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SPMtTACHIADA DE VARA A TINCRETIH.UI’

Prima acțiune — 
primul succes

0 NOUĂ DOVADĂ A PRIETENIEI SINCERE, TRAINICE, 
ÎNTRE POPORUL ROMÎN ȘI POPORUL FRATE BULGAR

Incepind de la 28 martie, dele
gația guvernamentală și de partid 
a Republicii Populare Romine for
mată din tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al 
C.C. al P.M.R., membru în Prezi
diul Marii Adunări Naționale, con
ducătorul delegației, Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
ai P.M.R., Petre Borilă, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
membru in Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., Leonte Răutu, membru 

supleant ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Grigore Preoteasa. Mi
nistrul Afacerilor Externe, membru 
al C.C. al P.M.R., G. Gaston Ma
rin, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, și Mihail Ro- 
șianu, ambasadorul R.P.R. la So
fia, face o vizită oficială în R. P. 
Bulgaria la invitația guvernului 
R.P. Bulgaria și a C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar.

Delegația romină a fost primită 
cu căldură de conducătorii țării ve
cine și prietene, ca și de întregul 
popor bulgar. Cu prilejul unor mari 
mitinguri desfășurate la Plovdiv și 
la Sofia, oamenii muncii din R.P. 
Bulgaria și-au manifestat, prin a- 
plauzele cu care au primit cuvintă- 
rife tovai așilor Gh. Gheorghiu-Dej, 
Todor Jivcov, prim secretar al 

C.C. al P.C.B., membru al Prezi
diului Adunării Populare a R.. P. 
Bulgaria și Anton lugov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., 
ca și prin ovațiile (pentru prie
tenia romino-bulgară, caldele lor 

sentimente de prietenie și dragoste 
față de poporul nostru.

Tratativele dintre delegațiile Par
tidului Muncitoresc Romin și Par
tidului Comunist Bulgar și tratati
vele între delegațiile guvernamen-

Cum se pregătesc viitorii noștri adversari 
din cadrul turneului internațional de juniori 

— Fotbaliștii noștri juniori joacă astăzi la Graz —
După trei zile petrecute la Bel

grad, lotul nostru de juniori — în 
drum spre Spania, locul de desfă
șurare a celei de a X-a ediții a 
Turneului Internațional de Juniori 
(F.I.F.A.) — a făcut un popas și 
în Austria. Aici, la Graz, selecțio
nata de juniori susține azi un 
nou meci de verificare în compa
nia unei formații austriaco.

UN TURNEU DIFICIL
Atenția și grija cu care au fost 

pregătiți juniorii noștri au fost 
perfect justificate. In Spania, echi
pa națională de juniori are de a- 
părat un prestigiu cucerit la- edi
țiile precedente și sarcina aceasta 
apare mai grea anul acesta prin 
participarea selectă, în general, 
la Turneu și prin valoarea adver
sarilor pe care-i vor întîl^' repre
zentanți noștri în cadrul grupei 
D: Cehoslovacia, Belgia si Franța. 
Pretutindeni s-au făcut pregătiri 
serioase în vederea acestui Tur
neu, căruia i se acordă o impor
tanță mai mare datorită faptului 
că s-a revenit la formula de dis
putare cu tur final pentru desem
narea unei echipe cîștigătoare. In 
Italia, de pildă, juniorii au fost 
selecționați și pregătiți în cursul 
a numeroase trialurl și cantona
mente scurte; Anglia « susținut 
nu mai puțin de patru locuri In
ternationale (Țara Garfilor, Lu
xemburg, Franța și R.F.G.) ețc. 
Concluzia? Turneul 1957 va fl 
foarte greu, cu siguranță mai greu 
decît în anii trecuți.

IN BELGIA: OPTIMISM
Belgienii și-au început pregăti

rile la 19 februarie cu un lot oare

Tovarășii Ghcarghe Gheorg'iiu-Dej și Todor Jivcov semnează De clarația cu privire la tratativele 
dintre delegațiile Partidului Muncitoresc Romin și Partidului Gemu nist Bulgar (foto Agerpres).

tale ale R.P.R. și R. P. Bulgaria 
s-au desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă înțelegere și prietenie, ele 
constituind noi pași in dezvoltarea 
relațiilor frățești dintre țara noas
tră și R.P. Bulgaria. Succesul a- 
cestot*  tratative și-a găsit expresia 
in Declarațiile comune ale delega
țiilor de partid și ale delegațiilor 
guvernamentale ale -elor două țări.

Vizita delegației guvernamentale 
și de partid a R. P. Romine in 
R.P. Bulgaria și succesul tratative
lor purtate cu delegația guverna
mentală și de partid a R.P. Bulga
ria, constituie o nouă dovadă a 
prieteniei sincere, de nezdruncinat 
dintre poporul nostru și poporul 
bulgar, înfrățite in drumul lor co
mun spre socialism.

cuprinde doar un junior din cei de 
anul trecut: pe Van Hemelryck; in 
rest, promoție nouă. Primul loc 
de trial n-a satisfăcut. Dimpotrl-

Biscă, exiremul dreapta al re
prezentativei noastre, de junimi, 

In plină acțiune.
(Foto L. Tibori

vă Jacques Lecoq, cronicarul zia
rului belgian „Les Sports", scria 
după acest prim antrenament: 
„Juniorii au făcut un joc de sa
lon. Ei nu îndrăznesc să tragă ta

19 4 8- „CURSA SCINTEII" -19 5 T
După trei ediții, „Cursa Scln- 

teii**  și-a cucerit un bine meritat 
prestigiu în lumea ciclismului. 
An de an, la start se Prezintă tot 
mai mulți concurenți de valoare 
ridicată, iar dinamismul întrecerii 
(și. implicit,mediile orare) inec- 
gistrează un progres evident.
FRUMOASA VICTORIE A UNUI 

TINAR; N. MAXIM
Ca de obicei, și în ediția a IV-a 

— 1951 — cel care ciștigă prima 
etapă este Marin Niculescu. Io- 
tuși, la o lungime de bicicletă, ne 

poartă sau să lupte pentru balon*.  
Curînd însă, această părere a tre
buit să fie schimbată, mal ales 
după un antrenament între Belgia 
B (care puțin după aceea a învins 
cu 5—0 echipa B a Elveției) și 
Belgia juniori. Aceștia au cîștigat 
cu 2—1 după o comportare care a 
irțyrresionat prin joc iute, plin de 
voință și combativitate, omogen. 
Formația: Lemaire-Braecke, Ma- 
kowski-Geeraerts, Schallenberg, 
Van Hemelryck-Zaman, De Haes, 
Diggenants, Schoofs, Mantels (fo
losită în. prima repriză) a jucat 
mult mai bine decît în formula 
din a doua repriză, în care au 
mai fost încercați: portarul Hols- 
beek, fundașul Eggermont, haitii 
Willems și Gilissen și înaintașul 
Timmerman, probabil rezerve.

MULTE NOUTĂȚI 
LA FRANCEZI

„Noi n-am mai cîștigat în Tur
neul Internațional din anul 1949, 
an care a relevat pe Foix, Meano, 
Bonifaci, Vincent (n.r. ulterior 
toți internaționali consacrați). 
...1957 va fi de asemenea prolific” ? 
— scria revista de specialitate 
„FRANCE-FOOTBAL", în legă
tură cu Turneul din Spania. în
trebarea pornește poate de la fap
tul că lotul francez cuprinde nu
mai juniori noi, debutanți In Tur
neul Internațional: Eon și Desson 
(portari), Senechal, Herbln, Ven- 
deman și Turci (fundași), Lebor- 
gne, Devaux și Brunefton (halfi), 
Giovanelli, Ziak, Bliard, Lafran- 
ceschina, Sadat, Arbousset șt Sau-

(contipuare în peg. IH-a)

Luni după-amiază a avut loc 
pe stadionul Flamura roșie F.R.B. 
desehiderea festivă a Spartachia- 
dei de vară a tineretului în raio
nul „23 August" din Capitală. 
Peste 1000 tineri șl tinere din ra
ion, membri *i  colectivelor spor
tive Energia, Flamura roșie și

File de istorie ciclistă
locul III, sosește revelația zilei, 
tiuărul N. Maxim. Și... cam util 
despre prima etapă. Să pătrun
dem. însă, într una din camerele 
hotelului Aro, un
de lumina a ars 
pină noaptea Ur
ziți. Aici, N, Ma
xim, ca oricare tț~ 
năr în pragul unei 
mari încercări, stă. 
pinit de emoție, se 

străduiește să cris
talizeze o schemă 
tactică. Țelul: vic
toria finală.

A doua zi pluto 
nul fruntaș se fră- 
mintă necontenit, 
dar N. Maxim re
zistă admirabil pe 
primul plan. Pc ul
tima kilometri, 
iureș îndrăcit ■ -- 
provocat de pluto
nul care se dez- 
lănțuise în urma 
unei pane de caii 
cine suferită de 
Marin Nicu'esiu. 
Printre cei care 
acționează din răs
puteri se află și 
Maxim, care între

zărește acum rea
lizarea țelului. Și, 
intr-adevăr, ui
sprintul final un singur concurent 
U Poate depăși: C. Șandru. Victo
ria (prin adiționarea punctajului) 
revine însă lui N. Maxim care îți 
înscrie astfel numele printre câști
gătorii probei.

UN BIDON CU APA POATE 
RĂPI O VICTORIE

Așa se întimptă cu Ion lonilă. 
in ediția a V-a — 1952 —. Tot 
Marin Niculescu ciști gas e prima 
etapă, depăș-ndu-l de puțin pe 
Ion Ioniță. Acesta din urmă s-a 
revanșat insă la sprintul final de 
la București pe care Ta cîștigat. 
In atare situație — perfectă ega
litate de timp și de locuri (punc
te) — victoria i se atribuie celui 
care obține cel mai bun loc tn ul
tima etapă. Deci lui I. Ioniță.

Dar Ioniță comiiese tn Prima *1  

Recolta, au luat parte la această 
acțiune. Frumos încolonați, prece
dați de un grup de stegari, parti*  
cipanții la deschiderea Spartachia- 
dei au pătruns pe stadionul pa
voazat sărbătorește.

După ce a parcurs un tur da 
pistă, coloana sportivilor s-a oprit. 
Tehnicianul comitetului raional
C.F.S., a prezentat raportul, după 
care tovarășul Constantin Zaha- 
ria, secretar al comitetului raional 
U.T.M. și președintele comisiei 
raionale de organizare a Sparta- 
chiadei, a vorbit tinerilor. Arătînd 
scopul acestei mari competiții 
sportive de mase organizată fin 
cinstea oelui de al Vl-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților pentru pace și prietenie care 
va avea loc la Moscova, tovarășul 
C. Zahar ia i-a îndemnat pe tineri 
să participe în număr cit mal 
mare la întreceri și să se strădu
iască să obțină rezultate cît mal 
valoroase.

După deschiderea festivă a ur
mat un meci de fotbal între echi
pele Flamura roșie F.R.B. și Fla
mura roșie „Ștefan Gheorghiu", 
o întilnire amicală de volei Intre 
o selecționată școlară și una sin
dicală și două probe atletice: șta
feta 4x100 m. (băieți) șl 1.500 tn. 
plat (băieți).

greșeala de a primi un bidon ou 
apă de la conducătorul tehnic al 
echipei sale, fapt care i-a alrdî 
penalizarea (5 minute). Și lată 
cum un bidon cu apă (tn fond 
cunoașterea sau nerespectarea re*  
gulamentului atit de către condu*  

cător cit și de către alergători 3 
putut să-l coste pe Ioniță o mare, 
victorie. In dreptul ediției a 'f d 
a „Cursei Bcinteii" se află înscris 
numele lui Marin Niculescu.

DOI TINERI CURAJOȘI AU 
REALIZAT MAREA 

EVADARE A CURSEI...
...acesta a fost elementul hotărî*  

tor al competiției, tn 1953. In prPt 
ma etapă I. Constantinescu se 
pune ca un bun rutier — sp-n< 
ter — sosind pe primul loc. Vic
toria sa determină a doua ti 0 
cursă foarte atentă din pa tecc 
protagoniștilor. De acest lucit 
profită doi tineri curajoși, A. Cc'»*.  
bert și R. Schuster, care reali
zează cea moi lungă evadare în 
această competiție: de la Predeal

(continuare în pag- j



Selecționata de popice a Capitalei a întrecut categoric 
valoroasa formație iugoslavă Medvedgrad

Valoarea medie a performanțelor halterofililor noștri este foarte slabă!

La capătul unei lupte sportive 
de două zile, consacrații popicari 
din Zagreb au trebuit să cedeze 
reprezentanților Capitalei la un 
scor categoric (6452 p. d.—6308 
p. d.) la care n-au mai fost obiș- 
nuiți să piardă pînă acum Sala 
„Recolta", plină pină la refuz, a 
răsplătit generos demonstrația ce
lor două echipe și mai ales preci
zia și hotărîrea cu care au acționat 
sportivii bucureștenl. Aceștia, și-au 
asigurat chiar din prima parte a 
întîlnirii un confortabil avantaj de 
106 p obținute astfel: Ușer Klein 
780 p. d.—Borovac 771 p. d., Ale
xandru Eugen 808 p. d.—Kovace- 
vic 748 p. d., Traian Mihăilescu 
832 p. d. (cel mai bun rezultat al 
sportivilor noștri)—Putanec 767 
p. d., C. Mada 805 p. d.—Legac 833 
p. d. (performanța partidei).

Ieri după-amiază ultimii patru 
popicari ai selecționatei Bucureștiu-

1948 — „Cursa
(urmare din pag. 1)

pînă la Ploești (unde fugarii sint 
ajunși). Un pluton masiv se pre- 
gintă la sprintul final de la Bucu
rești, pe care îl ciștigă Trăim 
Chicomban, iar I. Conslantinesci 
tși adjudecă victoria in competi
ție.

IN SFIRȘIT, C. ȘANDRL

De cifiva ani „plutea în acr“ 
victoria lui C. Șandru. Și iată 
că, în sfirșit, în cea de a V'l-o 
ediție — 1951 — el reușește să-șt 
traducă in fapt o veche și 'îndrep
tățită ambiție. Caracterizată prin- 
tr-o adevărată avalanșă de atacuri 
și hărțuieli, inițiate de tineri 
(printre care și C. Dumitrescu, r. 
Hora și V. Georgescu) această 
ediție se ridică la un apreciabil 
nivel tehnic. Fără să ciștige vreu
na din etape, C. Șandru se impu
ne ca un excelent tactician și, in 
final, obține mult dorita victorie

VICTORIA POATE FI OBȚINU
TĂ ȘI LA COBORIRE

tată ce a aemonstrat ciclistul 
Bena Funda (R. D. Germană) m 
1955. Executind un „plonjon" ad
mirabil din Predeal spre Orașul

Dinamo Tg. Mure; — C.C.A. „cap de afiș” 
in a Vlll-a etapă a campionatului de baschet

A VIII-a etapă a campionatului 
masculin de baschet, care se dis
pută mîine, situează în centrul 
atenției partida dintre Dinamo Tg. 
Mureș și Casa Centrală a Arma
tei. Sîntem siguri că spațioasa 
sală din Tg. Mureș va fi neîncă
pătoare pentru cei ce doresc să 
vadă acest meci. Lucrul este nor
mal : Dinamo are anul acesta o 
formație redutabilă care s-a impus 
drept una dintre cele mai bune 
din serie; Casa Centrală a Arma
dei, deși nu este în aceeași formă 
ca anul trecut, a realizat totuși 
jocuri de bună calitate. Cea mai 
elocventă dovadă: tn șapte etape 
nu a suferit nici o înfrîngere și 
conduce detașat in clasamentul 
seriei secunde.

Din problemele rugbiu’ui

O SITUAȚIE CARE POATE FI EVITATĂ!
Adeseori, după parti

dele de rugbi, auzi jucă
tori și antrenori acuzind 
arbitrajul de părtinire, 
de rea credință, de influ
ențare voită a rezultatu
lui în favoarea cutărei 
sau cutărei echipe. Acu
zatorii — de obicei în
vinșii — nu au — în ma
rea majoritate a cazuri

lor — dreptate și de cele 
mai multe ori vorbesc 
aub efectele enervării 
pricinuite de înfrîngere. 
Dacă așa stau lucrurile 
se pune întrebarea : sint 
ei totuși îndreptățiri să 
protesteze și să ridice 
problema arbitrajului ? 
Noi credem că nu! E- 
xistă însă unele cazuri 
cînd comentariile nega
tive au temei. Multe par
tide, chiar decisive, din 

lui nu numai că au menținut acest 
avantaj dar l-au și majorat, adu- 
cîndu-1 la 144 p. d. Deși primul 
nostru concurent Z. Covaci nu a 
reușit detft 793 p. d. față de 801 
realizate de Teresak, următorul bu- 
cureștean Nicolae Saenco obține 
față de adversarul său, Beluhan, 
o diferență apreciabilă de 43 p. d. 
(825—782) asigurînd succesul echi
pei sale la un scor clar. Ultimele 
două întreceri directe se soldează 
cu următoarele rezultate : N. Con
stantin 782 p. d.—Pongraț 800 p. d.; 
maestrul sportului Alexandru An
drei 827 p. d.—Rajcic 805 p. d. 
Astfel este definitivat frumosul suc
ces al popicarilor noștri care reu
șesc o victorie de răsunet.

Echipa oaspe va susține în con
tinuarea turneului, joi și vineri, o 
iriți Inire cu selecționata Voința la 
Roman.

Scinteii” -1957
Stalin, pe seroentinele ude, ei 
ciștigă prima etapă cu un avans 
de 3 minute. Suficient pentru ci. 
in următoarele două etape (cursa a 
avut de această dată 3 etape) 
să-și păstreze avansul acumulat. 
Celelalte etape au Fost cucerite, 
tu sprint, de Schur și Me-sur 
(R D.G.). C. Dumitrescu si G. 
Moiceanu s-au clasat pe locul doi 
și respectiv patru.

CEA MAI RAPIDA EDIȚIE: 
A IX a

Lotul K.PJi. a lipsit, aftindu-șe 
în R.D. Germană. Totuși întrece
rea a fost foarte dinamică re-jli- 

' zindu-se cea mai marc medie ora
ră generală de pînă acum ($>&> 
km.), datorită acțiunilor curcica 
se întreprinse de tineret. R. Klein, 
un ciclist in plină dezvoltare, ciș- 
tigă prima etapă, iar a doua zi 
Gh. Catcișcă (aproape anonim pi- 
nă atunci) plasează un atac Pine 
orientat asigurîndu-și un 'avans de 
6 sec. Ultima etapă (cîștigdior 
N. Vasilescu) nu schimbă situa
ția și astfel Gh. Catcișcă (actual
mente în lotul R.P.R.) iși înscrie 
numele printre învingătorii preiei.

EMIL IENCEC și H. NAUM

Dintre celelalte partide ale a- 
cestei etape se distinge înțîlnirea 
de la Timișoara, dintre Știința și 
Locomotiva P.T.T., unde va ti in
teresant de văzut cum se va com
porta formația studențească, re
numită prin inconstanța sa.

In seria I, echipa Dinamo Bucu
rești, care s-a întors astăzi dimi
neață din Polonia, va întîlni pe 
performera ultimelor două etape, 
formația Energia Cluj. Meciul se 

■va disputa în sala Dinamo. înce- 
pînd de la ora 20,30, avînd în 
deschidere la ora 19 partida Pro
gresul Arta — Voința Iași.

Celelalte două meciuri sînt: 
Știința I.M.F. Cluj — Dinamo 
Oradea și Progresul Orașul Sta
lin — Energia București.

campionatul de rugbi 
(fie că este vorba de 
jocuri intre echipe în 
luptă pentru titlu, fie că 
se întrec formațiile care 
caută să evite retrogra
darea) sint conduse de 
arbitri, care — parado
xal ! — sînt antrenori și 
uneori chiar jucători ac
tivi în campionatul cate
goriei respective, și deci 
direct interesați în între
cere. In această situație 
e de la sine înțeles că 
se ivesc proteste și ne
mulțumiri, chiar și a- 
tunci cînd arbitrajele 
sînt absolut corecte.

Este vorba de antre
nori și jucători — care 
sinf de altfel și buni ar
bitri — ca de pildă, C. 
Munteanu, Titi Ionescu,

D. Manoileanu, R. Chi- 
riac, G. Fanella, Toma 
Moldoveanu, Popa etc. 
Noi sintem de părere că 
ei nu trebuie să mai 
conducă în cadrul cam
pionatului categoriei A, 
mai ales în întîlnirile de
cisive și in meciurile in 
care sînt direct intere
sați. Dacă țin să arbi
treze, ei pot s-o facă cu 
mai mult folos, ocupîn- 
du-se de jocurile catego
riei secunde de pildă. In 
felul acesta, ei vor ridi
ca totodată și nivelul 
jocurilor echipelor din 
această categorie. In alte 
sporturi (volei, baschet, 
fotbal etc.) arbitri ex- 
celenți ca Gr. Avachian, 
Al. Popescu, Colea Vîl- 
cov, Gică Petrescu, Jean

In numărul trecut al ziarului nos
tru ne-am ocupat de cîțiva haltero
fili care s-au impus la finalele 
campionatelor republicane. Rezulta
tele înregistrate în general, nu ne 
pot însă mulțumi. Pe de o parte, 
pentru că recentele campionate re
publicane au arătat că, la două ca
tegorii, rezultatele sînt foarte slabe, 
iar pe de altă parte pentru că di
ferența de valoare dintre primii 
clasați și cei de pe locurile 3-4-5-S 
este supărător de mare. Iată cîteva 
exemple. La categoria cea mai u- 
șoară. cu 262 5 kg. cit au obținut 
Balmău și Cosma, na puteam ocupa 
la campionatele europene de anul 
trecut nici măcar locul XII ! La ca
tegoria semigrea, ne găsim in ace
eași situație: campionul nostru, E- 
remia Delcă a ridicat .357,5 kg„ in 
timp ce ultimul clasat la campio
natele europene (locul 14) a tota
lizat cu 5 kg. mai mult ! înseamnă 
deci, că Ia aceste categorii am ră
mas cu mult in urmă față de valo
rile internaționale și că halterofilii 
noștri mai au incă foarte mult de 
muncit pentru a ajunge la rezultate 
mulțumitoare.

La celelalte categorii, rezultatele 
campionilor sint bune, unele chiar 
de valoare europeană. Lazăr Ba- 
roga, de pildă, cu rezultatul său de

Campionii republicani la ha'tere. văzuți de caricaturistul Stan 
(Constanța). De la stingă la dreapta: Ion Balmău, Ion Birău, Lisias 
lonescu, llie lenciu, Lazăr IJaroga, Eremia Delcă și Silviu Cazan.

Duminică, la Sibiu, 
un important eveniment atletic

Primele tricouri de campioni ai 
R.P.R. la atletism pe anul 1957 
vor fi îmbrăcate duminică, în 
Dumbrava Sibiului. Cadrul atît 
de pitoresc în care își vor disputa 
întîietatea cei mai buni crosiști 
ai tării, va fi, fără doar și poate, 
un „atu" în plus pentru succesul 
deplin al campionatului national 
de cros individual și pe echipe. 
Etapele care au convers către im
portantul eveniment sportiv de la 
Sibiu au fost puține, dar trierea 
pe care au asigurat-o a fost se
veră. In cadrul fiecărei asociații 
s au desfășurat întrecerile pe 
centre, iar apoi finale pe tară, pe 
întreaga asociație. Astfel, chiar 
în orașul care va găzdui campio
natul, au avut loc duminică și 
luni, finalele asociațiilor Locomo
tiva și, respectiv, Progresul. Co
respondentul nostru Albu Florian 
ne-a relatat telefonic numele noi
lor campioni de cros ai celor 
două asociații. Iată-le: Locomo
tiva. Juniori: Cornel Pop (Cluj) 
Junioare: Nina Ioana (București).

Ponova, și alții, nu ar
bitrează, tocmai pentru 
ca să nu existe suspi
ciuni că ar avea anumite 
preferințe.

Jocurile din categoria 
A pot fi desigur foarte 
bine conduse de arbitrii 
care activează în cadrul 
unor echipe din catego
ria B ca și de „neutri", 
care neavînd interese di
recte vor asigura arbi
trajelor noastre un ca

racter obiectiv. Cit pri
vește pe jucătorii echi
pelor noastre și pe an
trenori ei trebuie să spri
jine total pe arbitri în 
misiunea lor, pentru a 
se asigura astfel parti
delor de rugbi o desfă
șurare normală.

D. C. 

377,5 kg. putea să ocupe locul 3 la 
campionatele europene. Cazan locul 
4, lenciu locul 7, etc. Dar, în mo
mentul de față, ne preocupă o altă 
problemă, vitală pentru ridicarea 
performanțelor la haltere. Există 
încă o diferență de valoare intre 
rezultatele primilor clasați și ale 
celor de pe locurile următoare. 
Puteți să vă închipuiți cit de slab 
este rezultatul celui de al V-lea cla
sat la semigrea (292,5 kg.), cînd 
campionul țării, la aceeași catego
rie, ar fi ocupat abia locut 15 la 
campionatele europene! Diferența 
itțlre primul clasat la categoria 
semimijlocie și cel de al treilea, 
este de peste 50 kg., iar la mijlocie, 
Baroga a ridicat cu 80 kg. mai mult 
decit al patrulea clasat!

Acest lucru dovedește că nivelul 
performanțelor medii este incă 
foarte scăzut, fapt care constituie 
una din cele mai mari lipsuri in 
sportul cu haltere. Cauzele sint 
multiple. In primul rind nu există 
o bază largă de masă; avem foarte 
puțini halterofili și aceștia In ma
rea lor majoritate nu iac progrese 
vizibile. Colectivele sportive și a- 
sociațiile de care aparțin nu se pre
ocupă de recrutarea de noi elemen
te și nici nu creează condiții favo
rabile secțiilor de haltere. Pe de

Seniori: Ion David (Timișoara). 
La senioare, nu s-a desfășurat 
concursul, nefiind nici o concu
rentă!!!. Progresul. Juniori: loan 
Kiss( Mediaș). Junioare: Karin 
Artz (București). Seniori: C. 
Chelărescu (Sibiul . Senioare : 

Judith Reti (Baia Mare). Cei mai 
buni crosiști de la Locomotiva și 
Progresul se pregătesc în conti
nuare, la Sibiu, în vederea cam
pionatelor republicane.

Zjgăfe I
NUMĂR REDUS DE CONCU- 
RENȚI LA ALERGĂRILE MO- 

TOCICLISTE
Una din nemulțumirile tinerilor 

alergători bucureșteni era și a- 
ceea că nu li se oferea prilejul 
să participe la întreceri special 
organizate pentru ei. Or, acum, 
(cînd însfîrșit comisia orășeneas
că de auto-moto București a por
nii cu adevărat la treabă inițiind 
o serie de întreceri cu caracter 
popular), starturile alergărilor 
sînt puțin populate. Așa de pil
dă, la competiția de trial organi
zată de C.O.A.M. au partici
pat la toate clasele și categoriile 
de motociclete doar 15 alergă
tori !?!

Iată acum rezultatele înregis
trate: 125 cmc.: 1. Th. Balamat 
(Din.) 10,19 min.; 2. P. Petrescu 
(Loc.) 10,54; 3. P. Otopeanu
(Voința) 11,13; 250 cmc.: 1. Th. 
Âlacarie (Din.) 10,20 min.: 2. I. 
Kestenheimer (Din.) 11,02; 3.
Th. Balamat 11,33; 350 cmc.: 1. 
V. Urzică (Din.) 9,58 min.; 2. 
Maria Iliescu (Energia) 10,21; 3.
I. Piele (Voința) 11,27; catego
ria ataș: C. Mihăilescu-|-C. Ga
vrila (Din.) 11,00. Pe asociații 
victoria a revenit reprezentanților 
asociației Dinamo.
e—7 aprilie: CONFERINȚA COMISIEI 
CENTRALE DE CAIAC-CANOE- 

YACHTING

Sîmbătă și duminică se vor desfă
șura lucrările conferinței Comisiei 
centrale de caiac-canoe-yachting. 
Conferința va avea loc, începînd 
de sîmbătă 6 aprilie orele 16.00. în 
sala de ședințe a ziarului „SPOR

altă parte, antrenorii nu se preo- 
cupă în mod serios de elevii lor. 
Unii antrenori manifestă numeroase 
lipsuri și in c4ea ce privește cu
noștințele tehnice, metodele de an
trenament pe care le folosesc sînt 
necorespunzătoare etc. Unii halte
rofili sînt de-a dreptul „leneși" cre- 
zînd că e suficient să se antreneze 
odată sau de două ori pe săptămînă 
și atunci de mintuială . Haltero
filul Octavian Gheorghiu care și-a 
urmat studiile în U.R.S.S.. la Har
kov, ne spunea că halterofilii sovie
tici Igor Ribak și Fedor Osîpa (din 
Harkov) se antrenează zilnic cite 
6 ore! Așa au putut să se numere 
printre cei mai buni din lume! Iată
un exemplu concludent care ar pu
tea constitui un îndemn și pentru 
halterofilii noștri.

I. OCHSENFELD

Finalele campionatului 
de calificare ia box
Săptămînă aceasta sei desfă

șoară ultimul act al unei Impor
tante competiții pugilistice: fina
lele campionatului republican de 
calificare. Duoă aoroape trei luni 
de înverșunate întreceri, cei mal 
buni dintre sutele de participant! 
la această competiție vor încru
cișa mănușile, străduindu-se să 
obțină calificarea pentru campio
natele republicane individuale dîn 
toamna acestui an.

In faza de zonă, disputată la 
Timișoara, Iași, Salonta și Cîm- 
pu’ung, s-au impus o serie de e'e- 
mente tinere, cu frumoase per
spective, dar a ieșit Tn evidentă și 
slaba pregătire tehnică a multora 
dintre boxerii care au ureaț tre
ptele ringului. Sperăm că finalelaj 
competiției vor prilejui numai în*  
tîlniri de bună calitate, spectacu
loase, în care ambiția, dîrzenia șî 
elanul participanțitor să nu um
brească cu nimic nivelul tehnic. 
Printre finaliștl se numără boxeri 
de valoare recunoscută, ca Vasile 
Pleș, Vențel Stoianovici, Fr. Paz- 
many, Iosif Hnyer, Geza Toth, 
Nicu Popa, VI. Carvanschi și alții, 
ceea ce ne îndreptățește să în
trevedem partide pe măsura impor
tanței acestei competifii. Rămfria 
să vedem *dacă  așteptările vor fi 
confirmate...

Finalele campionatului republi
cane de calilicare vor avea loc 
de-a lungul a patru zile (azi, 
mîine. sîmbătă și duminică) la
Orașul Stalin. In vederea bunel 
desfășurări a întrecerilor, comisia 
centrală de specialitate a desem
nat arbitri-judecători de primă 
categorie, avînd experiența aces
tui gen de competiții. Sintem con
vinși că și forurile sportive localq 
vor lua toate măsurile necesare 
pentru a asigura buna desfășura
re a finalelor.

TUL POPULAR” din str. Constantin 
Miile nr. 17. Sîmbătă d.-a, va fi pre
zentată darea de seamă a Comisiei 
Centrale, precum și un referat cu 
privire la comportarea lotului de 
calac-canoe la Jocurile Olimpice de 
la Melbourne. Duminică dimineața, 
lucrările Conferinței vor continua 
cu discuții pe marginea dării de 
seamă și cu alegerea noii Comisii 
Centrale

CAMPIONATUL DS HANDBAL 
DE SALA AL ȘCOLILOR TEHNICE

La sfîrșitul săptămlnll trecute s-a 
disputat în Capitală o nouă etapă a 
campionatului de handbal de sală 
al școlilor tehnice. Rezultatele înre
gistrate au fost următoarele; băeți: 
Șc. tehnică Comerț — Șc. tehnică 
Metrologie 11-4; Șc. tehnică Arhi
tectură — Șc. tehnică Financiară 6-1; 
Șc. tehnică NSecanică — Centrul 
școlar de Construcții 15-5; Șc. teh
nică de Geologie — Șc. tehnică de 
chJmie II 26-11; Șc. tehnică comerț 
II — Șc. Exploatare C.F.ft. 29-6; Șc. 
tehnică' comerț I — Șc. de Industria 
Lemnului 25-6; fete: Șc. tehnică Fi
nanciară — Șc. tehnică de chimie 
4-1. Finalele acestui campionat se 
vor disputa sîmbătă în sala Floreasca 

(E. Filip, corespondent).
ELISABETA IONESCU (Știința) și 
M. SUTIMAN (FI. roșie) CONDUC 
IN CAMPIONATELE DE ȘAH ALE 

CAPITALEI
Au mai rămas de jucat doua runde 

în finala campionatului feminin de 
șah al Capitalei. Clasamentul are o 
nouă fruntașe, pe Elisabeta lonescu, 
către a realizat 2 jum. puncte din 
ultimele trei partide, pe cînd Irina 
Tzitron a făcut numai remize. Ast
fel, Elisabeta Ionescu are acum 6 
jum. puncte (din 9 posibile), Irina 
Tzitron și Elena Sigalas 6, Marga 
Teodorescu 5 jum. (1), Lidia Giuroiu 
și Rodica Reicher 4 (1), Sanda Flli- 
pescu 4 etc.

In finala masculină, după 9 runde 
clasamentul este următorul: Sutiman 
7 jum., Pavlov 6, Gram 5 jum. .1). 
Pnfaru și Fischer 5 jum., Olteanu 
5 H), Kapuscinski 4 jum. etc. (D. 
Mai'leanu — coresp.)
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luptelor este în primul rînd 
contactul strins — impus de 
regulament — al celor doi ad
versari. Aceasta determină re
guli sportive și norme de 
conduită speciale. Igienei spor
tivului — de pildă — i se a- 
cordă o mare atenție, me
dicul avind un rol de cea mai 
mare însemnătate. Nu ne vom 
ocupa insă de această proble
mă în totalitatea ei, ci de un 
singur aspect care constituie 
de multă vreme un subiect de 
aprinse și uneori neprin
cipiale discuții. Este vorba de 
acel aliniat din regulamentul 
de [upte care interzice luptă
torului avind furuncule, tăieturi 
deschise sau orice alte afecțiuni 
ale pielii să ia parte in con
curs. Se previne deci primejdia 
contaminării și a răspîndirii u- 
nor boli de piele, a furunculozei 
în mod special.

Vorbind despre furunculoză 
socotim că aci trebuie să ză
bovim Duțin... In ultima vreme 
au fost depistate unele cazuri 
de furunculoză la întrecerile 
din cadrul campionatului repu
blican pe echipe. Din păcate, 
luptătorii respectivi (T. Tarbă, 
I. Szxbo, I. Croitoru, M. 
Sîrbu ț.a.) au scăpat contro
lului medical obligatoriu și au 
ajuns să ia contact cu adver
sarul, Numai vigilența unor 
arbitri a dus la descoperirea 
„infractorilor" și la scoaterea lor 
din concurs.

Dar pe bună dreptate veți 
putea pune întrebarea : „Bine, 
dar ce au făcut medicii res-

Campionatul de volei trebuie respectat!

ww * i ai

pină la pierderea meciurilor prin 
neprezentare.

ECHIPELE DIN PROVINCIE 
CIȘTIGA NUMAI „ACASĂ"...

Rezultatele înregistrate în pri
mele etape au consemnat victoria 
echipelor din provincie numai cînd 
acestea au deținut calitatea de gaz
de. De îndată ce au jucat în de
plasare, aceste echipe au fost în- 
frînte, indiferent de rezultatele ob
ținute anterior. Așa, de pildă, Ști
ința Arad, care întrecuse „acasă" 
Energia Orașul Stalin și Știința 
Cluj, a cedat la Iași în fața stu
denților din localitate, iar Energia 
a dispus la Orașul Stalin de Ener
gia București și Știința Cluj, dar 
a cedat la Arad.

Fără îndoială că spectatorii au 
un rol hotărîtor în însuflețirea ju
cătorilor. Dar oare echipele din res
tul țării nu pot juca bine decît cu 
stimulentul galeriei? Noi conside
răm că nu și de aceea așteptam cu 
încredere evoluția de azi a forma
țiilor Știința Cluj și Energia Ora
șul Stalin, care, sperăm, că vor con
firma rezultatele de pînă acum, 
chiar dacă joacă în deplasare.

D. STANCULESCU
*

— Marți Energia București a în
trecut Știința Arad cu 3—0 (la 
12, 8, 6).

— Azi de la ora 17 sala Flo- 
reasca găzduiește meciurile mascu
line: Locomotiva București—Ener
gia Orașul Stalin și Dinamo Bucu-‘ 
rești—Știința Cluj.

cea (inter), la Energia Petroșani 
Gram (portar) și Ciurdărescu (cen
tru), la Progresul București Ioniță 
(stoper) și Birtașu (portar).

La Locomotiva București nu vor 
juca Georgescu, Virgil, Copil și Raab.

Privind meciurile din campionatul 
Italian se remarcă faptul că în a- 
cest program au fost incluse, în ge
neral, echipele codașe cere fiind 
amenințate de 
partide extrem 
surprize.

Programul de 
cu două meciuri din Cupa Franței: 
Nice-Lille (se dispută la Pans) și 
Toulouse-Sedan (se dispută la Mar
silia).

In mod normal la meciurile 
cupă X-ul apare foarte greu. Și 
tuși la aceste meciuri, extrem 
echilibrate, poate apărea un X care 
să aducă surpriza și... o triere mar-a.

Deci, cu prilejul a 3 ani de activi
tate, I.S. Pronosport a întocmit un 
program foarte „tare” care să educă 
partidpanților premii frumoase. Să 
vedem cui vor reveni T

Deși au blocat corect, 1. Stanciu și Lupan 
nu pot reține mingea trasă de Vasile Pavel, un 

jucător de real talent.
(Foto:

Înainte de a anunț3 jocurile de 
volei de azi din cadrul campio
natului masculin, considerăm că 
este necesară sublinierea unui as
pect organizatoric creat de cîteva 
fapte petrecute pînă acum. De la 
Început trebuie să specificăm că, 
din cauza întîlnirilor internațio
nale, campionatul de volei nu are 
nici anul acesta o programare de 
etape săptămînale, ci are prevă
zute etape intermediare, la mijlo
cul săptămînii. In mod normal 
faptul nu afectează desfășurarea 
campionatului, deoarece echipele 

cunosc din vreme programul și 
deci își pot planifica antrenamen
tele, jocurile de verificare, depla
sările și fondurile necesare aces
tora. In felul acesta campionatul 
are asigurată continuitatea atît de 
necesară creării și menținerii inte
resului competiției.

Din păcate însă, cedîndu-se inte
reselor unor colective s-a ajuns ca 
unele meciuri să se dispute în zile 
și la ore nepotrivite.

Astfel, jocurile Dinamo—Voința 
Sibiu (fete), C.C.A.—Știința iași 
(băieți) s-au disputat la ora 12 și 
respectiv 14, în zile de lucru, iar 
întHnirea Energia București—Ști
ința Arad s-a desfășurat marți, ia 
ora 14,30. conform unei pragra 
mări făcută „peste noapte". Nor
mal, toate aceste jocuri s-au dis
putat fără public, într-un total dez
interes și anonimat. Noi conside
răm că astfel de programări nu a- 
duc nici un fel de serviciu campio
natului de volei, ba dimpotrivă 
prejudiciază. înțelegem că fiecare 
colectiv trebuie să fie grijuliu cu 
fondurile repartizate, dar de aci și 
p’nă la crearea unei adevărate dez-

Igiena în concurs 
a luptătorului

acest punct de ve- 
a concura. Ceva 
unii dintre ei au o 

pepermisă, mergînd 
insultarea arbitrilor 

„îndrăzneala" să-și 
V. Popo-

pectivi sau antrenorii?” In ma
rea lor majoritate medicii și-au 
făcut datoria. Intr-unui din ca
zurile de mai sus însă, me
dicul a examinat superficial 
pe concurenți, în alt caz lup
tătorul a fugit de vizita me
dicală, altădată organizatorii 
au trimis un felcer care nu a 
avut pregătirea necesară etc. 
etc. Cît privește pe antrenori— 
De fapt aci este punctul ne
vralgic... In cazurile semnalate 
mai sus, antrenorii respectivi 
în dorința lor de a obține u- 
nele victorii au „închis ochii", 
ocolind cu bună știință și în 
mod nepermis regulamentul, 
cele mai elementare reguli de 
igienă, prezentind oameni n.- 
apți (din 
dere) de 
mai mult, 
atitudine 
pînă la 
care au 
facă datoria, (ex.: 
vid).

Soluții noi pentru remedierea 
acestei situații nu voim sa dăm. 
Repetăm ceea ce este cunoscut: 
în primul rind respectarea re
gulamentului de către antre
nori ți o grijă mai mare a a- 
cestora pentru sănătatea ele
vilor lor, întărirea simțului de 
răspundere al medicilor dele
gați la concursuri, delegarea 
unui personal medical cu o 
bună calificare ți în sfîrțit o 
mai mare vigilența a arbitri
lor principali cărora le revine 
în primul rînd rolul de a ve
ghea ți asupra vizitei medi

cale. I. ȘEINESCU

<

după dis- 
primului 

campionat, 
să se îna-

I. MIHAICA)

ordini in desfășu
rarea campionatu
lui este o distanță 
imensă, lată de ce 
opinăm ca de aci 
înainfe să nu mai 
fie admise astfel 
de programări,
msistîndu-se pen
tru respectarea
strictă a progra

mului inițial.
PROGRESUL I.T.B. 

ABSENTEAZĂ
Se știe că echipa 

masculină Progre
sul I.T.B. a plecat 
în R.D. Germană 
imediat 
putarea 
joc in 
urmînd
poieze la începutul 
acestei săptâmini 
In felul acesta ca 

avea de susținut un singur meci 
restant, cu o echipă bucureșteanâ 
ceea ce nu ar fi prejudiciat în prea 
mare măsură campionatului. Vedem 
însă că Progresul I.T.B. și-a anrnat 
înapoierea pentru simbâtă după a- 
tniază, neputind astfel disputa 
jocurHe cu Știința Arad și Știința 
Timișoara (ambele în deplasare), 
ceea ce îngreuiază viitoarea pro
gramare. Socotim că este de dato
ria comisiei centrale să ancheteze 
motivele întîrzierii și, dacă este 
cazul, să ia măsuri care pot merge

In această sâptămînă în agențiile 
Pronosport se constată o agitație 
neobișnuită. Pentru iubitorii con
cursurilor de pronosticuri sportive 
explicația este însă clară: desfășu- 
rîndu-se prima etapă din „Cupa 
Primăverii”, participanții au de-ecum 
la îndemînă toate datele pentru a se 
fixa și asupra pronosticurilor de la 
meciurile noastre.

Participanții discută despre aceas
tă etapă cu mult interes mai ales 
că după toate aparențele numărul 
variantelor care vor fi depuse va fi 
în jurul frumoasei cifre de 1.000.000 
și, implicit, premiile sînt atrăgă
toare.

Dintre întrebările pe care și le pun 
amintim doar cîteva:

„Va reuși Locomotiva București 
să dispună de Flamura roșie Arad?...

Cine va învinge între Știința Timi
șoara și Progresul București ?...

Oare C.C.A. va capota și la Orașul 
Stalin ?...

Pentru 
să ținem 
ct-lpelor 
duminică ._ _ __
toarele schimbări:

La Dinamo va juca Uțu, la C.C.A. 
Toma, Cacoveanu, Bukosi, la Ener 
gla Ploești Sfetcu, la Progresul Ora 
dea Iacob Viorel (stoper), la Flamura 
roșie Arad Băcuț H (stoper) și Mer-

a avea un ghid trebuie 
seama că în formațiile e- 
incluse în programul de 
au fost anunțate urmă-

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL O FOTBAL

Au început lucrările de selecționare...
Pină 

ționale 
tre mai 
lună de zile ne desparte de întîl- 
nirile cu fotbaliștii belgieni și po
lonezi. Totuși, lucrările de selec
ționare au început odată cu dispu
tarea primelor meciuri în cadrul 
„CUPEI PRIMĂVERII" și vor con
tinua pe parcursul întregului tur al 
acestei competiții.

Ia primele jocuri interna- 
ale reprezentativelor rioas- 
este timp. Mai bine de o

PRIMELE OBSERVAȚII

La toate jocurile primei etape au 
funcționat observatori speciali, fie 
din rindurile comisiei de selecție, fie 
din rindurile colegiului central de 
antrenori. Rapoartele acestor obser
vatori au subliniat și unele lucruri 

bune și unele constatări negative;
1. Din lotul mare de jucători ur

măriți s-au impus printr-o pregă
tire bună și o formă corespunză
toare. internaționali consacrați ca 
Ozon (Progresul). Zavoda II 
(CCA), Brinzei (Știința). Căllnoiu 
(Dinamo) și Petschovski (FI. ro
șie), alături de elemente tinere ca: 
Mihăilescu (Progresul), Nagy (Re
colta), “ " ‘
zăr și 
man și 
Farcaș 
asemenea, au intrat în vederile se
lecționerilor și Oa:<lă (Progresul). 
Curcan, Fihp, Lereter, Tănase (Ști
ința), Meszaros (Recolta), ca ur
mare a formei arătate duminică.-

2. In general, insă, majoritatea 
jucătorilor au vădit o pregătire in
suficientă. mai ales din punct de 
vedere fizic (rezistență și viteză) și 

Moarcăș (Dinamo), I. La- 
Nunweiller (Dinamo), Co- 
Szucs (Flamura roșie), 

II (Energia Petroșani). De

O^'onosport

retrogradare oferă 
de disputate și —cu

duminici se încheie

de 
to- 
de

ca orientare tactică, pe posturi și In 
ansamblu. Execuțiile tehnice, șutu
rile la poartă sînt defectuoase. De

Lnuz dmtre jucători care ai ti
vul o comportare bună in pr-.na 
etapă a „Cupei Primăverii 3 fost 
Brinzei, pe care U vedem in înota 
aeriană pentru balon cu Constan
tin. (Foto : L. T1BOR)

Echipa Makedonikos învingătoare la Timișoara
TIMIȘOARA 3 (prin telefon). 

Fotbaliștii grea, întilnind marți o 
combinată Progresul—Locomotiva 
Timișoara, au furnizat un joc bun, 
omogen, tehnic și iute, cucerind pe 
merit victoria cu 2—0 (2—0) prin 
punctele marcate de Rizos (min. 
10) și Tasopoulos II (min. 26). 
Combinata a prezentat o formație 
slabă, lipsită de coeziune și de uni
tate în joc. Jucătorii timișoreni au 
com:s multe greșeli. Singurul care 
s-a remarcat a fost Ruje, extremul 
dreapta. Din echipa Makedonikos 
s-au evidențiat Tasopoullos I, Rizos 
Și Gheorghiadis. Au asistat 6000

CUM SE PREGĂTESC VIITORII NOȘTRI ADVERSARI
(Urmare din pag. 1)

vagne (înaintași). Lotul a rezul
tat în urma unui cantonament de 
șase zile organizat la începutul 
lunii martie, și în urma pregăti
rilor făcute, printre care un ioc 
(pierdut cu 1—0) în fața Angliei, 
una din favoritele Turneului In
ternațional din Spania. Totuși, 
comportarea juniorilor dă spe
ranțe, mai ales că printre el sînt 
cîțiva care activează în echipe din 
divizia B (mijlocașul Devaux la

Două noi
De luni 8 aprilie, activitatea fot

balistică din București se va îmbo
găți cu două noi comoetiții: 
.CUPA REZERVELOR- și „CUPA 
RECOLTA- — pentru 
(foști jucători, actuali 
arbitri sau activiști 
Jocurile din cadrul acestor 
petiții —pe care le-am dori 
lizate și în alte orașe din 
— se vor disputa în fiecare

.CUPA REZERVELOR-

vlrstnici 
antrenori, 
sportivi), 

corn- 
rea- 
țară 
luni, 
este 

menită să asigure jocuri fotbaliștilor 
din echipele de categorie A,B și 

C, care nu au fost folosiți la par-

Pînă atunci sfătuim participanțll — 
ți mai ales pe cei din Capitală — 
să depună buletinele din timp.

Iată acum ți premiile speciale 
care au fost acordate variantelor cu 

rezultate de la concursul prono
sport nr. 11 (etapa din 17 martie 1997); 
Motocicleta I. J. de JS« cmc. acor
dată participantului cu cele mai 
multe variante cu ,,S" rezultate a 
revenit lui: Urțanu Ion din Hm. Vîl- 
cea str. Dr. FiHpinl nr.. 18 care a e- 
vut 133 variante cu „0” rezultate; 
Motocicleta Jawa de 1ÎS cmc., acor
dată participantului următor cu cele 
mai multe variante cu rezultate 
a revenit lui Oprescu Dumitru din 
Lugoj str. I. V. Stalin nr. 3 care a 
avut 128 variante cu rezultate.

Premiile speciale acordate prfn 
tragere din urnă au revenit următo
rilor; o motocicletă Mut de 1ZS 
cmc.: Goldenthal Dan din București 
str. Vasile Lascăr nr. 6; Cite un a- 
parat de radio: Rășl .ar Niculae din 
Sebeș str. Mfirășești nr. 29; Dr. 
Brîndză Gheorghe din Cîmpina str 
M. Kogălniceanu nr. 12 și Geangale 
Paul din București str. Luigi Caza- 
villan nr. 15. Cite un cupon a 3 m. 
ștofă Import: Mocăneșu Ion din Vas
lui str. Călugăreni nr. 96 și Șerban 
Ion din Reghin str. I. V. StaBn 17.

In urnă au fost introduse 506 va
riante cu rezultate. 

aici concluzia că munca de instruire 
trebuie întărită in colective und* * 
trebuie acordată toată atenția preș 
gătirii în general a jucătorilor 
in special, îndeplinirii indicațiilor 
date cu privire la selecționabili. .

CE VA MAI FI...

Firește că echipele mai au limjț 
să se pună la punct, pe măsură cfl 
se vor consuma etapele „CUPEI 
PRIMĂVERII". La fiecare etapM 
vor funcționa cu regularitate obser
vatori speciali. Lotul jucătorilor se
lecționabili se va restrînge treptat- 
treptaf, în raport cu forma pe care 
o vor manifesta, de altfel acesta 
fiind criteriul principal de selecție. 
După trei etape, in săptămina 14— 
21 aprilie urmează să aibă loc un 
antrenament comun, iar după alte 
două etape (a 4-a și a 5-a) in 
săptămina 28 aprilie—5 mai, un al 
doilea antrenament al lotului. A- 
cesta va fi definitivat după etapa 
din 5 mai și va fi supus unui joc 
de verificare la 12 mai. Desigur că, 
atunci cînd vorbim de lot, subînțe
legem efectivele de jucători nece
sare pentru trei selecționate; A, B și 
tineret care vor susține jocuri in 
luna mai.

spectatori. Arbitru Gh. Osiac. In 
min. 64, Tigăniuc (Comb.) a ratat 
o lovitură de la 11 in. Formațiile:

MAKEDONIKOS: Belkas—Savi- 
dis, Tasopoulos I, Kiriakidis—Na- 
ziridis, Fotiadis—Papaioanou, loa- 
nidis, Tasopoulos It. Rizos, Gheor
ghiadis.

COMBINATA: Pain (Csakî) — 
Ioanovici, Biro, Bodo (Feniaț) — 
Schweillinger, Wilhelm (Bodo) — 
Ruje, Lenghel, Scorțan (I. Covaci), 
Tigăniuc (Scorțan), Petrovici (Ti
găniuc).

AL. GROSS

Besanțon și interul Lafranceschina 
la Grenoble)

★
Acestea sînt pregătirile a doi din

tre viitorii noștri adversari, cu care 
ne-am mai întîlnit 
Turneului din 1955 
Italia. Atunci, am 
egalitate (1—1) cu 
învins Franța cu 1—0. Să sperăm 
că și anul acesta juniorii noștri 
vor reedita succesul din Italia și, 
Pe cel de anul trecut din Ungaria.

și în ediția 
desfășurat în 

terminat la 
Beldia și am

competiții
fidele din ajun (de duminică) din 
.CUPA PRIMĂVERII-.

In prima etapă, luni 8 aprilie 
se vor disputa următoarele pi,-ti
de ; Dinamo—C.C.A. (stadionul 
Dinamo ora 16.30), Locomotiva— 
Energia Ploești (Stadionul Giu- 

lești, ora 16.30), Progresul—Știința 
(stadionul FB. ora 16-30) și Ener
gia—FI roșie FC (teren Dudești, 
ora 16.30).

.CUPA RECOLTA" — organi
zată de consiliul orășenesc Bucu
rești al asociației Recolta — este 
deschisă fotbaliștilor vlrstnci. 
Participă 9 echipe, iar programul 
primei etape este următorul: 
Progresul—Recolta (teren FB), 
Voința—CCFS oraș București (te
ren CAM). Locomotiva—D.GT. 
(stadion Giulești) șl Energia— 
FI roșie (teren Energia Șos. Ol
teniței).

Locațiune de bilete
• Biletele pentru cuplajul de du

minică de la Stadionul Republicii 
(Locomotiva—FI. roșie Arad și Lo
comotiva Gara de Nord—Locomotiva 
Constanța) se pun în vlnzare de 
azi la: agențiile Pronosport cal. 
Victoriei 9 și Bd. Dinâcu Golescu, 
la Dinamo, C.C.A., chioșcul din str. 
I. Vid-ti, Stadionul Republicii (str. 
Hașden), la „23 August" (Bd. Mun
cii), stadionul Progresul (str. dr. 
Staicovici) și în Giulești. Bilete cu 
preț redus (studenți-elevi) se gă
sesc numai la Stadionul Republicii 
(str. Hașdeu). Sînt valabile biletele 
vn seria nr. M — Stadionul K.P.R.
• Biletele pentru cuplajul de pe 

,,Dinamo” (Dinamo-Energia St. Roșu 
și Știința-Progresul Suceava) se pun 
în vînzare de vineri la agenția Pro
nosport din cal. victoriei, la chioșcul 
din str. I. Vidu și la ,,Dinamo”.



ÎA^2-aaniversare a eliberării Ungariei 
( de sub jugul fascisto-hortyst (

Sosesc participant» la turneul internațional 
de șah de la Ploești

Consiliului
Consiliului
Comitetului

Socialist

Prezidențial al Republicii Populare Ungare 
de Miniștri al Republicii Populare Ungare 
Central Provizoriu al Partidului Muncitoresc 
Ungar

Dragi tovarăși,

Cu prilejul marii sărbători naționale a poporului 
maghiar — a 12-a aniversare a eliberării Unga
riei de sub jugul fascisto-hortyst — vă transmi
tem un fierbinte salut frățesc.

Poporul romîn felicită călduros poporul frate 
maghiar 
opera de 
birea ■ 
Sovietice 
list — a . _
de reacțiunea internă cu sprijinul direct al cercu 
rilor imperialiste internaționale.

Oamenii muncii din patria noastră dau o înaltă 
cinstire tradițiilor de luptă revoluționare ale cla
sei muncitoare și ale întregului popor maghiar, 
eroismului și abnegației dovedite în lupta împo
triva dușmanilor puterii populare, ai socialismului 
și păcii.

Popoarele noastre — călăuzindu-se neabătut 
după ideile internaționalismului proletar — vor 
întări și mai mult relațiile de prietenie frățească

pentru realizările mărețe obținute in 
construire a socialismului, pentru zdro- 
cu ajutorul internaționalist al Uniunii 
și al celorlalte țări ale lagărului socia- 
rebeliunii contrarevoluționare, organizată

Budapesta
și colaborare socialistă stabilite între ele, contri
buind prin aceasta la întărirea solidarității țărilor 
socialiste in frunte cu Uniunea Sovietică, la con
solidarea unității și puterii lagărului socialist, 
chezășie a libertății și independenței Rominiei și 
Ungariei și a celorlalte țări socialiste.

Poporul romîn urează Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare, Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc, in frunte cu tovarășul 
Janos Kadar și întregului popor maghiar, noi și 
mari succese in lupta pentru întărirea puterii 
democrat-populare, înflorirea continuă a Ungariei 
Socialiste și apărarea păcii.

PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
A REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL REPUBLICII 
POPULARE ROMINE

. COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Salut fierbinte poporului frate maghiar
noase pe calea transformării so'ia- sotideze, să formeze guoernul re- 
liste a agriculturii, a crescut ni
velul de. trai al populației, iar cul
tura ungară — națională în formă 
și socialistă în conținut — a cu
noscut o mare înflorire. Mișcarea 
sportivă a înregistrat la rîndul ei nară, dină o lovitură nimicitoare 
o largă dezvoltare cantitativă 
calitativă.

Dar. după 
transformări istorice s-au efectuat Sub conducerea Partidului Hun-, 
In condițiile _ ......................
războiului, fapt care a 
multe greutăți, agravate de greșe- țărănesc, poporul maghiar a pornit' 
Iile fostei conduceri a țării- Ele- cu elan sporii la muncă obținindt 
mențele complotiste contrarevolu- — cu ajutorul frățesc al 
ționare, sprijinite direct de cercu- comunități a țărilor socialiste 
rile imperialiste internaționale, au 
exagerat în fel și chip greșelile Uzării vieții, a lichidării urmărilor!

" năfastg djg contrarevoluție-. <
Poporul nostru, care acordă o 

înaltă prețuire tradițiilor de luată! 
revoluționară ale clasei muncitoare 
și ale întregului cocor maghiar! 
eroismului și abnegației arătate în

Foporul frate maghiar sărbă
torește astăzi cea de-a 12-a ani- 

’versare a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascisto-hortyst de că- 
hre glorioasa Armată Sovietică. 
\Pentru prima dată după o asu
prire de patru secole de către 
îmonarhla germarto-habsburgică și 
după dominația de 25 de ani a 
^regimului fascisto-hortyst, poporul 
I maghiar a dobîndit la 4 aprilie 
’1945 independența națională, li
bertatea pentru care și-au vărsat 
, singele. 
țcei mai 
.maghiar 
igimul fascist antipopular, a lichi
dat dom: nația capitaliștilor și 
’moșierilor, a stabilit orînduirea 
'democrat populară și, pășind pe 
fcalea construcției socialiste, a ob- 
\țlnut mari succese în toate dome- 
Jiiile de activitate. Puterea demo- 
'crat-populară a dat pămintul țără- 
’ ni mii muncitoare, a transformat fa- 
'br'cile și uzinele intr-un bun al în
tregului popor, a eliberat oamenii 
muncii din cătușele exploatării ca- 

fpitaliste și le-a acordat largi drep
turi democratice. In anii puterii 
populare, volumul producției indus
triei ungare a crescut de peste trei 
Y>ri, au fost întreprinse acțiuni se- fui ungar au reușit insă să se con-

voluționar muncitnresc-țărănesc și.' 
ca ajutorul internaționalist al Uni-( 
unii Sovietice și al celorlalte țări 
ale lagărului socialist, să zdro
bească rebeliunea contrarevoiuț:o-\

și tuturor acelora care încearcă săi 
subirăneze și să răstoarne orindui- 

cum se știe, aceste rea democrat-populară.

de-a lungul veacurilor, 
buni fii ai săi- Poporul 
eliberat a răsturnat re-

grelelor urmări ale citoresc Socialist Ungar și a gu- 
provocat vernului revoluționar muncitoresc-.

întregit

mari succese în domeniul norma-

coiiducerii.au stirnit patimi naționa
liste și au ațițat o campanie de 
calomnii antisovietice, îndreptin- 
du-și eforturile principale împotri
va dictaturii clasei muncitoare. îm
potriva puterii populare, 
du-și aliați în persoana grupului lupta împotriva dușmanilor puterii 
trădător Nagy-Losonczi, 
tiștii au dezlănțuit rebeliunea con
trarevoluționară din octombr-e 

1956. încercînd să smulgă Ungara 
din marea familie a țărilor socia
liste. Forțele sănătoase ale poporu-

Găsin-

comoio- populare, ai socialismului șt ai pi-ț 
cji, transmite un fierbinte salut 
poporului frate maghiar cu prile-( 
jul sărbătoririi celei de-a 12-a a- 
niversări a eliberării Ungariei și' 
îi urează succese continue pe dru-, 
mul făuririi socialismului In vatria 
sa liberă.

Smîslov - Botvinic 7-5
Partida a 12-a a meciului peatru 

titlul mondial de șah, s-a între
rupt la mutarea 43 intr-un final 
de turnuri cu bune șanse de cî?tig 
pentru Smîslov.

★
La 3 aprilie urma să fie conti

nuată cea de a 12-a partida a me
ciului pentru titlul mondial de 
șah. Constatind la analiză că nu 
mai poate salva această parLdă, 
Botvinik a cedat fără a mai relua 
jocul. După 12 partide scorul este 
de 7—5 în favoarea lui Smîslov.

Mult interes pentru competiția școlară 
de tenis de masă „Cupa Primăverii”
Inițiatorii competiției școlare de tenis de masă, comitetul 

orășenesc C.F.S. București, prin comisia de specialitate, și ziarul 
„Sportul popular", prin delegații respectivi, au ținut o ședință 
marți după-amiază. cu care ocazie au fost stabilite condițiile 
de organizare și participare. Astfel s a hotărit ca întrecerile să 
aibă loc în sala sporturilor de la Floreasca care va fi amenajată 
în mod special, în condițiile de concurs ale marilor competiții. 
Pentru aceasta, inspecția de specialitate din C.C.F.S./C.M. și 
subcomisia de competiții din comisia centrală au luat măsurile 
necesare. Concursul va fi condus de cei mai buni arbitri din co
misia orășenească și din comisia centrală.

„Cupa Primăverii" se va desfășura în zilele de joi II aprilie 
între orele 9—13 și 16—20 și vineri 12 aprilie între orele 16—20. 
Jocurile vor fi eliminatorii, ciștigătorul unei partide fiind „cel 
mai bun din trei seturi". Meciurile se vor disputa numai la 
probele de simplu băieți și simplu fete. Concursul este deschis 
tuturor elevilor și elevelor din București (nelegitimați) avînd 
‘n*re  11 și 17 ani inclusiv. Vor fi alcătuite două categorii de 
vîrstă. înscrierile au început și se fac zilnic ia sediul comite
tului orășenesc C.F.S București (Str. Vasile Alecsandri, Nr. 6). 
înscrierile, care se pot face prin școli, colective sportive și indi
vidual, se închid în ziua de 9 aprilie, ora 16. Concurenții și con
curentele se vor legitima cu carnetul de elev sau cu orice alt 
act oficial, atît ia înscriere cît și la începerea întrecerilor.

Așa cum s-a mai anunțat, competiția va fi dotată cu nume
roase premii (cupe, plachete, diplome, materiale sportive). Ele
mentele care se vor evidenția în mod deosebit vor fi apoi pregă
tite de cei mai buni antrenori.

_

Ia perspectivă: două reuniuni 
de box cu participarea 

pugiliștilor fruntași
Inițiativa comisiei centrale și a 

inspecției de box de a ..rupe" de
finitiv cu starea de acalmie pugi- 
listică, prin organizarea de reuni
uni cu caracter amical, în cadrul 
cărora să evolueze boxeri fruntași, 
a stirnit un viu interes în rîndu- 
rile numeroșilor iubitori ai „spor
tului cu mănuși".

Astăzi, sîntem în măsură să 
anunțăm că pentru săptămîna vii
toare sînt proiectate DOUA aseme
nea reuniuni amicale de mare am
ploare, una urmînd să se desfă
șoare joi, iar cealaltă sîmbătă sau 
duminică. In momentul de fată se 
poartă discuții pentru alcătuirea 
programelor. Printre partidele 
care urmează a fi perfectate se 
numiră trei revanșe deosebit de 
interesante: Victor Schjopu-Toma 
Constantin, llie Dragnea-Mihai 
Sloian £ Gheorghe Negrea-Pe- 
tre Zaharia. De asemenea se pro
iectează întîinirea dintre ..cocoșii" 
Nicoiae Mîndreanu și Constantin 
Gheorghiu, cei doi învingători de 
sîmbătă. Maestrul emerit al sportu
lui Gheorghe Fiat își va face pro
babil și el reintrarea, în compania 
lui C. Gherasim.

CICLIȘTII BULGĂRI
După cum ne anunță corespon; 

dentul nostru din Sofia cicliștii 
bulgari se pregătesc intens pen
tru a X-a ediție a „Cursei Păcii".

In programul de pregătire a 
lotului R.P. Bulgaria a fost in
clusă și participarea Ia ediția ju-

Ierj după amiază -a sosit primul 
invitat de peste hotare la turneul 
internațional de șah de la Ploești. 
Este cunoscutul șahist cehoslovac 
dr. Alster din Praga. La sosirea 
sa, la aeroportul Băneasa, maes
trul Alster a făcut următoarea 
declarație unui reporter al ziaru
lui nostru:

„Sint extrem de fericit de a mă 
afla în mijlocul prietervior mei 
șahiști romini, Este pentru prima 
oară că vizitez țara dvs. Inițial 
fusese programat să iau parte la 
turneul de la Bratislava, dar am 
ținut neapărat să viu In Romînia. 
Aflînd lista participanților la tur
neul de la Ploești, am impresia că 
acest concurs este mai puternic

decit cel care se desfășoară acum 
in Cehoslovacia. Fără îndoială, el 
va fi un excelent prilej de verifi
care a forțelor șahiștilor romini, 
pe care-i cunosc ca fiind deosebit 
de talentați".

Tot ieri, a fost anunțat și re
prezentantul R.P.F. Iugoslavia la 
turneul de la Ploești- El este 
maestrul Puc, unul din cei mai 
puternici șahiști iugoslavi, parti
cipant la numeroase turnee inter
naționale.

★
După cum ni se comunică din 

Ploești, pregătirile în vederea 
turneului sint încheiate. Întrece
rile vor avea loc în spațioasa sală 
de șah de la Palatul Culturii,

Duminică la Torino

Prima întilnire feminină de baschet: 
Italia — R. P. Romînă

Duminică, în noua sală din lo- 
rino, va avea loc prima întilnire 
dintre reprezentativele feminine de 
baschet ale Italiei și R. P. Romîne. 
Se realizează astfel proiectul în
tregii echipe feminine italiene care 
— la campionatele europene de a- 
nui trecut de la Praga — și-a ex
primat dorința de a avea ca oaspe 
pe jucătoarele noastre. Pe de altă 
parte se deschid, prin această par
tidă, perspectivele unor meciuri re
gulate între baschetbalistele noas
tre și cele italiene.

Ambele reprezentative au lăcut 
pregătiri atente pentru meciul de 
duminică. Din Italia ni s-a anunțat 
că tot antrenorul Paratore — care 
a repurtat cu cîteva zile în urmă o 
răsunătoare victorie cu echipa mas
culină a Italliei in fața naționalei 
cehoslovace — va conduce duminică

Cornel Crăciun (C.CJk.) 
a ocupat primi loc 
m „Cupa R. F. R.” 

la schi-sărituri speciale
De curind s-a desfășurat pe 

trambulina din Canțer etapa 
a IlI-a a „Cupei R.P.R." la 
schi-sărituri speciale. Organi
zată excelent de Casa Cen
trală a Armatei, ultima etapă 
din cadrul „Cupei R.P.R.“ s-a 
soldat cu următoarele rezul
tate: 1. Cornel Crăciun (C.C.A.) 
28 + 28,5 = 208,7 p.; 2. Gh. Fră- 
țilă (Dinamo) 26 + 29 = 200,6 
p.; 3. Dumitru Brenci (Voința) 
28,5+27 = 200,4 p. Campionul 
R.P.R. la această probă, N. 
Munteanu a ocupat locul IV-

In urma celor 3 etape, pe 
primul loc s-a clasat maestrul 
sportului Cornel Crăciun.

și echipa teminină. Lotul cuprinde, 
în majoritate, jucătoarele care au 
evoluat și anul trecut la Praga 
unde au lăsat o excelentă impresie: 
Ronchetti, Perși, • Mapelli, Sesto, 
Pausich, Nunzi. Alături de ele apar 
elemente noi: Dai Monte, Alboneti, 
Pieroni etc.

Cît privește echipa noastră, ea 
s-a antrenat tot mai intens în ulti
mele zile. Pregătirile reprezentan
telor noastre au fost încheiate 
miercuri cînd ele au jucat cîte un 
taim contra unei echipe feminine și, 
respectiv, contra unei echipe de ju
niori. De remarcat că marți, în sala 
Floreasca, reprezentativa noastră 
a jucat contra celor mai scunzi ju
cători din echipa de categoria A, 
Locomotiva PTT (se înțelege că 
Cucoș n-ă figurat în formației). 
La antrenamente au participat ur
mătoarele jucătoare: Viorica Anto
nescu, Hilde Eordogh, Mady Voicu, 
Eva Ferencz, Stefania Dinescu, Teo
dora Simionescu, Zatnfirița Belu. 
Elena Tintorescu, Ana Firimide, 
Violeta Zăvădescu, Fisa Sebestyen, 
folanda Darabaș.

Miine, vineri, echipa noastră na
țională va părăsi Bucureștiul cu a- 
vionul în direcția Torino, via Bel
grad. Jocul feminin Italia—Romînia 
se va desfășura duminică seara.

Echipa de baschet 
Dinamo (București) 

învingătoare la Wrodaw
VARȘOVIA 3 (prin telefon). —. 

Luni, Dinamo București a jucat 1» 
Wroclaw unde a întîlnit echipa 
Gwardia din localitate. Primele lfl 
minute inițiativa a fost de partea 
gazdelor apoi jocul s-a egalat- In 
repriza secundă dinamoviștii a*  
avut inițiativa și au cîștigat în- 
tîlnirea cu scorul de 69—57 (37 
-34).

timpul de 4h. 47’#, urmat de Wien- 
dacz, Kowalski, Bugalskl și Para- 
dowski.

• Intr-un meci contînd pentru 
titlul mondial profesionist de box 
(categoria cocoș), francezul Alfons 
Halimi a întrecut la puncte în 15 
reprize pe italianul Mario D’Agata.
• In primele două tururi ale cam

pionatelor internaționale de tenis
de masă ale Angliei, favoriții au 
fost învingători, cu o singură ex
cepție: maghiarul Somogy a învins 
în patru seturi pe puternicul jucă
tor japonez Tsunoda.
• Prima cursă de selecție a cicliș

tilor polonezi în vederea „Cursei 
Păcii**  a avut loc duminică în Sile- 
zia pe un traseu de 158 km. Pe pri
mul loc s-a clasat Wlenckowski, cu

FOTBAL
• Primu.1 meci dintre Steam 

Roșie Belgrad și Fiorentina — 
desfășurat ieri în capitala R.P.F. 
Iugoslavia în cadrul semifinaleloi 
Cupei campionilor europeni — a 
luat sfîrșit cu victoria fotbaliști
lor italieni. Scorul partidei 1—0 
(0—0) a fost realizat de Prini cu 
trei minute înainte de sfîrșitul în- 
tîlnirii. Echipa iugoslavă a jucat 
din min. 34 în zece oameni, To- 
plak fiind rănit. Cel de al doilea 
meci dintre aceste două formații se 
va desfășura la 18 aprilie la Fi
renze.
• La Amsterdam, naționala R. 

F. Germane a reușit să întreacă 
pe cea a Olandei cu 2—1.

La închiderea ediției

VOR PARTICIPA LA „CURSA SCÎNTEII”
biliară a „CURSEI SCÎNTEII". 
In acest scop, cicliștii bulgari vor 
sosi în București, peste cîteva 
zile, urmînd să ia startul in 
„Cursa Scînteii" alături de cei 
mai valoroși cicliști romîni, prin
tre care și componenții iotului

R.P. Romine care se antrenează 
în vederea Cursei Păcii.

Participarea cicliștilor bulgari 
la tradiționala competiție „Cursa 
Scînteii" mărește desigur interesul 
pentru această importantă între
cere ciclistă.
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