoreană este campioana 
țării noastre și tocmai pentru a- 
cest motiv sîntem îndreptățiți să-i 
pretindem o altă comportare, de- 
cît o penibilă tirguială cu arbi
trul, în orice moment al jocului.

Este clar că nu un asemenea gen 
de handbal așteptam! Și credem 
că viitoarele jocuri de handbal 
nu ne vor mai oferi prilejul unor 
constatări de genul celor de mai 
sus. Noile modificări ale regula
mentului pot face handbalul mai 
frumos, mai dinamic, mai specta
culos. Pentru aceasta — și nu 
pentru altceva — trebuie să lupte 
antrenorii noștri.

CALIN ANTONESCU

cînd și 
concursuri, 

a avut loc. 
concurs în 

numărul maeștrilor
treilea

oferit surpriza și satisfacția unui 
excelent 12,2 sec. la 100 m. plat. 
Dar, fiindcă veni vorba de atleți 
fruntași... Așa cum am arătat și 
cu alt prilej, sîntem adversarii 
„condicii de prezență1* la concur
surile de atletism. Atleții șt antre
norii pot hotărî singuri 
cum să participe la ' 
Totuși, în Capitală 
duminică al 
aer liber și 
sportului prezenți la start a fost 
din nou mic. S-ar putea ca 
totul să se tragă de la o optică 
greșită asupra acestor întreceri de 
primăvară. Se pune, probabil, prea 
mult preț pe rezultate, deși acum, 
la început de sezon, ele contează 
mai puțin. Este mult mai im
portant „rodajul" în concursuri, în 
cît mai multe concursuri. De 
altfel, acestea sînt lucruri bine cu
noscute... Să sperăm că, începînd 
de duminica viitoare, nc vom pu
tea convinge de acest lucru.

• 500 de concurgnți într-o singu
ră dimineață de concurs!

Iată un adevărat record.
La concursul organizat de către 

Comisia Centrală, sîmbătă diminea
ță, în sala Floreasca II pentru elevii 
școlilor elementare dîn București, 
s-au prezentat peste 500 de concu- 
renți. Inchîpuiți-vă ce dificile pro
bleme de organizare sau ivit! 
Probele de sărituri și aruncări au 
fost scoase din program și ami
nate pentru sfîrșitul lui aprilie. 
S-au alcătuit 59 de serii la băieți 
și 37 de serii la fete, iar concu- 
renții au fost duși în sala Floreas
ca I, așezați în tribune (din care 
au ocupat o parte bunicică), și a- 
colo li s-au comunicat seriile și 
ordinea în care să se prezinte. 
Fără aceste măsuri, arbitrii n-ar 
fi putut face față afluenței de băieți 
și fete care au dovedii toți multă 
dragoste pentru atletism iar cei 
mai mulți dintre ei și reale aptitu
dini. Ce trebuie făcut pentru ca a- 
ceastă comoară să nu se piardă ? 
Cum să facem din acest sport un 
prieten statornic și nu ocazional al 
copiilor și elevilor? Iată probleme 
mai ample, de care ne vom ocupa 
cu alt prilej.

I. MANOLIU

pe echipe
valori sensibil apropiate: Progre
sul București, Energia Reșița, Vo
ința Tg. Mureș și Energia Cluj.

Cu șanse egale la primul loc al 
grupei pornesc reșîțenii și mure
șenii. La Baia Mare apare evi
dentă superioritatea Progresului 
Lugoj, care va concura alături de 
codașele FI. roșie Arad, FI. roșie 
Cluj și Energia B. Mare- In 
sfîrșit, la Satu Mare vor concura 
Locomotiva Timișoara, Energia 
Orașul Stalin, Locomotiva Oradea 
și Dinamo Satu Mare. Intîlnirite 
par echilibrate.
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Însemnări din prima etapă»..

CE AȘTEPTAM ACUM DE LA SPERANȚELE 
BASCHETULUI NOSTRU

Interesantă aceasîă primă etapă 
a „-Cupei Primăverii" pentru e- 
chipele de categorie A. Din mul
tele aspecte oferite de primele jo
curi, am reținut cîteva, care ni 
s-au părut mai caracteristice și 
pe care le notăm mai jos.

★
Mai în-tîi să subliniem prezența 

unor noi elemente care au îm
bogățit lotul de jucători de cate
gorie’ A. Am mai remarcat acest 
lucru și dacă o facem din nou 
este pentru a contura mai mult 
acest aspect pozitiv. Moguț, Nagy 
și Torok la Recolta Tg. Mureș; 
Tabarcea, Dridea și Dumitrescu 
la Energia Ploești; Kromeltj (la 
care se va adăuga și Iacob) la 
Progresul Oradea; Paul Popescu 
și Szigeti la Energia St. Roșu; 
Campo și Eftimie la Dinamo Ora
șul Stalin, Ionescu și Mihăilescu 
la Progresul București; Lereter la 
Știința Timișoara sînt jucători 
care în mod oficial — ca să spu
nem așa — au început de dumi
nică să bată la poarta consacrării.

Insistăm asupra faptului că 
Nagy, Kromely, Tabarcea, Dridea 
și Ionescu sînt elemente provenite 
din formațiile de juniori ale echi
pelor respective, ceea ce dovedește 
că acolo unde există preocupare 
— și noi o dorim pretutindeni — 
nu se poate să nu dea și rezultate. 
Un junior pe an ridicat de fiecare 
echipă și îhcă este un cfștig 
pentru fotbalul nostru-

★
Am remarcat în cîteva rînduri 

că înaintașii echipei Progresrf Bu
curești au luptat foarte rar pen
tru a reintra în posesia mingii 

rdute. Chiar duminica aceasta, 
cursul primei reprize mai ales, 
intervențiile — rareori încunu

nate de succes — ale apărării plo- 
eștene, înaintașii bucureșteni au 
rămas pe loc. Nici unul n-a în

TREI OBSERVATORI t$l SPUN PĂRERILE 
DUPĂ JOCURILE „CUPEI PRIMĂVERII” LA FOTBAL

(Urmare din pag, I-a)

Apotzan, Voinescu, Zavoda II, 
Brînzei, Tănase, Curcan și Cio- 
sescu.

Gheorghe POPESCU, antrenor 
de stat (observator la Progresul— 
Energia Ploești): Progresul s-a 
comportat la nivelul bun manifes
tat pe parcursul perioadei de pre
gătire. Majoritatea jucătorilor s-a 

Rpropiat de posibilitățile reale. In 
eneral, atacul a satisfăcut cu o 

singură observație: întîrzie foarte 
mult declanșarea acțiunilor. Aici o 
vină o poartă și mijlocașii, mai a- 

Ies Știrbei și chiar Caricaș și 
Soare, care țin jocul pe loc prin 
driblinguri sau pase scurte. Ploeș- 
tenii, cu o formație incompletă, au 
prezentat lipsuri evidente in pre
gătire- Echipa are un nivel de pre
gătire necorespunzător nici pentru 
prima etapă. Și nu compartimentul 
tn care au jucat tinerii, ci tocmai 
cel cu consacrați: apărarea și mai 
ales linia de fund, care a comis 
greșeli peste greșeli.

Em. BOGEA, antrenor regional 
(observator la Energia St. Roșu— 
Energia Petroșani): A fost mai 
mult luptă decît joc- Ambele echipe 
dar mai ales aceea din Petroșani 
au dovedit lipsă de pregătire fi
zică (rezistență) și acest lucru a 
fost mai evident în repriza a doua. 
Gazdele, cu un atac mai tinăr, ent

PROGRAMUL CUPEI PRIMĂVERII CATEGORIA C, SERIA Vll-a
Etapa I, duminică 1 aprilie

FI. roșie St. Gheorghe-FL roșie 
Cluj.

Progresul Turda-Progreeul liis- 
trița-

Voința Tg. Mlureț-Energla 7. 
Recolta Toplita stă.

Etapa a ir-a, duminică 1* aprilie
>1. roșie Cluj-Progresul Turda. 
Progresul Bistrița-Fl. roșie Sf. 

Gheorghe.
Energia 7-HecoIta Toplița-
Voința Tg. Mureș stă.

Etapa a IlI-a. duminică ZI aprilie
Progresul Turda-Fl. roșie St. 

Gheorghe
FI. roșie Cluj-Progresul Bistrița. 
Recolta Toplița-Volnta Tg. Mureș. 
Energia 7 stă.
Etapa a IV-a. duminică 21 aprilie 

cercat să rec'știge mingea sau 
să vină în ajutorul apărării. înlă
turarea acestui „cusur" va întări 
echilibrul și va mări potențialul 
defensiv al echipei în momentele 
de apărare.

★
Eficacitatea înaintărilor a fost 

remarcabilă: o medie de 3 goluri 
de meci (4 în seria întîia. 2 în 
seria a doua). Interesant de sub
liniat este faptul că mai eficaci 
n-au fost „vîrf-jrile" (centrul și 
extremele), ci Interii. Aceștia au 
înscris 9 din cele 18 goluri în șase 
meciuri. Iar dintre cele 9 goluri, 
8 sînt opera interilor stingă: Di- 
nulescu (2), Petschotrski. • Gabor. 
Seredai, Filip, Meszaros, Csegezi 
(al 9-lea: Lereter). Din rest, 6 
goluri au marcat extremele (Za
har ia, Tătaru, P. Moldooeanu. 
Oaidă (2) și Blujdea), două înain
tașii centru (Ozon și David) și 
unul mijlocașul Paul Popescu. Gol- 
geterii etapei: Oaidă și Dinulescu.

★
O dată în prima repriză șl a 

doua oară în repriza doua, Oaidă 
a fost faultat în mod vizibil In 
careu de apărătorii ploeșteni și to
tuși arbitrul P. Badea — care, 
de altfel a condus destul de atent 
și din apropierea fazelor de joc ■— 
a refuzat să sancționeze infracțiu
nile cu lovituri de la 11 m. Pentru 
prestigiul acestui arbitru, pentru 
calitatea generală a arbitrajului 
său. pentru ceea ce i se poate 
pretinde, asemenea greșeli sînt 
inadmisibile. Nimic nu scuză sau 
explică cele două greșeli comise.

Și pentru că veni vorba de ar
bitraje, să consemnăm aici ci alți 
doi arbitri n-au reușit să satisfacă 
în totul: Șt. Ionescu l-București și 
D, Rusu—Arad. Ei au avut scă
pări care au șters impresia buni 
lăsată la început.

In schimb, D. Schulder șl Și. 
Constantinescu din București și

FarKas II (Energia Petroșani) — 
unul dintre jucătorii remarcați in 
prima etapă a „Cupei Primăverii".

rezistat mai mult și au dominat 
Nivelu' tehnic al meciului—nesatis
făcător: pase greșite, preluări gre
șite, lovituri la poartă puține șt 
imprecise. In plus, la oetroșăneni 
lipsă de ech:libru Intre atac șl a- 
parare. Dintre jucători, Farcaș 
II (Petroșani) a fost cel mat bun 
de pe teren. Hașoti satisfăcător, 
dar sever marcat, iar David neclar, 
dezorientat în joc.

Voința Tg. Mureș-Fl. roșie Cluj. 
Energia 7-Progresul Turda. 
Recolta Toplita-Progresui Bistrița. 
Fl. roșie Sf. Gheorghe stă.

Etapa a V-a, duminică 5 mal
Progresul Bistrița-Energia 7.
Fl. roșie Sf Gheorghe-Voința Tg. 

Mureș.
Progresul Turda-Recolta Topi Ița. 
Fl. roșie Cluj stă.
Etapa a Vl-a, duminică 12 mai
Energia 7-F1. roșie Cluj. 
Recolta Toplița-Fl roșie Sf.

Gheorghe
Voința Tg. Mureș-Progresui Tur

da
Progresul Bistrița sta.

Etapa a Vil-a, duminică 1* mal
Progresul Bistrița-Volnța Tg. Mu

reș.
FI. roșie Cluj-Recolta Toplița. 
Fl. roșie Sf. Gheorghe-Energia 7. 
Progresul Turda stă.

Ad. Varga din Cluj — după in
formațiile primite — au prestat 
arbitraje bune.

In min. 60 al jocului Progresul- 
Energia Ploești, Zaharia îl urmă
rește pe Ozon, îl atacă pe la 
spate și-l și îmbrincește trînfindu-'t 
la pămînt. Cînd a fost sancționat 
de arbitru cu lovitură liberă, l-am 
văzut făcînd gestul obișnuit a- 
tunci cînd întrebi: dar ce-am 
făcut?...

Nici acum nu știe Zaharia ce 
a făcut?

★
In meciul C.C.A. — Știința au 

fost jucători (Cojereanu, Bone, 
Lereter etc ) care au te-minat jo
cul aproape epuizați. Dar nu pen
tru că meciul i-a solicitat atît de 
mult îneît au consumat energie 
mai mult decît era nevoie în 90 
de minute. Ci pentru că pregăti
rea fizică, în special a bucurește- 
nilor, este insuficientă. A fost — 
credem — principala lipsi, care 
trebuie să atragă atenția.

(P- f-)

ȘTIRI
• Duminică, în București, vor 

avea Ioc următoarele progr ane 
cuplate:

Stadionul Republicii, ora 14.-45: 
Locomotiva Gara de Nord—Lo
comotiva Constanța; ora 16.45: 
Locomotiva București—Flamura ro
șie Arad.

Stadionul Dinamo, ora 14.45: 
Știința București—Progresul Su
ceava; ora 16.45: Dinamo Bucu
rești—Energia St. Roșu Orașul 
Stalin.
• Echipa greacă Makedonikos 

va susține astăzi al patrulea ioc 
în țara noastră: la Timișoara, cu 
Locomotiva Timișoara.
• Citeva rezultate de jocuri 

amicale: Energia Minerul Lutieni— 
Energia Tg. Jiu 3—1 (2—1)’; Fla
mura roșie Botoșani—C.S.A. Bo
toșani 4—0 (4—0).

• Energia Sinaia își va disputa 
jocurile din cadrul „Cupei Pri
măverii" la Bușteni, deoarece te
renul său din Sinaia este în re
parație (regazonare). —

• Ieri, la Galați, Știința Timi
șoara a întrecut la scor echipa 
locală Știința cu 5—1 (2—0), prin 
punctele marcate de : Andree seu 
(38’), Venturini (41’), Ciosescu 
(72’), Gîrleanu (85') și Brînzei 
(87’) din 11 m. Pentru gazde a 
înscris Gh. Ștefănescu (56’). A ar
bitrat bine Bîrsan. (E. Leibovici, 
corespondent).

DUMINICĂ ÎNCEPE
CUPA PRIMĂVERII LA „B”

Seria I: Energia Hunedoara-Energia 
Mediaș; Energia B. Mare-Energia Re
șița; Locomotiva Timișoara-Locomo- 
tiva Cluj.

Seria H: Energia Uz. tr. Or. Stalin- 
Energia C. Turzii; Energia Minerul 
Lupeni-Energia Metalul Arad; Știin
ța Cluj-Recoita Reghin.

Seria IU: Progresul Focșani-Știin- 
ța Iași; Recolta Făltieeni-Dinamo 
Baclu; Energia Moreni-Energia 1 Mai 
Ploești.

Seria IV: Știința București-Progre
sul Suceava; Dinamo Bîrlad-Dinamo 6 
București; Locomotiva Gara de Nord 
București-Locomotiva Constanța.

• In urma trierii și omologării ce
lor 937.766 variante depuse la con
cursul Pronosport nr. 13 din 31 mar
tie 1957 au fost stabilite următoarele 
premii:

Premiul I: 29,55 variante cu 12 re
zultate exacte, revenind fiecăreia 
cita 7537 lei;

Premiul II: 445,11 variante cu 11 re
zultate exacte revenind fiecăreia 
cîte 600 lei;

Premiul in: 3663,29 variante cu 16 
rezultate exacte revenind fiecăreia 
cîte 103 lei.
• Programul concursului Prono

sport nr. 14 (etapa din 7 aprilie) este 
alcătuit din 4 meciuri din cadrul 
„Cupei Primăverii”, 6 întîlniri de la 
campionatul italian de fotbal și două 
meciuri din cadrul sferturilor de fi
nală ale Cupei Franței.

Fără îndoială că întîlnirile din ca
drul Cupei Primăverii nu mai au 
nevoie de o prezentare specială și 
nici de argumente mai mult sau mai 
puțin „noi” asupra echilibrului de 
forțe și Interesului pe care-1 stîr- 
nesc. Ca atare, vom renunța la o 
„prefață” inutilă și vom trece direct 
la comentarii:

Locomotiva București va întîlni 
FL roșie Arad întY-un meci pe care 
are toate șansele să-1 termine victo
rioasă. Fără îndoială că victoria 
obținută de arădani în întîlnirea 
cu dinemoviștii bucureșteni ar putea 
tenta pe mulți participant să le a- 
corde șanse și-n întîlnirea cu fero
viarii. Noi credem însă că aceștia 
din urmă, beneficiind de avantajul 
terenului și mai ales al unui public

Cea mai mare parte a obișnuite
lor retrospective dedicate baschetu
lui vor fi rezervate de data aceasta 
echipei noastre de tineret. Se știe câ 
ea a jucat — pentru prima oară — 
vinerea trecută la Floreasca in 
compania echipei R.P. Bulgaria de 
care a fost învinsă la șase puncte 
diferență. Și tot știut este că — în 
ciuda înfrîngerii — tinerii noștri 
baschetbaliști au avut o compor
tare care ne îndreptățește să pu
nem multe speranțe în ei.

Tocmai pentru a nu se abandona 
drumul pe care s-a apucat, su
gerăm antrenorilor reprezentati
vei de tineret și comisiei centrale 
(și, implicit, colegiului central de 
antrenori) o serie de măsuri 
esențiale.

In primul rînd este necesar să 
se lărgească pe cit posibil sfe
ra selecționării. în sensul ca lo
tul să fie permanent primenit cu 
jucători care se remarcă, în 
schimbul celor care se dovedesc 
fie necorespunzători, fie indiset- 
plinați. Părerea noastră continuă 
să fie aceea că mai avem jucă
tori — chiar de nivelul primilor 
cinci folosiți în partida cu bas- 
chetbaîiștii bulgari — care nu au 
fost luați în considerație. .Ne gin- 
dim Ia Sebestyen. Radu, Bokor, 
Căpitan u etc etc. jucători cu o 
bună pregătire actuală și—mai 
ales — cu perspective de a se ri
dica. Antrenorul Aurel Predescu 
care se ocupă împreună cu an
trenorul Comeliu Riegler de echi
pa noastră de tineret ne spunea 
deunăzi că o veritabilă selecțio
nată ar cuprinde foarte mulți ju
cători din provincie. Este îmbu
curător și edificator. însemnează 
că în provincie a înceout să se 
lucreze mai bine și mai conștiin
cios și ar fi — în consecință—o 
datorie a selecționerilor de a sti
mula atît pe jucătorii respectivi 
cît și pe antrendrii lor prin in
troducerea unor asemenea ele
mente de talent în echipa de ti
neret. Există — știm acest lucru— 
impedimente de ordin organizato
ric (greutatea de a-i reuni mai 
des pe jucători, de a-i urmări la 
jocuri etc.) dar tot atît de con
vinși sîntem că dacă între antre
norii selecționatei șl antrenorul de 
stat de o parte și antrenorii din 
provincie de alta, ar exista o co
laborare mai activă, pe viitor ase
menea greutăți ar dispare. In 
special se impune ca antrena
mentele jucătorilor selectionabiii 
să fie urmărite și îndrumate în
deaproape. Și atunci și antrena
mentele de omogenizare, cu to» 
Iotul, ar fi mai puțin dificile

Cu privire la jocul propriu-zis 
al selecționatei noastre de tineret, 
semnalăm insuficienta pregătire a 
reprezentanților noștri în :eea ce 
privește aruncările de la sem- 
distanță. Dintre cei cinci oamen> 
ai ..formației majore", singurul 
care a marcat de la semidistanță 
a fost Pruncu, Nosevici, Hof- 
man, Nedelea (care a jucat tot 
timpul în afara „căciulii"J nu re
prezintă un pericol pentru adver
sar cînd nu sînt sub coș sau în 
pătrundere. Răspunsul lor trebuie 
sâ vinâ._ prin coșuri, prin cît mal 
multe coșuri realizate de la

C^onosport
cu adevărat atașat echipei, va cuceri 
cele două puncte puse în joc. Di
namo Orașul Stalin va încerca să-și 
ia revanșa pe teren propriu în fața 
Casei Centrale a Armatei care in 
Cupa Festivalului a învins cu 4-T 
Va fi un meci echilibrat în care însă 
rutina oaspeților va avea un cuvînt 
hotărîtor. Știința Timișoara a obți
nut duminică o valoroasă victorie 
în fața C.C.A. La 7 aprilie va întîlni 
Hrogresul București care în țrimS 
etapă a surclasat Energia Ploești. In 
mod normal șansele sînt de partea 
gazd< -or, dar nu trebuie neglijată 
cîtuș de puțin „pasiunea” oaspe
ților * ciitru surprize !... Un meci in
terese n va fi cel de la Petroșani 
dintre echipa locală Energia și Pro
gresii Oradea. Minerii au debutat 
cu stîn ,ul în Cupa Primăverii cedînd 
la Orașul Stalin colegilor de asocia
ție cu 1-2. Tesigur însă că în primul 
meci pe carc-1 susțin pe teren pro
priu ei vor depune toate străduin
țele pentru a-și depăși adversarii. 
In continuarea programului întîlnim 
meciuri din campionatul italian: 
Padova întîlnește Bologna. Cum Bo
logna nu se... simte prea bine în 
deplasare trebuie să acordăm prima 
șansă gazdelor. La Ferara, Sp»l — 
care duminică a dispus surprinzător 
de NapoU în deplasare — va intimi

Ezaghelian (din echipa de tineret 
a R.P. Bulgaria), în plin efort, este 
oprit din acțiune de Hofmin, unul 
din cei mal buni jucători al repre
zentativei noastre de tineret în me
ciul ei de debut.

semidistanță. De asemenea, tinerii 
noștri proaspeți internaționali au 
datoria — mai ales acum, cînd 
au .depășit emoțiile debutului — 
să ne dezvăluie tot ceea ce știu. 
La următoarele partide așteptam 
de Ia ei un joc mai variat, mal 
puțin simplist și mai curajos, ln 
special în atac fiindcă în apărare 
— trebuie subliniat — au jucat 
bine, au luptat mult, arâtîndu-se 
din acest punct de vedere cel pu
țin egali adversarilor lor.

Cu aceste corective și cu încre
derea pe mai departe a factorilor 
de răspundere, reprezentativa 
noastră de tineret — pe care o aș
teaptă un interesant și bogat pro
gram internațional— are toate 
șansele să se impună, spre sa
tisfacția noastră a tuturor. Căci, 
în definitiv, ea este primăvara 
baschetului nostru!

(Ef. I.)
CLASAMENTELE CAMPIONATULUI 

MASCULIN

Seria I

1. Dinamo București s 6 0 o 422:285 18
2. Energia Cluj 7 4 0 3 429:390 14
3. Dinamo Oradea 6 4 0 2 358:337 14
4. Progr. Arta Buc. 7 3 0 4 442:477 13
5. Știința I.M.F. Cluj 7 2 0 5 502:561 11
6. Voința Iași 7 1 0 6 443:546 9

Seria a II-a
1. C.C.A. Buc.
2. L-tiva P.T.T. Buc.
3. Dinamo Tg. M. 
4—5 știința Tim.
4—5 Energia Buc.
S. Progr. Or. Stalin

7 7 0 0 480:359 21 
7412 492:450 16 
7412 421:424 16 
7124 413:438 II 
7124 384:409 11 
7106 380:490 9

; SE DESCHIDE UN CENTRU 
j DE TENIS PENTRU COPII

Incepînd de sîmbatâ 6 aprilie 
} Pe terenul Centrului de Antre- 

nament Nr. 2 din Capitală (stra- 
Ida Știrbey Vodă colț cu strada 

Plevnei), va funcționa un cen
tru de tenis pentru copii.

înscrierile au loc în zilele de 
4 fi 5 aprilie, Intre orele 8.30— 
10.30, la Centrul de Antrenament 
Nr. 2.

Se pot înscrie băieți și fete, 
începînd de la 8 pînă la 14 ani 
inclusiv.

Roma. Deși Roma „merge” des
tul de bine noi înclinăm să 
acordăm toate șansele echipei 
gazde, pare-se mai bine pusă 
la punct. Deoarece nu putem 
crede că Palermo a renunțat la spe
ranța unei „evadări” din zona ex
pusă retrogradării, vă sfătuim să 
treceți „1” și în dreptul celui de al 
VTI-Iea meci. Dată fiind însă compor
tarea bună din ultimul timp a for
mației Udinese — n-ar strica să a- 
dăugați și un „x”. Intre Triestina 
și Internazionale trebuie să vă măr
turisim că este destul de greu să 
înclinăm în favoarea uneia sau alteia 
dintre echipe. Prima beneficiază de 
avantajul terenului propriu, iar cea 
de a doua de o formație mai ruti
nată. Pronosticul cel mai indicat este 
1, x. Meciul IX se pare că ne dă 
ocazia unui nou „solist”: Lazio, pen
tru oare întîlnirea cu Sampdoria nu 
poate constitui o „problemă” prea 
grea. Genoa, candidată la retrogra
dare, are de susținut pe teren pro
priu o destui de dificilă partidă cu 
Torino. Cum nici oaspeții n-au scă
pat de emoții un „x” ni se pare a 
fl cel mai indicat pronostic. Ultimele 
doua întîlniri sînt din Cupa Franței: 
Nice va întîlni la Paris pe Lille care 
se pare — deși joacă în diviza se
cundă — o serioasă candidată la ob
ținerea trofeului. De aceea îi și acor
dăm prima șansă. La ultimul meci: 
Toulouse-Sedan (se dispută la Mar
silie) este bine însă să folosim cla
sica dublă pentru meciurile de cupă:
1. X



„Concursul Primăverii" la nstație Dupo primele etape in campionatul de ragbi
Bazinul acoperit de la Floreasca 

■ găzduit sîmbătă seara și dumi
nică dimineața un nou concurs 
de natație, organizat de comisia 
orășenească de specialitate, de
numit „Concursul Primăverii**. Au 
participat înotători și înotătoare 
eu categoria 1 și a II a de clasi
ficare din majoritatea colectivelor 
sportive bucureștene. Față de ac
tuala perioadă de pregătire a îno
tătorilor, rezultatele obținute in 
«ele două zile de concurs, pot fi 
eon si derate bune. Merită să iie 
«U& iniat rezultatul lui Felia Heitz

CA) la 200 m bras cu timpul 
2:«,5 al Mareei KasOvitz (Șt) 
100 m liber cu 1:13,8 șa al San- 

âei Platon la 190 Jn fluture (del- 
tin) cu 1:26,5.

■ In acest concurs au fost pro
gramare și cîteva probe pentru 
Copii. Ca și in anul trecut, am 
avut prilejul să constatăm ci. Jn 
general, fste'e obțin rezultate rnri 
buna decît băieții la mai toate 
probele. De pilda, în proba de 33

De la Cluj la Oradea și apoi la Varșovia
Acestea sint etapele programu

lui competițional de scrimă în lu
na începută ieri. Peste două zile 
se reunesc la Cluj cei mai buni 
îloretiști (și floretiste) în prima 
parte a campionatului republicau 
pe echipe categoria A, la 9 aprilie 
începe la Oradea campionatul in
dividual de juniori (toate armele), 
iar la 20 aprilie : Criteriul Mondial 
al Tineretului (trăgători și trăgă
toare pînă la 21 ani) găzduit de 
capitala Poloniei. Actualitatea eve
nimentelor și, mai cu seamă, im
portanța lor, ne scutesc de comen
tarii. In schimb, merită să fie 
discutate unele probleme ridicate 
de un asemenea program intern 
și internațional.
i Ocazia ne-a fost oferită de co- 

trdsia de scrimă a orașului Bucu- 
ttești printr-o lăudabilă inițiativă t 
organizarea „Cupei Primăverii', la 
Mpe au avut drept de participare 
Soți trăgătorii bucureșleni, frun
tașii ploeșteni și setecționabilii pen- 
țiu campionatul mondial. Deci, 
slanhătă și duminică, ne am 
gasăt față-n față cu majori
tatea protagoniștilor (floretiști 
și fioretiste) din concursurile enu
merate mai sus. Și am rămas p’ă- 

.yjjH impresionați de comportarea 
țlbr, deși era evidentă neacomoda- 
tvi concurenților cu aparatura im- 

**pusă de arbitrajul electric. Chiar 
ijjî juniorii selecționabili care ur- 
; rheazâ să concureze la Varșovia cu 
"material electric rru sînt obișnuiți
bu el, pentru că în cadrul antre
namentelor nu lucrează la aparat 
(numărul mic de florete și veste de 
care dispune lotri nu permite fo
losirea lor în pregătire!). Este o 

J situație care nu mai poate dămni. 
"^Colectivele nu au materialele nece
sare, echipele reprezentative sînt 
insuficient dotate. In schimb, con- 

' cur șurile internaționale #e desfă
șoară cu material electric, ca și 
"marile competiții interne.

In „Cupa Primăverii4*, întrecerea 
băieților (cîștigată de Tudor Ilie 
cu multe emoții) a fost influen
țată de aceste condiții materiale 
nesatisfăcătoare. Dar nu în mă
sura pretinsă de Tănase Mure- 
șeanu (și de alții) carg, surprins 
tntr-un moment de Ingîmfare (care 
nu-i stă nici bine, mai ales la 
vîrsta lui, și nici nu-1 ajută în

0 importantă competiție școlară 
de tenis de masă in Capitală

: Profitînd de faptul că școlarii 
&înt în vacanță, ziarul „Sportul 
popular** și comisia orășenească 
ne tenis de masă București au luat 
iirirțiartva organizării unei com- 
jțptiții de tenis de masă deschisă 
elevilor și elevelor din Capitală, 
întrecerile vor avea loc săp- 
țămîina viitoare și au ca scop 
popularizarea tenisului de masă 
în rîiuduriile școlarilor, atragerea 
ide noi elemente în practicarea a- 
ifceștui sport și descoperirea de ju
cătoare și jucători talentați care 
să măreasclă pepiniera loturilor 
poastre de tineret.

■Condițiile de participare și a- 
măraamteilse de organizare le vom 
publica în numerele noastre vii
toare. Elementele care se vor evi
denția cu aoest prilej vor fi pre
miate cu cupe, plachete, diplome 
S diferite materiale sportive. 

m. bras, Rita Scftlcssinger (Șt) a 
realizat 31,8 în timp ce la aceeași 
probă Valeriu Grigoraș (D) a ab
ținut 32,4! Același lucru s-a pe
trecut și în proba de 66 m bras. 
Primele trei concurente sosite în 
această probă au obținut timpuri 
mai bune decît cîștigătorul pro
bei de 66 m bras băieți...

lată acum cîteva rezultate teh
nice: BĂIEȚI: 400 m. liber: D. 
Caminschi (Progr.) 5.03,6; TOO m 
spate: A. Măndoiu (D) 1:11,0; 200 
m. fluture: M. Olaru (D) 2:46.4; 
100 m liber: N. Rujinschi (D) 
1:00,9; FETE: 400 m liber; Maria 
Kasovitz (Șt) 5:51,5; 100 m. spa
te: Henriette Țincoca (CCA) 1:29,4; 
200 m. bras; Maria Ionescu (Pro
gresul) 3:21,6.

O situație penibilă a oferit-o 
concursul de sărituri La care au par
ticipat numai Kl. Wittembergei 
și... Viorica Kelemen. Această sta
re de lucruri trebuie să dea, în 
mod serios, de gî.ndit comisiei oră
șenești de natație.

T. R.

Din programul scrimerilor

pregătit ea pentru Varșovia) și-a 
justificat slaba comportare pria 
defectele Lorelei. ale aparatul zi, 
etc. Și totuși, materialele care la 
băieți nu funcționau, la fete (a 
doua zi) au corespuns te!al E- 
xistă o explicație: trăgătorii îm
pung ia forță, lama care și-a 
pierdut din rigiditate se îndoaie, 
și vîrfui nu mai execută „cursa" 
pentru contact. De aici, lovitură 
placată nesemnalată de aparat, 
nervi, schimb și consum exagerat 
de materiale, Jntirziere de concurs. 
Se impune deci, exersarea lovitu
rilor fine, firești la un trăgător 
fruntaș. Dintre cei 24 de concu- 
renți, Tudor Hie a ieșit pe merit 
învingător (nu sîntem însă de 
acord cu atitudinile sale nespoi- 
tive), Sorin Poenaru (dintre tine
rii selecționabili) a lost o reve
lație, Atila Csipler, ace’ați trăgă
tor de mare nădejde, Matei Olă- 
nescu, Baia, Ciocârlie au concurat 
la valoarea lor, iar Tănase Mure- 
șeanu este deajuns să spunem câ 
s-a clasat ultimul dintre acești 8 
finaliști.

La fete au pornit la întrecere 
21 de concurente, avansate și în
cepătoare. Fiecare a manifestat un 
progres, ajungîndu-se la o luptă 
echilibrată cu care nu am mai 
fost obișnuiți în ultima vreme. Nu 
mai departe, în turneul final, după 
ce la un moment dat Olga Orban 
conducea autoritar cu 4 victorii și 
nici o înfrângere, rezultatele (mai 
bine zis, pronosticurile) s-au in
versat, ciștigind categoric Alaria 
Vicol (aceeași virtuoasă în tehni

că și mai a’es în paradă ripostă), 
urmată de Glicheria Ștefane seu la

Direcția Institutului de Cultură 
Fizică și asociația studenților a- 
nonță că in xHeie de Joi 4 aprilie 
și vineri 5 aprilie 1957, începînd 
de Ia orele 16, în localul din str. 
Maior Ene nr. 12, se va ține se
siunea de comunicări științifice 
a studenților.

Siat invitați participe profe
sorii de educație fizică, antreno
rii cit și activiști din diferitele 
sectoare ale mișcării de cultură 
fizică și sport.

REZULTATELE ETAPEI A IV-a A 
„CUPEI JUNIORILOR” LA BASCHET

Sîmbătă după-amiază, sala Dinamo 
din Capitală a găzduit o nouă etapă 
a „Cupei juniorilor” la baschet. Me
ciurile au fost viu disputate și fa
zele s-au succedat rapid. S-a jucat 
foarte mult pe contraatac. Cel mal 
dinamic joc a fost ©el dintre Tînă
rul Dinamovist și C. C. A. In 
această etapă s-au remarcat urmă
torii tineri baschetbaliști: Dima, Ca- 
sasovict (Energia), ionescu, Diaconu 
(Șc. sportivă tir. 2), Titt (Voința), 
Suci a (Progresul S.P.C.), Brădețeanu, 
pruneș (C.C.A.% Comun, Stercscu 

(T.DJ, Nistorescn (Șc. sportivă nr. 1), . 
Toodorescu (Locomotiva).

Iată rezultatele tehnice înregistrate: 
Șc. sportivă de elevi n.r. 1 — Loco
motiva 41-37 (15-15); C.C.A. — Tînă
rul dinamovist 20-25 (11^16), Energia-

Puncte de
Dînd dovadă de multă ambiție 

și folosind din plin timpul atit 
de prielnic rugbîșGi și-au în
ceput marea lor întrecere pentru 
titlul de campioni ai R. P. Romi
ne... Și parcă confruntarea lor 
este mai pasionantă, mai încleștată 
ca oricînd. Aceasta pe de o parte 
datorită creșterii numărului echi
pelor valoroase, iar pe de aria 
pentru că fiecare jucător este dor
nic de a se afirma spre a fi in 
măsură să poarte în marile între
ceri internaționale din luna mai. 
tricoul echipelor noastre reprezen
tative.

Trebuie să precizăm de la înce
put că anul acesta „senatorii de 
drept** ai echipelor noastre frun
tașe au fost nevoiți să se între
buințeze serios pentru a putea 
face față concurentei tineretului 
Unii dintre el au reușit să rămină 
titulari, alfii insă au fost mlocuiti 
de eterneuie tinere care au dat de
plină satisfacție in nUihuriie de 
pînă acum. De altfel, aceasta pro-

egalitate de victorii cu O'.ga O'ban. 
Explicația acestui rezultat: com
portarea bună a xmahsteor in 
general și • oarecare sărăcie In 
concepția de luptă.și in gxecuJiEe 
Olgă. Orban. Foosind exagerat 
acei „cojpee**, considerat de 
Mu'Jor-Preis* ca ua atac ^uhraz- 
■ic“. O'.ga a devenit „prada** ce
lor care au știut să-i servească 
anâdotuL Este drept că „coupee-
■1“ ei este irezistibil pentru cei 
care nu-1 cunosc (sau care nu-1 
sezrsează), dar in țară unde Olga 
este atit de faine cunoscută și 
chiar în concursurile internaționale 
urate âHîlnește vechi adversare, 
este bine să mai renunțe la ei, 
intercalînd și alte acțiuni^ (nu în
cape îndoială că știe încă multe, 
și tot atit de bine!). Despre cele
lalte finaliste: Paula Roman a 
realizat m evident salt calitativ, 
Mioara Să tea nu și-a justificat 
prezența printre seiecțkmabile, 
Ceci'.ia Neagu s-a comporta: prva 
diferit de la asalt la asa:t, ’ar 
Elena Bejan și Eugenia Tălăn- 
goiu au încheiat un pluton în car» 
trebuiau să se afle mai în față.

Drept încheiere, două propuneri; 
1. asemenea concursuri să se or
ganizeze cel puțin lunar și nu 
numai in Capitală; 2. selecționa- 
băii să lucreze zî de zi cu apara
tul electric. Nu mai amintim m 
mic privind materialele, pentru că 
știm că din partea organelor com
petente se depun străduințe su
ficiente pentru a rezolva de urgen
ță această problemă care împiedi
că un progres evident.

RENATO ILIESCU

Șc. sportivă de elevi nr. 2 35-33 (17- 
17); Voința-Progresul S.P.C. 30-2» (14- 
13).

N. Tokacek și V. Hossu 
corespondenți

PREMIERE ALPINE DE IARNA

La 23 martie, echipa feminină de 
alpinism Voința Orașul Stalin alcă
tuită din Nina Vasiliu, Elena Pașcău, 
Renate Stadlmuller, au parcurs inte
gral creasta Pietrei Craiului, traseu 
de gradul III B, ce>a mai dificilă 
tură de iarnă realizată în 1957 de o 
echipă feminină. Parcurgerea traseu
lui s-a efectuat în 12 ore, pe un vînt 
puternic. Gheața de pe creastă a o- 
Lligat echipa să folosească colțaril 
și să fie asigurată în coardă.

O echipă masculină a asociației 
Voința formată din Alexandru Flo- 
ricioiu și Norbert Hiemsch au reali
zat două trasee de cățărătură pe 
stîncă (combinată cu gheață' și ză
padă) în Piatra Craiului: creasta 
Cornului Caprei și creasta Piticului 
(ambele din gradul IV).

RADU IOSGULESCU ÎNVINGĂTOR 
ȘI LA CVADRIATLON

Concursul de verificare al pe.ata- 
tloniștilor fruntași., deputat yinerl, 
sîmbătă și duminică' numai pe 4 
probe (cvadriatlon: scrimă, tir, înot, 
alergare), s-a încheiat cu victoria 
lut Radu Iorguiescu, după o luptă 
foarte strînsă. In afară de aceasta, o 
comportare bună au avut-o W. Ro
man (cîștegătcxr la spadă și în re
marcabil progres ta alergare), Dan 
Ionescu (ia înot și sorimă), A. Bruja 
(la scrimă, alergare și chiar tir).

reper pentru
blemă constituie și obiectul arti
colului de față.

In jocurile primelor patru e- 
tape ale campionatului republican, 
s-aa remarcat cîțiva tineri de 
mare talent cu reale aptitudini 
pentru acest sport. Numărul lor 
fiind considerabil ne vom opri 
doar asapra cîtorva dintre cei mai 
buni în speranța că ei vor fi în 
atenția selecționerilor cu ocazia 
alcătuirii reprezentativelor noas
tre- Desigur că toți acei care au 
urmărit evoluția echipei Locomo
tiva Grivita Roșie, au rămas in
cinta# de jocul in margine și\gr*- 
madă al tinerilor înaintați Stoo- 
nescu ți Rusn. Multe din baloa
nele ..culese** de ei ap fost apoi 
folosite cu succes de cuplul 1» fel 
de tînăr ți talentat Siănescu-Nas- 
ta. mijlocașii echipei feroviare. 
Un alt mănuchi de tineri talentați 
u găsim în echipa Energia I.S-P-. 
Linia de trei sfertmi alcătuită in 
majoritate din jucători care nu 
depășesc vîrsta de 20 ani. S. Ni- 
culescu, Luscal, I. Teodorescu, 
cărora li se adaugă talentatul 
A Mateescu (1 *2 la grămadă) au 
completat cu succes jocul puter
nicului pachet de înaintași.

Trebuie sa amintim totodată ca 
la numărul jncăioriler de talent 
din liniile de trei sferturi ale echi
pelor noastre s-au adăugat ți nu
mele lui Gherasim (Dinamo). U- 
reche (Știința) ți Cojocaru (CCA). 
Toți aceștia, alături de ceilalți ju
cători tineri ca Țîbuleac (Locomo
tiva), Florescu (Dinamo), Enache 
(C.C.A.), care au mai fost in lot, 
asigură prin tinerețea ți calitățile 
lor perspectiva continuărji succe
selor rugbiștilor romîni, în drumul 
lor mereu ascendent.

împreună cu cei consacrați, care

Jbervit” excelent de Nanu Kadii, aripa echipei militare Mihai Co
jocarii se îndreaptă vijelios către terenul de țintă al echipei feroviare 
unde va .puica" pentru a doua oară balonul. (Pază din meciul CCA — 
Locomotiva Grtvița Roșie).

(Foto: 1. Mihăică)

Manciu, Țintea, Stoenescu și Teodo- 
rescu au dat randamentul obișnuit. 
Pe probe, cel mai evident salt va
loric e fost înregistrat la înot, iar 
în prima încercare la tir pe ținte 
mișcătoare (din acest an) s-a vădit 
că pentatloniștii sînt constanți pe o 
med'ie satisfăcătoare. Rezultate: 1. 
R. iorgulescu 3.444 p.; 2. V. Manciu 
3.325 p.; 3. D. Țintea 3.321 p.; 4. A. 
Stoenescu 3.228 p.; 5. V. Teodorescu 
3.207 p.; 6. A. Eruja 3.007 p.; 7. W. 
Roman 3.030 p.; 8. D. Ionescu 2.923 p.; 
9. R. Drăgușanu 2.675 p.

Vineri începe în Capitală un nou 
concurs de triatlon (tir, înot, aler
gare) rezervat începătorilor.

PE STRĂZILE CAPITALEI, MĂRȘĂ
LUITORII S-AU ÎNTRECUT IN 

„CUPA PRIMĂVERII”
f 

Cea de a IIU etapă< a „Cupei Pri
măverii” la marș a prilejuit o bună 
propagandă pentru acest sport. Cei 
peste 49 de mărșăluitori care au luat 
startul din fața sfatului popular al 
raionului N. Bălcescu, și-au disputat 
întîietatea pe cîteva artere princi
pale ale Capitalei. Comitetul C.F.S. 
al raionului amintit merită toate lau
dele pentru felul cum a organizat 
această întrecere. Rezultatele au răs
turnat toate pronosticurile. Astfel, 
la sentori, Ion Barbu a fost întrecut 
de Angîiel Grigore, pentru prima 
oară învingător, her >a juniori cîști
gătorul primelor etape, Dobre Vasile, 
a fost de asemenea depășit de cîțiva 
adversari, iată renii țațele. SENIORI 
(12 <km.): 1. Anghel Grigore (FI. ro
șie); 2. Ion Barbu (FI. r.); 3. V. Tee- 
dosiu (Loc. PTT); 4. Ion Păcuraru 
(FI. r.); 5. C. Nourescu (Șt. Tun.);
6. D. Ciiiose (Loc. PTT); JUNIORI (4

s-au impus și în acest început de 
sezon i Moraru, Mehedinți, P,alo- 
șanu, Iordăchescu, Penciu, Marl- 
naohe, Blăgescu, Ionescu, Chiriac, 
Ghiuzelea, ețc-, ei vor asigura 
echipelor noastre vigoarea nece
sară și le vor da un nou impuls 
prin impetuozitatea specifică tine
reții.

Crescută de antrenori destoinici 
ca Gh. Pîrcălăbescu, A. Vogel, 
Dumitru Ionescu, C. Munteanu, 
Tudor Georgescu, D. Manoileanu, 
N. Ghiondea, pentru a numi doar 
pe cîțiva, tînăra generație de rug- 
biști romîni, schimbul de mîine al 
sportului nostru cu balonul oval, 
trebuie să facă totul pentru a nu 
dezamăgi

D. CALIMACHI 
L OPRESCU

★
Iată acum și cîteva rezultate ale 

unor partide amicale disputate 
între echipele de categoria B. care 
se pregătesc în vederea începerii 
campionatului : Tecuci; Progresul- 
Știința Iași 0—0; Cluj: Stiinfa- 
Energia Tîmăveni 6—3 (0—0) ; 
Cluj : Locomotiva-Voința 6—6 
(3—0); Tecuci; Progresul--Știința 
Galați. 6—0 (6—0).

In cadrul pregătirilor pe care le 
efectuează în vederea începerii 
campionatului de juniori, echipa 
de rugbi Tînărul Dinamovist a 
susținut în ultimul limp două me
ciuri amicale, care s-au soldat cu 
rezultatele: Tînărul Dinamovist— 
Energia I.S.P. 25—0 (16—0); Tî
nărul Dinamovist—Școala spor
tivă de tineret 31—0 (20—0).

Valentin riossu 
corespondent

km.): 1. A. Negulescu (Surdo-muți);
2. D. Roateș (FI. r.); 3. E. Rășcănescu 
(Din.); 4. V. Dobre (FI. r.); 5. Emil 
Girigore (Surdo-muțt).

Clasamentul pe echipe după trei 
etape; 1. Flamura roșie 94 p., 2. 
Surdo-muți 216 p., 3. Locomotiva
PTT 256 p.

Nicolae D. Nicolae-corespondent

JOI ETAPĂ INTERMEDIARĂ IN 
CAMPIONATUL MASCULIN DE 

BASCHET

La 4 aprilie echipele masculine sus
țin următoarele meciuri: seria I-*s 
Progresul Arta București-Voința Iași, 
Știința Cluj-Dinamo Oradea. Seria a 
IT-a: Locomotiva P.T.T-Știința Timi
șoara, Dinamo Tg. Mureș-C.C.A., 
Progresul Orașul Stalln-Energia 
București.

...ȘI LA VOLEI

• A IV-a etapă a campionatuliM 
republican masculin de volei se dis
pută Joi, fiind programate următoa
rele întîlnîri: Diname Bucur ești-Ști
ința Cluj, Știința Timișoara-Progresul 
ITB, Locomotiva București-Energii 
Orașul StaRn, Energia București-Ști
ința Arad.

„CUPA PACK” LA BOX

Astă-seară cu începere de la ora 
18.30, va avea loc în sala de festivi
tăți a uzinei „Timpuri Noi” o reu
niune de box din cadrul competiției 
dotată cu „Cupa Păcii”. Printre bo
xerii care vor evolua cu acest prtlej 
se numără P. Vizitiu, M!. Grlbinică, 
R. Șerban etc.



Știința I.C.F 
au deveni

eta-
cu

In campionatul de 
volei s-a înregis
trat din nou o 
pă animată, 
meciuri foarte dis
putate, — în care 
rezultatele au spui- . 
berat sau 
speranțe, 
spectacole 
nante și 
Ies, 
surprize. Locomo- 
tiva-Dinamo, Știin
ța lași - Știința 
Arad (în care ieșe
nii au înregistrat 
prima victorie, iar 
arădanii pruna, in- 
frîngere), energia 
Orașul 
Știința 
fost 
care, 
jocurile fețniniue 
Șliința LC.F.-Pro
gresul Alba Iirlia 
și Progresul Bucu
rești-Flamura ro
șie Cluj au ridi
cat și cele mai 
importante proble
me.

au creat
— cu 

pasio- 
bineînțe- 

cu nelipsitele

Stalin - 
Cluj au 
întîininte, 

alături de

Luptă-ta lileu înlre tja l anya iFL roșie Cluj) 
șl’ Elena Corbeanu (Frogresui Buc.).

(Foto: L. TIBOR)

Gimnastica de producție
Citi orii noștri au aflat la vreme despre interesantele experi

mente întreprinse de catedra de teorie și metodică a Institutului 
de Cultură Fizică din București, în scopul in roducerii pe bazeștiin- 
țifice a gimnasticii de producție într-o serie de întreprinderi din 
Capitală. Am publicat de aseme nea date privind primele rezultate 
— deosebit de încurajatoare — care recomandă extinderea acestei 
utile metode de combatere a iner (iei din primele ore de muncă, a 
oboselii și a deformărilor profesionale—coa ribuind finalmente Ia 
ridicarea productivității și Ia apă rarea sănătății mu-citorului.

Iată de ce ni se pare inter esant să punem Ia dispoziția acti
viștilor tfin întreprinderi date pri vind desfășurarea gimnasticii de 
producție în unități de mur.că din Uniunea Sovietică. Sub titlul 
„f50.000 muncitori constructori de mașini practică gimnastica", zia
rul Sovwțtî Spart publică în nu mărul său din 23 martie o pagină 
consacrată gimnasticii de produc ;ie. Extragem din această pagină 
ceea ce socotim că poate folosi in «‘rudarilor sportivi d:n între
prinderile noastre care se gîndesc 
producție.
15» DE UZINE — !59.0O» »€ 
PRACTICANT! AI GfWNASTJ- 
Cîf. NUMAI PRINTRE CONS

TRUCTORII DE MAȘINI

o importantă preocupare

la introducerea gimnas de

instr

O METAMORFOZA 
NEFERICITA...

._cu urmări puțin plăcute și pen
tru spectatori și pentru însăși e- 
ciupa se petrece cu lormația dina- 
moviștilor bucureșteni. De ani de 
zile ne obișnuisem să vedem in 
Dinamo București „copilul teri
bil” al întrecerilor de volei, care 
îneînta publicul prm varietatea 
spectaculoasă. ș,i, mai ates, eiicace 
a acțiunilor,, care reușea să relacp 
orice handicap și să încheie vic
torioasa o partidă pierduță pen
tru oricare altă formație. Dumi
nică, in meciul cu Locomotiva, 
jocul dinam»,viștiter a lost alU, de 
diferiit fațade>cee»ce ne abiș.itesern, 
incit, asemenea spectatorilor, arară . 
mas neplăcut surprinși. Și, după cît 
s-a văzui, nici chiar jucătorii nu 
sint obișnuiți cu> noul fel de joc, 
care estecaracterizat prin acțiuni în 
forță. Ne-a surprins duminică ab
sența din formație a Iui Novac, 
al cărui aport a tost deseori deci
siv în realizarea victoriilor, după 
cum ne-a mirat și maniera de joc, 
dovedită ineficace, a trăgătorilor 
Teodorescu, Miculescu, Derzsi. Noi 
considerăm ci mărirea forței de 
atac a echipei Dinamo București 
era foarte necesară, dar de- aci și 
pînă Ia renunțarea tataia la min
gile plasate, la atacurile din al 
doilea pas, Ia trasul Hftat, este o 
distanță imensă care nu poate de
cît să dăuneze eficacității echipei. 
Concluzia se impune de la sine.

„BRAVO CLUJUL !”.„
...a răsunat de multe ori în cursul 
meciului dintre echipele feminine 
Flamura roșie CLuj ți Progresul 
C.P.C.S. București, în care clujen- 
cele au confirmat și' rezultatul de 
săptămîna trecută, cînd au dispus 
de Știința I.C.F., șt forma bună 
manifestată de la începutul com
petiției. Și fiindcă ne ocupăm de 
echipele feminine nu putem

---------------------------------------2______

omite comportarea sub 
■așteptări a echipei 
I.C.F., Studentele de la 
joacă parcă din ce
mai slab, fapt îngrijorător deoa
rece este vorba de o ecfiîp'â cu o

„DELICTUL

orice 
Știința 

LC.F. 
în ce

»

dul instructorilor au intrat cef 
mai buni muncitori și sportivi. 
Avem astăzi 33 de instructori care 
au trecut ra succes seminariile da 
pregătire*.

Uzina de cocnbiine din Taganrog 
oferă un exemplu Ia fel de bun; 
acslo există peste lOd de inst.-ic- 
tori obștești care iau parte sis
tematic Ia pregătirile metodice, 
luind cunoștință din vreme cu 
complexul de exerciții.

Pentru a pregăti viitorii iostruc > 
tori a fost organizat la Riga sub 
auspiciile comitetului orășenesc 
C.F.S. un seminar Ia care au luat 
parte ă3 de reprezentanți ai între
prinderilor din localitate. Lecțiile 
s-an desfășurat în limba rusă, 
alți numeroși cursanți pârtiei 
ptod fa lecții m limba letonă. 
Auditorii seminarului n făcut cu
noștință cu hotăririle sindicatelor 
Și organizațiilor sportive cu pri
vire la gimnastica de producție, 
au 
tul 
necesare in 
pauzei 
sușire 
gătite 
tipărit 
scrise 
plexe

asartaă» leoțiito -desgre cțtatro- 
twedfcaî și romfit-iie igienice 

timpul desfășurării 
sportive. I Pentru buna in- 

a materialului au fost pre- 
16 planșe în culori și s-au 
conspecte în care erau des- 
în amănunt felurite com- 
de exerciții.

tidi de producție. Aceasta a asi- 
gc-at. de fapt, succesul".

Into-o serie wrtrexga de nztoe. 
gimwzsrica de prnducțte se desfă
șoară în toate schimtairîte, de cite 
două ori pe zr. fată rft sistem care 
asigură practicarea ei continuă— 
singura cale spre nn succes deplin. 
Pentru a obțîae însă participarea 
muncitorilor în mod continuu. est< 
foarte necesar ca ei să fie pe de
plin lămuriți asupra eficacității șl 
scopurilor gimnasticii de produc-

„Exemplul entnzteșrifor înfre- 
prtndem Scorobod din Leningrad 
— scrie- ziarnf — care au îufeuîus 
gimnastica în toate 7, atelierele, și 
secțiile, a găsft e<xu t șute'de tn-
treprraderi a te fnăus'tier ușoare, 
afitnentere și constructoare ie ma
șini. Remarcăm cu bucurie că 
sateimi trasa ti de Prezwfiunui 
sindkatutor suvietine. aceea de a 
introduce ptefutendem gizn-astica 
în regimul muncii cotidiene, este 
transpusă Tn viață. Un succes re
marcabil a foSf repurtat ti acest 

itari' sonstrne- 
___  ______________ ) 150 de 
uzine a fost introdusă gimnastica 
de producte, practicată cu regu
laritate de aproape 150.000 munci
tori șt futtoțioitari*'.-' A

,’D i-1 ifte ăKI/ft ’ 
UN PREȚIOS SCHIMB DE 

EXPERIENȚA

REZULTATE RODNTCE

lotului național. Știința I.C.F, 
care .își baza jocul pe dragostea 
echipierelor de colectiv, care entu
ziasma spectațprii prin puterea de 
luptă, prin combativitate, a jucat 

'duminică fără vlagă, fără interes.
In plus, jucătoare talentate și va
loroase ca Veronica Zama-Costin, 
Maria Călugărița, Doina Vînțan. 
Anca Pasculescu, au făcut greșeli 
elementare, care demonstrează în 
primul rind neglijarea atrtrena- 
mentelo!. Regretăm ei actuala ge
nerație de voleibaliste nn an cău
tat să-și imite pînă acum prede
cesoarele, dar sperăm că pînă la 
urmă o

Corespondentul din Rostov pe 
Don al ziarultrt relatează o serie 
de interesante rezultate practice 
obținute de întreprinderile indii s-

vor face.
Di STANCULESCU

După ultimele jocuri clasamen
tele se prezintă astfel:

FEMININ
1-X Dirhamo Buc. ♦ 4 0 12- 0»
1-2 LGCGm. Buc. 4 4 412- 0 8

3. FI. r. Cluj <3 I B- 4 7
4. Voința Săbiu 4 2 2 7-6 6

5-6. Știința I C.F. 422 7-7 6
5-6. Voința Or. Stalin 4 2 2 8-8 6

T. Progresul Buc. 4 2 2 6-1U 6
8. Energia Buc. 4 13 8-11 d

»-l«. Progr. Alba iulia ♦ 0 4 2-12 4
8-16. Progresul Cluj

MASCULIN
4 • 4 2J-1Z 4

1. C.C.A. 4 4 0 IZ- 3 8
2. Loc om. Buc. X 3 0 9-3 6
3. Energia Or. Stalin 321 a- 5 5
4. Știința Arad 3 2 18-7 d
5. Știința Iași 4 13 >-11 d
6. Dinamo Buc. 312 7-6 4
7. Știința Cluj 3 12 8-7 4
8. Energia Buc. 2 11 4-3 3
9. Știința Timișoara 307 1-9 3
16. Progresul I.T.B. 2 8 2 2-6 2

Recent a avut loc la Moscova, 
în organizarea asociației Torpedo, 
o consfătuire la care au luat parte 
aproape 200 metodiști (instructori 
sportivi salariați din întreprin
deri L instructori voluntari, pre- 
ședin i ai consiliilor colectivelor și 
activiști ai asociației. La consfă
tuire au luat parte de asemenea 

, activiștii cu munci de răspundere 
: în ministere, sindicate și Comite

tul Unional pentru Cultură Fizică 
și Sport.

Consfătuirea a constituit un 
prețios schimb de experiență în 
domeniul organizării, metodicei și 
propagandei gimnasticii de pro
ducție. Au îuat cuvîntul numeroși 
metodiști și instructori voluntari 
care au arătat succesele repurtate 
și greutățile ce le-au întîmpinat, 
au făcut propuneri interesante, au 
adus critici și sugestii, menite să 
ușureze generalizarea acestei folo
sitoare practici.

PREMIZE ALE SUCCESULUI

Iată de pildă, uzina de comba- 
ine din. Sîzransk. „Aici — spune 
metodistul Poleakov — peste 70 îa 
sută din salariații întreprinderii 
practică zilnic gimnastica de pro
ducție. Această frumoasă realizare

LUI ABE SAPERSTEIN• • •
Fapt divers...
Echipa profesionistă de baschet

Trotters — în turneu — poposește într-o noapte în 
orașul Atlanta (statul Georgia) pentru a susține în 
ziua următoare un meci demonstrativ. După cîteva 
ore de căutare, călătorii găsesc — în sfîrștt — la pe
riferia orașului,, un hotel care avea la intrare bine
cunoscutul aviz „For negroes" (rezervai pentru 
negri). Fiindcă este de la sine înțeles, celebra echi
pă, care n-are in formație nici un jucător alb, nu 
s-ar încumeta pentru nimic în lume să calce intr-un 
local public în care accesul negrilor n-ar fi permis 
în mod expres. Deci, nu s-ar putea spune că bas- 
chetbaliștii călători nu fuseseră cit 
văzători în cazul în speță. Și to
tuși (probabil oboseala a fost de 
vină) ceva n-a fost prevăzut...

Tn același' hotel „special" -pentru 
negri a luat o cameră și manage
rul echipat, pe ruimcAb.e Saperstem. 

Acesta (precizăm) se deosebește prin 
Ui de restul echipei, fiind un onorabil cetățean 

amPri can de rasă albă. Imprudența ii aparține bineînțeles 
lui... Abia pusese capul pe pernă, cînd ușa camerii s-a 
deschis cu violență- și- în cadrul ei au apărut doi 
policemeni in exercițiul funcțiunii. Unul dintre ei, cu 
vocea trădind o mare îngrijorare. a întrebat: „D-ta 
...ce raci aci?“. Foarte mirat, Mr. Saperstein a răs
puns senin : „Mulțumesc, încerc să dorm. Sînt o- 
bosit". Pe fața prEi cerne mior uimirea a. făcut lac unei 
adevărate supărări; „Se pare că ați greșit adresa. 
Cautați a5t hotel, atfel vom fi nevpiți să vă oferim 
ooi cazare la...*secție''”

il arie m Globe
mică aventură nocturnă n-are nimic deo

se poate de pre

culoarea pie-

Această __ ___ ____ __ _____ _____ ____
sebit dacă ținem seama că ea s-a. petrecut in Statele 
Unite ți mai ales într-un.aiat din sud, acolo unde 
mai domnește și aslăzAcea mai neomenoasă discri
minare rasială. Faptele'’ sini îndeobște cunoscute: 
in aceste state există o legislație specială prin care 
contactele intre albi și negri sint „limitate" la mini
mum. fiu numai atît, dar acestea sint privite ca adevă
rate delicte, dacă contactul depășește caracterul de 
relație dintre stăpîn. (alb) și slugă (negru).

Bineînțeles, sportul nu face excepție de la acest 
, .spirit al legii". Iată cum glăsulește un text de lege 

promulgat recent în statul l.uisia- 
na și contrasemnat de guvernato
rul Earl Long: „Antrenamentele
sportiveț jocurile, competițiile, 
ca și dansurile, serbările popuiare, 
distx-acții’e, mijlocind contactele 

sociale șt personale între oameni de rasă albă și 
neagră sint cu desăvîrșire interzise"-. Șr legea pre
vede pedepse, merging ptnă la un an închisoare și 
o mie de dolari amendă. Aceeași lege prevede sec
toare separate pentru spectatorii albi și negri tn tri
bunele stadioanelor, ca și în țoale locurile puhlice, 
mergînd pînă la interdicția de a folosi in comun 
țîntinile publice,.

Așa stînd lucrurile, se pare că managerul echipei 
Harlem Globe Trotters a_ scăpat destul de ușor față 
de „gravitatea" faptei sale, care încălca in mod fla
grant legea americană. Și, firește, norocul lui cel 
mai mare a fost că de purtarea sa „an tiarne ricana." 
n-a prins de veste filiala locală a Ku-Klux-Klanu'iu...

i

t f I

Și in țara noastră s-au făcut experimente foarte interesante pri
vind introducerea 
muncitoare de la 
de cultură fizică.

gimnasticii de producție. In fotografie-, un grup de 
cooperation ,11 ehmea confecției", în timpul pauzei

este necesar sătie. Pentru aceasta
se aleagă cu grijă exercițiile, lu- 
îndu-se în considerație caracterul 
și intensitatea muncii, poziția 
muncitorului în timpul lucrului, 
schimbul din care el face parte, 
eventualele deformațuini profesio
nale existente sau posibile, favo
rizate fiind de specificul procesu
lui de producție etc.

de
Ia
80

FIECARE INSTRUCTOR, UN 
ORGANIZATOR

Popularizarea gimnasticii 
producție și alegerea judicioasă 
unor exerciții interesante și adec
vate specificului nimicii nu sint 
însă decît prentizele succesului. 
Realizările deosebite obținute în 
acest domeniu de unele întreprin
deri ca fabrica de ceasuri dm Pen
za, uzina de tractoare din Harcov, 
uzina de combaine din Taghnrog 
etc. își au izvorul șî în rodnica 
muncă organizatorică depusă de 
metodiști.

Metodistului singur îi este im
posibil să iacă față întregului vo
lum de sarcini. El trebue să-și 
constitute un cit mai larg activ 
obștesc, bine instruit și just re
partizat. „Tocmai cu aceasta am 
început șr noi — spunea Ja 
consfătuire medodistul Tîgansk. de 
la uzina de tractoare din Harkov. 
Alegînd instructorii obș eștL noi 
ne-am sfătuit cu șefii de ateliere, 
președinții comitetelor de atelier, 
organizatorii de comsomoî. In rîn-

de 
a

(foto M. BANL'Ș) 

frici ușoare. Astfel, la fabrica 
mezeluri din Rostov, participă 
gimnastica de producție peste
de salariați. „Lecțiile au și adus 
primele roade, scrie coresponden
tul. După cum declară medicul 
întreprinderii, numărul accid-ente- 
lor în producție a scăzut la juma-' 
tale iar muncitorii au început să 
se plîngă tot mai puțin de oboa 
seală. Unul din entuziaștii gim
nasticii este chiar directorul'", Brje-i 
stovski, care nu rareori coltouce 
el însuși înviorarea". In alte în
treprinderi din Rostov, mtertsul 
față de gimnastică a crescut -iin-t 
țitor; gimnastica a intrat temei
nic în ziua de muncă a salaria- 
ților. In 6 ateliere ale fabricii de 
încălțăminte „Mikoiarr" Far -.irle 
la pauza sportivă peste 1060 de 
oameni. Rezultate semnificative au 
fost obținute în fabrica de croito
rie din Belgorod. După cum re
latează instructoarea Ludmila Be- 
leaeva, „gimnastica de producție 
este practicată aci de peste 160 
salariate. De Ia introducerea aces
tui mod eficace de odihnă

a
activă, 
crescut

ntetoi,

productivitatea muncii 
cu 30—O la sută".

★
Iată îndrumări, fapte și 

de care pot fi de un real folos in
structorilor sportivi, consiliilor co
lectivelor sportive și tuturor Ora
rilor interesate in răspîndiirea gim
nasticii de producție în rîndul 
oamenilor muncii din țara noastră.

La Moseeva se va deschide un muzeu al sportului
La Moscova se pregătește un 

muzeu al sportului. El își va avea 
sediul. întruna din marile încăperi 
de sub tribunele stadionului ccn. 
trai „V. I. Lenin" din Lnjniki. 
Muzeul va cuprinde pentru începui 
peste 10-000 de piese, printre care 
feteg-rafir, trofee și documente din 
istoria- sporttrftrr rus și sovietic, 
lucrări de artă cu subiect spor
tiv, o bibliotecă, un colț filăteFic

etc. La organizarea muzeului iau 
pirte numeroși maeștri emeriți, 
ziariști și veterani ai sportului so
vietic. Muzeul se va deschide cu 
pri'ejuî Festivalului și al Jocurilor 
Sportive Internationale Prietenești, 
care vor avea loc în capitala Uni
unii Sovi ..tire..
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REPREZENTATIVA DE LUPTE A R. P. ROMINE 
$|-A ÎNCHEIAT TURKEUL IN R. F. GERMANĂ

SCHONDORF 1. (Prin telefon). 
La cererea organizatorilor, al doi
lea meci pe care reprezentanții 
noștri unmau să-l susțină în R.F. 
Germană, la 2 aprilie, s-a desfă
șurat duminică seara în mica ’o- 
calitate Schondorf. Populația a fă
cut o primire deosebit de căldu
roasă luptătorilor romîni. Mii de 
spectatori au fost prezenți la 
reuniune. Schondorf-ul are o veche 
și frumoasă tradiție în lupte (n.r. 
un fel de Lugoj al nostru) peste 
15 la sută din locuitori practicînd 
sportul luptelor. De subliniat de 
altfel că reprezentativa orașului — 
adversar al echipei noastre — este 

' campioana R.F. Germane în între
cerea pe echipe. Din formația opu
să luptătorilor romîni au făcu1! par 
te — în afara a doi sportivi care 
au concurat și sîmbătă în echipa 
R.F.G. — elemente valoroase ca
Idler Walter, Hartwig, Krammer 
care au experiența întrecerilor in
ternaționale.

1948 „CURSA SCÎNTEII”
1957

(urmare din pag. 1)

Nunumele in palmaresul probei, 
insă fără a fi avut mult de furcă 
im adversari de talie egală ca: 
N. Chicomban, V. Nicolozzo, De- 
de Negoescu, Troian Chicomban, 
Ervant Norhadian și alții. Pe toți 
aceștia ii vom 
pentru intîietate

revedea in lupta 
Si in...

....CEA DE A TREIA EDIȚIB

de valoare. O 
frămtntări, desfă-

Mulți cicliști 
cursă plină de . 
șurată Intr-o continuă tensiune. 
Explicația: o coaliție tacită pen
tru sfărîmarea „mitului'' invinci
bilității lui M. Nlculescu. Și acest 
lucru reușește tocmai atunci tind 
nimeni din caravană nu se mai 
aștepta. Adică, la 4 km. de Bucu
rești (etapa a doua) Șirul hărțu
ielilor inițiate de C. Dumitru, N. 
Voinescu, N. Voicu, Șt Sebe, Tr. 
Chicomban și mulți alții culmi
nează cu .lovitura de maestru” a 
neobositului Dede Negoescu. A- 
cesta, printr-un atac bine orien
tat. fuge din pluton și obține o 
splendidă victorie: locul 1 tn e- 
diția a IlI-a a „Cursei Scînteii".

c

EMIL IENCEC 
șl H. NAUM

UN TITLU SEMNIFICATIV

Ca de obicei, cotidianul fran
cez „L’EQUIPE" a analizat 
și in acest an intr-o suită 

de articole activitatea atletismu
lui francez în anul olimpic 1956. 
Nu ne vom opri asupra conținu
tului materialului. Elocvent este 
mai ales titlul general sub care 
s-a desfășurat ancheta: „MAREA 
MIZERIE A ATLETISMULUI 
FRANCEZ EXAMINATĂ PRIN 
PRISMA LIGILOR REGIONALE".

Un titlu care face de prisos 
orice comentarii.

„VALOAREA UNEI MEDALII 
OLIMPICE

Paul Anderson, „macaraua", 
,,omul cel mai puternic din 
lume", „super-campionul" 

și-a luai rămas bun de la ama
torism. Explicabil: Anderson cân
tărește 150 kg. și numai o me
dalie, fie ea și olimpică, nu poa
te... hrăni un asemenea volum. 
Semnificativă ni se pare „cere
monia" în cadrul căreia Anderson 
va fi „uns" profesionist. In lo
calitatea Las Vegas campionul 
olimpic va „ridica" două.., case 
de bani suspendate pe o bară și 
conținând 15 mii dolari.

Se pune întrebarea cit timp vor 
stirni interesul publicului aceste 
exhibiții ale lui Anderson. In ori
ce caz. cînd forța sa fizică va păli 
fostul campion își va putea găsi 
o ocupație. Cel puțin pe aceea de 
hamal de case de bani.

Reprezentativa noastră concu 
rind siib numele de selecționata 
orașului București a obținut vic
toria cu scorul de 7—1. In gene
ral, luptătorii noștri au lăsat o 
foarte bună impresie, fiind aplau
dați la „scenă deschisă". Șirul vic
toriilor a fost început de Gh, Sza- 
bad care a întrecut !a puncte pe 
Idler Walter. Luptătorul nostru a 
lucrat mai atent de data aceasta 
mai a’es în apărare. O bine me
ritată revanșă și-a luat Fr. Hor
vath care a învins de o manieră 
categorică pe Kurtmayer Heiiz. 
Horvalth a lucrat cu multă am
biție, executînd acțiuni din viteză, 
astfel că la sfîrșitul ceîor 15 mi
nute acumulase 5 puncte. Ion Po
pescu a întrecut, de asemenea, la 
puncte pe Bauer, un adversar mai 
greu cu cîteva chilograme (de re
marcat că aci s-a admis toleranță 
la cîntar). Din nou o comportare 
excelentă a avut Gh. Dumitru 
Acesta l-a învins la puncte pe 
Hăssler cu care a executat o se
rie de acțiuni foarte reușite. Se 
poate spune că Gh. Dumitru a fost 
cel mai bun dintre luptătorii care 
a-u evoluat în cele două reuniuni. 
Foarte bine s-a comportat și V. 
Bularca. Lucrînd în forță, prin 
suplesuri și centuri din față, Bu
larca și-a adjudecat o victorie co
modă în fața Iui Deutschler. Sin
gurul punct pierdut de formația 
noastră se „datocește" lui V. 
Onoiu, că mai slab om al repre
zentativei. El a pierdut din nou 
în fața lui Schnarenberger. La 
semi-grea Gh. Popovici a cîștigat 
tn fața lui Krămmer. Mezinul for
mației nu a luptat pe măsura va
lorii și a talentului său. In acest 
meci și-a privit cam „de sus" ad
versarul. In sfîrșit, A. Șuii a cîș- 
tigait la puncte în fața hri Hart
wig, un luptător puternic care a 
făcut parte din reprezentativa ță
rii. Victoria lui Șuii însemnează 
în același timp o revanșă la me
ciul pierdut de acesta la Pola.

Lotul de luptători romîni își 
continuă turneul plecînd marți sau 
miercuri spre Praga unde urmea
ză să susțină duminică primul 
m-eci în compania reprezentativei 

R. Cehoslovace

NOI PUBLICAȚII SPORTIVE
La Moscova a apărut primul 

număr al revistei ilustrate în cu
lori „Rusia sportivă". Revista va 
oglindi activitatea sportivă de pe 
întinsurile celei mai mari repu
blici unionale, R.S.F.S.R- Primul 
număr are un conținut bogat 
interesant cuprinzînd articole, 
portaje, materiale tehnice și 
îndrumare. Intîlnim și o serie 
rubrici care vor fi permanente, 
„Interviul nostru", „Sporturile 
ționale", „Cărți noi", 
tindeni" ș.a. Revista 
tivă" a fost primită 
teres de cititori.

Și 
re
de 
de 

ca: 
na- 

„De pretu- 
„Rusia spor- 
cu mult in-

★

agenția polo-După cum anunță 
neză de presă, la Poznan a văzut 
lumina tiparului săptămînahil 
sportiv „Express Sportowi"- Noua 
publicație va ilustra activitatea 
sportivă din R.P. Polonă și de 
peste hotare.

• Duminică a fost inaugurat cam
pionatul de fotbal al K.P. Polone pe 
anul 1957. Prima . etapă s-a soldat 
cu numeroase surprize, realizate de 
echipele în deplasare. Iată rezulta
tele înregistrate: Polonia Bytom-
Ruch Chorzow 3-1; Gornik Radlin- 
Lechia Gdansk 1-1; Stal Sosnowiec- 
Budowlami Opole 4-2; Legia varșovia- 
Gornik Zabrze 1-2; Lech Poznan- 
L-K-s-Lodz 1-2; Wisla Krakow- 
Gwardia Varșovia 9-2.

• In cea d'e a treia etapă a cam
pionatului cehoslovac s-au înregistrat 
rezultatele: Dukla Fardubice-Banik 
Ostrava 4-2, Slovan Bratislava-Tatran 
Preșov 1-0; Dynamo Praga-Dukla 
Praga 2-2, Ruda Hvezda Brno-Spar- 
tak Sokolovo 4-2, Banik Kladno-Ruda 
Hvezda Bratislava 4-1, Spartak Trna- 
va-Spartak Hradec Kralove 1-1.

In clasament continuă să conducă 
Dukla Praga cu 5 p.

• La Istanbul s-a desfășurat dumi
nică întîmirea internațională de fot
bal dintre reprezentativele de juniori 
ale Poloniei și Turciei. Gazdele au 
învins cu scorul de 5-2 (3-0).

• In etapa de duminică a campio
natului R.D. Germane s-au înregis
trat următoarele rezultate: Einheit- 
Dresden-Motor Jena 0-0, Motor Karl 
Marx S tacit-Lokomotive Leipzig 3-1, 
Wismut Karl Marx Stadt-Fortschritt 
Weisenfels 3-0. Aktivist Brieske Senf
tenberg-Vorwărts Berlin 0-1, Loko
motive Stendal-Rotation Babelsberg

Rotation Leipzig-Motor Zwickau

Jocurile sportive irtevuatiopaJe nrtrteuertf
de Ia Moscova'———

Bob Richards 
Alain

, Shirley Strickland, Olga Fikotova 
Mimoun printre primii înscrișiȘl

vor cunoaște freamătul ma-
întreceri, ci și toate cele 40

*ac

această vară în marile întreceri 
din cadrul Jocurilor sportive prie
tenești de la Moscova. Este o 
cifră record a acestei tradițio
nale competiții, care va sta ast
fel alături de cele mai mari o- 
limpiade. Este de notat că au 
fost trimise invitații tuturor ce
lor 86 de comitete olimpice națio
nale, ca și către 17 federații in
ternaționale și multe alte fede
rații naționale din diferite țări. 
Pină in prezent comitetul de or
ganizare a Jocurilor sportive 
prietenești a primit confirmări de 
participare la întreceri din partea 
organizațiilor sportive din R. P. 
Chineză, R. Cehoslovacă, R. P. 
Bulgaria. R. D. Germană, Luxem
burg, R. P. Romină, Belgia, R.P. 
Polonă, Austria, R.P. Albania și 
multe altele.

S-au primit și înscrieri indivi
duale din partea a numeroși spor
tivi, printre care și binecunoscu
tul atlet american Bob Richards,

jg

1 HM! <1

Cupa competiției de polo din cad
rul celei de a lil a ediții a Jocuri
lor sportive internaționale priete
nești.

Activitatea șahista internațională
CUM S-A DESFĂȘURAT PAR

TIDĂ XI a A MECIULUI 
BOTVINIK—SMÎSLOV

par-

mai

Am publicat ieri rezultatul 
tidei a XI-a a medului de 
pentru campionatul mondial 
tre Botvinik și Smîslov. Iată 
jos comentariile transmise de A-
genția TASS la această partidă.

In cea de a XI-a partidă Bot
vinik cu albele a jucat deschide
rea Reti. In jocul de mijloc, de 
ambele părți s-au făcut manevre 
poziționale. Apoi campionul lumii 
a început un atac pe flancul da
mei cu intenția de a provoca slă
biciuni In dispozitivul pionilor ne
gri. A fost un moment cînd Smîs
lov a evitat scnimbul turnurilor 
și a făcut o manevră foarte cu
rioasă cu nebunul. Se părea că 
albul va cîștiga un pion, dar Bot
vinik a preferat schimbul dame
lor și s-a intrat într-un final com
plicat. La mutarea 21 Botvinik 
era în criză de timp. El a gîndit 
peste 30 de minute și, evitînd 
riscurile unui joc combina tiv, a 
provocat mai multe schimburi 
după care situația s-a echilibrat. 
La mutarea 24 a fost consemnată 
remiza.

Iată desfășurarea partidă a

Smîslov

Xl-a :
Deschiderea Reti

Alb: Boiivinik Negru :

1. Cf3 Cf6; 2. £3 g6;
Ng7; 4. c4 c6; 5. d4 d5;
c:d5; 7. Cc3 0-0; 8. Ce5
0-0 Nf5; 10. C:c6 
Cd7; 12. b3 e5; 13. 
Nh6 Te8; 15. Tel 
De7; 17. Tfel Nd6;
19. D:d6 C:f6; 20.

3. Ng2
6. c:d5 
Cc6; 9. 
11. Ca4b:c6;

d:e5 N:e5; 14. 
Tc8; 16. Dde 
18. Dd4 Df6; 
Cc5 Cd7; 21.

2-5, Chemie Halle Leuua-Turbine Er
furt 3-4. in clasament eonduc Wis
mut și Vorwărts cu 5 puncte din 6 
posibile.

• In 
poziția 
rămas 
„Nord”,

campionatul R.F. Germane 
fruntașilor în clasament a 

neschimbată. In grupa 
, Hamburg a terminat la ega

litate 3-3 în deplasare cu Eintracht 
Northausen și continuă să conducă 
în clasament cu 36 p. urmată de Kiel 
cu 32 p. In grupa „Vest”, Borussia 
Dortmund a întrecut cu 1-0 în de
plasare echipa Westfalia și continuă 
să conducă cu 36 sunete față de 
Dussburg ca?e are acum 34 p. In 
grupa „Sud vest”, F.C. Kaiserslau
tern își continuă seria victoriilor. 
Duminică a învins cu 7-1 echipa 
Alternanta. In clasament conduce

C:d7 N:d7; 22.
Ng4; remiză.

e4

★ 
de 

oontinuă

Na3; 23. Tcdl

odihnă. Astăzi 
cu partida a

Ieri a fost zi 
meciul 
XH-a cu care se încheie prima ju
mătate a întîlnirii.
BERTOK (R.PF. IUGOSLAVIA) 
CONDUCE IN TURNEUL DE 

ȘAH DE LA BRATISLAVA
BRATISLAVA 1 (prin telefon). 

— Reluîndu-se partidele întrerupte 
din runda Vll-a. au fost înregis
trate următoarele rezultate: Filip— 
Kozma */s—V2. Sandor—Șefe 
*/s—Prameschuber — Fuchs 
Vz-Vz-

In cadrul RUNDEI A VIII-a 
s-au înregistrat rezultatele: Pla
ter—Herink t—0, Filip—Opocen- 
sky 1—0, Zitta—Kozma 1—0, 
Bertok—Sandor 1—0, Trinkov— 
Fuchs 1—0, Blatny—Ghițescu 
V»—*/2, Sete—Prameschuber între
ruptă.
RUNDA a IX-a: Bertok—Prames

chuber 1—0; Herink—Blatny 1—0. 
Trinkov—Sefc l/2—*/3; Ghițescu— 
Fuchs y2—*/2 partidele Zitta—San
dor, Filip—Plater și Kozma—Opo- 
censky s-au întrerupt.

RUNDA a X-a- Fuchs—Herink 
1—0, Sandor—Prameschuber 1—0. 
Trinkov—Bertok V2—’/2, Zitta—O- 
pocensky ‘/2—'/o, 
Vz-'/r - -
poziție avantajoasă la Sefc, iar 
Kozma la Plater.

După disputarea a zece runde cla
samentul se prezintă astfel: Bertok 
7 y2 p., Trinkov 7 p., Filip 6 '/2 
(1)'. Sefc 5 p. (2), Fuchs 5 ?., 
Kozma 4 ‘/2 p. (2) Ghițescu, 
Sandor și Zitta 4 */2 p. (1). etc.

2"
Blatny—Filip

Ghițescu a întrerupt in

Kaiserslautern cu 43 p. urmată de 
Frankenkental cu 37 p. In grupa 
„Berlin vest”, Tennis Borussia a în
vins cu 3-0 Rapiden Weding și con
tinuă să conducă în clasament cu 
31 p. In grupa „Sud”, nu s-au des
fășurat jocuri de campionat.

• In campionatul R.P. Bulgaria 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate: Dinamo Sofia-Spartak Sofia 

0-0, Udamik-N. A. Plovdiv 2-2, Spar
tak Vama-Ț.D.N.A. 1-4, Spartak- 
Plovtfiv-Cerveno Zname 5-0, Minior- 
Lokomotiv 0-1, Spartak Pleven- N. A. 
Varna 3-1. In clasament, după trei 
etape conduce Lokomotiv Sofia cu 
6 p. Aceasta utilizează o formație 
tînără care arată o excelentă formă1. 
Ț.D.N.A. se află pe locul doi cu 4 
p. Echipa utilizează jucătorii obișnu- 
iți, mai puțin Colev care a fost sus
pendat pe trei etape pentru atitu
dinea nesportivă față de arbitru, în 
meciul cu Steaua roșie Belgrad.

• In cea de a XVIII-a etapă a 
campionatului iugoslav de fotbal 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te: Steaua roșie Belgrad-Zagreb 6-0, 
Sarajevo-Spartak Subotița 2-2, Var- 
dar Skoplle-Halduk Split 4-1, Bu- 
ducnost Titograd-Partizan Belgrad 
2-2, Radniclki Belgrad-Beogradskl 
S.K. 1-1, Dinamo Zagreb-Velej Mos
tar 1-4. in clasament conduce Steaua 
loșie cu 39 p., urmată de Volvodina 
cu 28 p., Halduk 22 p.. Partizan 20 
p. etc.

campion olimpic la săritura cu 
prăjina, recordmena mondială la 
80 m. garduri Shirley Strickland 
de la Hunty (Australia), campioa
na olimpică în aruncarea discului 
Olga Fikotova (R. Cehoslovacă) 
și învingătorul ultimului maraton 
olimpic, Alain Mimoun (Franța). 
Iată, de pe acum, cîteva „capete 
de afiș" care creează un interes 
deosebit în jurul competițiilor de 
la Moscova.

nlor 
de baze sportive la care se 
de pe acum intense pregătiri în 
vederea Jocurilor. Iată lista com
pletă a disciplinelor sportive în
scrise pe program: volei, baschet, 
gimnastică, canotaj academic, ca- 
iac-canoe, atletism, înot, sărituri 
tn apă, handbal, tir. tenis de 
țîmp, tenis de masă, scrimă, bad
minton, box, lupte clasice și li
bere, curse cicliste pe șosea și 
velodrom, polo pe apă, haltere, 
rttgbi. pentatlon modern, fotbal, 
hochei pe iarbă. Intre 29 iulie și 
10 august, stadioanele și terenu
rile de sport din Moscova vor 
găzdui zilnic cite 15—18 între
ceri la sporturi diferite.

Comitetul de organizare al Jocu
rilor a și început să pună la 
punct detaliile marilor competi*” 
A fost fixat colegiul central de 
arbitri al Jocurilor sportive prie
tenești. In total vor funcționa nu 
mai puțin de 2.000 de arbitri, 
dintre care 160 invitați de peste 
hotare. Desemnarea cîștigători- 
ior și festivitățile de premiere vor 
ti făcute după aceleași principii 
admise și la Jocurile Olimpice. De 
notat că, spre deosebire de pre
cedentele ediții ale Jocurilor spor
tive prietenești, ia Moscova nu 
se vor face clasamente pe repre
zentative de țări, întrecerile a- 
vînd un caracter individual. în
vingătorii probelor vor primi me
dalii de aur, iar următorii cla
sați vor primi medalii de argint 
(locul doi) și bronz (locul trei), 
învingătorul maratonului va fi În
cununat cu tradiționala cunună 
de lauri. In întrecerile pe echipe, 
vor fi acordate cupe.

Sportivii sovietici așteaptă 
nerăbdare să se întîlnească 
întreceri cu oaspeții lor 
toate cele cinci continente.

eu 
in 
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• Astăzi încep la Londra campio
natele internaționale de tenis de 
masă ale Angliei. In proba masculi
nă participă și japonezii Tanaka și 
Ogimura, care împreună cu Berczlk 
și Andreadis formează capul de afiș 
al concursului. La fete, englezii spe
ră că reprezentanta lor, Ann Hay
don își va lua revanșa asupra ac
tualei campioane mondiale, japoneza 
Eguchi

• Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat finalele campionatelor indivi
duale de box ale R.D. Germane. Iată 
cîștigătorii în ordinea categoriilor: 
M’ilek, Behrend, Schultz, Vogt, Gutt- 
schimtt, Kusowski, Caroli, Nietzs- 
chke, Robak și Preus.

• Echipa selecționată de tenis de 
masă a Japoniei a susținut la Pa
ris o întîlnire în compania unei re
prezentative franceze. Fostul cam
pion mondial Ogimura l-a învins cu 
2-0 pe Roothoft, iar Myata l-a între
cut pe Ehrlich cu 
gimura, Myata au 
Roothoft cu 2-0.

2-1. La dublu, O- 
dispus de Ehrlich,

desfășurat la Bo- 
......................... de

• Duminică s-a 
logna întâlnirea internațională 
baschet masculin dintre reprezenta
tivele masculine ale Italiei și Ce
hoslovaciei. Meciul a fost foarte 
disputat și în urma prelungirilor ju
cătorii italieni au cîștigat cu 64-63. 
In timpul regulamentar de joc me
ciul se terminase cu scorul de 52-52, 
iar la pauză scorul era de 25-25.

• Duminică au luat sfîrșit campio
natele individuale de box ale Polo
niei pe anul 1957. Iată lista noilor 
campioni în ordinea categoriilor: 
Kukier, Kunc, Rozpierski, Miliewski, 
Kankowski, Nowakowski, Lukasie
wicz, Pietrzikowski, Grzelak, Dre- 
wiez.
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