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C.C. al P.M.R., G. Gaston Marin, președintele 
al Planificării.
făcut parte de asemenea tov. Mihail Roșianu 
Ia Sofia.
insolită de funcționari superiori de stat, experți,
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ANUL XIII Nr. 2985 *

Vineri seara a sosit în Capitală delegația guvernamentală și de 
partid a Republicii Populare Romine care la Invitația guvernului R. P. 
Bulgaria și a C C. e 'artfdului Comunist Bulgar a făcut o vizită ofi
cială în R. P. Bulgaria.

Delegația a fost formată din tovarășii: Gheorgtie Gbeorghiu-Dej. 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., membru in Prezidiul Marii Adunări 
Naționale, conducătorul delegației, Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.. Petre 
Borilă, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membru ai Biroului 
Politic al C.C. al P M.R., Leonte Răutu, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P M.R., Grigore Preoteasa, ministrul Afacerilor 
Externe membru al 
Comitetului de Stat

Din delegație a 
ambasadorul R.P.R.

Delegația a fost 
ziariști.

împreună cu delegația a sosit de asemenea Stoian Pavlov, amba
sadorul R P. Bulgaria la București.

Pe teritoriul țării noastre membrii delegației au fost intîmpinați 
de tovarășii Gheorghe Apostol și Emil Bodnăraș.

Ora 22 50... Trenul special sosește in gară. Pe peronul gării Bâ- 
neasa erau prezenți tovarășii: Nicolae Ceaușescu, losif Chișmevschi. 
Miron Ccnstantsnescu Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, Con
stantin Pirvulescu, membri ai Biroidui Politic al C.C. al P.M.R., D. 
Coliu, L Sălăjan Șt. Voitec membri supleanți ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. Ăl. Birlîdeanu, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, VI. Gheirghiu, secretar al C.C. al P.M.R., A Moisescu. vice- 
președ'nte al Prezidiului Marii Adunări Naționale, A. Bunaciu, secre
tarul Prezidiului Marii Adunări Naționale. Alexa Augustin, I. Cozma, 
Constan'a Crăciun, FI. Dănălache, M. Florescu, general maior Ion 
Gheorghe Gh. Hossu, dr. Voinea Marinescu, P Nlculescu-Mizil Petre 
Lupu, A. Stancu, B. Solomon. Sorin Totna. Ghizela Vass, A. Vijofi. 
ing. Anton Vtădoiu, președintele Sfatului Popular al Capitalei, de- 
putați, inalți funcționari de stat, conducători ai organizațiilor ob
ștești, oameni ai muncii din Capitală.

Au fost de față șefii unor misiuni diplomatice acreditați la Bucu
rești, membrii Ambasadei R. P. Bulgaria in R.P.R, și alți membri 
ai corpului diplomatic.

O gardă 
al R.P.R.

Tovarășii 
trupa.

Un grup
buchete de flori.

Oamenii muncii din Capitală care au venit să intimpine delegația 
guvernamentală și de partid a R. P. Romine ovaționează cu căldură 
pentru Partidul Muncitoresc Romin și Guvernul R.P.R, pentru prie
tenia romi no-bul gară, pentru continua Întărire a unității puternicului 
lagăr al țărilor social-*-

militară dă onorul. Fanfara intonează imnul de stat

Gheorghe Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica trec in revistă

de pionieri înconjoară pe membrii delegației și le oferă
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DRAGI
la 11 și 12 aprilie

citit, acum cîteva zile, în 
„Sportul popular" vestea

Am 
ziarul 
organizații unui concurs de tenis 
de masă pentru elevi și pionieri. 
M-am bucurat sincer și am gin- 
aii — nu fără temei — că aceas
tă competiție va da tenisului de 
masă romi nesc multe cadre ti
nere. viitori jucători de valoare, 
poate viitori campioni. Mi-am a- 
mintif cu această ocazie de pri
mul meu concurs. Eram elevă și 
aveam doar 13 ani cind președin
tele colectivului sportiv m-a în
scris la prima competiție de ping- 
pong, Deși participam la catego
ria senioare (pe atunci nu se 
organizau la Timișoara întreceri 
pentru juniori} am depășit emoția

Puternicul

Sâmbătă 6 aprilie 1957

pTKtent suedezul Fredentson, soviuticuț Kozoețov și polonezul 
SkNo. își împărtășesc impresile după concurs.
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SPORTi vii DIN LUMEA ÎNTREAGĂ
vceL dă, eterna, jtâceteepc

ecou internațional al scrisorii sportivilor Sovietici

5 cri soarea deschisă pe care 
spo'trvu sovietici au adre
sat-o sportivilor lumii, scri

soare publicată în ziarul „SO- 
VțEȚKI SPORT din 26 martie 
1957, a stimă un puternic ecou. 
Chiar in ziua apariției scrisorii, 
textul ei a fost transmis de către 
corespondenții de nrest și repro
dus integral in ziare suedeze, nor
vegiene. cehoslovace. bulgare, o- 
tandeze. franceze etc. Scrisoarea 
a fost însoțită de ample comen
tarii oare au scos în eo dență 
justețea punctului de vedre ex
primat de sportivii sovietici.

Fostul campion mondial de pa
tinaj viteză, suedezul SIGGE 
ERIKSSON a fost printre 

primii care a ținut să răspundă 
ia scrisoarea sportivilor sovietici.

InLr-nn interviu acprdat ziarului 
,.MORGEN TIDNINGEN" el arată, 
că este absolut necesar ca sjfor- 
tivi din toate țările lumii să se 
întărească pe stadion. „Sportul 
este un prețios ajutor al păcii, 
iar competițiile-, spcfntive paj in
fluența în mod favorabil apropie
rea dintre tinerii did lumea; în
treagă", spune • vestitul campion 
suedez. ERIKSSON își exprimă 
părerea că sportul nu trebuie' a-, 
mestecat cu politica.

scrisoarea sportivilor so
vietici au răspuns și sjlor- 
tivii norvegieni. ; Ei siabli- 

rweză că hotărîrea Uniunii spor
tive din Norvegia dictată dț.con
siderente politice, calcă în mod 
flagrant statutul acestei uniuni,: 
Sportivii norvegieni consideră că 
„tineretul lumii trebuie să ia 
parte la întreceri comune, pașnice 
fi prietenești".

In comentariul său ziarul 
,,DIE WELT“ care apare în 
R. F. Germană, scrie că 

„Ruperea legăturilor sportive in
tre Elveția. Olanda, Danemarca și 
Suedia pe de o parte și U.R.S.S*

(Continuare in pag. VlII-a)

Primii campioni de atletism pe anul 1357 
vor fi desemnați mîine la Sibiu

ELEVI ȘI PIONIERI, 
sa!a Floreasca vă

inerentă debutului și am pus în 
valoare toate cunoștințele. toată 
pregătirea pe acre o acumulasem 
in antrenamente, Și trebuie să 
știți că din primele zile ale con
tactului meu cu tenisul de masă 
(zile care au coincis ți cu in- 
drăgirea acestui ații de frumos 
sport) am considerat antrenamen
tul ca pa un lucru foarte serios, 
esențial în creșterea nivelului unui 
sportiv. Am pus toate speranțele 
intr-o bună comportare la aceas'ă 
întrecere. Cu toate că adversa
rele mă priveau ca pe o ..puș
toaică' oarecare, am reușit sd a- 
jung In semifinale, apoi in finală 
și chiar să ciștig întrecerea. A'ă- 
turi de cupele și plachetele cuce-

Competiția șoofară de tenis de masă „Cupa Primăverii
m mare interes in rîniduirile elevilor din Gapitată. Iată pe unii 

. dintre aceștia, cape au $ venit gă se înscrie»

stă la dispoziție
rite la diferite campionate mon- 
dicie sau concursuri internațio
nale. păstrez și placheta pe oare 
am ciștigot-o la primai meu con
curs. Șt n-ctș putea sd spun că 
(in la ea mai puțin decit la xbe- 
laite..

Am ținut 
lucru vouă 
fiindcă vă 
ooncurenți 
mari. „CUPA PRIMĂVERI!' 
care nu mă îndoiesc că veți veni 
în număr foarte mare este un pri
lej fericit pentru ca voi să începeți 
o carieră sportivă. care poate fi 
mai prodigioasă decit a mea. în
suflețirea șt entuziasmul vă sint 
caracteristice vouă, dar odată cu 
ele noua noastră orînduwe a să
dii în caracterul vostru și stator
nice trăsături pentru muncă con
ții inaoasă. pentru seriozitate. 
Sint convinsă că odată ce veți 
păși în lumea tenisului de masă 
veți face sd se audă de isprăvile 
voastre. La 11 și 12 aprilie sala 
Floreasca, aceeași care a găzduit 
una din edițiile campionatului 
mondial de tenis de masă, vă stă 
la dispoziție. Aveți prilejul să vă 
dovediți uideminarea să ne ară- 

este

sd t>d povestesc acest 
dragi elevi fi pionieri 
consider astăzi mici 
ți ații ne adversari

".............. la

vătați tuturor că sportul 
prieten bun.

Drumul spre progres 
deschis. Cei mai buni 
așteaptă să vă urmărească evo
luția și apoi să vă pună la dis
poziție cunoștințele lor. „CUPA 
PRIMĂVERII" poate și trebuie 
să constituie o adevărată primă
vară a tenisului nostru de masă.

estevă 
antrenori

in- ELLA ZELLER

SIBIU, 5 (prin 
telefon de la tri
misei nostru). îna
intea Glumirii care 
va găzdui peste 
cîteva 'uni cam
pionatele naționa
le de atletism, in
tr-un alt oraș ar
delean vor fi 
desemnați cițiva 
dintre -amuionii 
de atletism pe a- 
nul 1957. Fără 
îndoială, ați ghi
cit că este vorba 
de Sibiu, orașul 
în care am des
cins cu 48 ore 
înaintea întreceri
lor finale ale cam
pionatului ’•“publi
can de cros. Pe 
tot drum'll, de la 
gară pînă la ho
tel, spre mirarea 
mea, nu am găsit

Aspect dintr-o întrecere de cros desfășurată in 
pădurea Sr~

Prioop, Ti
hagov. Se văd. in ordine, Bădicit 

TUmaciu, Dinu, Puică și alții.

_ nici un afiș 
care să vestească importanta în
trecere de duminică dimineață. 
Incercind să obțin cameră, mi 
s-a răspuns la ambele hoteluri, 
Bulevard și Păltiniș, că locurile 
smt ocupate de spocC-ivi și atunci 
am înțeles că majoritatea Iotu
rilor asociațiilor au sosit și că 
prezența Ier nu poate trece neob
servată. Și. intr-adevăr, nu mult 
timp după sosire, l-am întîlnit 
pe stradă pe maestrul sportului 
Aiex. Stoenescu. Nu. nu vă soe- 
riați. cunoscutul nostru sprinter 
nu a fost .convertit" pentru a- 
iergările de fondl El se află la 
Sibiu în calitate de antrenor al 
atleților dinamoviști. Alex. Stoe
nescu ne-a declarat, fără să e- 
zite. că este sigur de victoria 
sportivilor săi în întrecerea pe 
echipe. Am fost 3e acord cu el 
pentru faptul că din lotul dina- 
movist fac parte atleți consacrați 
ai acestei probe: Const. Grecesc o, 
Weiss, Strzelbinski, Bîrdău și alții 
cu care în mod normal Dinamo 
trebuie să cucerească titlul pe 
echipe.

\- maestra emerita a sportului jLs ’iRtțtfif cameră a comitetului e»

(Foto R. ViLara) i 

rășenesc C.F.S. am găsit un ade
vărat „stat major" al campio
natelor de cros. Inspectorul șef. 
Andrei Săvescu și antrenorul Gh. 
Băteanu, stăteau aplecați asupra 
schițelor traseului, făctnd ultimele 
modificări. De aîffel, vă pot comu
nica că distanțele de alergare vor 
fi următoarele: seniori 10.000 m.; 
senioare 1500 m.; juniori 3000 
m.; junioare 1000 m.

In încheiere, vreau să vă mai 
transmit cîteva amănunte: la Si
biu se afla acum peste 200 at
leți din asociațiile sportive (maî 
puțin atleții de la Voința și Ști
ința care nu au venit încă); toată 
lumea așteaptă sosirea atfetilor 
care au participat Ia crosul „l’Hu- 
manite", socotind că participarea 
for ar contribui la ridicarea nive
lului tehnic al întrecerilor (în 
orice caz, chiar dacă nu vor sosi 
la timp, campionatele se vor des-, 
fășura oricum}; echipele de a-' 
sociații vor trebui șă -cuprindă ur
mătorul număr 8e etfețfc senior? 
12, senioare 10, Juntori 10, junioa-» 
re 8.

IAC1NT MAN9U.U (



60 la sută din numărul 
studenților craioveni vor 

în prima etapă * Sparta- 
In scopul asigurării celor

Evidențieri în munca sportivă

' CRAIOVA (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Este de ajuns să treci prin co
lectivele sportive craiovene pentru 
ați da seama că, așa cum este șl 
firesc, principala preocupare a ac- 
tiviștilor sportivi o constituie in 
momentul de față pregătirea celor 
mai bune condiții pentru organiza
rea cu succes a primei etape a 
Spartachiadej de vară a tinere
tului.

Prima vizită i colectivul sportiv 
Voința. Consiliul colectivului este 
pe cale să îndeplinească un vast 
plan de 
menite să 
meinică a 
cercurile

măsuri organizatorice 
asigure cunoașterea te- 
regulamentului In toate 
sportive și mobilizarea

Spre soi succese 
m activitatea G. M. A.

I
I
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G.M.A. a 
lună a trecerii probe- 

,-iUetismr (jțiaUon i 
obstacole, ’aternari de 
cros sau sărituri și

22 aprilie, după amie- 
stadiooul Progresul 
tirul în fiecare luni și 
dimineața și dupâ-a-

Preocuparea fată de comple
xul G.M.A., care n-a scăzut în 
timpul iernii, trebuie să cu
noască odată eu primăvara o 
nouă perioadă de avtat. Pe a- 
locurl s-au și ivit primele sem
ne ale acestei preocupări cres
cute. In Capitală, de pildă, co
misia orășenească 
initiaf o 
lor «ie 
cursa cu 
viteză și
aruncarea greutății) și de tir. 
Concursurile de atletism se 
desfășoară în zilele de 8, 10, 
15, 17 și ' 
zele pe 
F.B. iar 
■lehcuri 
miaza, pe poligonul Tineretu
lui. Organizată în cinstea Fes
tivalului de la Moscova, acea
stă acțiune se va bucura de 
tot succesul dacă și colectivele 

din București o vor 
mal multă seriozitate 
acum.
de initiative ea și 

• V >

i sportive 
privi cu 

' ca pînă
Astfel

; multe altele pot și trebuie să 
„ fie puse în practică în această 

1 perioadă propice pentru treee- 
1 rea normelor ia atletism și tir. 

astfel ca sezonul de natație 
sâ-i găsească pe aspiranți cu 
majoritatea celorlalte norme 
trecute. Un foarte bun prilej 
pentru trecerea organizată a 
normelor G.M.A. îl constituie 
Spartachiada de vară a tinere
tului; marea competiție trebuie 
să însemne totodată un mijloc 
de angrenare a noi aspiranți 
G.M.A. și o posibilitate pentru 

. ea ei să-și treacă primele nor
me în cadrul complexului. In 

1 cinstea Festivalului de la Mos- 
• cova, să dăm o largă amploa

re acțiunilor menite să ducă ta 
o largă dezvoltare a complexu
lui G.M.A., 
mobilizarea 
sportivă de 
de aspiranți

succese In 
pregătirea 
a maselor

la noi 
și în 

calitate 
G.M.A.

i 
<

unui număr cit mai mare de con- 
curenți la disciplinele sportive pre
văzute de regulament. înscrierile 
primite pînă acum permit forma
rea a 8 echipe de fotbal, 14 echi
pe de volei (7 feminine, 7 mas-
cull ne), încă o echipă de hand- 
baMete; de asemenea, numeroși 
cooperatori craioveni s-au inserts 
la probele de atletism. Colectivul 
a procurat noi materiale și echi
pamente și va amenaja, din re
sume locale, Încă nn teren de

Știinfa a fost cel de-al doilea

Elevii în vacanța de primăvara
Acum, kiaintea ultimului hop — 

examenele de sfîrșit de an — ele
vii școlilor medii și profesionale 
au intrat pe o perioadă de două 
săptămtad (1 —15 aprilie) în va- 
c.nfa de primăvarâ.

Pentru a face elevilor cit mai 
plăcute aceste zile de vacantă, nu
meroase școli din Capitală, prin
tre care școlile medii nr. 5, 7, 15 
și 16, școlile de muzică și core-

/n vara anului trecut, un grup de eleve de La 
școala medie mixtă nr. 10 din Capitală a făcut 
o excursie la Alba lulia. Fotoreporterul nostru 
le-a surprins intr-un popas la marginea orașului, 
azote unde se ridicau cu veacuri in urmă, zidu

rile Cetății Mari.

(Foto: L. Tibor)

Prin seefiile
Zile de primăvară ! N-au trecut 

prea multe și iubitorii sporturilor 
nautice, acei spectatori care 
populează de obicei malurile tacu
rilor ta lunile de caniculă, au și 
începet să se agite. Firește, în
trebările —din cele mai felurite— 
nu s-au lăsat așteptate. Unora 
dintre ele le-am răspuns în nume
rele trecute ale ziarului nostru. 
Si iată că acum, o scrisoare so
sită din Timișoara ne va ajuta 
totregim rubrica „noutăților 
sporturile nautice"...

să 
în

★

cuCele nouă colective sportive 
secții de sporturi nautice din Ti
mișoara au întîmpmat primăvara 
cu multe . succese, dar și cu tot 
atîtea deficiențe. De fapt, Bega « 
Început să-și primească oaspeții 
oblșnuiți încă din luna... ianuarie, 
lată și cifeva aspecte din activi
tatea desfășurată pînă acum: echi
pajele colectivului sportiv Progre
sul au parcurs intre 250 și 350 
km. (în raport eu probele respec
tive), cele ale Științei au totali
zat un „kilometraj” impresionant 
—3.000—, și-a reinceput activita
tea școala sportivă de elevi (cu 
un efec iv de 120 membri)—

Pregătirile efectuate pînă acum 
și forma arătată de unii canotori 

colectiv vizitat în aceste zile de 
primăvară. Studenții celor două 
institute craiovene — Institutul 
Tehnic și Agronomic — au și în
ceput antrenamentele la atletism, 
volei și fotbal. După participarea 
care se înregistrează la aceste an
trenamente se poate prevedea că 
aproape 
total al 
concura 
chiadei.
mai bone condiții de participare 
s-a achiziționat o cantitate sufi
cienta de materiale și echipament, 
iar studenții au fost angrenați >» 
munca obștească pentru amenaja
rea a cinci noi terenuri*'de vold- 
busebet.
> Colectivul sportiv Progresai

1.800 de participant) ta Sparta- 
chiadă. Ap foat, de asemenea, 
constituite ectape-modrl de votai 
(băieți și fete) și trintă care se 
vor deplasa ta sate pentru a sus
ține meciuri și demonstrații.

Și celelalte colective sportive 
craiovene sint la punct cu pregă
tirile, gata să-și teceapa între
cerile.

PETRE DAVID

grafie etc- au inițiat și organizat, 
pe durate variind între 3—7 zile, 
excursii pe Valea Prahovei, la d- 
teva dintre cete mai cunoscute ca
bane : Diham, 3 Brazi, Vîrful cu 
Dor, Poiana Secuiului, Padina și 
Poiana Izvoarelor.

, Pe lîngă o odihnă bine meri
tată, elevii vor căpăta prin aceste 
excursii gustul pentru drurnebe Și 

pentru o recreație 
organizată. S-a 
uue^rins de ase
menea acțiuni pre- 
gâtitoar» în vede
rea excursiilor de 
10 zile pe care le 
preconizează pe în
treaga perioadă a 
vacanței de vară, 
Consiliul Central 
ai Sindicatelor in 
colaborare cu Mi
nisterul lnvățămin- 
tuiuL

Pentru elevii ră
mași in Capitală, 
Comitetul orășenesc 
C. F. S. prin comi
sia de specialitate 
și ziarul nostru 
organizează — așa 
cum am inlormat 
din timp — un con
curs școlar de te
nis de masă dotat 
cu .Cupa primă
verii”, precum și 
un concurs de tir.

de sporturi nautice
i-au determinat pe specialiștii ti
mișoreni să aprecieze că cele mai 
.puse la pmict” secții de șnorturi 
nautice sînt: Progresul, Știința 
și Voința. Dar, să nu facem... pro
nosticuri.

Viitoarea activitate competițio- 
nală este direct legată de starea 
bazelor nautice, de starea ambar
cațiunilor. Iată de ce ne-am în
dreptat pașii spre cîteva dintre 
bazele nautice ale Timișoarei. Un 
prim popias: baza colectivului 
sportiv Locomotiva. Se pare. că. am 
„căzut" 
ambarcațiuni sînt 
sută dintre celelalte 
mai putea fi folosite

cam prost. Numai două 
lăcuite, 50 la 

cu greu ar 
la ceva, ca-

Recent, consiliul 
centrai al asocia
ției Voința a ana
lizai munca des
fășurată anul tre
cut de consiliile

sale sportive regionale și a desem
nat fruntaș consiliul sportiv din 
Regiunea Autonomă Maghiară, al 
cărui președinte este Ioan Peter.

Intr-adevăr, in cadrul colecti
velor Voința din N.A.M. s-a des
fășurat anul trecut o rodnică ac
tivitate. Din cei 8.400 cooperatori, 
5241 sint membri ai colectivelor 
s.-ortive Și iși desfășoară activi
tatea sub îndrumarea a 15 antre
nori și 36 instructori voluntari.

Sportivi ai colectivelor Voința 
au cucerit in anul J&56 mai multe 
titluri de campioni republicani: 
Tiberiu Pe terți (Voința Odorhei) 
campion la sărituri speciale schi; 
luliu Pintea (Voința Tg. Mureș) 
triplu campion republican la. lupte 
libere și clasice (juniori); Tiberiu 
Szemanyi (Voința Tg. Mureș) du
bla campion la popice, etc. 87 spor
tivi au devenit campioni regionali 
la sporturile individuale tar echipe 
ale asociației au cîștigat campio
natele regionale ta; fotbal, volei, 
pooice, handbal, lupte, tenis de 
masă și poUaîlon.

Nici sportul de mase n-a joși ne
glijai. La diferitele competiții spor
tive de amploare, ca Spariactua- 
dele de vară și de iarnă ale ti
neretului, campionatele asociației, 
campionatele de casă sau tradițio
nalele crosuri, cooperiiorii din 
R.A.M. au participat in număr 
mere.

Sportivii colectivelor Voința 
sînt în primele rinduri și în pro
ducție. La Tg. Mureș. Odorhei 
și în că te localități activează bri
găzi sportive de producție.

In cursul anului trecut au fost 
construite și amenajate din resur
se locale noi baze sportive. Astfel, 
a fost terminată baza complexă 
de la Miercurea Ciuc, s-a reparat 
arena de 
Gheorghe 
construită 
schi. (Ion

popice din orașul Sf. 
iar la Odorhei a fost 
o hrambulină pentru 
Păuș — corespondent).

Activitate sportivă universitară
• Miercuri și jci au continuat în 

Capitală întrecerile de baschet șl 
fotbal din cadrul fazei de zonă a 
cantonatelor universitare. întrece
rile au fost deosebit de spectacu
loase. în special la baschet băieți. 
Printre 
Sa ti te 
Știința 
rate.

La fete, o bună impresie au lă
sat-o baschetbalistele de la Universi
tatea C. L Parhon și știinta I.C.F.

eclapele cele mai bine pre- 
s-au impus Știința I.C.F. 
Mine și Institutul de Căi Fe

• In întrecerea de fotbal, o mare 
surpriză a prilejuit-o victoria stu
denților de la Universitatea C.1. Par
hon asupra celor de la Institutul 
Politehnic, pretendent! la titlul de 
campioni. Foarte disputată a lost 
și întîlnirea dintre echipele Institu
tului Agronomic și Știința LC.F. 
încheiată cu un rezultat nedecas.

• Iată și rezultatele tehnice înre-
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noea de 10+1 
ce-a mai rămas 
plini în curînd ___ __ _____ __
fosț... uitată pe malul Begheiului. 
Antrenorul Lazarov aleargă, se 
zbate, muncește dar ce să faci 
dacă președintele colectivului spor
tiv Locomotiva Direcția Regională 
C.F.R. se simte atras doar de spor
tul luptelor ?

La Progresul nu ni s-a mai o- 
ferit prilejul unor „note critice”. 
Ambarcațiunile sînt bine puse la 
punct, îngrijite Tîmplarul Carol 
Metor_ merită pe deplin nu numai 
felicitările antrenorului Emeric 
Femyo. O situație oarecum ase
mănătoare am întîlnit și la colec
tivul Știința. Dacă și antrena
mentele ar începe să capete un 
caracter mai organizat...

Destul de puține ambarcațiuni 
la Voința, Energia și Flamura ro
șie și aproape nici o preocupare 
pentru dezvoltarea sporturilor nau
tice în ultimele două colective. 
Nici nu ne miră dacă ne amintim 
că anlrenorii I. Constantinescu și 
Schonberger nici nu se deranjează 
să-și schimbe t>nuta de onaș cînd 
sînt la antrenamente. Chiar dacă 
trebuie să se uree în bai-că...

Sînt cîteva sezisări adresate 
comisiei regionale.

A. GROSS 
& ȘERBAN

(mai bine spus 
din ea) va im
anul de end a

In scopul stimu
lării activității 
sportive în rîndul 
membrilor Asocia
ției Recolta, con
siliul regional din
Timișoara al acestei asociații a 
lansat la începutul anului 1956 o 
chemare la întrecere, stabilind ur
mătoarele obiective:

1. — Mobilizarea celui mai ma
re număr de tineri și tinere în 
activitatea competițională și de 
mase.

2. —' Organizarea de cit . mai 
multe concursuri de casă și con
cursuri iniercotective.

3. — Îndeplinirea angajamente* 
lor legate de întărirea organiza* 
lorică a colectivelor, asigurarea 
bazei materiale și plata cotizațiilor.

Întrecerea, la care au răspuns 
toate consiliile regionale ale aso
ciației a produs o deosebită emula
ție printre activiștii și sportivii 
asociației și a fost cîștigaiă de 
consiliul regional București (57 
puncte), urmat de consiliile, re
gionale Cluj șl Constanța.

O chemare la întrecere cuprin
zi nd aceleași, obiective a lansai 
și consiliul raional Reghin «1 
asociației Recolta.

Au răspuns un număr de 12 
raioane de pe întreg cuprinsul 
țării, iar cel mai bun punctaj a 
fost obținut de consiliul raional 
Bistrița (541 pet), urmat de con
siliile raionale Reghin și Sighet. 
Ciștigătorii întrecerilor — <4Bfr 
lial regional Timișoara si consWi! 
raional Bistrița —■ au primit dra
pelul de regiune și respectiv ra
ion fruntaș Pe asociație, precum 
și cite o cupă.

Festivitatea de premiere a ce
lor două consilii a avut loc du
minică intr-un cadru sărbătoresc.

glstrate în cele două zile de con
curs: baschet masculin: I.S.E.P. — 
Institutul Maxim Gorki 50-39 (31-13); 
Institutul Pedagogic — Institutul de 
Construcții 44-38 (18-11); Institutul de 
Muie — Universitatea C. I. Parljon 
PS-30 (24-15); Institutul de Arhitec
tură — Institutul de Căi Ferate 48-45 
(24-23); baschet fete: Știința I.C.F.— 
Institutul Maxim Gorki 20-0; Uni
versitatea C. I. Parhon — Instym^l 
Medico-Farmaceutie 42-17 (21-7)^^^ 
stitutul de Construcții — Institutul 
Petrol și Gaze 30-21 (15-11). Fotbaii 
Universitatea C. I. Parhon — Insti
tutul Politehnic 2-1; Institutul de Pe
trol șl Gaze — Institutul de Căi Fe
rate 4-3; Universitatea C. I. Parhon 
— Institutul de Mine 3-0 (forfialt); 
Institutul Agronomic — Știința I.C.F. 
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• După jocurile de fotbal de joi 
s-au calificat în turneul final uni
versitatea C. I. Parhon (seria I-a) șl 
Institutul Agronomic (seria a IV-a). 
Ciștigătorii celorlalte serii vor n 
cunoscuți după jocurile de mîlne.

ț La II aprilie vor începe între
cerile de volei. Iar la li aprilie cele 
de oină, pentru amatorii de tir. 
amintim că concursul va începe în 
ziua de 27 aprilie la poligonul I.C.F

• întrecerile de atletism se vor 
desfășura în zilele de t șl 9 mal pe 
stadionul Republicii, iar cele de 
gimnastică vor avea loc în zilele de 
11 și 12 mai în sala Dinamo.

• In sfîrșit, întrecerile de natație 
vor II programate în ziua de 12 mal 
la bazinul acoperit de la Fioreasca. 
(Octav Grumezea, Dord Dolberg ți 
Stan Tudor - corespondenți).

Tineri și tinere, la 1 apri -, 
lie a început „Luna con
strucțiilor și a amenajărilor 
de baze sportive". Partici
pați cu toată însuflețirea la 
această mare acțiune ob
ștească, înfrumusețînd și 
mărind numărul bazelor 
sportive din orașele și sa
tele patriei noastre-



Tot despre meciul de handWI de duminică
Am citit cronica i 

handbal Știința
cronica meciului de 

___ * 1 , C F- “

am asistat duminică 
și ca orice martor 

fost curios să văd 
fi interpretate eveni

mentele neplăcute petrecute 
stadionul Republicii, tntrucit 
două materiale publicate 
„Sportul popular" nu m-au 
tisfăcut pe de-a-ntregul, 
simt obligat să-mi exprim 
rerea mea de simplu spectator 
care dorește din toată inima dez
voltarea handbalului nostru.

Intilnirea de duminica trecută 
de pe stadionul Republicii a avut 
după părerea mea două racile ini
țiale. Mai întii concepția în jocul 
de apărare a echipei Știința 
I.C.F. Ștudenții bucureșteni au 
considerat, pe semne, că pot opri 
mult mai sigur atacurile colegilor 
lor din Timișoara dacă vor prinde :, 
în locul mingii mijlocul acestora. ( 
Calculul era simplu. Inlănțuînd a- 
tacantul și oprindu-i astfel cursa 
sau posibilitatea de demărcare, 
nu poți risca, decit foarte rar o 
Latură de pedeapsă (numai a- 

cînd mingea ajunge la ata
cantul respectiv) și încă o lovi-, 
tură de la 19 m. care nu întotdea
una duce la marcare. Pe acest 
calcul am impresia că și-au făurit 
concepția de apărare studenții 
bucureșteni, deoarece acest feno
men al înlănțuirilor și îmbrățișă
rilor forțate a durat tot timpul 
jocului și nu s-a limitat doar ta 
citeva accidente întîmplătoare. Nu 
mai este cazul să subliniem că un 
astfel de joc nu poate fi conside
rat sportiv (decit dacă s-ar petre? 
ce într-un campionat de lupte) șl 
este de natură să-i sugereze spec
tatorului că echipa care-1 aplică 
sau n-are încredere în forțele pro
prii, sau îi e teamă să se întrea
că într-o luptă deschisă, sau vrea 
să cîștige cu orice preț și orice 

nnijloace, lucru cel mai regreta
bil pentru un sportiv.

O a doua racilă, și după 
Irea mea cea mai serioasă, a 
ltituit-o arbitrajul lui Em. 
(Cred că tocmai acest lucru 
nost îndeajuns de analizat de cele 
taouă materiale apărute în „Spor
tul popular". Țin să» remarc că re- 
kerlrije la arbitraj și arbitru (atît 
Bn cronica jocului cît și în inter
venția tovarășului C. Antonescu) 
pu fost expuse în mod just și in
teligent Pe mine m-a nemulțumit 
insă tonul indulgent și oarecum 
formai, cu privire la arbitru. „Lă-i 
sînd la o parte vina ce revine 

arbitrului Em. Rusu...w spune tov. 
Călin Antonescu. Nul Vina aces
tuia nu poate fi lăsată Ia o parte, 
pici nu poate fi considerată o oa
recare vină și nici nu poate fître-: 
Cută cu vederea.

fn primul rînd pentru că indife-

Știința Timișoara precum și 
intervenția tovarășului Călin An
tonescu cu privire la această întîl- 
nire. Am făcut aceasta nu numai 
pentru că sînt un amator al jocu
lui de handbal dar șl pentru 

Nu de mult, componența echipei Dina mo Berlin ne-au demonstrai 
că — fără să scadă cu nimic din agresivitatea, hotărîrea și promp
titudinea cu oare acționează in apărare — handbalul poate fi jucat 
și corect. Fotografia noastră ilustrează perfect această afirmație: 
G. Covaci (Dinamo București) 
apărătorul german nici nu l-a 

nici nu i-a

este pe punctul de a înscrie, dar 
îmbrățișat, nici rai l-a împins și 
pus piedică.,.

(Foto: L. Tibor)

★

ocular am 
cum vor

pe 
cele 

în 
sa
mă 
oă-

i

păre- 
cons- 
Rusu. 
nu a

renta arbitrului fată de jocul bru
tal al studenților bucureșteni ■ 
dus la înfierbîntarea echipei timi
șorene (tov. Călîn Antonescu ob
servă foarte bine acest lucru, fără 
să-l pună insă din păcate, așa 
cum e limpede, fn sarcina arbitru-

★

aici la ieșiri nervoase, 
etc. In fata acestei

lui) și de 
la proteste 
situații, arbitrul in loc să se auto- 
controleze și să se stăpînească ia 
maximum, a luat o atitudine cît se 
poale de subiectivă, ceea ce în
seamnă falimentul unui arbitraj. 
Adică tocmai ce s-a petrecut în 
ultima parte a jocului pe stadio
nul Republicii. Din clipa în care 
protestele timișorenilor s-au înte
țit (arbitrul, uitînd că acestea 
s-au iscat, tocmai din cauza ma
nierei sale de a conduce jocul)' a 
început să vadă totul cu un sin
gur ochi, adică să vadă numai ce 
se comitea împotriva Științei ă.C.F,

de Stat

MARTIN FARKAȘ GAVRILA FARKAȘ

Vtrstnlc 
avea pe

de juniori 
campion de jn* 
Timisoara

ANDREI FARKAȘ

Povestea celor trei băieți al 
1 muncitorului Dionisie Farkaș din 
.Timișoara, nu cuprinde, în sine, 
nimic senzațional. In multe pri
vințe își are asemănare cu poves- 

i tea celor trei băieți din familîă 
muncitorului, agricol Dumitru Ne

grea. Cu. singura deosebire că, în 
vreme ce primii și-au făcut uce
nicia •șppftivă pț, malurile Begăî, 
ceilajlj. .au cunoscut pripjele bucu
rii., sportive tocmai în vechea așc- 
zare * Sihiultu. Gtun. vă S0U-

citeva 
metri

Astfel, a acordat numai în 
minide trei lovituri de 14 
în favoarea f.GF.-ulni, a sancțio
nat pe dos fatrftari petrecute ta 
careul Timișoarei, a acordtt doar 
lovituri de 19 metri pentru timi
șoreni. cmd unele erau eter de 14 
m. și a început să eifnrfne vn rînd 
unui, doi, trei, patru jucători de 
la Știința Timișoara, (hi privin
ța eliminărilor, deși a procedat ca 
prea multă larghețe, arbitrai au 
poate fi condamnat decit tn sen
sul eă nu a eliminat de la înce
put cauzele care au dus la aceste 
eliminări. Protestele nedisciplinate 
ale timișorenilor trebuiau sancțio
nate categoric în acest mod). 
Prin acest fel de a arbitra, tov. 
Em. Rusu a influențat în mod ne
gativ jocul și a prejudiciat vădit 
rezultatul întilairii. Scorul cu, care 
s-a terminat întiluirea devine ast
fel ceva formal, neconcludent. El 
nu arată nici pe departe situația 
reală de pe teren, forțele celor 

două echipe, eficiența vreunei tac
tici de luptă sportivă, cl în cel 
mai bun caz rezultatul unei încă
ierări mai mult sau mai puțin 
disciplinate în care cine a avut 
curajul să îmbrîncească mai des 
a cîștigat. Atunci care este rezul
tatul real al jocului de duminică? 
Pentru că mi se pawe că titlul 
care s-a dat cronicii „Știința I.C.F. 
performera etapei' se contrazice 
prin însuși textul cronicei și sea
mănă puțin a reclamă la Prono
sport.

In al doilea rînd nu se poate 
trece peste psihoza pe care o îm
prăștie în rindul jucătorilor un a- 
semenea arbitraj. (Aceasta e o 
problemă generală care nu se re
feră numai la jocul de handbal de 
duminică). Un asemenea arbitraj 
subiectiv, eronat, incompetent, poa
te să aibă urmări defavorabile a- 
supra uneia sau alteia dintre e- 
chîpe pe durata unui întreg cam
pionat, poate să dezechilibrezte o 
echipă. Se știe că soarta unui cam
pionat ține uneori de un singur 
joc, mai ales cînd echipele sînt de 
forte egale. Și dacă tocmai într-un 
astfel de joc arbitrul denaturează 
rezultatul care devine ireversibil, 
colectivul care pe 
poate suferi mult

nedrept pierde 
r__  _ în dezvoltarea
sa. E adevărat că un sportiv (o 
echipă) trebuie să știe să piardă, 
dar nu trebuie să știe să ,piardă 
pe nedrept. Pe de altă parte e- 
chipa’ care cîștigă nemeritat, prin 
mijloace mai puțin sportive nu se 
va mai strădui să-și dezvolte fan-

neam, Dionisie Farkaș are trei fe
ciori : Martin, Andrei și Gavrilă. 
Băieții ăștia neasfiîmparați erau 

îln copilărie meșteri mari în ștren- 
gării de toț felul, dar mai cu sea
mă în „chelfănelile* pe care le 
trăgeau puștilor de o seamă cu ej. 
S-a nimerit ca pe aceeași stradă 
cu familia Farkaș să locuiască și 
un antrenor de box. Ludovic Am
bruș — căci despre el este vor
ba — era cunoscut pesta toi în 
Timișoara. Cu pashzne de peda
gog înăscut, dar șr de antrenor 
ca re-și simte vocația, el cutreiera 
cartierele timișorene, dirț M eh ala 
ÎU Elisabefin, din Fratelia ta Iw 
zefin, căutînd băieți tineri pe card 
să-i pregătească pe îndelete pe«F 
tnr box.. Fără să urmărească re
zultate imediate și nici măcar 
pentru următorii 2—3 ani, Ludo
vic Ambruș șe ocupa (și te ocupă 
și acum cu aceeași tragere de tai- 
mă !> de creșterea viitorilor bo
xeri, de armonioasa lor dezvoltare 
fizică Și ntorală. < j ’

Intr-o bună zi, Ludovic Ambruș 
I-a.. chemat la sala da antrena- 

tezia și concepția de jcc șt ■■ W 
aduce, oricît de campioană ar fi. 
nimic nou sportului respectiv. Nai 
sperăm că nici Știința Timișoara, 
nid Știința I.C.F. nu vor suferi 
de pe urma acestui arbitraj sau 
că dimpotrivă vor face tot ce Ie 
va sra m putință pentru a obliga, 
chiar pe arbitrii de genul tov. Em. 
Roșu, să fie obiectivi, calmi, ade- 
'arați dirijori ai unei lupte spor
tive frumoase.

In al treilea rînd, pentru că a- 
ceste treceri prea dese cu vederea 
peste arbitraje slabe sau incom
petente creează un fel de conflict 
inlye arbitri și spectatori. Dacă 
unii dintre spectatorii noștri reac
ționează vehement defavarabU la 
uneje măsuri perfect juste^ale unor 
arbitri, vina nu trebuie dată ta 
întregime pe socoteala infierbm 
tării și subiectivismului suporteri
lor. Experiența unor arbitraje 
proaste i-a făcut pe unii specta
tori să acorde inițial o anumit! 
doză de neîncredere arbitrilor (nu 
vreau. să-I scuz deloc prin aceasta 
Pe cei care vin pe stadioane pen
tru a se întrece In invective la a- 
dresa arbitrului, cînd de fapt ei 
sînt cei mai îndreptățiți să sf le 
primească) să le saspecțeze fie
care decizie, fiecare gest etc.

Cred că în aceeași măsură în 
care un jucător este admonestat 
cînd comite o greșeală gravă, pre
sa trebuie s-o facă și cu arbitrii. 
Bineînțeles nu trebuie să se ajun
gă ta absurd și ridicol în arrant ii 
privință. Sint scăpări din vedere 
și neatenții ale arbitrilor pe care 
orire spectator le înțelege. Ne re
ferim însă la acei care păcătuiesc 
des și grav. Arbitrajul este la 
urma urmei o artă pretențioasă și 
obositoare. Nu oricine se naște ar
bitru. Nechemații în această artă 
nu pot să aducă decit prejudicii 
sportului șl n-are nici un rost să 
fie cocoloșiți. Dacă arbitrii vor în
țelege că de multe ori în mîinile 
lor stă în mare măsură destinul 
unui sportiv, al unei echipe sau 
chiar al unei discipline sportive, 
atunci se vor debarasa singuri de 
racilele care-i mai acostează din 
cînd în cînd- Dar pînă atunci nu 
e bine să se treacă prea ușor cu 
vederea peste ele.

Iată de ce cred că jocul de hand
bal de duminica trecută trebuia 
analizat în primul rînd sub acest 
aspect al arbitrajului. Pentru că 
'sîntem la început de campionat, 
iar jucătorii trebuiesc eliberați da 
grija, teama și necunoscutul ar
bitrajului, pentru a se putea ocu
pa și preocupa cu seninătate șl 
încredere de sportul lor preferat.
Si pentru că spectatorii care au
Văzut jocul ar fi înclinați sa
creadă că n-au văzut „un nou grn 
de handbal" ci un nou gen de
arbitraj.

CONST. CHIRIȚA 
scriitor 

laureat al Premiului

ment pe Martin, cel mai 
dintre frații Farkaș, care 
atunci exact... 7 ani. Alegerea lui 
Ambruș nu era lipsită de tac. din 
puștiul pornit pe gîlceavă, avea 
să facă un bun boxer, dar și un 
om întreg! Pe Martin, atmosfera 
sălii de antrenament l-a fermecat 
într-atîta, îrvcît a devenit elevul 
cel mai sîrgumcios al antrenoru
lui Ambruș. Marea lui dezamăgire 
era că antrenorul nu-i dădea voie 
să pună mănușile de box în mîini, 
ca să arate celorlalți „ce poate ei*. 
Foarte curînd, aflînd despre „ocu
pațiile" extrașcolare ale lui Mar
tin, fratele mijlociu, Andrei, s-a 
decis să-i urmeze exemplul. Iată-I, 
așadar, pe amîndoî, făcînd gim
nastică și iar gimnastică în sala 
antrenorului Ambruș. Cînd li se 
dădea voie să sară coarda, să 
lovească la sacul de nisip sau să 
facă o repriză de „box cu umbra* 
era un adevărat evenimentt

...Și anii au trecut, unul după 
altul. Firește, gindul că cei doi 
băieîi aveau să devină boxeri, nu 
dădea pace tatălui, dar mai ales 
mamei. Ambruș s-a priceput să-l 
liniștească, vorbindu-le despre fo
loasele boxului, acest sport al cu
rajului și bărbăției, despre coodi— 
țiile pe care le au astăzi la dtspu~ 
ziție tinerii sportivi. De aceea, 
cînd Gavrilă, cel mic dintre băieți, 
și-a anunțat și el “ 
merge Ia sala de 
mai „cutremurat” 
familia Farkaș...

Intre timp. Martin devenise lă
cătuș mecanic la Industria LîneL 
Andrei era și el lăcătuș mecanic 
la fabrica de pălării, iar Gavrilă 
urma cursurile școlii profesionale. 
Toți trei deveniseră de acum bo
xeri și toți trei se numărau prin
tre cei mai buni juniori di” țară. 
Vă interesează poate palmaresul 
boxerilor din familia Farioaș?

Iată-Î»

hotărîrea de a 
box, vestea n-a 
pe nimeni în

■Mergătorul s-a prezentai Ut 
start și primește ultimele indi-r 
cațu de la arbitrul cronometror- 
Peste citeva momente va trebuii 
si pornească motorul. Aspect dec 
la faza regională a campionatu
lui de regularitate A.V.S.AP^. 
desfășurată in Capitală.

Mitoe au toc întrecerile finale

(imediat după:

București-Bîldana-Răcari 
de control». — Mircea Vodă*.

• ') - Bit*

ate cifflp’Oflatiihfl nwtocitâst 
ie regolaritate ltV.S.JLP_

Motocicliști reprezentînd 17 re» 
giuni (București. Baia Mare, Plpn- 
ești, Stalin, Autonomă Maghiară». 
Constanta, Timișoara, Pitești, Cluj^. 
Craiova, Galați, Oradea, Sucea
va, Bacău, Hunedoara, lași șfl 
București oraș) vor lua mîine star
tul in finala campionatului de re* 
gularitate și rezistență A.V.S.A.P4

Plecările în cursă se vor da în
cep'nd de la ora 8 din dreptuE 
bornei kilometrice 7 de pe șoseaua* 
București Pitești (imediat după; 
podul Constanța), alergătorii tre
buind să acopere următorul tra
seu : 
(post __ ____ _ ____________
Ulmi-Tîrgovișțe (control^ — Bil-v 
ciurești (control)—București (con
trol) aproximativ 150 km. Alergă
torii vor parcurge acest traseu, da 
două ori, iar alergătoarele odată» 
In ce-i privește pe motocicliști» 
pentru finala campionatului de re
gularitate A.V.S.A.P., organiza* 
torii vor întocmi un clasament pa 
ecl ipe și altul individual (echi
pele șint formate din cite 3 mo- 
toriefiști). Pentru alergătoare sa- 
va face numai 
dual.

Spre , sfîrșitul 
toți concurenții 
trebui să mai .... _______
întreceri complimentare (de tir și 
una atletică). Rezultatele acestor 
probe, traduse în punctaj, se vor- 
ad,ăuga la punctajul obțfnut de 
concurenfi în cursa moto, după* 
care se va putea cunoaște clasa
mentul final al întrecerii și deci 
aampîonii pe echipe și Individuali 
A.VS A.P. în probele de regula
ritate și rezistență. >.

clasament i nd ivi-

primei semi-etape. 
în proba moto vor 
participe ia două

1953: Martin, campion republi
can de juniori

1954: Martin și Andrei, cam* 
pioni republicani

1956: Gavrilă, 
■lori al regiunii

Elocvent nu ?
Acum, Martin a trecut la seniori 

(are 19 ani) și se află cotat prirt-î 
tre fruntașii categoriei cocoș. Iirt 
rîndurile învinșilor săi se numă
ră campionul L. Ambruș, semifi- 
nalistul campionatelor europene 
Nicolae Mîndreanu, Ștefan Dumi- 
trache, Dumitru Mîțu, Iulian Mi
hai, Andrei Olteanu si multi alții 
Deși încă foarte tînăr, Martin are 
la activ 4 întîlniri internaționale. 
Ultima a susținut-o recent, în sala 
Flpreasca, învingîndu-1 categoric 
pe pugilistul maghiar Istvan Szi* 
lagyi. El se antrenează acum la 
București, în cadrul secției de box 
Dinamo. Antrenorii săî, Popa șJ 
Nour, sînt gata să vorbească ori- 
cînd despre perspectivele acestui 
talentat boxer (poate însă că mat 
multă seriozitate nu l-ar stricai). 
Andrei este o „pană* de nădejde 
în reprezentativa Timișoarei, iar 
Gavrilă, care n-are mai mult de 
17 ac>, se anunță drept o „muscă" 
despre care se va vorbi cu s’igu-1 
ranță în viitorul apropiat

Ludovic Ambruș. antrenorul care 
și-a făcut o adevărată „specialita- 
te'djn creșterea și îndrumarea tu 
nerelor talente, are toate motivele, 
să fie mulțumit de drumul sportiv 
al celor trei 
Farkaș. Sînt 
puși pe fapte 
Și ,mai ales, 
dejde pentru 
țării noastre!

MARIUS GODEANU r j

băieți din familia 
trei boxeri talentați, 
mari, plini de curaj. 
trei pugiliști de nă- 
lotul de tineret al



Etapa ă VIII-a 8 campionatului 2fe taschet
Cinci victorii în deplasare

îndouă 
acest

Dintre jucători 
s-au evidențiat; 
Borbely, Kadar„ 
Kari (D.), M. Ră- 
duicanu, E. Nicrr- 
lescu, Nedef, Fo- 
dor (C.C.A.). A 
arbitrat corect cu
plul orădean Szal- 
teleki și Straciuc.

coșuri 
fel).

EFTIMIE 
IONESCU

• In urma acestor rezultate, cla-
sa mente le arată astfel:

Seria I
1. Dinamo Buc. 7700 496:341 21
2. Dinamo Oradea 7 5 0 2 437:400 17
3. Energia Cluj 6 4 0 4 4^o:464 15
4. Progresul Arta 8305 502:549 14
5. Voința Iași 8206 515:606 12
6. Știința IMF Cluj 8 2 0 6 565:640 12

Seria a na

1. C.C.A. Buc. 8800 538:408 24
2. Locom. PTT 8 5 1 2 557^09 19
3. Din. Tg. Mureș 8 4 1 3 470:482 17
4. Energia Buc. 8 2 2 4 439:451 14
5. știința Timișoara 8 1 2 5 472:503 12
6. Progr. Or. St. 8 18 7 422:545 10

O spectaculoasă aruncare la coș a iui Conslanti- 
nide (D), care l-a cam speriat pe Gruber (E). 
Fază din meciul Dinamo București — Energia 

Cluj.
(Foto : I. Mihăică)

• ETAPA VIITOARE; Seria I; 
Dinamo București — Progresul 
Arta; Energia Clui—Știința IMF. 
Cluj; Dinamo Oradea—Voința Iași. 
Seria a» ll-a: Progresul Orașul Sta
lin—Locomotiva P.T.T. București; 
Energia București—Dinamo Țg. 
Mureș; C.C.A. București—Știința 
1 imișoara.

Mîine începe campionatul masculin de handbal 
categoria B

Programul întrecerilor de handbal se va completa începînd 
de mîine cu o nouă competiție: campionatul masculin republican ca
tegoria B. Cele 12 echipe participante Ia această întrecere au fost 
împărțite in două serii, sistemul de disputare al campionatului fiind 
același ca și la celeilalte competiții de handbal (campionatul mas
culin categoria A și feminin categoria A).

Iată ac-um componența celor două serii: seria 1: Dinamo Bucu
rești, Locomotiva G. N, București, Dinamo Tg. Mureș, Progresul 
Bacău, Știința Galați, C. S. Marina Constanța; seria a Il-a: Progresul 
Arad, Energia Sibiu, Progresul Odorhei, Voința Sighișoara, Recolta 
Variaș, Energia I.C.M. Reșița. Programul primei etape a acestui 
campionat este următorul: seria 1: București: Dinamo—C. S. Marina 
Constanța; Locomotiva G.N.—Știința Galați; Tg. Mureș: Dinamo— 
Progresul Bacău; seria a 11-a: Arad: Progresul—Voința Sighișoara; 
Sibiu: Energia-Recolta Variaș; Odorhei: Progresul—Encrgia-Reșița<

Mîine se vor disputa In continuare jocurile etapei a ll-.a a cam
pionatelor masculin și feminin categoria A, după următorul program: 
masculin, sena 1: Timișoara: Știința—Voința Sibiu; Orașul Stalin: 
Dinamo—Energia Ploești; Reșița: Energia—Știința I.C.F.; seria a 11-a: 
București : C.C.A.—Rewita J-imbalia ; Timișoara : Energia—Energia. 
Făgănaș; lași: Știința—Flamura roșie Cisnădie; feminin, seria t: 
Reșița . Energia—FI. roșie București; Codlea : Recolte—Progresul 
Tg. Mureș, Mediaș: FI. roșie—Știința I.C.F.; seriaa il-a: Timișoara: 
Știința—Progresul Orașul Stalin; Sighișoara: FI. roșie—FI. roșie 
Sibiu; Mija : Energia—Progresul Min InvățănrîntuJuj.

Voleibaliștii de la Știisța I. M. F. Cluj 
le-au dat mult de lucru dinamoviștilor bucureșteni

TG. MUREȘ 5 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Joi seara, spa
țioasa sadă de sport din localitate 
era plină pînă la refuz. Spectatorii 
n-au fost însă pe de-a-nfregal mul
țumiți de calitatea meciului de bas
chet Dinamo Tg. Mureș—C.C.A. 
Dacă în .prima repriză jocul a fost 
foarte dinamic și interesant prin e- 
voluția scorului, după pauză el a 
scăzut — oarecum din intensitate.>

Dinamo a condus pînă în min. 28 
cînd a fost egalat (38—38). Din 
acest moment a început să se contu
reze clar victoria bucureștenilor, 
care n-au mai pierdut conducerea 
pînă l>a sfîrșit, terminînd învin
gători cu 58—49 (26—30).

Ce a hotărît victoria Casei Cen
trale a Armatei? După părerea 
noastră, explicația este următoarea; 
a. bucureștenii au jucat neașteptat 
de calm, chiar în momentefte cînd 
erau conduși la diferență; b. arun
cările bune de la semidistanță; c. 
echipa C.C.A. a jucat perfect colec
tiv, neintțiind nici o acțiune indivi
duală fără rost; d. a folosit 7 jucă
tori de valoare apropiată.

Acum, iată cauzele care au dus 
la înfrîngerea mureșenilor: a. Dina
mo Tg. Mureș nu este încă o .e- 
chipă" în adevăratul înțeles al cu- 
vîrrtului, în jocul său dominînd ac
țiunile individuale; b. n-a avut o 
bună pregătire fizică, avîndu-se în 
vedere ritmul jocului; cgWTlipsiLJn 
proape total aruncările-ffB la seml- 
distanță (mureșenii au marcat doar

O Puținii spec
tatori prezenți țoi 
seara în sala Di
namo din Capi
tală au asistat la 
două partide de 
bună calitate.

In primul med, 
Voința iași, con- 
firmind forma bu
nă pe care o de
ține de cîtăva vre
me, a reușit să în
treacă chiar la 
București echipa 
Progresul Arta cU 
72—60 (28—27).
Spre deosebire de 
adversarii lor, „ar
tiștii" au lăsat im
presia că nu-i

mai interesează campionatul de când 
au pierdut speranța calificării în 
turneul final, ceea ca s-a întîmpiat 
in urmă cu vreo două săptănuni. 
De atunci și pînă acum antrenorul 
S. Sădeanu nu a reușit încă să re
dea jucătorilor încrederea in pro
priile lor forțe. In schi.nb, fată de 
ultima tor apariție in București, ie
șenii se prezintă foarte mult schim
bați în bine, meritul revenindu-le 
pentru aceasta atit antrenorului 
Mircea Avram cît șl jucătorilor.

începutul partidei Dinamo Bucu
rești—Energia Cluj a marcat o oa
recare superioritate a oaspeților, 
care au condus cu 26—23 la pauza 
Credeam că aceasta 
trebuie pusă pe seama oboselii di- 
namoviștilor care au sosit joi la 
prînz din Polonia.

După pauză însă, bucureștenii au 
infirmat această impresie, dovedind, 
dimpotrivă, că au o foarte bună 
pregătire fizică, ceea ce i a ajutat 
să învingă formația clnjeană cu 74 
—56. S-au evidențiat E. Răducann, 
Spiridon, N. Karaghforghe (D), 
Albu, WBwert și Gruber (E).

• La Timișoara, Locomotiva
P.T.T. București a întrecut formația 
locală Știința cu 65—59 (36—32).
Prima repriză a fost calmă; Loco
motiva a jucat mai bine. A doua re
priză a fost furtunoasă. Studenții au 
egalat, reușind să și conducă fn două 
rînduri: în min. 28 (44—43) și în 
min. 37 (56—54). Bucureștenii însă 
folosindu-i cu succes pe Cucoș, au 
izbutit să egaleze și să învingă, a- 
jutați și de faptul că studenții au 
jucat foarte nervos și nehotărit în 
ultimele 5 minute.
• Celelalte rezultate: Progresul 

Orașul Stalin—Energia București 
42—55 (18—22) și Știința I.M.F. 
Cluj—Dinamo Oradea 63—79 (26 
—39).

Joi la Floreasca nu au fost 
mulți spectatori. In schimb, entu
ziasmul a fost atit de mare, încît 
de afară aveai impresia că se 
joacă cel puțin o finală de campio
nat republican, în cursul căreia ga
leriile susțin un al doilea meci 
pentru desemnarea cîștigătoarei. 
Și totuși, se disputau meciuri fără 
importanță pentru ordinea fn cla
sament, cărora cei maj mulți din
tre obișnuițil voleiului le „vedeau" 

dinainte desfășurarea și, bineîn
țeles, scorul. In privința rezultate
lor, e drept nu s-au înșelat, în 
schimb pot regreta că nu au asistat 
la un spectacol deosebit de bun.

echipă cu multă putere de luptă, 
capabilă să învingă în situațiile 
oeie mai dificile. Ne-a bucurat în 
mod deosebit tendința majorității 
jucătorilor de a alterna intensita
tea loviturilor de atac, precum șî 
folosirea mingilor plasate. Păcat 
însă că Bănică Teodorescu și Ca
lus Miculescu continuă să creadă

superioritate EVOLUȚIA PASIONANTA...

..-a scorului în meciul dintre 
Dinamo București și Știința 

I M F. Cluj constituie fără îndoială 
cea mai elocventă ilustrare a afir
mațiilor făcute mai sus. Amin
tim, de pildă, că In primul set di- 
namoviștii și studenții „au mers 
cap la cap", ffind despărțiți de 
cel muft două puncte, care au și 
decis tM. altfel victoria. In ultimul 
set am fost martorii uneia din 
acele inversări de situații care 
creează de fapt momentele de 
mare Interes și spectaculozitate 
ale unei partide de volei. Dinamo 
a condus cu 10—2 și II—5. dar 
setul l-a cîștigat de abia la 13, 
după mari emoții. Studenții clu 
Jeni s-au Întrecut pe ei faișiși. 
au refăcut din handicap, au egalai 
și chiar au condus cu 13—121, de 
unde și-a spus Insă cuvîntul ru
tina bticureștenHor... Dinamo Bu
curești, învingătoare cu 3—1
(15—13, 15—8, 8—15, 15—13),
s-a dovedit, ca întotdeauna, e

ius Miculescu continuă să 
că alternarea intensității nu în
seamnă decît: o lovitură tare, alta 
și mai tiare și apoi., dai cît poți!

Echipa Știința IMF. Cluj (an
trenor dr. V. Fulger) merită feli
citări pentru frumoasa ei compor
tare și dorim ca pe viitor să ne 
ofere satisfacții și mai mari decît 
joi. Pentru aceasta clujenii vor 
trebui să insiste însă în cursul 
antrenamentelor asupra 
în teren, plasamentului, 
dai la dublaj, care a fost 
lor nevralgic.

Cei mai buni jucători 
Mihăilescu, Apostol. Novac, 
namo), Agîrbiceanu, Cherebețiu, 
Gh. lonescu (Știința). Arbitrajul 
lui Emil Costoiu a fost slab, cu 
multe compensații, fără însă a in
fluența rezultatul și desfășurarea 
întrecerii

Vom avea mîine un nou lider în campionatul de rugiși?

așezăril 
în spe- 
punctul

au fost
(Di-

PENTRU LOCOMOTIVA 
BUCUREȘTI

neoe- 
tnco- 
aUfel 
arată 
spate 

pentru a-și putea servi mai bine 
coechipierul.

Peniru o pasa bană sint 
sare uneori poziții foarte 
mode, așa cum reiese de 
și din fotografie, care îl 
pe Mi cu Ies eu căzi nd pe

sigur, s-a arătat în formă bună, 
confirmînd
C.C.A., 
titlu Cei
Nicolau, 
motiva),
(Energia). A arbitrat cu scăpări 
N. Mateescu.

că este, alături de 
principala candidată Ia 
mai buni jucători au tost 
Ponova, Păunoiu (Loco- 
Fleraru, Bărbuță, Dodu

„Sorții" în campionatul republi
can de rugbi au decis astfel, încîț 
aproape fiecare etapă ne oferă 
cîte un meci „tare". Duminică di
mineața, la ora 9,30, pe terenul 
Dinamo, liderul campionatului, e- 
chipa Energia I.S.P. va întîini pe 
campdoana anului trecut — Di
namo București, într-o partidă în 
care victoria interesează deopotri
vă, ambele formații, angajate di
rect în lupta pentru titlu. Ener
gia I.S.P. primește cu. aceastăMi- 
cazle replica primului adversar 
cu adevărat puternic în actualul 
sezon și este dornică să „spargă" 
o tradiție deloc plăcută pentru 
ea (a fost mereu întrecută de ad
versarul de mîine). „Roș-gialbenii", 
au toate șansele să infirme tradi
ția, pentru că anul acesta 
ția lor e mult mai matură, 
mogenă, mai viguroasă 
trecut.

Dinamo, care a pierdut
gură partidă în fața Locomotivei 
Grivița Roșie, pare că și-a reve
nit, a întrecut la scor adversarii 
din ultimele două etape, și se va 
■strădui desigur să-și continuie și- 
irul victoriilor. In perspectivă deci

SPORTUL POPULAR

un meci echilibrat între două e- 
chipe de la care spectatorii aș
teaptă un joc la înălțimea posibi
lităților și reputației lor. Va arbi
tra C. Diamandi.

O altă partidă interesantă

forma- 
mai o- 
ca în

o sin-

se a-

„centru* al echi-
C.C.Ă. în pliiiă acțiune.

Kramer, rapidul 
pei

a fi cea dintre Locomotiva 
și Energia Republica (ar-

nunță
P.T.T.
bitru R. Chiriac). Energia Petro- 
jani, care întâlnește pe teren pro-

priu colega sa de asociație din 
Ploești va reuși oare să înregis
treze mîine prima victorie din 
actualul campionat ? Această par
tidă va fi condusă de C. Bănică, 
în celelalte jocuri se întîlnesc 
C.CA. cu Progresul F.B. (arbitru 
Krantz) și. Locomotiva Grivița Ro
șie cu Știința Inst. Mine (arbitru 
N. Fulea). Desigur că primele 
formații citate, au cele mai mari 
șanse de victorie .

La TimișoaA, în cadrul Cupei 
R.P.R., va avea loc un joc preli
minar, pentru calificarea în turul 
următor, între Știința din locali
tate și Energia Bîrlad (ambele e- 
chipe de categoria B).

★

In programul campionatului ca
tegoriei A de rugbi s-au făcut u- 
nele modificări. Astfel, etapn -a 
V-a se va disputa duminică 7 
aprilie (rând inițial era progra
mată o etapă de Cupă), iar jocu
rile celei de a Vl-a etape vor avea 
loc joi il aprilie. Apoi, campio
natul se va întrerupe, pentru a se 
da posibilitate lotului de selecție- 
nahili să se pregătească in vede
rea partidelor internaționale din 
luna mai. x

Campionatul categoriei B va în
cepe la 14 aprilie, . j

...meciul a început de fapt în al 
treilea set. Pînă atunci campionii 
țării au depășit categoric o for
mație timidă, care era parcă hip
notizată de faima adversarilor. 
Energia Uzinele de Tractoare din 
Orașul Stalin a prins curaj de 
abia după ce pierduse două seturi 
Al treilea l-a cîștigat cu ușurință, 
rreoarece Locomotiva a lost sur
prinsă de ripostă și de abia în al 
patrulea am putut vedea adevă
rata valoare a ambelor formații. 
Energia și-a atras aplauzele prin 
omogenitatea formației, exemplara 

putere de luptă și printr-an atac 
derutant. Mărirea forței de atac 
și organizarea mat promptă a apă
rării (blocajul în special) vor 
spori eficacitatea echipei. In plus, 
se pare că unii jucători 
absent joi — și lluțiu) 
Jează antrenamentele și 
tează de colectiv.

Locomotiva București, învingă
toare cu 3—T (15—8, 15—7; 
6—151; 15—12), a făcut un Joc

ENERGIA BUCUREȘTI...

(Iliescu— 
își negli- 
se depăr-

...susține mîine examenul de ve
rificare a valorii sale, lntiinițdfe 
cu Dinamo București trebuie sa 
arate coeziunea și puterea de 
luptă a proaspetei promovate în 
categoria A. La fete, cel mai inte
resant meci se dispută la Cluj, 
între echipa locală Flamura roșie, 
revelația campionatului, și Voința 
Sibiu. Iată de altfel programul 
complet al jocurilor de mîine, din 
cadrul etapei a V-a a campiona
tului: feminin: Locomotiva Bucu
rești-—Știința I C.F., Voința Ora
șul Stalin—Dinamo București, Pro
gresul Cluj—Energia București,
Flamura roșie Cluj—Voința Sibiu, 
Progresul Alba luliă—Progresul 
București; masculin: Știința Cluj- 
C.C.A., Locomotiva București— 
Știința Timișoara, Energia Bucu
rești—Dinamo București, Energia 
Orașul Stalin—Știința Iași.

Primele rezultate în campionatul de calificare la box
ORAȘUL STALIN, 

5 (prin telefon de la 
subredacția noastră), 
— Joi seara au în
ceput în sala Din auto 
finalele campionatu
lui de calificare la 
box. Meciurile din 
prima reuniune nu 
au fost in măsură să 
satisfacă exigențele 
numeroșilor specta
tori. care aveau tot 
dreptul să se Aștepte 
la partide de ridicat 
nivel tehnic. Cu toa
te acestea, au fost și 
unele meciuri (V. 
Sioianovici-N. Papa 
și D. loneseu- V. Pleș) 
tare ad^avwt o des-

fășuraie spectaculoa
să. Deciziile au fost 
bune, iar arbitrajele 
satisfăcătoare. Orga
nizarea, mulțumitoa
re. Credem, în orice 
caz, că se puteau lua 
măsurile necesare pen
tru completarea nu
mărului de bănci din 
sală. Joi seara, mulți 
spectatori au fost ne- 
voiți să urmărească 
în picioare desfășura
rea reuniunii, lată 
acum, primele rezul- 
tate: hlrtie: Bondea
(Ploești) b.p. Ruidea- 
nu (Iași); muscă: lo- 
nescutțpBucureștiJ'b.jți

Pleș (Timișoara); co
coș: Szapanos (Ora
dea) b.KO. Osman 
(Galați); pană: Sto- 
ianovici (Timișoara) 
b.p. N. Popa (Ga

lați): ușoară: Burdu- 
jan (Iași) b.ab. Vi- 
cula (Baia Mare); 
semimijlocie: lama radi 
(București) b.p. For
man (Bacău); mij
locie: Toth (Oradea) 
b.p, Peterman (reg. 
Stalul); semigrea: Fe- 
rencz (București) b.p.
Simon (Timișoara); 
grea; Schnapp (Bucu- 
rești) b.p. Țăraftu 
(București),



ĂL• FOTBAL.® FOTBAL A X-a ediție a „Cursei Scihteiî”1
Peste 5 zile din nou la dram,..

După o ședință și înaintea unei etape...
„Cupa Primăverii”: bătălie pentru calitate!

Din inițiativa Biroului Comisiei 
centrale de fotbal a avut loc joi 
o ședință cu selecționabilii bucu- 
reșteni din ioturile reprezentative 
A, B și tineret. In ajunul celei de 
a doua etape a „Cupei Primăverii" 
— categoria A—și a primelor par
tide de categorie B și C. această 
ședință s-a dovedit binevenită. Au 
fost îmbrățișate multe și variate 
aspecte ale pregătirilor din co
lective, aspecte subliniate atît de 
jucătorii cit și de antrenorii, care 
au luat cuvintul (Onisie, Călinoiu, 
Ene II, Ozon, V. Dumitrescu, Ilie 
Savti, Angelo Niculescu, C. Dră- 
gușin, N. Vîlcov, I. Lupaș și Fr. 
Ronay) și legate de viitoarea ac
tivitate internațională a repre
zentativelor noastre. Stadiul de 
pregătire — în general — al e- 
chipelor noastre fruntașe nu sa
tisface la ora actuală și ridică 
probleme serioase în legătură cu 
apropiatele meciuri internaționale. 
Cauzele acestui nivel de pregătire 
nesatisfăcător? Le-au subliniat, în 
concluzii, tovarășii I. Șiclovan, din 
partea Biroului Comisiei centrale 
de fotbal, și Ion Balaș, vicepre
ședinte al C.C.F.S./C M.: impor
tanta redusă acordată „Cupei Pri

Aspooi de la ședința cu jucătorii seiecționabM bucur oșteni. Vorbește 
antrenorul C. Driigușin (Progresul București).

JOCURI DE „MIUȚĂ” PENTRU CEI MICI.-
Docâ ați trecut vreodadă pe 

lingă curtea unei școli, pe una 
dm străzile asfaltate $au pe lingă 
un loc viran nu se poate să r*u 
li zărit gTupttfi de copii bătînd 
de zor o biată minge de tenis, 
u>oa simplă de cauciuc sau chiar 
o minge adevărată de fotbal, iar 
agitația lor să nu vă fi amintit 
de adevărații fdtbaliști, pe cei pe 
care-i urmăriți în fiecare dumi
nică pe stadioane. Aproape că nu 
există stradă care să nu-și aibă 
echipa sa și deseori, dacă timpul 
nu vă este drămuit, puteți asista 
la adevărate întreceri între-străzi.

Sînt sute și mii de copii, elevi 
care-și folosesc timpul liber ju- 
cînd fotbal, fapit care demonstrea
ză — dacă mai este nevoie — 
larga popularitate a acestui sport. 
Acești copii activează însă, în 
mod neorganizat, iără îndrumare, 
fără stimulare. Ce s-ar putea face 
pentru micii fotbaliști, din rîndu- 
rile cărora antrenorii își pot re
cruta „piticii" și chiar juniorii, 
pentru că în fond ei nu sînt în
cadrați în colective sportive? In 
trocului apropiat au existat acele 
centre de copii, care au reușit 
în bună măsură să corespundă 
scopului. Ele ar putea fi reedi
tate — pentru că toți copiii sînt 
elevi — prin grija școlilor. Re
luarea jocurilor „de miuță" este 
o formă potrivită și cu particula
ritățile practicanților și cu condi-

Programul Cupei Primăverii
Etapa 1, duminică 1 aprilie

Recolta Salon ta-Fi. roșie Oradea. 
Recolta Carei-Recolta Sighet.
Enengia Oradea-Dinamo Baia Ma

re
Progresul Satu Mare stă
Etapa a Il-a, duminică 14 aprilie
FI. roșie Oradea-Recolta Cărei. 
Recolta Sighet-Reeolta Salonite. 
Dinamo Baia Mare-Progreeul Satu 

Mare
Energia Oradea stă.
Etapa a lll-a, duminică 21 aprHie
Recolta Carei-Recolta Salon ta.
FI. roșie Oradea-Recolta Slghet.
Progresul Satu Mare-Energla Ora

dea.
Dinamo Baia Mare stă.

Etapa a IV-a, duminică 28 aprilie
Energia Oradea-Fl. roșie Oradea. 
Dlnamo Bala Mare-Recolta Cărei. 
Progresul Saău Mare-Recolta Sl- 

«het. 

măverii", lipsa de preocupare mai 
serioasă din partea jucătorilor, 
neparticiparea conștientă a aces
tora la antrenamente, mentalita
tea greșită a unor jucători frun
tași de a socoti că nu mai au ce 
Învăța, înfumurarea tinerilor fot* 
baliști etc. — toate laolaltă in- 
fluențind in mod negativ proce
sul de instruire-antrenament.

Firește, ținînd seama că ne a- 
flăm abia la început de sezon și 
că pregătirea actuală este insufi
cientă comparativ cu gradul atins 
de echipe la sfîrșitul sezonului 
trecut, situația poate fi îmbunătă
țită și încă în mod simțitor, în 
perioada care urmează. Sarcina 
principală însă, revine colective
lor, conducătorilor, dar mai ales 
antrenorilor și jucătorilor, pentru 
că este știut că avînd echipe de 
colectiv bune se pot selecționa și 
reprezentative bune. Este de da
toria colectivelor de a lua toate 
măsurile menite să întărească și 
să îmbunătățească munca de an
trenament

Jocurile de mîine ar putea con
stitui un început, cel puțin în mo
dul de a privi și considera compe
tiția: mai multă grije pentru ca- 

țiunite aflate la dispoziția școli
lor.

Ce sînt jocurile de „miuță"?
Sînt jocuri disputate de echipe 

de cîte 6 jucători (un portar, doi 
fundași și trei înaintași) — ca 
dreptul de înlocuire a unui jucă
tor în caz de accident — cu o 
durată redusă (două reprize de 
cîte 15—20 minute), în raport cu 
vîrsta și pregătirea jucătorilor. 
Jocurile se dispută pe teren re. 
dus ca dimensiuni, care poate li 
amenajat în condițiunile specific® 
locale. Lungimea terenului poat» 
fi de 60 sau cel mult 70 m., iar 
lățimea de 35 m. sau cel mub 
45 m.; poarta: 5 m. lungime, 2 m. 
înălțime; suprafața porții (careul 
mic, cum i se mai spune) la 3.50 
m„ iar suprafața de pedeapsă 
(careul mare) la 11 m., cu punc
tul de 9 m. pentru executarea lo
viturilor de pedeapsă.

Pe astfel de terenuri pot fi or
ganizate jocuri și chiar competiții 
inter-clase și inter școli, cu res
pectarea regulilor de joc cunoscu
te și cuprinse în regulamentul jo
cului de fotbal. In felul acesta 
s-ar putea asigura copiilor, care 
nu sînt angrenați intr-o activi
tate organizată, de colectiv spor
tiv, forme potrivite cu vîrsta și 
posibilitățile lor, de practicare su- 
praveghiată și îndrumată a fot
balului.

categoria C, seria VIII-a
Recolta Salonta stă.

Etapa a V-a, duminică 5 mai
Recolta Sighet-Dinamo Baia Mare.
Recolta Salonta-Energia Oradea.
Recolta Cărei-Progresul Satu Ma

re.
FI. roșie Oradea stă.

Etapa a Vl-a, duminică 12 mal
ZMnamo Bala Mare-FL roșie Ora

dea.
Progresul satu Mlare-Recolta Sa

lonta.
Energia Oradea-Recolta Cărei.
Recolta Slghet stă.

Etapa a VH-a, duminică 1» mai
Recolta Sighet-Energta Oradea.
FI. roșie Oradea-Progresul Sattu 

Mare.
Recolte Salonte-Dinamo Baia Ma

re.
Recolta Oarei sta. 

litate. Sînt meciuri care invită 
la spectacole fotbalistica bune;

BUCUREȘTI, stadionul Republi
cii, ora 16.45: Locomotiva-Fiamura 
roșie Arad, arb. C. Popescu-Buc. 
(la ora 14.45; Locomotiva Gara 
de ‘Nord-Locomotiva Constanța).

BUCUREȘTI Stadionul Dinamo, 
ora 16.45: Dinanio-Energia St. 
Roșu Orașul Stalin, arb. Gh. Dra- 
gomirescu-PIoești (ora 14.45: Ști
ința-Progresul Suceava).

ORAȘUL STALIN Dinamo— 
C.C.A. (arb. Gh. Osiac Timișoa
ra).

PETROȘANI: Energia Mine
rul— Progresul Oradea (arb. I. 
Drăghici-Buc.)

TIMIȘOARA: Știința-Progresul 
București (arb. A. Man-B. Mare) 

PLOEȘTI: Energia Flacăra— 
Recolta Tg. Mureș (arb. V. Fieru- 
Buc.)

In ciuda eventualelor dificul
tăți de efectiv prin care trec u- 
nele echipe, acestea trebuie să 
facă un efort pentru a se orienta 
spre desfășurarea unui joc de ca
litate și nu spre victorii cu orice 
preț sau tactici speciale, care ră
pesc orice notă de spectaculozi
tate^ meciurilor. Locomotiva de 
pildă, care are mulți înaintași ac
cidentați, iar pe Olaru nu-1 poate 
folosi încă (întîi pentru că este 
suspendat, în a) doilea rînd pen
tru că, chiar dacă nu ar fi sus
pendat, abia săptămîna aceasta a 
reluat antrenamentele, ca urmare 
a unei îmbunătățiri a comportării 
safe) ar putea realiza in compa
nia Flamurii roșii — și aceasta 
în... deficit de înaintași — un 
joc care să satisfacă. Dinamo 
București (probabil cu un atac 
remaniat. R. Lazăr — Nicușor — 
Ene — Koszegy — Suni, folosit 
cu destul succes și la jocul de 
antrenament de joi cu FI. roșie 
Comerț) dispune totuși de o e- 
chipă care s-a dovedit printre 
puținele mai bine pregătite și 

poște atrage și pe metalurgiștii 
din Orașul Stalin spre o întîlnire 
de calitate. Debutul Energiei Stea
gul Roșu în Capitală stîrnește viu 
interes mai ales că eChina antre
nată de PIoeșteanu se bucură de 
frumoase aprecieri în ce privește 
calitatea fotbalului practicat.

Și tot așa, Știința Timișoara 
(aceeași formație) și Progresul 

București (lipsit de Caricaș, ac
cidentat), Dinamo Orașul Stalin 
și C.C.A. (cu Bukossy în locul lui 
Constantin), Energia Ploești și 
Recolta Tg. Mureș, Energia Pe
troșani și Progresul Oradea pot 
ridica jocurile de mîine Ia un ni
vel superior primei etape. După 
cum echipele de B și C își pot 
inaugura activitatea prin, compor
tări bune.

Să sperăm că mîine seară vom 
avea satisfacția unui bilanț po
zitiv.

Putem spune pe drept cuvînt că 
interesul stîrmt de concursul din 
această duminică este pe deplin 
justificat. Intr-adevăr, cu un pro
gram în care găsim meciuri din 
Cupa Primăverii, din campionatul 
italian, precum și două întîlairi din 
Cupa Franței, concursul de dumi
nică are toate motivele să aspire 
la peste 1 milion de variante de
puse. Iată deci unul dintre motivele 
care pot duce Ia sporirea conside
rabilă a numărului de variante de
puse.

Așa deci, ne-am hotărît să parti
cipăm la acest concurs cu un nu
măr cit mai mare de variante! Pro
blema care se pune acum este: cum 
oare să mergem ?

Datorită componenței programului, 
calculele se pot împărți în trei: 
grupa meciurilor din Cupa Primă
verii, grupa meciurilor italiene și 
cele două mciuri din Cupa Franței. 
Săptămîna trecută, dintre cele pa
tru meciuri din Cupa Primăverii, 
nu a ieșit nici un „X”. Deci, aten
ție săptămîna aceasta.

Urmează apoi cele șase meciuri 
din campionatul italian care, tre
buie să recunoaștem că în ultimul 
timp ne-au cam obișnuit cu sur
prize. Dacă ar fi să privim prin 
această prismă, ar trebui să accep
tăm că apariția unui „2” la oricare 
dintre meciurile V, VI, IX și X este 
,.posibilă”. Și totuși, dacă ,,doiul” 
va apare la unul dintre cele patru, 
va fi surpriză !

Insfîrșit, în mod normal, la me
ciurile de cupă „X”-ul este foarte 
puțin probabil. Cum însă, mai toate 
concursurile noastre, cu meciuri din 
Cupa Franței, au oferit surprize în 
această privință, avem motive că și 
de data aceasta vor exista multe bu
letine cu ,,X’’ la aceste două me
ciuri. <

Și acum, să încercăm următoarea

Peste cinci zile caravana ciclis- 
tă va porni să străbată traseul 
celei de a X-a ediții a tradițio
nalei întreceri „Cursa Sctnteii". 
Ca și în alți ani această impor
tantă competiție se situează în 
centrul atenției opiniei publice 
sportive. Zeci de mii de cetățeni, 
îndrăgostiți de ciclism, vor fi pre- 
zenți începind de joi 11 aprilie 
la startul probei, de-a lungul tra
seului și la sosirea în etape...

In timp ce spectatorii obișnuiți 
ai acestei probe așteaptă cu nerăb
dare ediția jubiliară, în Jaberele'* 
cicliștilor domnește o deosebită 
animație. Antrenorii și elevii lor. 
trăiesc ultimele zile ale unei lungi 
și minuțioase perioade de pregăti
re. „Cursa Sclnteii* trebuie să-i 
găsească pe toți tn cea mai bunA 
formă pentru ca performanțele lor 
să contribuie la ridicarea nivelu
lui tehnic al întrecerii /

Pentru a vă putea impă'tăși une. 
le aspecte ale pregătirilor, am dat 
o raită pe șoselele din împreju
rimile Capitalei.

PE ȘOSEAUA PREFERATA...
Ne-am amintii că și in anii 

trecuți, in Preajmp marilor curse, 
i-iam găsit, deseori, pe cicliștii 
de la Locomotiva antrenîndu-se 
pe șoseaua București-îAlexandria. 
l-am căutat și de data aceasta pe 
ruta lor favor'tă și i-an găs't 
,da posturi". Antrenorul Gh. Ne- 
goescu (secondat la antrenamenie 
de Șt. Popescu) ne-a vorbit, in 
mersul motocicletei, despre antre
namentele elevilor lui.

„Sportivii din asociația noas
tră, recrutați din mai multe co
lective din țară și din Capitală, 
se află acum în pregătire comună. 
Adunîntf la kilometrii acoperiți de 
fiecare în colectivul respectiv, ki
lometri pe care îi vor străbate în 
antrenamentele comune, reiese că 
alergătorii noștirj se vor prezenta 
la startul „Cursei Scînteii" ou un 
total de aproape 2.000 km. 
ne-a spus Gh. Negoescu. Să vă 
fac acum cunoștință cu cicliștii 
din care voi alcătui — pe criteriul 
celor mai bune rezultate — echipa 
pentru a X-a ediție a „Cursei Scîn- 
ieii" :cel care conduce plutonul 
este Victor Georgescu (de cîteva 
ori internațional), iar cel care 
tocmai îl schimbă Ia conducerea 
trenei este N. Molnar, un tînăr, 
după cîte știți, cu frumoase per
spective. In spatele lor, în ordine, 
rulează constănțeanul Aii Aiham, 
ploeștenii Sima Zosim și Daniel 
Duiu și bucureștenij Emil Duțu 
și D. Ghioca.„“
PRINTRE „BĂIEȚII" LUI N1CO- 

LAE ION ȚAPU
Pe șoseaua care duce spre Giur

giu, am tnfilnit, pe urcușul de la 
Călugăreni, un grup de cicliști 
care se luaseră zdravăn la „har
ță* (atacuri după atacuri), iar 
printre ei un. motociclist Incărun- 
ții dar plin de vioiciune, le dădea cu 
glas tare diferite îndrumări. Am 
fost obligați, firește, să așteptăm 
sfîrșitul iureșului, pentru a pu
tea sta de vorbă cu N. 1. Țapu 
(acesta era motociclistul), antre
norul cicliștilor din asociația E- 
nergia. Și am aflat astfel Mul

©■onosporl
schemă pentru concursul de dumi
nică:

I. l,x,2 n. 1,2 III. 1 IV. 1 V. l,x 
VI. l,x,2 VII. 1 VIII. l,x IX. 1.x,2 
X. l,x,2 XI. 1,2 XII. l,x,2.

Dacă facem această combinație 
după sistemul redus ne costă 864 lei 
și avem șanse mărite la 12 rezultate.

Pe baza schemei de mal su6, dum
neavoastră puteți să faceți deriva
țiile pe care le credeți de cuviință.

• In această lună' I. S. Prono
sport acordă în continuare premii 
tn obiecte pentru „9” rezultate.

P.-emille concursului Nr. 14 (etapa 
din 7 aprilie) sînt următoarele: 1 
motocicletă I. J. de 350 cmc. șl I 
motocicletă Jawa 125 cmc. pentru 
participanțli cu cele mai multe va
riante cu „0” (primul motocicleta I. 
J. Iar următorul Jawa) Iar prin tra
gere din urnă 1 motocicletă Jawa 
125 cmc., 2 cupoane ștofă Import, 2 
aparate radio „Mureș” șl 1 aparat 
•adio „Electromagnetica”.

• Plata premiilor de Ia concursul 
Nr. 13 din 31 martie, pentru partlci- 
panții din Capitală, continuă astăzi 
începind de ia ora 17, la agenția cen
trală din Calea Victoriei 9. Atragem 
atenția că, spre deosebire de con
cursul trecut cînd plata s-a făcut pe 
raioane, de data aceasta toate pre
miile se vor plăti numai la agenția 
centrală.

• Lami d. a. va avea loc in orașul

Aspect specific „Cursei Srtnteiî"s 
grosul plutonului s-a fărîmițat în 
mai multe grupuri mici, lată un 

asemenea grup pedalînd pe 
șoseaua Cîmpmei.

(Foto : 1. Mihăică)

din care va selecționa echipa, Pe
tre Nufă (care nu mai are nevoie 
de recomandări), inginerul Gabriel 
Peiiresou, strungarul A. Faniciu, 
mecanicii A. Voișanu și V. Mili
tant, și șoferul /. Tudor sînt •,bă
ieții" lui Nae Ion Țapu

„Cu fiecare zi de antrenament 
tn comun, rutierii mei nrogresea-, 
ză evident — ne-a spus N. 1. Țapu 
— și îmi va fi destul de greu să-i 
aleg pe cei care la 11 aprilie vor 
îmbrăca tricourile asociației".

SPRE PLOEȘTI NE AM INTIL-t 
NIT CU CEI DOI MARI RIVALI) 

C.C.A. ȘI DINAMO

Pe pangltca cenușie a rutei as~ 
faltate care leagă Capitala de cen
trul petrolifer Ploești am întil- 
nit două grupuri de cicliști: unii 
format din alergători de la C.C.A, 
și celălalt din cicliști ai asocia
ției Dinamo. Este vorba desigur 
de garniturile secunde (alergăto
rii cei mai valoroși ai formațiilor! 
Dinamo și C.C.A se află în Mul 
republican). Totuși aceste grupuri, 
cuprindeau o serie de nume consa
crate în ciclismul nostru ca: loft 
Constantines cu, ton lonjță, R. 
Klein (C.C.A.), N. Vasilescu, C. 
Datcu, Șt. Sebe, Și Szalai (Dina, 
mo). Alături de el pedalau cîte. 
va elemente tinefe, susceptibile 
de progres.

CITE CEVA DESPRE 
CELELALTE TABERE

Zece alergători antrenează Ac
tualmente C. Grigoriu de la Recol
ta, iar Al. Someșan (Voința) are 
de asemenea numeroși elevi mg. 
joritatea dintre ei debutanțl trt 
cursele pe etape. La Orașul Staliiș, 
Martie Ștefănescu (FI. roșie) de
pune multă stăruință pentru « 
pregăti cit mai bine un lot det 
tineri alergători care să poată rea
liza, în marea întrecere, o figură 
onorabilă.

Desgte ceilalți vă Vom v n In 
numărul viitor.

EMIL IENCEC
Și

H. NAUM

Piatra Neamț, tragerea din urnă ai 
premiilor atribuite variantelor cu ,.9” 
rezultate de Ia concursul Nr. 12 din 
24 martie a.c.

Tragerea va fl urmată de specta
colul muzical „Succes la Pronosport’*: 
eu: Gică Petrescu, Cezarina Mo ioa 
veanu, H. Nicolaide, George Basgan* 
Fedora Gamberto, Fedle Arie, Horia 
Cădulescu, Cornelia Teodoslu, Marin 
Sereea, Blaj Gheorghiu, Sandu Feyer 
șl Theo Corali.

Orchestra Sergiu Malagamba.

• Iată șl programul concursului 
Pronosport nr. 15 din 14 aprilie 1957;

Buc.-C.C.A. '
Buc.-Locomotiva Burn 
Tg. Mureș-Știlnța Ti-t 

<

I. Progresul
n. Dinamo
III. Recolta 

mișoara
IV. Energia Ploești-Dln'amo Orașul

Stalin :v. FL roșie AradJEiiergBS petMfc 
șanl »

VI. Energia Orașul Stalin-Progrejul 
Oradea

vil. Lazlo-Milan (eamp. italian).
VIII. Palermo-Fiorentina (camp, 

italian)
IX. Lanerossi-Trlestina (camp. H

talian) • I
X. Marseille-Raclng Parte (Caropi 

francez)
XI. Angers-St. Etienne (camp, frani 

ceș)
XH. Lyon-Nancy (camp, france^

MECIURI DE REZERVA :

A. Energia Reșița-Energta Hunedotw 
ra (cat. B) t

B. Fl. r. Suceava-Locomotiva Gazai 
de Nord (oat. B). (



SA-L CUNOAȘTEM PE WVACEK, 
ce! mai tînăr echipier al naționalei de baschet

CUPA R.FJL LA SCHI propagandă: Iancu Prodan; subcomi
sia disciplină: Ion Oneescu; colegiul 
de antrenori: Niculae Pădureanu; 
colegiul de arbitri: Constantin. Dia- 
mandî.

In ședința care a urmat după re- 
orgarxizare, biroul comisiei centrale 
de rugbi a aprobat propunerile pen
tru componența subcomisiilor și co
legiilor, stabilind totodată sarcinile 
și obiectivele ce trebuie îndepli
nite în acest an.

Antrenamentul se terminase și 
luminile sălii se stinseseră una 
cîte una. Doar în dreptul unuia 
dintre panouri mai ardeau cîteva 
becuri, acolo unde un tînăr blond, 
ce nu părea trecut de 20 de ani, 
foarte înalt, destul de bine legat, 
arunca tot mereu mingea la coș 
de la distanță, din apropiere, din 
săritură, de pe loc, din toate po
zițiile, din toate unghiurile. Să vă 
facem cunoștință cu tînărul nostru 
care nu este altcineva decit 
ARMAND NOVACEK, cel mai 
tînăr echipier al naționalei de 
baschet

★
„In noiembrie 1953, povestește 

el, am pus pentru prima oară mi
na pe mingea de baschet. Cel care 
mi-a dat primele lecții a fost pro
fesorul Roger Helzer, de la liceul 
de băieți Nr. 3, unde eram elev. 
Am jucat citva fiuip tn echipa 
școlii, dar intr-o zi, prin murue 
anul următor, un coleg, baschet
balist mai vechi, m-a dus la M 
antrenament al echipei Metalul 
și... acolo am rămas. Antrenorul 
Alex. Popescu s-a ocupat in mod 
special de nune și pot spune că 
de la el am învățat multe din 
ceea ce știu azi. Tot tn 1954, cu 
echipa de juniori „Meialul“ am 
cișțtgat campionatul juniorilor, 
prima mea satisfacție sportivă"

Părinții lui Novacek erau însă 
împotriva baschetului: „Ce-ți tre-

UNELE PROPUNERI ADRESATE SELECȚIONERILOR 
ECKWEI NAȚIONALE DE RUGBI

Unul din vechii animatori ai 
jocului de rugbi din țara noastră 
— prof. Gh. Tanoviceanu, s a 
adresat redacției noastre cu rugă
mintea de a i se publica în coloa
nele ziarului cîteva propuneri a- 
dresa’e se’ecț'oflerHor echipei noa
stre naționale. Dînd curs acestei 
rug?n?inți publicăm prezentul ar
ticol. ‘

Amatorii de rugbi vor avea oca
zia să asiste în luna mai la trei 
partide țntețnalionrle (este vorba 
de jocurile cu -echipele Londrei, 
Fraw'ei și Cardiff-ului). dintre 
care cea cu Franța va fi o veri
ficare a pozifiei noastre in cla
samentul european- Spun o verifi
care, fiindcă >n 1956 (exceptînd 
turneul celor 5 națiuni) Franța a 
învins» It»f»a cu 16—3 și Ceho
slovacia cu 38—3 în timp ce for
mală secundă a Franței a depășit 
categoric echipele A ale R. F. Ger- 
manS si Snaniei.

Nu ce îndoim că forurile compe
tente și antrenorii vor face totul 
pent-u ca echipa noastră națio
nală să realizeze rezultate cîf mal 
bune. Am observat însă la întîlui- 
rile care au avut toc cu „Har- 
lequinii** ci echipele noastre nu 
posedă suficient anumite noțiuni 
de tehnică si anime

a) nu folosesc „marginea lun
gă" in atac :

b) nu cunosc „gTămada în
toarsă". mai ales în apropierea bu
tului advers, pentru a lansa, cu 
toate șansele de reușită, atacul pe 
partea închisă ;

c) . nu aplică „driblingul" grupat
Progresele tehnice ale echipelor 

noastre sînt evidente (mă refer im 
special la grămada spontana și 
placaje). Ceea ce insă ar trebui să 
dea de gindit celor ce răspund de 
pregătirea tehnică și tactică a 
echipei noastre naționale, este fap
tul că — după plecarea Harle- 
quiniîor — în campionatul trecut, 
ca și în acest început de sezon 
echipele noastre au desfășurat un 
joc dezlînat, de multe ori confuz, 
bazat in special pe condiție fizică 
și forță. la.r liniile de trei sferturi 
au acționat și acționează de-a 
dreptul supărător, fie din cauza 
talonajului sau deschiderii prea 
lente, fie din cauza unei defec
tuoase așezări pe teren, lipsită de 
ad'ncime, și în special a șarjelor 
laterale (Fane Ghiondea, Nanu 
Radu și alții). '

Un alt element care frînează în 
mod îngrijorător sportul cu ba
lonul oval în dezvoltarea sa este

Iată-I pe Novacek împărțind fieri spectatorilor, la Tsien-Tsin. cn 
ocazia turneului efectuat în R. P.

buie sport? Pini acum n-ai Jăiut 
și nu s-a întimplat nimfe... Mai 

•bine vepi-ți de școală.'*. Dw 
Armand Novacek i-a ascultat nu
mai pe... jumătate. Adică Iți ve
dea de școală cu aceeași seriozita
te ca și înainte, dar nu a părăsii 
nici terenul de baschet. Stirșitul 
anului școlar 1953—1954 i-a adus 
diploma de merit care sa atribuie 

concepția greșită a tuturor arbi
trilor, care nu vor să înțeleagă 
că și in rugbi, ca in oricare alt 
sport, trebuie să ai dreptul să 
„profiți" de grețe*la adversarului• 
In ultimii ani au condus la noi 
cițrva admirabili arbitri străini 
ca francezul Taddei, englezul Co
oper șl aîții. Arbitrii noștri con
tinuă să aplice însă regulamentul 
în mod mecanic și să fluiere la 
tot pasul (mă refer In special la 
Manoileafiu,. Krantz ș. a.). Este 
timpul ca ei să-și revizuiască con
cepția greșită asupra arbitrajului 
și să aplice, în sfîrșft, „legea a- 
vantajntui**.

In fine, socot că se pune prea 
mult acceniul pe campionat și că 
nu se organizează suficiente 1n- 
tilniri amicale și demonstrative 
(in provincie), în care rezultatul 
să nu fie chiar pe prim plan.

Lotul național trebuie pus în si
tuația de a ÎHca cu fiecare echi
pă de club din categoria A, pen
tru a-și desăvîrșt pregătirea, iar 
întîlnirile să fie programate și în 
provincie.

In felul acesta cred că echipa 
națională îți va căpăta sudura ne
cesară și va face totodată o bună 
propagandă rugbiului nostru.

Prof. GH. TANOV1CEANU

Desfășurarea campionatului de scrimă 
umbrită de numeroase defecțiuni mecanice

CLUJ. 5 (prin telefon de ia tri
misul nostru). — Cei rare cu
noșteau programa! competition»! al 
scrimei, se așteptau, probabil, ca 
în ziarul nostru de azi să poată 
cerceta clasamentul turului campio
natului de floreta băieți, categoria 
A. Cu toate acestea, clasamentele 
nu se găsesc în coloanele ziarului. 
De ce? Pentru simplul motiv că 
pînă la ora Închiderii ediției cele 
28 de meciuri programate nu s-au 
putut desfășura in întregime. Pri
cina : nenumăratele întreruperi pro
vocate de defecțiunile mecanice ale 
instalației de arbitraj electric. Prin 
urmare, problemele ridicate de noi 
cu cîteva zile în urmă — respectiv 
cele privind lipsa de materiale o'.ec- 
trice — s-au făcut din păcate re
simțite. Astfel, la ora cînd te
lefonez s-au terminat doar 18 me
ciuri. Din desfășurarea acestora a 
reieșit o diferență apreciabilă în
tre 4 echipe fruntașe — C. C. A. 
(campioana din ultimii 5 ani), Pro
gresul F. B., Dinamo Cluj, Știința 
Tg. Mureș — și restul... plutonu
lui format tot din 4 echipe (Pro
gresul Oradea, Energia PIoești, E- 
nergia Satu Mare și Progresul 
Cluj). Campionii nu au pierdut 
pînă acum nici un meci, dar ii aș
teaptă două întîlniri foarte grele 
cu Progresul București și Dinamo 
CJuj. .

La ora cînd telefonez, dinaruo- 

Chineză de baschetbalist ii noștri, 
celor mai buni elevi.

încetai cu încetul, după ore di 
aatrenament rare uneori 1 s au 
părut lungi și obositoare, basche 
tul I-a cucerit pe de-a întregul pe 
Novacek. Mai mul, a cucerit și 
familia sa: Joia, împreună 
un unchi, vine regulat la meciuri. 
Face clasamente, (ine o adevăra
tă contabilitate a partid-: iar /ucate 
de echipa noastră — h'nergia Bu
curești — in diverse competiții, a 
punctelor înscrise etc., și totdeau
na are grijă să mg anunțe cu 
multe zile înainte despre mer.i'd 
care urmează, despre caracteristi
cii»; echipei pe care o vom intil- 
ni", povestește Armand.

Astăzi, Novacek este unul din
tre cei mai talentați jucători ro- 
mlni de baschet. Adevărata sa va
loare > ieșit în evidență, în spe
cial în vara anului trecut, cînd a 
fost introdus în lotul reprezenta
tiv. unde în afară de antrenorul 
Alex. Popescu a mai avut ca pre- 
țioși sfătuitori pe Vasile Popescu 
șl Constantin Herold. Turneele din 
Egipt („Cupa Eliberării") și .< 
P. Chineză, unde el a. fost unul 
din oamenii de bază ai echipei, au 
avut însă un cuvint hotărîtor în 
dezvoltarea talentului său. Intere
sant de remarcat este faptul că 
deși a îmbrăcat de 13 ori tricoul 
echipei naționale, anul acesta j"a- 
că pentru prima dată în campio
natul primei categorii ?

Armand Novacek poate fi 
un exemplu pentru misty hneri 
care încă n-au înțeles că a ii 
sportiv fruntaș, nu îqsemncază 
să-ți neglijezi studiile. Pentru a 
ilustra acest fapt e suficient să 
arătăm că el a trecut toate exa
menele anului I La I.M.F. Bucu
rești cu „foarte bine".

lată. un jucător care nu poate 
fi sancționat pentru.. „greșeli 
personale!'1

MIRCEA TUDORAN

>.viștii clujeni au pierdut surprinză
tor la Progresul F.B. cu scorul de 
11-5, intr-un med in care nici Or
ban și nici Uray nu s-au mai com
portat ca în meciurile precedente. 
Astfel, în acest moment, echipa 
C.C.A. este urmărită, îndeaproape 
de două formații (Progresul F. B. 
și Dinamo Cluj), fiecare cu cîte o 
infrîngere, și chiar de Știința Tg, 
Mureș, care a suferit două înfrîn- 
geri. Celelalte formații luptă pen
tru locurile IV-VIII.

Pînă în momentul de față, cea 
mai bună comportare dintre cei 36 
floretiști angrenați în dispută au 
avut-o Tudor Hie, Zoltan Uray și 4 
din componenții lotului de juniori, 
care urmează să ne reprezinte Ia 
campionatele mondiale de la Var
șovia — respectiv Tanase Mure
șean, Atila Csipler, Nicolae Laszio 
și Sorin Poenaru. Faptul că acești 
4 tineri „merg bine“ constituie una

A doua etapă a campionatului de tenis 
de masă al categoriei A

Tn__— cea de a doua etapă a câm- 
Dionatulul republican de tenis de 
masă sînt programate mîine urmă
toarele meciuri: echipe bărbați: Cluj: 
Progresul-Progresul Buc., Reșița: 
Enorgia-Flamura roșie Buc., Bucu
rești: Voința L.M.-Energia Buc. (par
tida va 'avea loc astăzi), știlnța-Vpe

După încheierea campionatului 
R Pi.. cea mal importantă compe
tiție de schi din acest sezon a 
rămas Cupa R.P.R., a cărei desfă
șurare va avea loc în trei etape. 
Prima se dispută azi și mîine în 
jurul cabanei Piatra Arsă și este 
rezervată fondiștilor (10 și 15 km. 
seniori. 3 și 5 km. senioare).

Cfcleiaite etape ale Cupei R.P.R., 
care este organizată de Dinamo. 
Voința și C.C.A., se vor desfășura 
la 13—H. 30—21 și 27—28 aprilie.

WCUPA PA CU” LA BOX

Marți seara, în sala uzinei „Tim
puri Noi” din Capitală, s-a desfășu
rat cea de a treia reuniune din ca
drul competiției pugilistice „Cupa 
Păcii”. Din cele 11 meciuri progra
mate s-au disputat numai 7. C£1 
mai frumos meci l-au prilejuit „co
coșii” Gh. Vereț (Locomotiva ICCF) 
și Romeo Șerban (Voința Metalo- 
chtmic), victoria la puncte revenind 
primului. S-au mai remarcat: N. Ca
ii ța (Energia Mao-Tze-dun), ștefan 
Auriră (Energia Cl. Gottwald) și
Constantin Ivan (Metalul 23 Au- 
gust), care a făcut o partidă remar
cabilă în compania lui Petre Vizitiu. 
Cea de a patra reuniune va avea 
ioc marți 9 aprilie, cui începere de 
U ora 18, pe terenul Energia 23 
August din cal. Dubești (In caz de 
timp nefavorabil. în sala uzinelor 
..23 August**).

N. T abace k — coresp.
MTTNE. ETAPA LA LUPTE

Etapa a V-a (ultima a turului) pro
gramează mîine întîlniri la Cluj 
(Progresul București, Energia Re
șița. Voința Tg. Mureș, Energia 
Cluj), Baia Mare (FI. roșie Arad, 
FI. roșie Cluj, Progresul Lugoj. E- 
nergia B. Mare) și Satu Mare (Lo
comotiva Timișoara, Energia Orașul 
Stalin, Locomotiva Oradea, Dinamo 
satu Mare).

REPREZENTATIVA DE LUPTE A 
REGIUNII TIMIȘOARA IN TURNEU 

PRIN R.PJ, IUGOSLAVIA

Zilele acestea a fost perfectat 
turneul reprezentativei de lupte a 
regiunii Timișoara în R.P.F. Iugo
slavia, acesta constituind revanșa 
turneului întreprins anul trecut în 
tara noastră de reprezentativa Voj- 
vodinel (R.P.F. Iugoslavia).

Programul a tost astfel stabilit: 
28 aprhie — Zrenjanin, 22 xprilie 
— Paneeva, 24 aprilie — Belgrad, 
2S aprilie — Vrsac. In afară de 
Belgrad unde luptătorii romîni vor 
intil ni formația Partizan, în cele
lalte orașe reprezentativa Timișoa
rei va susține meciuri cu selec
ționatele respective. In vederea a- 
cestei deplasări a fost alcătuit un 
k>t care are următoarea înfățișare 
în ordinea categoriilor: Ofițeresea, 
cernea (Cristea), P. Popescu (I. 
Popesetn. Gh. Humili u (S. Kovacs), 
Gh. Te th (i. Fischer), N. Baciu (I. 
Io ne scul. Gh. Popov ici |L. Bujor), 
8. Szasz.

ULTIMUL CONCURS CICLIST 
IN VEDEREA „CURSEI SCINTEIT»
• Mîine. pe ryta Orașul Staiin-Fă- 

găraș și retur »e va desfășura ulti
mul concurs pregătitor pentru „Cursa 
Scînteii”. La acest concurs participă 
cei 16 concurenți ai lotului republi
can și cîte o reprezentativă a asocia
țiilor Dmamo București, C.C.A., Di
namo- Or. Stalin și Flamura roșie. 
Sosirea va avea loc pe stadionul 
Tineretului.
REORGANIZAREA COMISIEI CEN

TRALE DE RUGBI
Pentru buna desfășurare a activi

tății rugbistice și pentru o mai mare 
operativitate în realizarea sarcinilor, 
Comitatul pentru Cultură Fizieă și 
Sport de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri a aprobat reorganizarea co
misiei centrale de rugbi și a biroului 
după cum urmează: biroul comisiei 
centrale: președinte: Grigore Preo
teasa; vicepreședinți: Emu Drăgă- 
nescu și Mihai Ni cules cu; secretar: 
Aurel Ionescu; subcomisia competi
ții: Romulus Popescu; subcomisia

din puținele satisfacții ale celor 
care urmăresc întrecerile.

lată acum cîteva rezultate: Di
namo Cluj cu Energia PIoești 12-4, 
Progresul Oradea 13-3, Energia 
Satu Mare 11-5, Știința Tg. Mureș
9- 7, Progresul București 5-11; Pro
gresul București cu Energia PIoești 
11-5, Progresul Oradea 12-4, Ener
gia Satu Mare 14-2, Știința Tg. Mu
reș 6-10; Progresul Cluj cu C.C.A. 
0-16, Energia PIoești 5-11, Progre
sul Oradea 4-12, Energia Satu Ma
re 7-9, Știința Tg. Mureș 2-14; 
C.C.A. cu Energia PIoești 12-4, 
Progresul Oradea 13-3, Energia 
Satu Mare 13-3, •Știința Tg. Mureș
10- 6.

După terminarea ultimelor meciuri 
din campionatul masculin, urmează 
să se desfășoare, astăzi și mîine, 
prima parte a campionatului de flo
retă feminin.

RENATO ILIESCU

lnța Arad, Tg. Mureș: Dlnamo-Pro- 
sresul Satu Mare. Echipe femei: 
Cluj: Progresul-Progresul Buc.,
București: Voința P.S.-Energia Buc., 
Stilnta-Flamura roșie Oradea. For
mațiile Flamura roșie Buc și Voința 
Caret nu Joacă în această etapă.

ȘTIINȚA CONDUCE IN CAMPIO
NATUL ECHIPELOR DE ȘAH 

BUCUREȘTENE

• Lupta pentru întâietate în finala 
pe Capitală a campionatului repu
blican de șah pe echipe se menține 
foarte strînsă, fiecare dinti-e primele 
trei clasate actualmente (Știința, 
Energia și Dmamo) avînd șanse să 
termine învingătoare. De fapt, o 
luptă mai interesantă se dă' pentru 
locul 4, ultimul care asigură califi
carea în faza următoare a competi
ției. Aci numai deținătoarea „lan
ternei toșii” Progresul F.B. pare lip
sită complet de șanse.

Iată acum, rezultatele etapei a 4-a 
(desfășurată duminica trecută): Ștl- 
ința-Dînamo 3-3 (2), Progresul FB- 
Voința 2-6, Progresul Sănătatea-Pro- 
gresul ITB 4 jum. — 3 jum„ Ener- 
gia-Locom.oti.va 5-2 (D.

Clasamentul (înaintea etapei a 5-a): 
Știința 21 jum. (2), Energia 19 jum. 
(1), Dinamo 18 (2), Voința 16 jum. 
Locomotiva 14 (1), Progresul ITB
13 jum. (1), Progresul Sănătatea 

12. Progresul FB 9 (D.
D. Munteanu — coresp.

FINALELE CAMPIONATULUI DE 
HANDBAL DE SALA AL ȘCOLILOR 

PROFESIONALE

• Astăzi după-amtază, începînd 
de la ora 16, se vor disputa în sala 
Floreasca jocurile finale ale cam
pionatului de handbal de sală al șco
lilor profesionale din București. Pro
gramul prevede 1> meciuri, dintre 
care 7 de băieți și 3 de fete. Jocu
rile decisive, adică cele pentru locu
rile 1-2, vor avea loc la ora 1», 
19.45 și 20.4$. Pentru a putea da po
sibilitatea elevilor și elevelor să-șt 
urmărească și să-și susțină echi
pele, organizatorii (subcomisia de 
juniori din comisia centrală de hand
bal) au hotărît ca intrarea să fie 
gratuită.

A ÎNCEPUT CONSFĂTUIREA P® 
TARĂ A ANTRENORILOR ȘI AR

BITRILOR DE OINĂ

• Ieri a început în Capitală con
sfătuirea pe țară a antrenorilor și 
arbitrilor de oină. Cu această oca
zie au fost prezentate o serie de re
ferate privitoare la dezvoltarea jo
cului de oină, precum și la modifi
carea unor articole ale regulamentu
lui de joc.

CONCURSURI CICLISTE POPULARE

• Mâine se vot’ desfășura pe șo
seaua Urziceni (în organizarea co
misiei orășenești de ciclism) con
cursuri cu caracter popular deschi
se următoarelor categorii: avansați, 
juniori, semicurse, oraș, fete și șco-
llari/^» «w 1 •• WW ” W

Adunarea participanților la ora 
8,30 la km. 10.500 pe șoseaua Bu
curești—Urziceni.

ÎN CAPITALĂI’. • « Ifi
AZI ‘ •

TENIS DE MASĂ. Sala Energia 
Utr. Aurora nr. 1) ora 17,30: Ener
gia București — Voința Lemn Mo
to ilă (m ase ulin).

ȘAH. — Etapa a V-a a Campiona-' 
tuiui' republi-can pe echipe (ora 
10): Locomotiva — Știința (sala bd. 
Dinicu, Golescu 38) Progresul ITB 
— Energia (Șoseaua cel
Mare 99), Voința — Progresul S-ă-' 
nătatea (str. Halelor nr. 7), Di
namo — Progresul F. B. (Sos. 
Ștefan cel Mare).

MIKNE

FOTBAL. — Stadionul RepubHcU, 
ora 14,45: Locomotiva Gara de Word
— Locomotiva Constanța; ora 16,45: 
Locomotiva București — Flamura 
Roșie Arad; Stadionuț Dinamo, ora 
14.45: Știința București — Progre
sul Suceava; ora 16,45: Dinamo Bu
curești — Energia Steagul Roșu 
Orașul Stalin; teren CAM, ora 

10,30: Flamura Roșie F.C. — Fla
mura Roșie Giurgiu.

RUGBI — Teren Dinamo ora 9,30: 
Dinamo Buc. — Energia I.S.P.; te
ren PTT, ora 10: Locomotiva PTT
— Energia Republica; teren Tinere- 
ret ului n. ora 15,30: CCA — Pro
gresul F.B.; teren Tineretului IV, 
ora 16,30: Știința Inst. Mine — Lo
comotiva Grivlța Rosie.

ATLETISM. — Raionul CFS 1 Mai 
de la ora 1» plecarea în finala 
Cupei de Primăvară, ia marș.

NATAȚIE. — Bazinul Floreasca 
ora 9,30: concurs de verificare al 
lotului R.P.R.; de la ora 10.30: 
meciuri de polo pe apă în cadrul 
Cupei Primăverii.

TENIS T)i MASĂ. — sala IPG * 
(str. Eugen Stătescu nr. 6) ora 
8,30: Știința Buc. — Flamura Roșie 
Oradea (fem.); ora 10: Știința Buc.
— Voința Arad (mase.); sala Ener
gia, ora 10: Energia Buc. — Voință 
•P.S. (fem).

CICLISM. — Șoseaua București
— Urziceni km. 14,508 concursuri 
populare.

HANDBAL. — Stadionul Giuleștt, 
ora 10,30: Locomotiva G.N. — Ști
ința Galați (mase.); Stadionul DV» 
namo, ora 11,30: Dinamo Buc. —
C. S. Marina Constanța (masck •» 
Stadionul Tineretului, teren I ora 
17: CCA — Recolta Jimbolia ș 
(mase.).

ȘAH. — Etapa a Vl-a a Campiona
tului republican pe echipe (ora 10): 
Știința . — Progresul F.B. (Piața 
Buzești 2);. Progresul Ș^aiătatea —, 
Dinamo (str. Buzești 1’4); Energia
— Voința (str. Duca Stroici 13) Lo
comotiva —. Progresul ITB (Bd,. 
Dini cu Golescu 38). ___ .



Brasul „submarm” a căzut,
din nou, în

Ca și la polo pe apă, modifică
rile aduse regulameniului de înot 
de Către Congresul Federației In
ternationale de Natafie vor intra 
în vigoare de la 1 mai. In marea 
lor majoritate, aceste modificări 
se referă la stilul bras. Cea mai 
importantă dintre ele sună ast
fel: „Este interzis de a se mai 
înota sub apă cu excepția unei 
mișcări inițiale a brațelor ți pi
cioarelor după plecare și după 
întoarceri". Dispoziția este urma
tă de o precizare, după care, un 
înotător este socotit .sub apă" a- 
tunci cînd nici o parte a corpu
lui său nu se află la suprafață. 
Nu trebuie trecut cu vederea fap
tul că înotul .submarin" folosit 
de filipinezul Ildefonso ca X de 
ani în urmă, a părut o singură 
dată „demodat" și anume atunci 
cînd a fost introdus brasul .flu
turai" '(mișcarea brațelor peste 
apă)- Apoi, prin separarea brasu
lui de fluture el a revenit ,.en 
vogue"; toate numelș mari ale 
brasului mondial au adoptat 
brasul submarin și la Olimoiada 
de la Melbourne din S finaiiști... 
numai australianul Gatheercoie a 
înotat un bras com.-det. la su
prafață.

Care să fi fost atunct motivele 
care au determinat pe cei pre
zervi la congres să renunțe, in 
unanimitate, ba acest proaedeu 
recunoscut mai rapid ? Unul sin
gur : e[ a primit oprobiul medici
lor sportivi pentru simplul mo
tiv — și după părerea noastră 
foarte just — că brasul sub apă 
distruge organismul sportivului.

Așadar, după 1 mai cifrele 
care vor mana performanțele 
înotătorilor în stilul bras vor di
feri, foarte mult de cele vechi. 
Specialiștii nu vor mai considera 
valoroase performanțe realizate

Activitatea șahista internaționala
TURNEUL DE LA BRATISLAVA 
S-A INQțiElAT CU O SURPRIZA: 
ÎNVINGĂTOR CEHOSLOVACUL 

KOZMA !
BRATISLAVA 5 (prin teielon). 

înainte de desfășurarea ultimelor 
trei runde s-au jucat partidele în
trerupte anterior, soldate cu ur
mătoarele rezultate: ȘefeiPrame- 
schuber 1—0; Kozma-Opocnesky 
1—0; Kozma-Plater 1—0; Șandor. 
Zitta */2—*/2; Filip-Plater >/2—'Iu

Runda XI: Șefc-Herink 1—0; 
Sandor-Trinkov 1—0; Filip-Fuchs 
1—C. Partidele: Prameșchuber-.
Zitta, Ghițescu-Bertok, Opocensky* 
Plater, Kozma-Blatny s-au termi
nat remiză.

Runda XII: Opocenskv-BLatny 
1—0; Kozma-Fuchs 1—0; Zitta-- 
Platter 0—1. Partidele: Șefc-Filip, 
Prameschuber-Trinkov, Șandor-Ghi- 
țescu, Bertok-Herink s-au terminat 
remiză.

Runda XIII: Filip-Bertok 1—0; 
Șandor-Herink 1—0; Blatny-Plater 
1—0; Kozma-Șefc 1—0. S-au dat 
remiză partidele: Zitta-Trinkov,
Opocensky-iFuchs și Ghițescu-Pra- 
meschuber.

Clasamentul final al turneului 
se prezintă astfel: 1. Kozroa 
(Ceh.) 9 p.; 2—3. Filip (Ceh.) și 
Bertok (lug.) 8V2 p.; 4. Peev-
Trinkoy (Bul.) 8 p.; 5—6. Șefe 
(Ceh.) și Sandor (Ung.) 7*/2 p.;

AFACERILE ÎNAINTE 
DE TOATE

Bazinul- olimpic de la Melbourne 
își trăiește ultimele zile ca loc 
de desfășurare al competițiilor de 
înot. După cum a anunțat admi
nistrația lui „Olimpic Park", sub 
tutela cărui se află țoale amena
jările făcute cu prilejul locurilor, 
cada bazinului va fi acoperită cu. 
o podea de parchet astfel ca în 
clădirea care a fost martora mari
lor vectorii olimpice ale înotători
lor australieni, să poată fi orga
nizate concerte și reuniuni dan
sante. La nevoie, „bazinul’ va 
găzdui și competiții de box și 
lapte. Această hotărlre a fost mo- 
Hvcttă de faptul că bazinul de 
înot, ca aiare, nu-și poate acoperi 
cheltuielile de întreținere.

La întrebarea ..ce se vor face 
înotătorii" administrația nu a dat 
nici un răspuns...

SPORTIVUL NU TREBUIE 
SA G1NDEASCA

...Senzație la Cleveland! Echipa 
locală de fotbal (american, bine
înțeles) „Cleveland Brougs" a 
clștigat cu scorul de 40—0 meciul 
cu o formație fruntașă din Akron. 
Expi/ând succesul, ziarele de sea

dizgrație...
— pe distanța de 100 m. în jurul 
a l.IOJ), pe 200 m. în jurul a 
2:35j0 — d-„ se vor mulțumi să 
sublinieze ca timpuri remarcabile 
performanțe reușite în iurul a 
1:15/) (100 m.) șt 2:40/) (200
m.).Și r.oi dealtfel conducîndu-ne 
după aceste considerente am 
subliniat performanța realizată de 
Heitz (2:45D pe 200 m.) simSăta 
trecută. ■

O altă modificare, de astă da
tă parțială, a fost adusă articolu
lui: 56, paragraful A. lată textul 
modificat: . Mîinile ptecînd de la 
piept, trebuie întinse împreună, la 
suprafață sau sub suprafața apei 
ți readuse simultan ți simetric, cu 
o'extensie ewvtrfsrS laterals", in 
puținul timp care a mai rămas 
pini la 1 mai, antrenorii șj îno
tătorii noștri vor trebui să aplice, 
în timpul pregătirilor, noile modi
ficări aduse regulamentului de 
înot. Deși acestea au fost aduse 
la cunoștință cadrelor noastre teh
nice în timp util, practica a arătat 
că ele nu sini aplicate după litera 
regulamentului. Ultimul concurs 
desfășurat în Capitală, a arătat 
că nici antrenorii șl deci nici spor
tion nu cunosc, sau nu aplici în
că noul regulament. Un exemplu 
negativ tn această privința tl con
stituie înotătorul Al. Schmaltzer 
care — în cursa ciștigată de Fetix 
Heitz — a folosit pentru propulsie 
tracțiunea brațelor înapoi intin- 
zîndu-le de-a lungul coapselor. 
Or, noul regulament după cum 
am văzut, este destul de clar: 
brațele trebuie readuse simultan și 
simetric cu o extensie circulară la
terală. Ceea ce atît Schmaltzer, 
dar mai aies antrenorul său I. 
Frincu au recunoscui că nu au 
știut.

G. N1COLAESCU

7. Ghițescu (R.P.R.) 7 p.. 8. Zilta 
(Ceh.) 6 p.; 9 Fuchs (R.D.G.) 
5l/a P-; 10—12. Biatny (Ceh.), 
Hermk (Ceh.) și Plater (Pol.) 
5 p.; 13. Praanesch liber (Austria) 
4’/2 p.; 14. Opocensky (Ceh.) 4 p. 

BOTVINIK A REDUS 
DIN HANDICAP

A doua jumătate a meciului de 
șah pentru titlul de campion al 
lumii a început sub semnul suc
cesului lui Bot vie ik. Juctod exce
lent pr.rtida a X!II-a. campionul 
mondial a întrerupt intr-o poziție 
net superioară. A doua zi, fără 
sa fhai reia "jocul, Smîslov s-a re
cunoscut învins. In felul acesta 
scorul a devenit 7—6 în favoa
rea lui Smîslov.

DOI LIDERI
LA BUENOS AIRES

Lncepînd cu runda a XIII-a ma
rele turneu internațional de șah 
din Argentina și-a mutat locul 
de desfășurare de la Mar del 
Plata la Buenos Aires. Cei doi 
mari maeștrii sovietici Keres și 
Kotov și-au continuat șirul victo
riilor învingînd, primai pe'Panno 
și Alberti, cel de al doilea pe In- 
cutto și Eliskases. Najdorf a re
mizat în runda a XlV-a, fiind a- 
juns în clasament de Keres. Ambii 
au acumulat acum I2*/e puncte. 
Kotov are 12 puncte, iar Panno 
10 puncte.

ră au arătat că această victorie 
se datorează (exclusiv) unui oare
care George Sarles, care după 
mul ți ani de muncă a confecțio
nat niște minuscule aparate de 
radio (6 x 1 crh;) și le-a montat 
in căștile jucătorilor. In felul a- 
cesta antrenorul echipei, Paul 
Brown, a avut posibilitatea să-și 
îndrumeze jucătorii în tot cursul 
meciului.

Iată o invenție care scutește pe 
fotbaliștii americani de „plictise
lile" glndirii creatoare In timpul 
meciului. Pentru ei nu se mai 
pune problema ce trebuie făcut in
tr-un moment dificil de joc, cum 
trebuie răspuns tacticii adversa
rului. Ceea ce făcea înainte cre
ierul rezolvă acum simplu vocea 
„bossului" Brown. „Bossul" gîn- 
dește pentru toți. Jucătorilor nu 
le rămlne deed să se miște ca 
niște marionete. Constructorul in
tenționează să perfecționeze apa
ratura. Fiecare club ar arma să 
primească posturi de radio-recepție 
și lungimi de undă pentru enusie.

Actualități sportive
La începutul lunii martie mișcarea sportivă din 

țara noastră a ir Mi un eveniment de seamă: s-a 
desfășurat Congresul de constituire a Uniunii ce
hoslovace de cultură fizică. Cu acest prilej a fost 
ales Comitetul de conducere, au fost trasate sar
cinile imediate care stau in fața mișcării sportive 
cehoslovace. In fruntea noii organizații a fost aies 
ca președinte, după cum se știe, Fsanăset. Vcdslon. 
Una din sarcinile principale trasate Uniunii este 
aceea de a atrage un număr tot mai mare de ce
tățeni spre practicarea 
sportului, gimnasticei și 
turismului. O atenție deo
sebită se va acorda edu
cației fizice a tineretului 
școlar.

Cehoslovacia numără astăzi nu mai puțin de 
21 patinoare artificiale, astfel că hocheiștu s-au 
putut întrece pută la s fircite! lunii martie, iar la 
Praga, Ostrava și Opac-a unde aceste patinoare 
sini acoperite, se voede juca hochei' pe gheață și 
in luna aprilie. Zilele acestea a luat sțirsi! cam
pionatul de hochei al țării, titlul revenind forma
ției Ruda Huezda din Brno.

Concomitent cu meciurile de hochei, șj-au început 
activitatea fotbaliștii care se întrec în campionatul 
țării. De asemenea au amil loe si primele meciuri 
internaționale dintre echipe de dub. Reprezentativa 
țării va deschide sezonul internațional ia 1 mai.

---------------------------- ț 
din R. Cehoslovacă
juc'md cu echipa Țârii Galilor în cadrul prelimina
riilor campicnaiulzi mondial.

Un eveniment de seamă îl va constitui fără în
doială cea de a X-a ediție, jubiliară, a Cursei 
Păcii. Sicriul se va da după cum se știe la 2 mai 
la Praga. Pregătirile cicliștilor noștri sini în plină 
desfășurare. 14 din. cei mai buni ralieri se pregă
tesc in localitatea Vrana?. Sfaturile populare ale 
localităților aflate pe traseul celor 4 etape care 
se vor desfășura pe teritoriul cehoslovac au în

cepui pregătirile în ve
derea unei cit mai bune 
organizări.

-inul acesta Praga va 
găzdui două competiții 
sportive internaționale de

mare anvergură: campionatele europene de box 
cart vor avea loc între 25 mai și 1 iunie și cam
pionatele mondiale de tir cu arcul, programate între 
16—21 iulie. Organizatorii ambelor competiții fac 
de pe acum toate pregătirile pentru burta desfășu
rare a întrecerilor.

La campionatele mondiale de tir cu arcul vor 
participa aproximativ 130 de sportivi din lumea 
întreagă. Vor fi prezențl cei mai buni trăgători din 
Suedia, Pdlonia, S.U.A., Franța, Elveția. Anglia etc.

JINDRICH PEJCHAR

j SCRISOARE DE LA PRIETENI

Pregătiri pentru ediția jubiliară
a „CURS El P AC11“

Zilele trecute a avut loc la 
Praga ședința Comitetului Infer- 
națjonal de organizare a celei de 
a X-a ediții a cursei cicliste 
Praga-Berlin-Varșovia. Cu această 
ocazie au fost rezolvate o serie 
de probleme legate de buna des
fășurare a competiției.

Secretariatul internațional al 
„Cursei Păcii" își va începe acti
vitatea la 24 aprilie — cu 3 zile 
înainte de sosirea echipelor par
ticipante. „Cursa Păcii", care va 
pomi anul acesta de la Praga. va 
fi urmărită și. de cîțiva invitați 
de onoare, printre care și repre
zentanți ai Uniunii Internaționale 
de Ciclism. S-a făcut cunoscut că 
președintele U.C.I., dl. A. Joinard, 
va urmări cursa pînă la Leipzig 
unde va fi schimbat de către se
cretarul U.C.I., Chesal. A mai 
fost invitat și vicepreședintele 
U.C.I., Wilwertz (membru al gu
vernului luxemburghez).
CICLIȘTII POLONEZI SE AN
TRENEAZĂ IN LOCALITATEA 

BARDO

După reîntoarcerea din Bulga
ria, cicliștii polonezi și-au conti
nuat pregătirile mai tatii la Var
șovia și apoi la Bardo (Silezia 
inferioară). Aci se află următorii 
cicliști: Wjeckowski, Bugalski,
Chwiendacz, Czarnecki, Kowalski, 
Paradowski, Janckowski, Grabo
wski și Bedinski. Ei stat anțienați 
de Nowoczek și Michalski. Desi
gur, pare curios faptul că din 
tormația poloneză lipsește cîștigă- 
torul ediției de anul trecut a 
„Cursei Păcii", ciclistul Krolak. A- 
ceșta s-a făcut vinovat de unele 
manifestări incompatibile cu ca
litatea de sportiv de tip nou, fiind

Antrenorii se și gindesc la posi-' 
bllitatea de a bruia posturile j 
adverse șt de a se apăra împotri-' 
va bruiajului. In situația creatăț 
paraziju pot decide un meci. 1

NUMELE CEL MAI POTRIVIT

Anul trecut a stunit vîlvă. 
hotărîrea ziarelor „L’EQUIPE~\ 
și „PARISIEN LIBERE", or- 
ganizatorii principalelor curse' 
cicliste profesioniste din Franța.ț 
de a exclude din competițiile pe' 
care le patronau pe reprezentanțiiț 
așa-ziselor firme extrasportive, (de1 
biscuiți, cerneală, aperitive, pasteț 
de dinți, creme de ghete, lichio
ruri etc.). |

Aflăm acum că „extrasportivii". 
reuniți într-o ședință au ajuns la\ 
concluzia că denumirea ce li se a- 
tribute nu corespunde realității șt‘ 
că, de fapt, ei sînt niște verita-, 
bili .psociați sportivi". In conse
cință, ei socotesc că. li se cuvine^ 
de drept să fie reprezentați în a- 
ceste competiții. ,

Țirund seama de veniturile fabu
loase pe care acești patroni le rea
lizează de pe spinarea sportivilor,, 
socotim că ambele denumiri sînt 
de fapt improprii și că li s ar l 
potrivi cel mai bine aceea de 
„exploatatori sportivi**

z
Cicliștii escaladează faimosul urcuș „Zidul Merane". Pe primul plan 
polonezul Wisniewski (aspect din ediția a IX-a a „Cursei Păcii").'

suspendat din activitatea sportivă pe 
timp de 3 ani. De curînd, Krolak 
a trimis o scrisoare Federației 
poloneze de ciclism prin care își 
recunoaște vina și roagă să fie 
absolvit de pedeapsă. Acalizind 
cererea fui Krolak, forările în 
drept au hotărît să-i reducă pe
deapsa Ja un an. Aceasta înseam
nă insa că la ediția jubiliară a 
„Cursei Păcii" Krolak nu va putea 
lua parte.
R.D. GERMANA FĂRĂ TUELLER 

ȘI MALITZ

Lotul cicliștilor din R. D. Ger
mană cuprinde următorii rutieri: 
Schur, Henning, Braune, Gruen- 
wald. Wustrow, Znnmermann, Gra
be, Hagen, Stolper, Meister II și 
Schober. După cum se vede, din 
formație lipsesc Malitz și Tueller 
care au avut o comportare deose
bit de bună în Turul Egiptului 
unde au ocupat primul și respec
tiv ai doilea loc în clasamentul 
general individual. Motivul pen
tru care lipsesc din formația R. D. 
Germane este următorul: în „Cursa 
Păcii" sînt multe etape de munte 

O victorie clara a popicarilor noștri

Selecționata Voința—Medvedgrad Zagreb 
4821 p. d.—4868 p. d.

In cel de al treilea meci al turmeului pe care-1 întreprind >1 
țara noastră, popicarii clubului Medvedgrad din Zagreb, au trebuit 
să se declare din nou învinși, de data aceasta în fața reprezentanți
lor asociației Voință. Sportivii noștri, care au beneficiat de aportul 
a trei maeștri ai sportului, au înscris în palmaresul lor o victorie 
netă la o diferență de 153 popice doborâte (4821—4668). Chiar în 
prima întilnire directă, maestrul sportului J. Micoroiu, în deosebită 
formă, realizează în fața lui Borovac un avantaj de aproape 100 
puncte (861—764). In continuare, maestrul sportului Tiberiu Szemany, 
cu cele 794 p.d. este depășit ușor de Pongraț (801), dar următorii 
doi sportivi romîni măresc avantajul: Kalman Cocoș 782 p.d. — 
Putanek 748 p.d., Francase Mi col a 792 p.d. — Legac 746 p.d. Astfel, 
după prima zi de concurs Voința conduce cu 170 puncte. Ultimele 
două întreceri ale partide» se soldează cu următoarele rezultate: 
maestrul sportului Alexandru Andrei 787 p.d. — Teresak 812 p d. 
Petoe Buhăiescu 806 p.d. — Rajcic 797 p.d. Intilni.rea a fost con
dusă cu competență de arbitrai de categoria I, Mihai Georgescu. 
Popicarii iugoslavi vor susține sîmbătă și duminică la Petroșini, 
cel de al patrulea meci.

cu care aceștia nu se pot acomo
da. Atlt Tueller, cît și Malitz au 

hotărît să participe numai la curse 
pe distanțe scurte.

OESTERGAARD PREGĂTEȘTE 
LOTUL CICLIȘTILOR DANEZI

Un vechi participant Ia „Cursa 
Păcii", Wedell Oestergaard, ac
tualmente în vîrstă de 33 ani, a 
devenit antrenorul cicliștilor da
nezi pe care îi pregătește acum 
pentru ediția jubiliară a tradițio
nalei întreceri cicliste. Ținînd sea
ma de faptul că cicliștii Andersen, 
Ravn și Lynge au trecut la profe
sionism s-ar părea că valoarea 
formației daneze a scăzut întrucît- 
va. Oestergaard a declarat însă 
că va putea pregăti pe elevii săi 
în așa fel încît Danemarca să 
joace și anul acesta uri, rol de 
frunte în desfășurarea competiției.

Iată lotul din care va fi selec
ționată echipa: Daigaard, H. E. 
Petersen, B. Petersen, Cristensen, 
Paulsen, Goerensep, Rosenkrantz 
și Trompson.



Reprezentativa de lupte a R P. Romîne 
întâlnește selecționata R. Cehoslovace
PRAGA 5 (Prin telefon). După 

a întrerupere destul de mare, lup
tătorii cehoslovaci au din nou o- 
cazia să "volueze în fata publi
cului sportiv din Prug-i, Hodonin 
și Bratislava cu prilejul întîlnLi- 
lor cu luptătorii romîni

Trebuie să recunoaștem că în 
ultimii ani, luptătorii romîni au 
atins o valoare europeană și au 
obt>nut numeroase succese fiind 
adversari de temut pentru orice e- 
chipă reprezentativă. In vederea 
acestor întîtniri, luptătorii ceho
slovaci s-au pregătit cu o deose
bită grijă dorind să realizeze re
zultate cîl mai bune. Ți’iînd sea
ma de faptul că și la campiona
tele mondiale desfășurate cu doi 
ani în urmă la Karlsruhe, luptă
torii romîni au realizat, în ge
neral, perfoimanțe mai bune de- 

cît luptătorii cehoslovaci, a- 
ceștia din urmă vor trebui să de
pună maximum de efort pentru a

obține un rezultat cît mai onora
bil.

Pentru înttlnirea de duminică, 
federația de lupte a alcătuit urmă
toarea echipă în ordinea catego
riilor : Zeman, Dvorak, Stanicky 
(Dokladal), Simek (Osman). Ma- 
tousek, Sekal (Soucek), Vrzal, 
Harencik (Șirnek). Luptătorii din 
raranteză vor evolua cu prilejul 
Titîlnirifor de ta Hodonin și Bra
tislava. Din lista luptătorilor lip
sesc greul Ruzicka care a fost 
bolnav în ultimul timp și nu este 
pus la punct cu antrenamentul 
— și Atanasov, care — de ase
menea — nu este în formă.

Vineri și sîmbătă au mai ple
cat la Praga pentru a întări for
mația R.P. Romîne, care a între
prins un turneu prin R. F. Ger
mană, A. Ruzsi (cat. 52 kgr.J, 
D. Cuc (cat. 67 kgr.) ți M. Be- 
lusica (cat. 79 kgr.).

Reprezentativa de juniori a 18. P, R« 
a întrecut pe cea a Austriei cu 5*1 (3*0)

VIENA 5 (prin telefon). — 
Joi la Graz, selecționata de ju
niori a R.P. Romîne care va participa 
la Turneul Internațional de fot
bal din Spania, a susținut ul
timul joc de pregătire in compa
nia echipei naționale de juniori 
a Austriei, de asemenea partici
pantă la același Turneu. Jocul 
a început la lumina zilei și s-a 
terminat Ia lumina reflectoare
lor.

INTILNIREA — URMĂRITĂ DE 
APROAPE 8000 DE SPECTATORI 
CIFRA RECORD PENTRU UN 
MECI DE JUNIORI — S-A ÎN
CHEIAT CU VICTORIA BINE
MERITATA A SELECȚIONATEI 
R.P.R. LA SCORUL DE 5-1 
(3-0).

Și de data aceasta, echipa noa
stră a început cu trac jocul, dar 
— spre deosebire de partida de 
la Belgrad — și-a revenit curînd 
și chiar in prima repriză a dat 
un randament superior, deși com
portarea nu s-a ridicat la nivelul

Clmoeanu fi Motroc (văzuți 
Neaga)

de

(min. 60). Jocul acesta de pre
gătire a corespuns, dînd maigătire 
multă încredere echipei noastre 
care a 
viei — 
reșan - 
cin — Bîscă (Ivansuc), Raab 
(Bîscă), Mateianu, Nunu (Ghiță), 
Renye. Formația Austriei: Schmied 
— Garsenner, Gleschner. Linossi 
(Puffer) — Nickischer, Puffer 
fSkotîchikl — Launer. Toi-fccher, 
Skotschik (Nemetz), Schilling, Ol- 
lerer.

De la Viena — unde i s a făcut 
o primire foarte frumoasă — de
legația romînă a plecat la Bru
xelles și de aici își va continua 
călătoria în Spania. Selecționata 
a fost invitată să joace la Bru
xelles la aorilie. Contranro- 
puner ■ l-ă (7 aprilie) n a 
fost acceptată.

jucat în formația: Popo- 
Bărbulescu, Motroc, Mu- 

- Popescu (Lupu), Stan- 
Bîsci

ÎNTIMPINÎND PE VIITORII PARTICIPANT! LA TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH DE LA PLOEȘTI

Joi și vineri, sosirile șahiștilor 
străini care vor participa la tur
neul de la Ploești, au continuat 
la răstimpuri din ce în ce mai 
scurte. Au fost tot atîtea prile
juri de a face noi cunoștințe, ca 
și de a revedea prieteni întîlniți 
cu ani in urmă. In categoria din 
urmă intră P. Ivanov, secunda n- 
tul maestrului bulgar A. Kdarov, 
Pe Ivanov l-am cunoscut acum 
nouă ani la Bucureștii, cu prilejul 
meciului R. P. Romînă — R. P. 
Bulgaria, cind șahiștii ce’.or două 
echipe și-au împărțit victoriile, ter- 
minind la egalitate.

— Nu mai jucați în concurs 
maestre Ivanov? l-am întrebat pe 
oaspetele nostru, plimbîndu-ne pe 
Ca' ea Victoriei.

— Ba da. Am ieșit al zecelea 
la ultimul campionat al Bulgariei. 
Mai fac ceva greutăți tinerilor... 
D:ir ei sînt totuși mai tari. In 
șahul bulgcv generația tînârd de
ține acum o superioritate incontes-

gindesc desigur și la 
unul dintre talentele

labilă. Mă 
Kjolarov, __
noastre cele mai autentice. Dar 
să nu-l laud prea mult, căci re
fer sâ se recomande singur — 
arin rezultate — la turneul care 
va tncepe.

F-ără a încerca să-l dezicem 
pe Ivanov, trebuie să spimem că 
șahistui pe care îl va seconda la 
turneu, este un nume cunoscut în 
arena internațională. Locurile doi 
obținute la turneele internaționale 
de ta Erfurth și Ulan Bator sînt 
o excelentă carte de vizita. Tot 
al doilea a fost Kolarov și la 
ultimul campionat 
R. P. Bulgaria.

Dintre cunoștințele 
ie-am făcut cu acest 
parte și maestrul N. 
Moscova. Un tlnăc 

ochelari, foarte dezinvolt, coboară 
pe scara avionului „Aeroflot”, a- 
terizat în cursa regulată Mosco
va—București—Sofia,

Din convorbirea cu Kroghis

național al

noi pe care 
prilej, late 

Kroghis din 
slăbuț, cu

(urmare din pag. 1)

a- 
lor 
im-

pe de alta parte, aduce un mare 
pre/udiciu nu numai sportivilor a- 
cestor țări ci sportului in general. 
„DIE WELT“ sub.miază mai 
Ies faplul că în scrisoarea 
„sportivii sovietici nu vor să
pună nimănui punctul lor de ve
dere ci, sint gata să ascul*' pă
rerea deschisă a oricărui sportiv 
al lumii".

Snstiiutul de sondaj al opiniei 
pub.ice" din Danemarca a 
întreprins -o anchetă asupra 

hotăririi luate de forurile sportive 
d ,neze. „Să ne Intîlnim sau nu cu 
sportivii sovietici?" — a fost în
trebarea adresată sportivilor da
nezi. 60 la sută au răspuns aiir-’ 
mativ. iar numai 23 ia suță s-au 
pronunțat împotriva în-tllniritoc in
tre sportivii sovietici și danezi.

Ziarul „NEW-YORK HERALD 
TRIBUNE" a publicat scri
soarea sportivilor sovietici 

sub titlul ,.Kuț regretă barierele 
politice în sport". Este reprodusă 
textual întrebarea formuiată de 
sportivii sovietici: „Este oare nor
mal ca sportivii diferitelor țări 
să nu se poată întllni în compe
tiții prietenești.'"

Comentinu scrisoarea sportivi
lor sovietici, Miroslav Moil, 
redactorul șef al- ziarului 

„Ceskoslocenski sport’ scrie: „Ne 
amintim recenta evoluție a boxeri
lor sovietici In R.c. Germană, la 
Hamburg și Kiel, unde specictorli 
și reprezentanții cercurilor spor
tive au intîmpinat ou multă căl
dură și simpatie pe sportivii so
vietici. In acest exemplu vedem 
că dorința oamenilor cinstiți se

reacționare 
ar vrea să submineze pne- 
dintre sportivii tuturor (ă- 

lumii".
ucijtorit de tenis de masă 

'. Bulgaria, aflați 
în vizită în U.R.S.S. au 

răspuns personal la scrisoarea 
sportivilor sovietici: ..Ne-am con
vins din propria experiență — 
scriu N. Ivanova. N. Karaneșev, 
S, Sivacev, A. Boiadjieva — cit 
de folositoare slnt întîlnirrle cu 
sportivii sovietici, pe care nu ne 
jenăm să-i nuntim profesorii noș
tri. Ni se pare că și evoluțiile 
comune ale sportivilor sovietici, 
norvegieni, olandezi, danezi n-au 
rămas nefolositoare acestor spor
tivi. Nu putem crede că sportivii 
Olandei, Norvegiei, Danemarcei și 
Elveției ar fi aceia care n-ar dori 
să se tntllnedscă Cu sportivii din 
U.RS.S. Cu ații mai mult nu 
se poate admite că cei mai buni 
sportivi ai lumii să fie lipsiți de 
posibilitatea de a participa la cel 
mai mare eveniment sportiv mon
dial al anului 1957 — a lll-a 
ediție a Jocurilor Internaționale 
Prietenești de la Moscova".

opune acelor cercuri 
care 
tenia 
rilor

Jucijtorii de 
din R. P 
în vizită

ne-am completat datele pe care Ie 
știam despre șahistui moscovit. 
Este a 
ia parte la 
nai. Prima 
tat culorile 
campionatul 
de la Oslo, 
la masa a doua a echipei. Un an 
mai tîrziu ei sc afla la Goteborg 
(Suedia) ca secondant al maes
trului Iiivițki ta turneul interzo
nal.

Cei care i-au urmărit partidele, 
răsfoind filele revistei „Sabmait 
v S.S.S.R." pot să întregească de 
minune portretul lui K rog ins. 
Realizările sale la tabla de șah 
II recomandă ca un maestru cu 
joc deosebit de fin, un bun cu
noscător ai strategiei moderne. 
Sînt miriți care îi consideră ca 
fiind — împreună cu Spasski și 
Tal — unul din cei mai ta Secta ii 
reprezentanți ai tmerei generații 
de șahiști sovietici.

In cursul zile de ieri a mai 
sosul La Ptoeșf-i și șahistui polo
nez A. Dzieeoiovski. După cum se 
știe, el a ocupat tociri doi la re
centul campionat ai R. P. Polone.

Gînd scriem aceste rinduri se 
așteaptă sosirea 
cipanți străini la 
mul competiției 
astăzi după-masă 
tivă a turneului 
nică premergătoare întrecerilor. 
Prima rundă urmează să aibă loc 
duminică după-amiază, în sa'a 
Palatului Culturii.

treia oară cind Krogius 
un concurs .itriernaț»- 
oară el a reprezan- 
Uniunii Sovietice In 
mondial studențesc 

în 1954, cind a jucat

așteptat. Echipa nu și-a găsit 
dența și, în general, în ortma 
priză jocul a fost slab 
mult de tatonare. Scorul a fost 
deschis de Raab (min. 3J majorat 
de Mateianu (min. 7} și fixat la 
3—0 in prima repriză, de Bîscă. 
Cele trei goluri au fost marcate 
în urma unor acțiuni frumoase 
la care a luat parte întreaga 
înaintare.

După pauză, în nocturnă, echi
pa noastră a desfășurat un joc 
de toată frumusețea, care a îneîn- 
tat pe spectatori șî în special 
pe tehnicienii austrieci. Selecțio 
nata romînă a lăsat în această 
parte a meciului o impresie exce
lentă practicînd un joc de înaltă 
clasă. Gazdele nu au putut re
zista ritmului impus de juniorii 
romîni, care au mai înscris două 
goluri prin Lupu (min. 53) și Mate
ianu (min. 80J. Austriecii, care 
au ratat un 11 m. în min. 49, 
au redus handicapul prin Nemetz

ca-
re- 

mai
''REGATIRILE JUNIORILOR 

CEHOSLOVACI

PRAGA 5 (prin telefon). — 
Reprezentativa de juniori a Ceho
slovaciei, care va juca în ace
eași grupă cu Romînia, și-a în
cheiat miercuri pregătirile. Ea a 
susținut un meci de verificare 
în compania echipei de tineri 
Dukla Praga. Rezultatul: 1 — Lin 
general, juniorii s-au mișcat foar
te bine, cu excepția atacului care 
a vădit ineficacitate. Din formație 
au lipsit trei jucători iituiari : 
Stura, Mravec și Ruzicka. Aceștia 
vor face deplasarea în Spar.ia, o- 
data cu ceilalți, care au jucat 
miercuri în formația: Holes (Kra- 
lik) — Mislivec, Horvat, Bomba — 
Jarabek, Szomost — Kvetor, La
zar, Nepomucki, Hradsky, Nașei. 
Antrenorul echipei este Bohumil 
Mușii, care a antrenat lotul timp 
de două luni.

IntilHrea de ten’s dintre echipele de tineret 
ale R.P.R

Așa cum s-a mai anunțat, In
terns din cadrul Cupei 
va _ avea Ioc ta Bucu- 

echipele R.P. Romîne 
se va desfășura în zi- 
28 și 29 aprilie. Zilele

tîlnirea de 
Davis care 
rești între 
și Austriei 
lele de 27, 
acestea s-a ajuns la un acord șl 
pentru disputarea unei tnttlniri

și Austria
intre reprezentativele de tineret 
aie acelorași țări. Partidele se 
vor juca după sistemul Cupei Ga
lea, adică tot patru meciuri de 
simplu și unul de dublu. Intîlni- 
rea aceasta va avea toc tot Ia 
Bu^rești în zilele de 24. 25 și 26 
aprilie.

Turceul international 
de tenis de ma~ă de la Londra

In turneul internațional de tenis 
de masă de la Londra, jucătoarea 
engleză Ann Haydon a reușit să 
elimine pe Watanabe cu 3-2 șt pe 
Okawa cu 3-1, urmînd să dispute 
finala cu campioana mondială E- 
guchi.

celorlalți parti- 
turneu. Progra- 
prevede pentru 
deschiderea fes- 
și ședința ieh-

R. V.

CrcKștii bulgari participant! la „Cursa Scînteii”
sosesc miercuri

SOFIA 5 (p,,n telefon). Secția 
republicană de ciclism a hotărît 
ca reprezentativa care va concura 
la ediția jubiliară a „Cursei Scîn-

Miine la Torino
Meciul internațional de baschet dintre echipele 

feminine ale Itaitei și R. P. Romîne
Miine se dispută la Torino pri

ma întîlnire internațională dintre 
reprezenlativele feminine ale R.P. 
Romîne și Italiei. In vederea aces
tui meat, jucătoarele noastre au 
părăsit Capitala ieri dimineața, 
cu avionul. Au făcut deplasarea: 
Viorica Antonescu, Maria Echert- 
Voicu, Eva Ferenczi, Violeta Ză- 
vădescu, Teodora Simionescu, Ele
na Tintorescu, Ana Firimide, Zara-

firița Belu, Hiide Eordogh, Ștefa- 
nia Tomescu-Dinescu, Iolanda Da- 
rabas, Elza Szebesoien.

Echipa Italiei va fi alcătuită din 
următorul lot: Ronchetti, Perși, 
Mapelli. Sesto, Pausich. Nunzi. 
Dat Monte, Albonetti, Pieroni

Partida dintre reprezentativele 
Romîniei și Italiei va fi arbitrată 
de Stefanovici (R.P.F. Iugoslavul 
și Kasenaive (Elveția).

NOUTĂȚI MM B- UNGARA

La 4 aprilie, cu prilejul sărbăto
ririi celei de a 12-a aniversări a 
eliberării Ungariei au avut loc la 
Budapesta două meciuri de selecție. 
Reprezentativa Budapestei a termi
nat la egalitate 2-2 cu selecționata 
provinciei, iar Reprezentativa de ti
neret a R.P. Ungare a dispus cu S-l 
de Selecționata categoriei B.

La 21 aprilie se va desfășura la 
Budapesta un turneu de primăvară, 
la care vor participa echipele M.T.K., 
Ferencvaros, Vojvodina Novisad și 
Partizan Belgrad.

La 1 Mai. echipa ȚDNA-Sofla va 
Juca la Budapesta cu M.T.K.

ARGENTINA A CtȘTIGAT Că» 
, PIONATUL AMERICII DC SUD
’ Zilele trecute a lu”t sfîrșit cam
pionatul Amerlcii de sud. Ip ulti- 
mul meci, Argentina a cîștigat cu 
3-0 meciul cu Brazilia ocupînd pri 
mut Ioc în clasament. Pe locurile 
următoare s-au clasat în ordine Bra

silia și Urugual.
> ASTON VILLA ÎNVINSA
> IN CAMPIONATUL ENGLEZ
1 Sezonul de fotbal din Anglia
apropie de sfîrștt. Conform tradiției,

vor lua „vacan

tuală clștlgătoare a campionatului, 
unde conduce cu un avans copios. 
Iată cum arată clasamentul primei 
lid engleze, după alte trei jocuri 
disputate miercuri în nocturnă
(Bronwich-Blackpool ț-J. Cardiff-
Aston Villa l-o, 
(MB:

profesioniștii englezi 
ță” la începutul lunii viitoare, ulti
mul meci fiind finala Cupei Angliei 
(Manct.. United-Aston ViMa), pro
gramată pentru 4 mai. Desigur, Man
chester United speră să rămînă în 
activitate și după această dată dacă 
va reuși sâ treacă de Real Madrid 
în cele două meciuri contînd pentru 
semifinala Cupei Campionilor Euro
peni. Deocamdată, echipa din Man
chester s-a asigurat de unul din cela 
trei titlurj la care aspiră, fiind vir-

se

în
1-3.

Luton-Blrm Ingham

Manchester U. 34 23 6 5 88:46 52
Blackpool 35 20 7 8 86:50 47
Preston 36 19 9 8 79:53 47
Tottenham 35 18 10 7 87:48 46
Arsenal 37 18 7 12 76.64 43
Wolwerhampton 36 17 8 11 43:30 42
Leeds 36 13 13 10 64:51 39
Bolton 33 15 9 11 57-56 39
Burnley 34 14 10 10 40-/)9 38
Birmingham 34 U 7 14 55:52 35
West Bromwich 34 12 10 12 50:49 34
Newcastle 37 13 8 16 61:74 34
Aston Villa 33 10 13 10 47:42 33
Chelsea 36 10 12 14 59:65 32
Everton 36 13 6 17 52:68 32
Luton 36 12 7 17 52:68 31
Sheffield W. 34 12 5 17 66:75 29
Manchester C. 36 11 7 18 68:78 39
Cardiff 36 10 7 19 51:79 27
Sunderland 35 9 7 19 57:75 25
Portsmouth 34 6 12 16 55:04 24
Chariton 37 9 2 26 55:106 20

m
teii- sa fie alcătuită din Kiril 
lliev, Liuben Ghecrghiev, Hristo 
Lalev, Nicola Fi Ipov, Gheorghi 
Ghergov, Nicola fvanov, Nicola 
Mihailov, Dimiter Pencev. Dintre 
aceștia Kiril lliev, Liuben Gheor- 
ghiev și Hristo Lalev sînt cunos
cut publicului romii din ediția 
de anul trecut a cursei „Sofia- 
București". Vă amintiți desigur câ 
Kiril lliev a pătruns la 3 iunie 
pe stadionul „23 August" purtînd 
tricoul galben. Cicliștii bulgari vor 
pleca spre București marți seară, 
urmînd să sosească miercuri di
mineață în Capitala R.P. Romîne.

TOMA HRISTOV

Pregătiri pentru Festival 
și pentru Jocurile sportive

de ia Moscova
Tineretul din Uruguay se pre

gătește cu mare avînt în vederea 
celui de al VI 'ea Festiva! Mon
dial al Tineretului și Studenților.

Răspunzînd apelului unor jucă
tori rentiimiiți de foitbal, 38 de e- 
chipe de fotbal din țară au ho- 
tarit să organizeze un campionat 
pentru desemnarea celei mai bune 
echipe care să plece la festiva
lul de la Moscova. Campionatul 
va avea loc între 13 și 28 aprilie.

Sportivii din lumea întreagă 
manifestă tm viu interes pentru 
cea de a IlI-a ediție a Intdni-ri- 
lor sportive internaționale ale ti
neretului care vor avea lo:. 'după 
cmn se știe, în vara acestui an 
la Moscova. După cum transmite 
corespondentul agenției TAS.S de 
pe lîngă Comitetul de organizare 
a întâlnirilor, pînă în prezent un 
număr de 51 de țări și-au anun
țat intenția de a participa la 
concursurile internaționale de la 
Moscova.

(Agerpres)
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