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MAI PUTINA NERVOZITATE Șl MAI MULT JOCI...
Cîteva aspecte din desfășurarea Cupei Primăverii la fotbal —

înțeleg sau nu echipele noastre 
de fotbal rostul „Cupei Primăveri"?

întrebarea aceasta ne-am pus-o și 
ne-o vom mai pune, cel puțin aiîta 
timp cit practic, pe teren, echipele 
nu vor da un răspuns clar. Pînă 
acum nu am avut această ocazie. 
Jocurile disputate în primele două 
etape au reușit doar să marcheze 
o diferență flagrantă intre ceea 
ce se spune și ceea ce se face. Am 
discutat cu mulți antrenori și ju
cători și nu-mi amintesc ca vreu
nul să-m. fi spus altceva decît că 
această competiție este menită să 
asigure echipelor posibilitatea anei 
îmbunătățiri a muncii de antrena
ment și implicit, a jocului, un mij
loc optim de canalizare a tuturor 
eforturilor spre ridicarea nive'ulă 
tehnic al fotbalului—obiectiv prin
cipal în actuala etapă, premergă- 
t.are unui sezon internațional care 
oa solicita foarte mult pe cei 
.mai buni fotbaliști. Și totuși.

tunci cind echipele intră pe teren, 
jucătorii parcă uită totul. Uită și 
de calitatea jocului și chiar de ati
tudinea corectă oe care trebuie 
s-o păstreze. Se joacă nervos, de 
parcă de fiecare meci depinde cel 
puțin un titlu sau locul in cate
gorie, coborînd nivelul întrecerilor 
la lupta dirză pentru puncte sau, 
cel puțin, la tranșarea unei sau 
unor rivalități prin mi; "oase ne
sportive.

Am asistat la jocurile din „Cupa 
Festivalului" și la cîteva din „Cu
pa Primăverii’ și cele mai multe 
au alunecat, dacă nu total (cum 
au fost, de pildă, partidele Loco- 

. motiva — Dinamo și Dinamo — 
C.C.A.), măcar fragmentar (C.C.A. 
— Știința Timișoara și Știința Ti
mișoara — Progresul București) 
oe panta partidelor de campionat, 
în care rivalitatea sportivă — foarte 
necesară și importantă ca mijloc 
de progres — a fost rău înțeleasă

Remus Lazăr (Dinamo București) — mare... amator de dribling 
— a încercat să treacă de Percea (Energia Orașul Stalin) dar n-a 
reușit! (Foto: I. MIHA1CA)

CUPA PRIMĂVERII"9f

0 interesantă competiție de tenis de masă pentru cei mici
Mai sint doar două 

zile pină cind sala 
Floreasca, gazda ațî- 
tor întreceri sportive 
internaționale, va fi 
din nou martora unei 
importante competiții. 
Spunem importante, 
deși concursul de te
nis de masă care va 
avea loc joi (între 
orele 9—13 și 16—20) 
și vineri (intre orele 
16—20) nu are am
ploarea unei competi
ții internaționale. Con
cursul acesta face însă 
parte din suita de în
treceri menite să dez
văluie specialiștilor in 
materie acele talente 
tinere care pot de
veni numele consacra
te de mîine. Să ne 
gîndim că cei care ne ' 
au adus atitea satis
facții pe tărîmul aces
tui sport, au pornit și 
ei cindva cu timiditate 
și lipsiți total de ex
periență în primele lor 
întreceri, care peste 
ani le-au adus unora 
gloria sportivă. Este 
suficient să pomenim 
aci exemplele Angeli- 
căi Rozeanu, Ellei 
Zeller, ale lui Harasz 
tosi, Gantner, Cobîr- 
zan, Maria Golopența 
și alții care au ajuns 
pe treptele cele mai 

înalte ale măiestrie1

sportive. Unii dintre 
aceștia mai au desi
gur de acumulat ani 
și experiență, dar În
ceputul a fost făcut.

Acestea sint pildele 
încurajatoare. Deși so
nore, ele sint însă pu
ține Ia număr și toc
mai aceasta este și una 
din rațiunile care au 
determinat pe iniția
torii competiției popu
late de tenis de masă 
„CUPA PRIMĂVE
RII” să organizeze 
pentru școlarii și pio
nierii Capitalei între
cerea de joi și 
din sala ~ 
Comitetul
C.F.S. București prin 
comisia de specialita
te împreună cu ziarul 
„Sportul popular"
caută să asigure con
diții optime de con
curs tuturor celor 
care își vor încerca 
șansele oficial pentru 
prima dată. Am dori 
insă ca eforturile noa
stre să fie răsplătite 
printr-o participare cit 
mai numeroasă, ca un 
număr cît mai mare 
de tineri și mai a- 
les de tinere, să 
concureze în primul 
lor „examen" spor
tiv. Pe lingă ten
tația întrecerii sporti
ve, , Cupa Primăve
rii” mai oferă o serie

vineri 
Floreasca. 
orășenesc

de alte stimulente 
cum sint mult dori
tele premii (cupe, pla
chete. materiale și 
echipament sportiv, 
abonamente la diferi
tele publicații sporti
ve etc.). Pe de altă 
parte competiția va 
fi urmărită de plenul 
specialiștilor în mate
rie, care vor selecțio
na apoi pe „campio
nii" de miine. Tot
odată este intere
sant de știut că apre
cierile și comentariile 
din ziarul nostru cu 
referire la această 
competiție vor fi fă
cute de către maestra 
emerită a sportului și 
antrenorul de stat An
gelica Rozeanu. care 
le va oferi cîștigăto- 
rilor celei mai 
categorii de 
cite o paletă.

înscrierile 
mese astăzi și mîine 
pînă la ora 18 la se
diul comitetului oră
șenesc C.F.S. Bucu
rești (str. V. Alec- 
sandri No. 6). Deci 
nu uitați să vă în
scrieți din timp pen
tru
in 
in 
mare, in sala 
reasca.

a ne putea întîlni 
zilele concursului, 
număr cît

și transformată în răfuieli perso
nale. Hidișan și-a făcut singur 
„dreptate" în „litigiul" cu Marin 
Marcel, I. Lazăr l-a contrat regu
lat pe Bukossy, iar recent, chiar 
duminică la Timișoara, Ioniță-Cio- 
sescu, Ciosescu-Mtndru, Florescu- 
Ozon, Ozon-Curcan, T orna-Bor oș 
au constituit — din fericire, spo
radic — „perechi" puse pe mici 
răzbunări. Intervenția arbitrului — 
cind a văzut — și a antrenorilor 
de pe tușă au calmat foarte ușor 
spiritele. De altfel, nici jucătorii 
nu au împins departe aceste mici 
răfuieli, rămase localizate.

Și așa. însă, ele subliniază o a- 
numită nervozitate care cuprinde 
echipele în aceste jocuri ale „Cupei 
Primăverii", nervozitate mills’'tic z- 
tă, dacă ținem seama de scopul 
competiției. Dacă adăugăm la a- 
cestea faptul că unele colective 
renunță cu seninătate la principii 
călăuzitoare în sport (exemplul 
de neseriozitate al Locomotivei 
București care i-a ridicat suspen
darea jucătorului Olaru pentru a 
nu știm cita oară și l-a pus să 
joace deși Olaru fusese admis la 
antrenamente abia în săplămina 
meciului!...) ajungem la concluzia 
că această nervozitate a jucători
lor le este transmisă de conduceri 
și poate chiar de antrenori, care 
nu văd în jocuri decît tot prilejul 
unei afirmări de prim ordin, a cu
ceririi de puncte și titluri.

In asemenea condițiuni, desigur, 
nu poate fi vorba de preocupare 
oentru calitate, de jocuri cu nivel 
tehnic ridicat, pe măsura valorii 
șl a posibilități'or rev’e -uie echipe
lor noastre fruntașe. Asemenea 
jocuri sini destul de rare. Compa- 
rind informațiile primite din țară 
asupra partidelor disputate dumi
nică și constatările făcute la cele 
văzut», rezultă că doar întîlnirea 
de la Timișoara a satisfăcut oare
cum din punct de vedere calita
tiv, și că aceleași echipe care au 
dovedit o pregătire mai bună în 
prima etapă s-au evidențiat și în 
etapa aceasta: Știința timișoara, 
Dinamo București și ‘mir-o mă
sură. Progresul București (aceasta 
are circumstanțe atenuante în fap
tul că a jucat fără doi jucători 
de bază: Caricaș și Dinulescu, lin
sa acestora resimțindu-se foarte 
mull). In rest, jocuri de slab ni
vel tehnic (Petroșani, Orașul Sta
lin) și echipe deficitare ca pregă
tire (C.C.A., Recolta Tg. Mureș. 
FI. roșie Arad, Locomotiva Bucu
rești) sau cu vădită tendință spre 
joc defensiv (Energia St. Roșu). 
O revenire îmbucurătoare, care 
trebuie confirmată însă, a lui Di
namo Orașul Stalin.

Am semnalai acest aspect — 
neplăcut — al începutului de sezon 
pentru că mi se pare că ascunde 
una din principalele cauze ale ni
velului scăzut de joc. In această 
direcție trebuie îndreptată mai 
ales atenția colectivelor.

PETRE GATU

Știrea că la startul ediției a 
X-a a „Cursei Scînteii" se vor 
prezenta și cicliștii bulgari a mă
rit interesul pentru aceasta tradi
țională întrecere sportivă. Iubito
rii ciclismului și alergătorii par
ticipant vor, desigur, să cunoască 
amănunte despre grupul de 
cicliști bulgari care va sosi mîine 
în Capitală.

Corespondentul nostru din So
fia, Toma Hristov, cu csfe am a- 
vut o convorbire telefonică, ne-a 
dat o serie de prețioase amănunte 
privind cartea de vizită a rutierilor 
bulgari. Printre altele, am aflat 
că formația bulgară este, de fapt, 
reprezentativa regiunii Gabrovo, 
regiune care se mî.ndrește că a 
dat, de-a lungul anilor, ciclismului 
bulgar o serie de alergători de 
valoare.

Kiril ILIEV (căpitanul echipei) 
este un bine cunoscut internațio
nal. Vă amintiți, desigur, că la 3 
iunie 1956 el a pătruns pe sta
dionul „23 August" din București 
purtînd tricoul galben, semn al ce
lui care deținea primul loc în cla
samentul general. (Este vorba de 
cursa „Sofia-București"). In pal
maresul său se înscriu și următoa
rele: participant la campionatele 
mondiale din 1955 (Frascatti — 
Italia), „Cursa Păcii" 1954, „Tu
rul Egiptului” 1955 și „Turul Iu
goslaviei" 1955 și 1956. Liuben 
GHEORGHIEV este.de asemenea, 
un experimentat rutier, concurent 
în cursa „Sofia-București" și la 
Festivalul de la Varșovia. Nicola 
FIL1POV are și el la activ multe 
întreceri internaționale. Dintre a- 
cestca, amintim: campionatul mon
dial 1956 (Danemarca), „Turul E- 
giptului" 1957, precum și nume
roase rezultate de valoare în 
cursele internaționale pe pistă. Și, 
în sfîrșit, al patrulea ciclist cu 
experiență este Hristo LALEV, 
care a evoluat în cursa „Sofia- 
București" și „Turul Iugoslaviei" 
în cursul sezonului trecut.

Ceilalți, 
Nicola I 
HAILOV 
(debutanți 
ționale) ___ ___ ______
ale ciclismului bulgar. De notat 
că L. Gheorghiev ți K. lliev fac 
parte din lotul pentru „Cursa Pă
cii". Grupul de mai sus a făcut 
ultimul antrenament duminică, pe 
ruta Sofia-Botevgrad-Sofia (160 
km.), sub conducerea antrenorului 
Ștefan Ivanov

Dar, vorbind despre prietenii 
din R.P. Bulgaria nu înseamnă că 
am uitat de cicliștii noștri. Lotul 
nostru republican, împreună cu 
sportivii de la C.C.A., Dinamo 
(București și Or. Stalin) și Fla
mura roșie au concurat ir.tr-o pro
bă pe ruta Orașul Stalin-Făgăraș 
și retur (134 km.). Sosirea a 
avut loc _pe stadion, ceea ce a con
stituit un binevenit examen de 
îndeminare.

Tot duminică, cicliștii asociației 
Voința (antrenați de Al. Some- 
șatj) au făcut o lungă ieșire in 
munți. Toți cei 12 sportivi de la 
Voința sint tineri (parte dintre 
ej debutanți in probe mari), cu 
excepția rutierilor Gh. Văsîi șl 
N. Pelcaru. Ceilalți, C. Moiceanu, 
I. Braharu, V. Grigorescu. Gabriel 
Dumitrescu și alții — elemente In 
plină dezvoltare — așteaptă ne
răbdători startul în „Cursa Scîn
teii", care Ie poate aduce, unora, 
consacrarea.

Efectivul Flamurii roșii este 
compus, de fapt, din 3 grupe: pri
ma cu... un singur alergător (corn-

, Gheorghi GHERGOV, 
IVANOV, Nicola 

Și 
în 

sînt

Dimiter 
probe 

marile

MI-
PENCEV 

interna- 
speranțe

mici 
vîrstă

se pri-

să prindă

(Desen de Matty)

— Nu era mai simplu 
dtingea în brațe?

— Desigur! Dar el de zece ani 
oprește așa balonul. Pînă azi a 
jucat inter.

In meciurile din „Cupa Primă
verii" unele echipe au 
formații improvizate, 
jucătorii de pe posturile

prezentat 
schimbînd

L. ZANON!

N. MAXIM

ponent al lotului R.P.R.) C. Șan- 
dru; a doua grupă ( 2 2 ‘
M. Niculescu) este formată din C. 
Istrate și C. Melcioc. 
„flamuriștii" 
(Petre Soltuz, _____ _
Popov) s-au antrenat temeinic sub 
conducerea lui Martie Ștefănescu.

Cei mai emoționați sînt, ii eș- 
te, sportivii de la „Progresul Casa 
Scînteii". Este vorba 
cursa lor, 
norul C. 
să-i pregătească cît mai bine.

„Echipa noastră nu are nume de 
rezonanță — ne-a spus antrenorul 
— în afară de
și Țicu S'ănescu, ... ____
ori în lotul R.P.R. In rest, E. Gol- 
gotzi, C. Dumitru șl ceilalți sint 

precupețească nici 
obținerea unor re- 
bune.

(condusă de

In stirșit 
din Orașul Staiiti 

M Kamer și L.

doar de
■ vederea căreia antre- 
. cionescu s a st-ăduit

hotărîți să nu 
un efort pentru 
eultat? cit moi

★

I Moraru 
de cîteva

de ieri a fost consacrată 
migăloase de punere la

Ziua 
muncii _ „____
punct a bicicletelor. Antrenorii au 
dat ultimele indicații cu privire la 
utilizarea călcaturilor (în funcție 
de profilul etapelor), precum și cu 
privire la o serie întreagă de amă
nunte de ordin tactic și tehnic. 
In cursul dimineții de mîine, ma
joritatea cicliștilor vor face utl 
scurt rulaj, urmînd ea după-amia- 
ză să participe la ședința tehnică.

EMIL IENCEC 
H. NAUM

0 mare întrecere internațională
pentru sportivii de la sate
La» sfîrșttul lunii august în 

R. P. Polonă va avea loc prima 
ediție a Jocurilor internaționale 
ale sportivilor de la sate. La com
petițiile de atletism, fotbal și ci
clism care vor avea loc cu a- 
cest prilej, se așteaptă partici
parea unui mare număr de spor
tivi din U.R.S.S.. R. P. Chineză, 
R. P, Romînă, R. Cehoslovacă, 
R. P. Bulgaria, R. P. Polonă șl 
din alte țări.

Sportivii din satele Ucrainei au 
început de pe acum pregătirile 
In vederea acestui însemnat eve. 
nimerit. In sudul republicii se des
fășoară competiții de mase ale 
colhozurilor, sovhozurilor și stațiu
nilor de mașini șj tractoare. In 
toate regiunile Ucrainei au în
ceput pregătirile cicliștilor. Peste 
100 de cicliști, membri ai asocia
ției Kolhoznic, vor participa le 
cursa de fond Kiev—Lvov, 
care va avea 
tre cicliștii
R.S.F.S. Rusă. Cîștigătorii 
participa la Jocurile internațkH 
nale sătești din Polonia.

loc intîlnirea 
din Ucraina

după 
din*

votl

este.de
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SPARTACHIABA BE VARĂ ATINERETWLM
ȘTIRI... PROGRAME...

• In această pe
rioadă cea mal 
importantă preocu
pare a comitetului 
regional C.F.S. 
Stalin este asigu
rarea unor condiții 
cît mai bune de des
fășurare a Sparta- 

chiadei de Vară a Tineretului. De 
curînd a fost formată comisia re
gională de organizare a competi-

ției. Președinte a fost ales Sever 
Pădureanu, secretar al comitetului 
regional U.T.M. Comisia regională-, 
are în componenta sa următoarele 
subcomisii: organizatorică, teh
nică șî de propagandă.

Primele măsuri stabilite, de a- 
ceste subcomisii au și fosț puse 
în practică. Astfel, pentru stimu
larea participării la concursuri, 
din inițiativa- subcomisiei -de pro
pagandă s-au tipărit 1Q.QQP afișe

tat-o pe porumbița Doina (cr escător D. Dogaru) dublă cam
pioană și deținătoare a medaliei d e aur pentru miile de kilometri 

parcurși in cel mai scurt timp.

Scrisoare deschisă adresată
Antrenorului Gh. Pîrcălăbescu

sportul columbofil0 primă întilnire cu
Neuitată va rămîne in amintirea zecilor de m* de spectatori, 

prezențe la festivitatea de deschidere a celui de al IV-lea Festival 
Mondial al Tineretului din București, imaginea miilor de porumbei 
care și-au luat zborul vestind în ceputul măreței sărbători a păcii 
și prieteni?’ Am tetrăit această imagine acum cîteva zile cînd, 
vizitînd meu pe îndelete raionul Grivița Roșie din Capitală priviri
le ne-au fost atrase de micile firme, vopsite în albastru purtind 
inscripția „A.5.C." (Asociația Sportului Columbofil), montate 
pe pereții diferitelor case. Deci, e vorba de un nou sport. Elemen
tele principate: omul și pasărea. Primul — cu grija și pasiunea cu
noscută tn rlndurile iubitorilor acestor păsări, al doilea — cu minuna
tele sale calități. Despre toate acestea, președintele asociației D. 
Dogaru, posesor a 100 porumbei di ntre care mulți campioni pe dis
tanțe lungi (Oradea—București 5 ore) ca și ceilalți membri ai aso
ciației îți vorbesc cu mult entuziasm. Acum, se pregătesc c:> toții 
oentru un examen asemănător acelora pe care le-au dat cu prileiui 
Festivalurilor de la București și Varșovia. In zilele însorite ale 
lui iulie, 500 de porumbei aparțin înd membrilor A.S.C. din Bucu
rești își vor înălța zborul deasupra gigantului stadion Lujniki.

Din scrisoarea intitu- 
numai o înfringere!“ 
următoarele: 
tînăr și pasionat rug-

„Luna construcțiilor” in Capitală
In cursul hulii .îlie, numărul 

terenurilor de sport din Capitală 
va spori, ca urmare a acțiunilor 
întreprinse în cadrul „Lunii con
strucțiilor și amenajărilor de baze 
sportive". In raionul Gh. Glieorghiu- 
Dcj se vor amenaja: o bază spor
tivă formată dintr-un teren de fot
bal, unul de baschet și două de 
volei la fabrica „9 Mai", un teren 
de volei în comuna Roșu, 2 tere
nuri de volei și 3 de baschet în 
comuna Militari. Acțiuni asemănă
toare vor avea loc în raionul Gri
vița Roșie, unde elevii școlii nr. 
181 și tinerii de la G.A.S. Mogo- 
șoaia își vor amenaja cîte un teren 
de volei; comuna Chitila va avea 
un nou teren de fotbal si o pistă 
G.M.A.

, „Luna construcțiilor" va însem-

na un prilej de întărire a bșzei 
materiale a colectiveior lor și pen- 
tru’îinerii din raioanele Lenin, 1 Mai 

și Tudor Vladimirescu. In raionul 
Lenin vor fi amenajate un țgreti 
de volei, unul de baschet și unul 
de fotbal, în raionul 1 Mai 4 tere
nuri de volei, iar în raionul T. 
Vladimirescu 5 terenuri de volei. 
Vor fi de asemenea reamenajate 
terenurile de fotbal de la fabrica 
Quadrat și Utilaj Colentina, tere
nurile de tenis de cîmp ale colec
tivului Progresul ICAB etc. Tot în 
această lună vor începe lucrările 
de construcție la baza sportivă a 
Fabricii de confecții și la cea,' a 
colectivului Progresul I.T.B. și se 
va termina baza Știinta de la lacul

Tei. (I. Bahmuțeanu, corespondent)

Oare acest experimentat antrenor 
nu poate înțelege cit de mult în
seamnă înțelepciunea colectivă? 
La această înfringere își au o 
parte de vină, desigur, și condu
cătorii secției noastre de rugbi, 
care n-au sezisat drumul greșit pe 
care a pornit tov. Pîrcălăbescu, 
pentru a-1 ajuta să se îndrepte, 
îmi exprim convingerea că aceas
tă scrisoare, adresată deopotrivă 
tovarășului Pîrcălăbescu și celor 
din conducerea colectivului, nu-i 
va supăra ci, dimpotrivă, 
la îndreptarea grabnică 
rilor".

va ajuta 
a lucru-

ACȚIUNI...
cuprinzînd hotărîrea comisiei cefe 
trale de organizare a Spartachîa^ 
dei privind participarea 1a Festi-' 
valul de la Moscova a 20 dintre 
cei mai buni sportivi, evidențiați 
în întrecerile Spartachiadei.'

Faza regională a Spartachiadei 
coincide cu Festivalul ~ 
preconizat pentru data de 22—23 
iunie. întrecerile acestei < ’ , 
fi incluse în programul sportiv al 
Festivalului Regional.

• Irt această săptămînă nume
roase colective sportive bucurește-

.ne vor organiza deschiderea fes
tivă a Spartachiadei. Iată cîteva 
dintre colectivele care 
primele concursuri : 
Tehno-Metal (marți ora 
nergia Boleslav Bierut (marți, oră 
17); Progresul Casa Scinteii 
(marți, ora 17); Progresul Sănă- 
tatea (miercuri, ora 17); Progre
sul Arta (joi, ora 17); Locomotiva 
Grivița Roșie (vineri, ora 17); 
Progresul Gospodării (vineri, ora 
17).

• Cu sprijinul organizației de 
bază U.T.M. și al sfatului popu
lar comunal, tinerii din comuna 
Obidiți, raionul Rm. Sărat, au or
ganizat „Ziua sportivă” a colec
tivului închinată Spartachiadei de 
Vară a Tineretului. La întrecerile 
de călărie, ciclism, oină, și volei, 
au luat parte 130 tineri și tinere. 
Cu acest prilej, tinerii din Obidiți 
au primit vizita a două echipe de 
volei din Rm. Sărat, care au fă
cut a reușită demonstrație.

Regional

etape vor

au fixat 
Energia 
17)- E-

Locomotiva — C.C.A.,

Campionatele universitare
• Duminică au continuat întrece

rile de baschet din cadrul fazei - de 
zonă a campionatelor universitare, 
fnregistrîndu-se urmă' lirele .rezul
tate tehnice: Fete: -Știința I.C.F.- 
I.S.E.P. 20-0; Institutul de Con- 
strucții-Institutul Politehnic 30-29 
(10-7). Băieți: Institutul Pedagogic- 
Instiiutul de arhitectură 86-52 
^39-32); Institutul Po’.itehnic- 
I.S.E.P. 47-45 (17-29); Institutul de 
Mine-Instituful de Petrol și Gaze 
62-43’(30-14); Institutul de Con- 
strucții-Institutul de Căi Ferate 
58-67 (20-23).

La fete, situația este clarificată 
pînă acum numai în seria a IlI-a, 
în care cîștigătoare este Știința 
I.C.F., iar la băieți se cunoaște de 
asemenea o singură echipă cali
ficată, aceea a Institutului de Mine 
(seria a IV-'a).

e La fotbal, în urma meciurilor 
disputate în cele patru serii s-au 
calificat pentru turneul final ur
mătoarele echipe : Universitatea C. 
I. Parhon, Institutul de Petrol și 
Gaze, Institutul Medico Farmaceu
tic și Institutul Agronomic.

O. Grumezea și Stan Tudor 
corespondenți

Ziarul nostru a semnalat la 
timp, în cronica partidei de rugbi 
Locomotiva Grivița Roșie—C.C.A. 
o parte din cauzele înfrîngerii va
loroasei echipa feroviare care, cu 
numai o săptămînâ înainte, învin
sese formația noastră campioană 
Dinamo. Pe marginea acestui 
meci am primit ulterior, la re
dacție, o scrisoare din partea tî- 
nărului jucător Vasile Naca, din 
colectivul sportiv Locomotiva Gri
vița Roșie, 
lată: „Nu. 
reproducem

„Sînt un
bist, un înflăcărat susținător al e- 
chipei mele favorite: Locomotiva 
Grivița Roșie. Eu însumi fac par
te din echipa de juniori a acestui 
colectiv; și cum țin foarte mult la 
colectivul nostru, vreau ca pe a- 
ceastă cale să ajut echipa noastră 
de seniori și pe unii tovarăși le
gați de ea, pentru îndreptarea a- 
numitor practici greșite.

Meciul
terminat cu rezultatul de 8—3 în 
favoarea echipei militare, s-a sol
dat cu o nouă înfrîngere pe teren 
a ceferiștilor în fața C.C.A.-ului. 
Mult timp, ceferiștii s-au luptat 
de la egal cu formația militară. 
Locomotiva a pierdut acest meci 
în principal din cauza ambiției 
unui singur om; antrenorul Gh. 
Pîrcălăbescu, care a alcătuit in 
mod greșit formația, folosind, în 
pofida rugăminților insistente ale 
antrenorului secund, Milea, și ale 
lui V. Moraru, căpitanului echipei, 
unii jucători pe alte posturi decit 
pe cele obișnuite (Nanu, Picul, 
lucru care s-a mai întîmplat și 
anul trecut, cînd ziarul „Sportul 
popular" a semnalat aceasta.

Echipa Locomotiva suferise în 
acea zi o grea înfrîngere, mai ales 
morală, datorită,, în mare parte, 
lui Gh. Pîrcălăbescu, care nu pri
mește propuneri din partea altora.

NACAVASILE

Întrecerea atletică dintre sta denții Institutelor de agronomie 
din București și Sofia a fost de osebit de disputată. In fotografie,* 
sosirea în cursa de 100 m. plat cîștigată de studentul N. Mari-: 
nescu (Foto: L. TIBOR). ~

Ieri pe Stadionul Tineretului j

întreceri de atletism ~
între studenții romîni și bulgari^
La ’ invitația corpului ’ didactic 

al Institutului Agronomic ,,N. Băl
cescu" din București, a sosit du
minică ?n Capitală, în vederea 
uniiij schimb de experiență, un

CE TREBUIE SĂ’ ȘTIE UN PARTICIPANT LA
SĂ 1NTIMPNĂM 1 MAI”

CROSUL DE MASĂ

cum se știe, ediția din a- 
a crosului de masă „Să 

nu va avea

Modificări in desfășurarea 
ttmpianatelor republicane școlare

Ministerul Invățămîntului și 
Culturii comunică următoarele în 
legătură cu desfășurarea campio
natelor republicane școlare pe anul 
1957:

— Etapa finală a campionatului 
republican școlar de 
avea loc la Timișoara 
iunie 1957.

— Etapa finală a 
lui republican școlar 
avea “
iunie

După 
cest an

' întimpinăm 1 Mai' 
decît o singură etapă (28 aprilie), 
la care vor participa toate colec
tivele sportive din orașele și satele 
patriei noastre.

Pentru a lua startul în condi- 
țiuni cît mai bune la acest cros, 
intrat în tradiția competițiilor de' 
masă, fiecare sportiv trebuie să 
cunoască o serie de amănunte, teh
nice deosebit de important^ legate’ 
în special de felul în care trebuie’ 
să se antreneze pentru ca să fi: 
cît mai bine pregătit.

Este bine ca în această perioa
dă viitorii participant să

să fie

atletism va 
între 29—30

campionatu- 
de volei va 

loc la Tg. Mureș între 1—2 
1957.

Etapa de zonă a campiona- 
republican școlar de hand- 

la care participă regiunile
tului 
bal 
Timișoara, Craiova, Pitești și Hu
nedoara va avea loc la Petroșani 
între 25—26 mai a.c.

Celelalte etape de zonă și finale 
vor avea loc în localitățile stabilite 
prin regulamentul de desfășurare 
a camoionatelor republicane șco
lare din anul 1957, \

_ ______  ,____ ,_______execute 
cîte două antrenamente săptămî- 
nal, iar duminica să facă alergări 
de control, pe stadioane, în pă
duri sau pe islazuri. Aceste antre
namente se vor face pe distantele 
prevăzute de regulamentul GMA 
și anume 500 m. .pentru fete. și 
1.000—1.500 m. pentru băieți, pu- 
tîndu-se astfel trece și normele 
complexului GMA la cros.

Din antrenament nu trebuie să 
lipse'ască perioada de încălzire, 
care est,e foarte importantă, deoa
rece exercițiile ce se fac îji in
tervalul de încălzire pregătesc or
ganismul pentru' efortul ce-i este' 
solicitat în partea fundamentală a 
ședinței de antrenament. In aceas
tă perioadă se execută o alergare

ușoară, exerciții de gimnastică pen
tru dezvoltarea forței, a mobilității 
etc. și cîteva sprinturi pe distanțe 
variind între 30—80 m. Toate a- 
ceste exerciții vor fi dozate de că
tre cel care conduce antrenamen
tul în raport cu sexul si vlrsta 
sportivului. Menționăm că perioa
da de încălzire va dura 13--15 mi
nute pentru fete și 15—20 minute 
pentru băieți.

In partea fundamentală a șe
dinței de antrenament se vor exe
cuta alergări pe distanțe de 400— 
3.000 m. la bărbați și 400—1.000 
pentru femei. Iată și un model de 
program de antrenament: 
Marți: Încălzire (așa cum am ară- 

am vorbit despre e- 
de încălzire). 
8—10 minute. 
400 m. în cca 

o pauză de 3 mi-

tat, cînd 
xercițiile 

Pauză 
alergare 
Urmează 
nute după care o alergare de 
600 m. în cca. 2’20’’. In în
cheierea perioadei de încăl
zire se va face o alergare u- 
șoară timp de 5—8 minute.

Joi: — Se va începe prin perioada' 
de încălzire propriu-zisă, in- 
sistîndn-se' mai mult asupra 
exercitiilor de gimnastică. Ur
mează o pauză de 8—10 mi
nute după care se va face o' 
alergare pe 1.000 m. cu trei 
sferturi de forță, ținînd sea
ma de timpul pe care-1 au de_

Anoi
1’30”.

realizat sportivii pe 1.000 
în concurs. Din nou pauză 
5 minute și apoi alergare 
400 m. tot cu trei sîerturi for
ță. în încheiere, se va executa 
o alergare ușoară cu exerci
ții de respirație profundă timp 
de 13 minute.

Duminică: — Probă de
1.000 m. în pădure, 
sau pe islaz.

Menționăm că acest 
model se recomandă celor care au 
făcut pînă la această dată cel pu
țin 4 antrenamente pregătitoare.

După cum se vede, distanțele de 
antrenament depășesc distanțele de 
la concurs, și aceasta în mod spe
cial pentru a se crea rezistența 
specifică pentru concurs.

In cazul alergărilor pe distanțe 
mai lungi se vor include și cîteva 
alergări în ritm accelerat, pentru 
ca sportivul să se acomodeze cu 
schimbarea ritmului, ceea ce este 
specific alergării pe teren variat.

In vederea antrenamentelor tre
buie alese terenuri care să fie brăz
date de șanțuri, de pîraie mici, de 
cărări înguste și chiar de poduri, 
pentru a se vedea îndemînarea cu 
care sportivul învinge obstacolele 
care, i se ivesc.

m. 
de 
de

control pe 
pe stadion

program

VICTOR FIREA
antrenor și maestru al sportului

grup de studenți și cadre didac
tice de la Institutul Agronomic 
„Gh. Dimitrov" din Sofia. Cu a- 
cesț prilej au fost progiamate Și 
o serie de întîlnirj sportive la 
atletism, fotbal, tenis de masă și 
volei.

Ieri, în prima zi din ciclul 
cestor întîlnirî, s-au ____
Stadionul Tineretului reprezenta
tivele masculine de ~ ' 
celor două institute.

Festivitatea de începere a în
trecerii a fost deschisă de ' 
Marcel Andoreanu, președintele 
colectivului sportiv al Institutu
lui Agronomic „AL Bălcescu", ca
re a salutat pe oaspeți și, în nu
mele studenților romîni, șl a ex 
primat convingerea că întîlnirea 
dintre studenții celor două țări 
vecine și prietene va deveni tra
dițională.

In prima probă, cea de 100 m. 
plat, victoria a revenit studentu
lui N. Marinescu c_ T...r_l Ji
ll,8. sec. Studenții romîni au mai 
cîștigat probele de <' ' ‘..............
m. (46,5 sec.) și 
lian Dinescu, 1,75 
bulgari s-au dovedit mai bine pre
gătiți în probele de 800 m. plat 
(Af. Dimitrov 2:03,2), lungime 
(l. Micev 5,90 m.) și 3 000 m. (N. 
Dimitrov 9:37,2).

Clasamentul general după între- 
favorabi!

scorul de

fntrecut

afetism

a- 
pe

ale

tov.

ei! timpul de

ștafetă 4X1W 
înălțime (Ste
rn.). Studenții

este
cu

cerile de 
studenților 
38—31.

Celelalte 
fășura după următorul program : 
astăzi: Stadionul Tineretului, orele 
16, întîlnjrea de fotbal; amfitea
trul B.P.A. din incinta Institu
tului Agronomic N. Bălcescu, ore
le 18,30, întîlnirea de tenis de 
masă. Mîine : Stadionul Tinere-
tn’ii:, orele 15, întîlnirile de'volei 
(b-ieți și fete}.

atletism 
romîni

întllniri se vor des 
program :



Cauzele eșecului de la Stockholm
★ * —-—------- —

Pe bună dreptate, mul fi cititori au fost poate surprinși că pină acum ziarul nostru nu și-a sous 
părerea asupra comportării și rezultatelor obținute de reprezentanții R.P.R, la campionatele 
mondiale de tenis de masă de la Stockholm. Așa cum este însă cunoscut, ziarul „SPORTUL POPU

LAR" n-a avut un trimis la această importantă competiție și, deci, a fost necesar să se aștepte, pentru 
o deplină informare, ședința de analiză cu jucătoarele și jucătorii' întorși in Capitală-

Dintre rezultatele înregistrate la Stockholm, locul 11 ocupat în „Cupa Corbillon" de echipa femi
nină, calificarea în semifinale a Pilei Zeller precum șl comportarea frumoasă a Măriei Golopența care 
s-a calificat în semifinala probei de dublu femei și a ajuns In turul 4 al probei de simplu, pot 
fi considerate valoroase. Celelalte rezultate, dar mai ales pierderea titlului suprem la dublu femei, nu 
pot fi apreciate decit ca eșecuri dureroase.

De unde provin greșelile?

De mulți ani pregătirea jucă
toarelor și jucătorilor noștri 
de performanță suferă în mod 

evident de pe urma lipsei unei săli 
corespunzătoare. Anul acesta pro
blema a fost mai presantă. In cele 
cinci luni cit a durat pregătirea, lo
tul republican a fost mutat de șase 
ori prin diferite săli, una mai neco
respunzătoare ca alta. Chiar și pre
gătirea la sala Floreasca, așa cura 
de altfel am mai sezisat la timp, 
era cu totul insuficientă, dacă se 
ține seama că sala nu a fost liberă 
decît diminețile și foarte rar vite o 
după-amiază sau seară, deși era cu
noscut că în competițiile internațio
nale importante, meciurile tari au 
loc seara. In schimb, pentru alte 
scopuri (parăzi ale modei, festiva
luri artistice-culturale și alte mani
festații) sala a putut fi disponibilă. 
Nu știm dacă alte foruri trebuiau 
să rezolve această problemă, noi 
credem însă că, conducerea C.C.F.S. 
poartă răspunderea principală. Dar 
pentru că vorbim de responsabilita
tea organelor C.C.F.S. trebuie să 
arătăm că Direcția jocuri spoiiive. 
are și ea o vină. Este vorba de 
felul arbitrar în care s-a procedat, 
desconsiderînd părerile Biroului 
comisiei centrale, la alcătuirea co
lectivului de antrenori care a con
dus pregătirea loturilor noastre re
prezentative.

Acest colectiv, format din Ange
lica Rozeanu, Reiter și Naumescu. 
adică din doi jucători-antrenori 
(deși la alte sporturi C.C.F.S. este 
împotriva formulei jucător-antre- 
nor) și doar un singur antrenor 
propriu-zis, era sortii de la început 
unei activități superficiale. In ceea 
ce privește pe primii doi, cărora nu 
le contestăm anumite calități și pri
cepere, era foarte greu, noi afir
măm chiar imposibil, ca fiind și ju
cători de la care se așteptau perfor
manțe și care trebuiau în consecință 
să se antreneze intens, să poată să 
lucreze temeinic și ca antrenori. Și 
în acel moment pentru tenisul de 
masă ronrînesc era mai imporiantă 
calitatea de jucători a Angelicăi Ro. 
zeanu și a lui Reiter, decît aceea de 
antrenori. Antrenorul responsabil 
coordonator Nicu Naumescu, depă
șit de numărul jucătorilor pe care 
trebuia să-i urmărească, nu a putut 
da randamentul cuvenit, deși a ară
tat o anumită străduință. Mauifes- 
tind unele atitudini de automultu- 
mire, tov. Nicu Naumescu nu a a- 
cordat cu precădere atenția cuvenită 
antrenării dublului AngeFca Rozea
nu—Ella Zeller (lipsa .le parteneri 
cu stiluri vâri: te, timp de joc redus, 
etc). De asem nea, antrenorul Nau
mescu are, c'upă părerea noastră, 
o concepție de joc încă prea defen
sivă. Datorită tuturor aces'or cauze, 
îndrumarea jucătorilor Ia masă a 
avut de suferit. Același lucru se 
poate spune și despre pregătirea fi
zică. Iar cît privește pregătirea tac
tică, teoretică și moral volitivă, a- 
ceasta s-a făcut cu mari neajunsuri 
și într-o măsură redusă.

In ședința de analiză a reieșit șl 
faptul că jucătorii noștri fruntași 
au și ei o vină importantă in sensul 
că ei nu s-au preocupat de pregă
tirea lor în tot cursul verii și au 
așteptat să le vină totul de-a gata, 
prin grija celor ce se ocupau de lo
tul republican.

Unii jucători s-au plîns că an
trenamentele erau plictisitoare, 
deși s-au făcut unele eforturi 

i penlru ca ele să nu mai fie a- 
noste. Dar aici vrem să ridicăm 
o problemă, după noi vitală, pen
tru pregătirea viitoare. Este vorba 
de faptul că majoritatea acestor 
sportivi fruntași, au prea puține 

, preocupări de ordin profesional, 
cultural. Aceasta este dăunător, 
oamenii devenind blazați, în; 
crezuți, fără un orizont larg, fără 
o educație solidă.

DE ACEEA, SOCOTIM CA PE 
VIITOR VA FI ABSOLUT NECE

SAR CA ACEȘTI SPORTIVI SA 
MUNCEASCĂ CU MAI MULTA 
SERIOZITATE IN PRODUCȚIE, 
SA SE SPECIALIZEZE IN ME
SERIA LOR Șl SĂ NU-51 LI
MITEZE PREOCUPĂRILE NU
MAI LA ACTIVITATEA SPOR
TIVA
După bună comportare de la To- 

X

kio, s-a manifestat o stare de au- 
tomulțumire începind de la condu
cerea C.C.F.S. și pină la jucători. 
Din această cauză unele dintre pro
punerile și măsurile preconizate, 
după Tokio, pentru îmbunătățirea 
pregătirii au fost neglijate, în- 
tîrziindu-se mult chiar și reluarea 
antrenamentelor.

Pregătirea lotului R.P.R. a fost 
handicapată și de faptul că in ca
drul colegiului central de antrenori 
au existat serioase divergențe, unele 
de ordin personal, izvorite din ati
tudini neprincipiale (invidie, ambi
ție etc.). Această situație nu putea 
să nu aibă repercusiuni și asupra 
pregătjrii jucătorilor fruntași. Tre
buie să mai menționăm că activita
tea lotului nu a fost controlată de
cit foarte rap și atunci superficial 
de tovarășii din conducerea C.C.F.S., 
de directorul jocurilor sportive, și 
mai ales de inspectorul respectiv și 
de membrii biroului comisiei cen
trale. Deși aceste lipsuri au fost 
sezisate deseori, totuși directorul jo

și de 
ți
pe 
să

curilor sportive, tov. Ai. Gruia, 
îndeosebi inspectorul de tenis 
masă tov. P. Georgescu, nu au 
nut seama de ele și au mers 
aceeași linie. Nu avem intenția 
susținem ftici un moment că dacă 
s-ar fi luat anumite măsuri din vre
me noi am fi cîștigat la Stockholm 
toate titlurile mondiale sau măcar 
unele dintre ele. Sportul este sport 
și din totdeauna au existat și vor 
exista învingători și învinși.

Maj mult chiar, după diferitele 
competiții, cînd comportarea și re
zultatele erau in general nesatisfă
cătoare, antrenorii respectivi și Di-

• 1. Va trebui pus un accent deo
sebit pe activitatea in colective și 
asociații, va trebui înlăturată atitu
dinea de dispreț care s-a manifes
tat față de tenis de masă pină a- 
cum in rindul asociațiilor și colec
tivelor.

Este necesară formarea de centre 
de tineret în diferite orașe ale țării, 
dotarea acestora cu tot utilajul și 
materialele necesare și punerea lor 
sub supravegherea celor mai pri- 
cepuți antrenori. Aceste centre tre
buie să fie adevărate pepiniere de 
cadre de nădejde ale loturilor noas
tre republicane de seniori și tineret 
Aceste măsuri să fie cuprinse in
tr-un plan de perspectivă, reprezen- 
tînd politica ce va trebui dusă în 
următorii doi ani p.e linia procesului 
de instruire.

• 2. Organizarea a numeroase 
competiții de mase, școlare, pe o- 
rașe, etc.

• 3. Îndrumarea jucătorilor spre 
o concepție mai ofensivă, spre un 
joc complet, variat și deosebit de 
activ, cu multă fantezie și inițiativă, 
bineînțeles ținindu-se seama de 
particularitățile individuale ale ju
cătorilor.

O concepție de joc mai ofensivă 
trebuie să stea in centrul preocu
părilor tuturor antrenorilor și ju
cătorilor.

• 4. Pregătirea să se facă în con
diții de concurs (mingi și mese 
identice cu cele de la competițiile 
internaționale, ore de joc, atmos
feră, etc.).

• 5. Participarea la competiții in
ternaționale valoroase, alcătuindu- 
se un calendar internațional in care 
să fie prevăzute intilniri cu jucători 
cu diferite stiluri, mai ales cu cel 
japonez. De asemenea, să se orga
nizeze cu regularitate, la noi. in 
țară, un campionat internațional, la 
care să fie asigurată participarea 
celor mai buni jucători și jucătoare 
din lume.

• 6. Lărgirea loturilor R.P.R. A- 
ceasta pe de o parte pentru pregă
tirea unui număr mai mare de jucă
tori valorași, ca și pentru a se crea 
un stimulent care să facă incertă 
poziția așa-zișilor senatori de drept.

• 7. Aceste loturi să fie conduse 
de cei mai buni, mai experimentați 
și mai conștiincioși an'renori. Con
siderăm că trebuie luate măsurile 
necesare pentru ca oe viitor lotu
rile să fie însoțite în străinătate de 
antrenori. 

recția Jocuri se arătau mal departe 
optimiști.

Un alt lucru care ne-a privat de 
realizarea unor rezultate mai bune 
a fost lipsa unui antrenor, care să-î 
îndrumeze pe sportivi in întreceri. 
Cu puține excepții, loturile noastre 
de tenis de masă au fost însoțite 
pină acum de diferiți conducă
tori principali sau adjuncți, care 
necunoscînd sportul respectiv, nu 
puteau să fie de vreun aju
tor sportivilor. Este semnifica
tivă în această privință aprecie
rea făcută în ședința de analiză 
de către tov. Al. Gruia, asupra a- 
portului adus de inspectoral P. 
Georgescu la Stockholm. Acest a- 
port a fost, așa cum a afirmat tov. 
Al. Gruia, doar in rezolvarea unor 
probleme de ordin administrativ-or- 
ganizatoric. Și cînd ne gindim 
că pentru aceste „sarcini impor
tante" tov. P. Georgescu a făcut 
numeroase deplasări în 
tate. In treacăt, socotim 
să ridicăm și problema utilității 
unor deplasări costisitoare peste 
graniță, dacă persoanele in cauză, 
nu pot aduce alt aport decit rezol
varea unor minore sarcini adminis
trative.

In ședința de analiză, tov. Al. 
Gruia, în cuvîntul său și-a făcut o 
călduță autocritică, invocînd o se
rie de motive obiective. El explică 
înfrîngerile de la Stockholm mai 
mult prin superioritatea evidentă a 
jucătorilor niponi și chinezi și nu 
atît prin lipsurile noastre in pregă
tire. Totodată, Reiter a preconizat 
printre alte măsuri de îndreptare 
adoptarea sistemului de joc japo
nez (joc cu mișcări acrobatice, con-

strâină- 
nimerit

Măsuri care se impun

nici 
unui

unei 
stea

în viitor 
necesară 
hotărire

• 8. Asigurarea unei educații te
meinice, multilaterale, sportivilor, 
punîndu-se accent pe legarea trai
nică de locul de producție.

• 9. Crearea bazei materiale: 
săli. mese, mingi, palele. In această 
privință va trebui înlăturată defini
tiv carența de pină acum. Fără asi
gurarea unui minim de mijloace in 
acest sens, nu se poate vorbi 
de sport de mase și nici de 
de performanță.

Rezolvarea problemei găsirii 
săli care. în exclusivitate, să 
la dispoziția loturilor republicane, 
nu poate suferi nici o amînare.

• 10. O muncă susținută, temei
nică și competentă, ia inspecția de 
specialitate, dovedindu-se operati
vitate în rezolvarea problemelor, 
orientare și mai ales pasiune pen
tru munca depusă. Așa cum a fost 
caracterizat în concluziile ședinței, 
inspectorul P. Georgescu a cam plu
tit pe deasupra unei serii întregi de 
probleme. Credem că în cazul in 
care acesta nu va arăta 
preocuparea și capacitatea 
va trebui să se pună cu 
problema înlocuirii lui.
• 11. Reactivizarea și reorgani

zarea biroului comisiei centrale și 
a comisiilor regionale și înlocuirea 
acelor membri care nu pot sa lu
creze, deoarece nu poate fi în nici 
un caz considerată ca satisfăcă
toare munca de pină acum a ma
jorității membrilor biroului.

o 12. O colaborare strinsă și o- 
perativă între C.C.F.S. și biroul 
comisiei centrale.

• 13. Pregătirea pentru campio
natele mondiale din anul 1959 tre
buie să înceapă de îndată și cu 
toată seriozitatea.

Pe lingă lupta care va trebui 
dusă pentru îndeplinirea aces‘or de
ziderate și a altora, este necesară 
desfășurarea unei munci neobosit» 
de îndrumare și control de către 
toți factorii de răspundere.

înainte de a încheia ținem să 
arătăm că și ziarul nostru a greșit, 
atunci cînd nu a fost suficient de 
combativ în criticarea lipsurilor și 
nu a sezisat la timp măsurile cele 
mai bune de îndreptare.

Am scris aceste rinduri fără a 
avea intenția de a găsi diverși țapi 
ispășitori, ci pentru că alături de 
ceilalți oameni ai muncii am sim
țit și noi o stringere de inimă în 
timpul campionatelor mondiale de 
la Stockholm și poate ctriar mai

analzind 
vor găsi 
procedee 

să le utl- 
noștri în

cepțîe ofensivă sută la sută, cu con
tre continue etc.). Nu încape nici 
o discuție că dacă am pune in prac
tică asemenea măsuri n-am mai în
vinge niciodată vreun jucător sau 
jucătoare din Japonia sau, in gene
ral, vreun jucător asiatic. Nu ne 
putem închipui raționamentele care 
stau la baza acestor teorii, dacă ți
nem seama de principiile științifice, 
metodologice, caracteristice mișcării 
noastre sportive, principii care au 
în vedere în primul rînd particula
ritățile fiecărui sportiv, tempera
mentul lui, aptitudinile sale. Este 
clar că jucătorii romini nu vor pu
tea avea in același timp și însuși
rile sportivilor japonezi, chinezi 
sau vietnamezi.

Desigur că, antrenorul de stat, 
membrii colegiului central de antre
nori, împreună cu serviciul științific 
metodologic din C.C.F.S., 
toate aspectele problemei 
împreună cele mai hune 
tehnice și tactice pe care 
lizeze cu succes jucătorii 
pregătirea lor viitoare și în compe
tițiile la care vor lua parte

Aceasta fiind situația, ea ar tre
bui să dea de gîndit celor care au 
lăsat ca lucrurile să .ajungă pină 
aici. Pentru viitor nu este insă nici 
un motiv de panică și de dezorien
tare. Există toate posibilitățile și se 
pot crea condițiile cele mai bune 
pentru ca lipsurile manifestate să 
dispară cu desăvârșire, iar tenisul 
nostru de masă, progresînd neconte
nit. să dea cu succes bătălia pen
tru recucerirea titlurilor mondiale. 
Pentru aceasta însă este nevoie in 
primul rînd de recunoașterea des
chisă, principială, a greșelilor fă
cute și luarea celor mai eficace mă
suri de îndreptare. Este cert că Ia 
Stockholm japonezii și chinezii au 
fost mai buni decit in anii frecați, 
iar noi ne-am prezentat mai slab. 
Acesta este adevărul gol-goluț, fără 
alte scuze.

Ce trebuie să facem?
Iată cîteva dintre măsurile mai 

importante preconizate în conclu
ziile ședinței, urmînd ca pe viitor 
să dezb/'.em mai pe larg în coioa- 
nețe noastre problemele centrale ale 
pregătirii loturilor republicane ca 
și activitatea generală a tenisului 
de masă.

înainte. Acum a sosit momentul să 
înlăturăm diferitele neînțelegeri, 
greșeli de orientare și, de ce să 
n-o spunem, și o anumită nepăsare 
și indolență, să lucrăm mai bine 
pentru propășirea tenisului nostru 
de masă atit de îndrăgit și care ne-a 
dat atitea satisfacții pină acum.

Sintem convinși de un singur lu
cru: avem și jucători fruntași foarte 
buni și elemente tinere cu frumoase 
perspective, după cum există și un 
număr valoros de tehnicieni. Lu- 
crind cu pricepere, cu perseverență, 
cu dragoste și in deplină colabo
rare, jucătorii și antrenorii noștri 
pot face ca tenisul de masă rotni- 
nesc să fie din nou pe cele mai 
înalte culmi ale ierarhiei mondiale.

Să le acordăm tot sprijinul ma
terial și moral, și urindu-le succes, 
să așteptăm cu încredere roadele 
muncii lor.

C. SEVEREANU

Sportivii de la C. C. A 
in mijlocul studenților și elevilor

ia

Amatorii de sport din uzine, 
iabrici, institute și școli îi invită 
adesea în mijlocul lor pe sportivii 
fruntași ai Casei Centrale a Ar
matei pentru a-i cunoaște mai în
deaproape. pentru a afla cit mai 
multe dintre preocupările lor.

Sîmbătă seara, o parte dintre 
sportivii militari, printre care se 
găseau: Gh. Fiat, Răzvan Do-A APARUT
• CUM A cîștigat tal-cam

pionatul U-R.S.S.

• ALEHIN ȘI EPOCA SA

• PURTĂTORII CRAVATEI ROȘU 
tN JURUL MESELOR DE ȘAH.

Acestea sînt tiUurile cîtorva arti
cole din

REVISTA DE ȘAH

Nr. 4

(aprilie)

în care găsiți de asemenea nume
roase partide de la ultimele con
cursuri, 'articole de teorie, studii, 
probleme, știri din țară și străină
tate.

Pe 
ile

scurt, despre partidele 
handbal de duminicâ

Numeroși sînt iubitorii hand- 
vadă pe 

noului gen de

•
balului care, curioși să 
teren avantajele
handbal au ținut să asiste la me
ciurile etapei a doua a campiona
tului. Ei n-au rămas deziluzionați 
îii fața jocului mult mai clar, mai 
puțin aglomerat în fața porților, pe 

; care-1 permite aplicarea noului re
gulament; în plus, tendința spre 
folosirea faultului ca „armă tacti
că" a fost mult mai redusă alaltă
ieri față de prima etapă. Cu toate 
acestea lipsurile de ordin tactic își 
mai spun încă cuvîntul. Una dintre 
ele se manifestă în a parare ,constîtid 
In greșeli — provenite dirt lipsă 
de atenție — care... costă. Numărul 
redus de apărători în zona proprie 
nu mai permite, ca în trecut, crea
rea unei zone în care o greșeală co
misă de un jucător poate fi oricînd 
reparată de un altul. Acum, numă
rul egal de atacanți și apărători, 
pe un spațiu prea larg pentru a 
organiza ap.ărare In o zonă eficace, 
impune urmărirea atentă a fiecărui 
atacant adverb; orice demarcare a 
acestora din urmă duce aproape, 
invariabil la înscriere. Or, lipsa 
de atenție s-a observat nu numai 
în jocul feminin FI. roșie Sighi
șoara—FL roșie Sibiu, unde greșeli 
săvîrșite de I iaberpursch, Spinii, 
Buda, n-au mai putut fi remediate, 
sau-în jocul C.C.A—Recolta J<im- 
bolia, unde o scurtă perioadă de 
„cădere" a apărării militarilor, în 
jumătatea a doua a reprizei secun
de, a dus la reducerea handicapu
lui cu trei goluri în cinci minute; 
ea a fost aproape generală, fapt 
care dovedește cită atenție trebuie 
acordată de către antrenori aces
tui subiect

• Un alt element care n-ar tre
bui neglijat în jocul pe terenul îm
părțit în trei zone este mobilitatea; 
ne referim îndeosebi la rapiditatea 
cu care atacanții se repliază în 
cazul unui contraatac advers. Or, 
acest lucru se efectuează prea 
lent, fapt care descompletează a- 
părarea proprie și oferă atacan- 
ților adverșî o superioritate nume
rică hotărîtoare în astfel de cazuri. 
Momentul de inerție, observat la 
majoritatea echipelor, între pierde
rea mingii și începerea retragerii 
trebuie redus la minimum; sperăm 
să constatăm progrese în această 
privință chiar din etapa viitoare.

• Formația feminină Flamura 
roșie Sighișoara a hotărît să utili
zeze campionatul de primăvară ca 
prilej de întinerire a echipei. Chiar 
în etapa doua au fost folosite o se
rie de tinere elemente, între 15—16 
ani ca Margareta Cristea și Flo
rentina Idita, care au dat satisfac
ție. Colectivul FI. roșie Sighișoara 
trebuie să persevereze pe acest 
drum sănătos iar alte colective 
— cît mai multe — ar trebui să-i 
urmeze exemplul.

• Reamintim că azi după amia
ză, pe stadionul FI. roșie CAM 
din Capitală se va disputa, înce- 
pînd de la ora 17, meciul C.C.A.— 
FI. roșie Cisnădie.

Atila Vasarheli, Șerbubrescu,
Neacșu, Tiberiu Roman, Nicolae 
Mîndreanu, au fost oaspeții stu
denților de la Institutul Medico- 
Farmaceutic. Maestrul emerit al 
sportului, Iosif Sîrbu, a împărtă
șit studenților aspecte de la Olim
piadă și a prezentat diapozitive 
cu imagini de la Melbourne. In 
continuare, sportivii de la C.C.A. 
au executat interesante demon-" 
strații de gimnastică, haltere, box 
și scrimă.

Ieri după-amiază, Iosif Sirbu 
și handbalistul Lucian Țigănuș s-au 
întilnit în sala „2 Octombrie" de 
la C.C.A. cu un grup de elevi ai 
școlii medii mixte nr. 1 din Fălti- 
ceni. Cu această ocazie cei 2 spor
tivi fruntași au vorbit elevilor des; 
pre drumul anevoios, dar nespus 
de frumos, pe care l-au parcurs 
pentru a urca treptele măiestriei, 
despre pregătirile lor, împărtășin- 
du-le din noianul de impresii cu
lese la numeroasele întreceri la 
care au luat parte.
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Mpele C. C. A. și Progresul București dețin 
in continuare supremația ia floretă

După o ne^iacuiă și nepennisă 
fntîrziere, sîmbătă s-a încheiat la 
Cluj prima parte a campionatului 
republican de scrimă pe echipe ca
tegoria A la floretă bărbați. Între
cerea echipelor fem nine de floretă 
a trebuit să fie întreruptă din cau
za defecțiunilor în apaiatura elec
trică de arbitraj, ca:e — cu toate 
eforturile depuse — nu a putut fi 
recondiționată.

Referindu-se la campionatul e- 
chipelor masculine, subliniem că, cu 
excepția înfrîngerii suferite de Pro
gresul București în fața Științei 
Tg. Mureș (înfrîngere care a ușu
rat drumul echipei C.C.A. spre pri
mul loc al clasamentului), nu a 
intervenit nici o altă surpriză. For
mația Casei Centrale a Armatei, 
alcătuită din Tudor Hie, Iosif Zila- 
hi, Vasile Chelaru, (înlocuit în 
une'e meciuri de Gli isopescu) și 
Ștefan Tapalagă, și-a menținut po
ziția fruntașă pe care o deține de 
6 ani în ierarhia echipelor de flo
retă bărbați. De această dată însă, 
campionii au cîștigat cu multe efor
turi și, mai ales, cu multe străduin
țe. Este un merit în plus, care tie- 
buie adăugat la buna lor compor
tare și la exceoționalul lor palma
res.

Echipa Progresul București, a- 
nunțată ca rivala principală a for
mației campioane încă din returul 
campionatului de anul trecut, a 
confirmat așteptările. Ea a ter
mmat la egalitate cu C.CA., însă a 
rămas cu 2 puncte în urma echipei 
militare, datorită surprinzătoarei 

.ntrîngeri suferită dtn partea studen
ților din Tg Mureș. Știința Tg. 
Mureș a fost revelația acestui cam
pionat alături de Dinamo Cluj. Res
tul echipelor nu au contat în luptă, 
decîț de la locurile 1 pînă la 8. 
Iată de altfel, ultimele rezultate 
înregistrate și clasamentul turului 
campionatului : Progresul Oradea
— Energia Ploești 10—6, — Ener
gia Satu Mare 9—7, — Știința 
Tg. Mureș 4—12; Energia Satu 
Mare — Știința Tg. Mureș 4—12,
— Energia Ploești 8—8; Dinamo 
Cluj — Progresul Cluj 15—1, — 
C.C.A 5—11; C.C.A. — Progresul 
București 8—8; Progresul Bucu

rești — Progresul Cluj 14—2 ;
Știința Tg. Mureș — Energia
Satu Mare 16—O-

CLASAMENTUL
1. C.C.A. 7B 1 1 20 p.
2. Progr. Buc. 7 5 11 1» p.
3. Știința Tg. Mureș 7 5 0 2 11 p.
4. Din. Ciut 7 5 0 2 17 p.
5. Progr. Oradea 7 3 0 4 13 p.
6. Energ. S. Mare 7 115 10 p.
7. Energ. Ploești 7 115 10 p.
8. Progr. Cluj 7 0 0 7 7 p.

Campionatul feminin nu s-a
putut încheia din cauza defectării 
materialului electric. Au rămas 
restante 4 meciuri: Dinamo Cluj
— Progresul Cluj (se va disputa 
la Cluj), Progresul București — 
C.C.A., Progresul București — E- 
nergia Ploești și C.C.A. — Ener
gia Ploești (vor avea Ioc Ia Bucu
rești), precum și meciurile Ener
gia Satu Mare — Știința Tg. 
Mureș și Energia Ploești — Știin
ța Tg. Mureș, întrerupte la 
scorul de 2—0 pentru Știința Tg. 
Mureș (urmează să fie progra
mate, probabil cu ocazia returuhii 
campionatului).

După meciurile consumate pînă 
acum. Progresul București are cele 
mai multe șanse să se claseze pe 
primul loc. totalizing pînă în pre
zent 5 victorii. Meciul decisiv 
Progresul București — Progresul 
Cluj s-a încheiat cu victoria cate
gorică a bucureștencelor : 10—5.
Restul meciurilor s-au terminat cu 
următoarele rezultate : Dinamo
Cluj — Energia Ploești 11—5, — 
Progresul Oradea 11—5, — Ener
gia Satu Mare 4—12, — Progresul 
București 0—16, — Știința Tg. 
Mureș 2—14, — C.C.A. 5—11; 
Progresul București — Progresul 
Oradea 13—3, — Energia Satu 
Mare 12—4, — Știința Tg. Mureș 
12—4; Progresul Cluj — Energia 
Satu Mare 6—10, — Știința Tg. 
Mureș 12—4, — Energia Ploești 
11—5, — Progresul Oradea 13—3,
— C.C.A. 13—3; C.C.A. — Știința 
Tg. Mureș 9—7, — Progresul O- 
radea 12—4, — Energia Satu Mare 
7—-9; Energia Ploești — Progre
sul Oradea 13—3, — Energia Sa
tu Mare 6—10 ; Progresul Oradea
— Știința Tg. Mureș 10—6, — 
Energia Satu Mare 9—7.

La întrecerile de cros de la Sibiu...

nu s-a stins 
odată cu in- 
trenului în 
de Nord...

cu Georgeta rougvț, dar pe ulti
mele sute de metri a forțat fără 
să mai poată fi ajungă.

In al doilea rlnd, afirmarea 
multor efemenlte tinere. Noii căffi-: 
pioni de juniori, Vasile FloTea din 
Sibiu și Traute Omen din Orașul 
Stalin nu stat nume noi în atle
tism, dar nimeni nu se aștepta ea 
ei să cîștige probele respective 
conducînd de la un capăt la altul 
al cursei. In probele „celor mari**, 
Andrei Barabaș și Zamfira Voinea 
au ocupat locuri nesperate, înain
tea unor atleți cohsacrați.

In al treilea rtnd. trebuie remar
cată o organizare în general bună. 
Ne-au impresionat în mod plăcut 
ideea organizatorilor ca premiile 

fie- înmînate celor mai buni
de trei fete din Sibiu, îmbrăcate 
In atît de frumoasele costume na
ționale în alb și negru, ca și evo
luția unui crainic bine inspirat, 
cum ne ar trebui și în București.

Dar, atît organizarea cît și ce
lelalte laturi ale întrecerilor de 
la Sibiu ne rezervă aspecte noi 
de discuție, din păcate mai puțin 
plăcute, cărora le vom face loc în 
numărul nostru viitor.

să

Aspect din cursa seniorilor. Conduce Greces
cu urmat de Moscovici și Szokdri. (Foto cores

pondent: M. Virlan-Sibiu).
atieții
de la

fiecare

dintre

Din Sibiu, ex 
preșul 24 s-a „îm
bogățit** duminică 
după masă cu cî
teva vagoane în
țesate de sportivi. 
Erau o parte din
tre atleții și atle
tele care se între- 
cuseră dimineața, 
în parcul Sub A- 
rini pentru titlu
rile de campioni 
naționali de cros. 
De prisos să mai 
spunem că larma 
iscată 
decît 
trarea 
Gara
Ei bine, în trenul 
care ne purta pe 
sub crestele încă 
înzăpezite spre Ca
pitală, am avut
prilejul să stăm
de vorbă cu cîțiva
și antrenorii care veneau 
Sibiu și, coincidență, de 
dată, ne-a fost pusă întrebarea: 
Ce părere aveți despre oampionaie? 
Mărturisim că ne am aflat în în
curcătură. Nu numai pentru că 
obiceiul ne este de a pune noi 
asemenea întrebări, ci și fiindcă 
impresiile numeroase și diverse 
culese la concurs păreau greu de 
închegat în cîteva cuvinte. Răs
punsul a fost cam așa: campiona
tele ne-au plăcut, au conferit ti
tlurile de campioni celor intr-ade- 
văr mai buni, au însemnat un eve
niment de bun augur pentru anul 
atletic 1957.

ACUM ARGUMENTELE
In primul rînd, buna pregă

tire tehnică a majorității concu- 
renților. Cei care au putut să-l 
vadă duminică dimineață pe Con
stantin Grecescu își vor aminti 
multă vreme de modul strălucit în 
care atletul dinamovist a cucerit 
primul loc. Am discuția t mult cu 
Grecescu înaintea cursei. Dorea, fi
rește, din tot sufletul, să cîștige, 
totuși îi era oarecu-m teamă de 
traseu, un traseu greu, pe teren 
variat, potrivit mai degrabă aler
gătorilor ușori, supli. In aceste 
condiții, lupta lui cu Moscovici și 
Veliciu se anunța ca un veritabil 
punct de atracție al campionate
lor. Dar Grecescu s-a ..dezlipit** 
repede de cei doi principali ad
versari, și aproape 8 km. a făcut 
cursa de unul singur, intr-un ritm 
pe care timpul de 30:40,0 
10.000 m) nu-1 ilustrează 
ar trebui. Moscovici și

s-au detașai: și ei, de la început, de 
restul plutonului, ocupînd locuri pe 
dep'.in meritate. O cursă bună au 
făcut de asemenea B7e<ss și Str- 
zelbiski, La senioare, farmacista 
Nina Pasciuc a reeditat victoria 
obținută cu un an în urmă.

Ea a mers toată cursa împreună I. MANOLIU

Fruntașii schiului de
trebuie sa se

(pe cca 
așa cum 

Veliciu

Prima etapă a Cu
pei R.P.R. la schi a 
fost rezervată fondiș- 
tilor și fondistelor și 
a dat naștere u- 
nor dispute vii. în
vingătorii au fost, 
așa cum nu se aștep
ta nimeni, schiorii ti
neri. La startul pro
bei de 10 km. se
niori s-a prezentat un 
lot valoros dintre care 
menționăm pe rutina- 
ții C. Enache, M. 
Aldescu, M. Crăciun 
și - Gh. Olteanu. 
Era normal deci ca 
învingătorul să fie se
lecționat dintre ion- 
diștii amintiți mai 
sus. Dar cronome- 
trele, neținînd parcă 
seama de renumele 
,,așilor", au indicat 

în dreptul numelui 
juniorului Dinu Petre

la asociația Voin- 
rezul-

de 
ța, cel mai bun 
tat: 40,11.

Fără 
meritele învingătoru
lui, un 
pentru probele de iond 
(campion de juniori), 
trebuie să amintim 
că rezultatul realizat 
de el a fost posibil, 
în mare măsură, din 
cauza formei slabe în 
care se află cei mai 
buni schiori ai noștri. 
Aceeași situație s-a 
petrecut și în proba 
de 5 km. senioare, 
unde campioana 
R.P.R., Elena Zangor, 
a fost întrecută de 
Margareta Arvay și 
de junioara Estera 
Adam.

Această stare de 
lucruri cere din partea 
fondiștilor fruntași o

a diminua

real talent

reabilitare imediată, 
deoarece ultimele două 
etape ale Cupei R.P.R. 
bat la ușă.

Și acum, iată pro
gramul ultimelor con
cursuri de schi din 
actualul sezon: Cupa 
R.P.R.: 13—14 aprilie, 
Cupa Dinamo (Bu
cegi) pentru probe al
pine; Cupa Voința 
(Bucegi) fond; 20—21 
aprilie, Cupa Voința 
(Bucegi) probe alpi
ne; Cupa C.C.A. (Bu
cegi) fond; 27—28 
aprilie (Făgăraș) Cu
pa C.C.A., probe al
pine.

Activitatea competi- 
ționalâ pe anul în 
curs va fi încheiată în 
luna iulie, prin între
cerea dotată cu Cupa 
Dinamo.

TV u.....ucă scara, la redacție. 
Sună telefonul. Un cititor...

— Ce ziceți? Formidabil duelul 
dintre Proca și Lazăr I Are băiatul 
ista un șut, să spargă plasele, 
nu altceva. Pat at că n-a fost aju
tat de interi. Ehei! Să fi fost în
cadrat de doi jucători de valoa
rea lut. era ,jn aer" Dinamo!

— Stai o clipă1
— Cj să stau! Vreți să spuneți 

că nu v-a plăcut arbitrajul lui Gh. 
Dragomirescu? Știu! Nici mie. Ar
bitrii ăștia sint formidabili! Pînă 
n-o „zbîrcesc", nu se lasăl

— Stai o clipă, prietene. Degea
ba ne ceri părerea. N-am fost la 
meciurile de fotbal de categoria 
A I N-am văzut nici întllnirea de 
pe stadionul Dinamo, nici pe a-
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ceea de pe stadionul Republicii...
— Dar unde ați fost ?
— La competiții cu caracter o- 

rășenesc, la campionatele univer
sitare...

— La meciuri orășenești? Halal! 
Să scapi întîlniri de fotbal pentru 
niște nimicuri! Formidnbi'! Nu 
cred să mai avem ce discuta...

Da, prietene! Am „sacrificat” 
strașnicele tale meciuri de fotbal 
pentru niște „nimicuri". Dar oare 
„nimicuri" să fi fost? Dacă rindurile 
care urmează te vor convinge că 
aceste mici competiții își au marea 
lor importanță, dacă te vom con
verti pentru unele „sacrificii" în 
duminicile viitoare, atunci poate 
vom mai avea ce discuta....

ir
Cit de plăcut este să pornești la 

drum în faptul diminețelor de pri
măvară! Aerul tare, soarele jucăuș 
ca un copil, străzile liniștite. îți 

întregesc parcă odihna din timpul 
nopții. însoțiți de prietenii noștri 
buni (block-nofesul și aparatul de 
fotografiat) am pornit spre sta
dioanele mai puțin căutate de ma
rele public... Să facem primul 
popas la stadionul de la șosea. O 
forfotă tinerească stăpinea stadio
nul. La poligonul de tir: întreceri 
divizionare; pe terenurile de vo
lei și rugbi: meciuri amicale; pe 
terenul central: concurs atletic de 
clasificare; în fața poligonului de 
tir, zeci de concurenți se pregătesc 
să ia ^startul în ultima probă a 
triatlonului: crosul... Am zăbovit 
o clipă. L-am privit pe cunoscu
tul sportiv, maestrul sportului 
llie Savel, dind indicații tinerilor 
concurenți, am stat de vorbă cu 
antrenorul Mureșeanu, core ne-a 
mărturisit cu vădită bucurie că. în 
curînd, lotul de pentatlon va fi 
„Inoii" cu elemente tinere, recru
tate din rîndul concurenților ta 
triailon. Să nu credeți insă că pe 
stadion se aflau numai concurenți. 
In tribune, suporteri vechi sau re
cunoscut i ad-hoc, făceau o galerie 
asemănătoare celei de la marile 
competiții. Am părăsit stadionul 
Tineretului, ci nd soarele se ridi
case de acum cu multe suliți pes
te linia orizontuiui...

Următoarea „escală" am făcut-o 
la terenurile de volei și baschet 
ale Facultății de Științe Juridice. 
„Hai Chi-mi-a!", „Hai Zi-a-ris-ti- 
ca!". Din toate colțurile acestei 
cochete baze răsunau îndemnuri, 
încurajări. Sute și sute de stu- 
denți, concurenți și spectatori, 
și-au dat întilnire aci pentru a 
apăra onoarea sportivă a facultă
ților și institutelor lor. Pe unul 
din terenuri se întreceau la volei 
echipele feminine ale facultăților 
de ziaristică și chimie; pe altul se 

desfășura un meci de baschet între 
Institutul de Căi ferate și facul
tatea de construcții; și, în sfîrșit, 
echipa facultății de filologie în
cerca să înfrîngă rezistența volei
baliștilor de la facultatea de ma
tematici. întrecerea de pe teren 
era dublată de disputa galeriilor... 
Mulți dintre cetățenii care au tre
cut pe lingă terenurile „Științei", 
atrași de aplauzele și încurajările 
studenților, au intrat și, dezorien
tați la început (ce să vadă mai 
întîi, volei sau baschet?), s-au lă
sat conduși de pasiunea pentru un 
sport sau altul, au luat loc în tri
bune și peste puțin timp și în... 
galerie.

Dar,., prietenii noștri (block-no
fesul și aparatul de fotografiat) 
ne-au amintit că mai avem ceva 
de văzut. Am pornit spre margi
nea Capitalei, acolo unde se află 
terenul de fotbal al uzinelor Mao- 
Țze-dun. Peste 1.000 de specta
tori, în marea lor majoritate mun
citori in uzină, priveau încordați 
desfășurarea întîlnirii de fotbal 
(campionatul orășenesc cat. I) 
dintre Energia Mao Țze-dun și 
Progresul l.T.B. 
Dar iată că cen
trul atacant al ite- 
biștdor. Cazacu, 
face o cursă im
presionantă și cu 
un șut imparabil 
înscrie: 1—0 pen
tru l.T.B.! O cli
pă de ezitare și 
apoi (cum să te 
poți reține în fața 
unei execuții atît 
de frumoase!) a- 
plauzele răsplătesc 
izbînda adversaru
lui. Cîteva minute 
mai tîrziu, Lun- 
goci, halful stingă 
al formației Pro
gresul, trage sec 
spre poartă, min
gea întîlnește bara 
și revine în teren, 
de unde interul 
Coșer, atent, o re
trimite cu capul 
in colțul sttng al 

porții, Din nou gol' 2-0 pentru 
itebiști. Dur.,, la un meci de fot
bal n-ai timp să gindești prea 
mult la lucruri triste! Fazele se 
succed cu repeziciune. !ată-l pe 
Munteanu, de la Energia M.T.D. 
în plină cursă... Emoții! De aceas
tă dată însă pentru Sfera (ve
chiul internațional), antrenorul 
itebiștilor. Da! A fost gol.

Pină la sfîrșit, victoria nu poale 
scăpa Progresului l.T.B. care joa
că mai tehnic. Scor final: 4—2 
(2—1). Să nu credeți însă că 
spectatorii (suporteri ai Energiei) 
au plecat descurajați. In drum 
spre poarta stadionului l-am auzit 
pe un muncitor spunind:
— Las’că vedem noi, în retur. 
Atunci, i-atunci!

★
Șf n-au fost acestea singurele ma

nifestații. Pe zeci și zeci de terenuri, 
răspîndite pe întreg cuprinsul 
Bucureștiului, au avut loc nenu
mărate competiții sportive. Cre
deți că au fost mai puțin specta
culoase decît cele d? pe stadioa
nele Dinamo și Republicii?

H. NAUM

Atac periculos la poarta Energiei Mao Tze- 
dun! Portarul reușește totuși să respingă min
gea care va fi degajată de un fundaș.

(Foto: H. NAUM.)



Căpitanii echipelor comentează ultima etapă 
a campionatelor de volei

• FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

In locul obișnuitelor reveniri, azi 
dăm cuvîntul căpitanilor echipelor 
ale căror meciuri au ridicat pro
bleme sau necesftă sublinieri ■

VICTORIA GRCNBERG (Pro
gresul C.P.C.S. București): „Am 
rămas surprinsă de puterea de 
luptă a tinerei echipe din Alba 
Iulia, care a reușit să ne conducă 
La seturi, cu 2—1. Faptul că am 
avut indisponibilități în formație 
(Țatiana Avacum) nu poate con
stitui o scuză pentru pierderea a 
două seturi în fața unor adversa
re care nu au încă maturitate în 
joc. Voleibalistele de la Progresul 
Alba Iulia trebuie să insiste asu
pra eficacității atacului și asupea 
regularității serviciului. Am remar
cai pe Ecaterina Cio’an si Vic
toria Haia“.

EUGENIA BOJ1TA (Voința Si
biu): „Sîntem neplăcut surprinse 
de slaba comportare și mai ales 
de impresia urîtă lăsată de mani
festările nesportive ale unor jucă
toare de ia Flamura roșie Cluj și în 
•pecial ale Anei Susan și Liei 
Vanya, care au insultat arbitrul 
•i au incitat publicul. A fost clar 
că în acest meci am jucat mai 
bine, dar în obținerea rezultatu
lui favorabil am fost ajutate și de 
adversare, care au fost nediscipli- 
nade și s au enervat".

EUGENIA SUCIU (Progresul 
Cluj): „Victoria Energiei Bucu
rești este normală. Noi nu sîntem 
tocmai bine pregătite, — din cau
za antrenamentelor insuficiente, — 
și în plus se simte nevoia reîm
prospătării formației cu elemente 
tinere. Echipa noastră ou mai 
luptă cum trebuie, nu are sufi
cientă, combativitate și acest lucru 
•e resimte".

TEODOR BALOȘ (Știința Iași): 
„Am luptat din toate puterile.

H. Nicolau (Locomotiva) este pregătit să pri
mească o min ge dificilă, iar, coechipierul său 
Gherdinișan aș teaptă pasa.

In urma trierii și omologării celor 
B77.296 variante depuse la concursul 
Pronosport nr. 14 (etapa din 7 apri
lie 1957) au fost stabilite următoarele 
premii:

Premiul I: 13 variante cu 11 rezul
tate exacte revenind fiecărei va
riante cîte 14.424 lei;

premiul II: 241.75 variante cu 10 
rezultate exacte revenind fiecărei 
variante cîte 930 lei;

Premiul III: 2356,85 variante cu 9 
rezultate exacte revenind fiecărei 
variante cîte 143 lei.

„Cupa Primăverii4*, competiția 
care a trezit un viu interes în rîn
durile miilor de participant la 
Pronosport datorită rezultatelor — 
greu de prevăzut — este din plin 
reprezentată în programul con
cursului nr. 15 din 14 aprilie.

Iată săptămînala noastră analiză 
a întâlnirilor.

Progresul București va întâlni 
Casa Centrală a Armatei într-un 
meci deschis. De remarcat faptul 
oă ambele echipe au cedat dumi
nică în deplasare, la limită Știin
ței Timișoara (3-4) și, respectiv, Iul 
Dinamo Orașul Stalin (1-2).

Dinamo București după ce a în
vins la un scor minim (1-0) Ener
gia Orașul Stalin va trebui să în
frunte Locomotiva București. Fe
roviarii — în rîndurile cărora a 
reintrat Olaru — se anunță și ei 
pretendențl la victorie după acel 
3-0 cu Flamura roșie Arad. Noi 
Înclinăm totuși să acordăm ceva 

Băieții s-au mișcat însă cam greoi 
și din această cauză blocajul nu 
a funcționat cum a trebuit. In 
ciuda scorului (n.r. 15—6 pentru 
Energia Orașul Stalin) în setul al 
patrulea am depus toate eforturile 
pentru a cîștiga. dar adversarii au 
fost categoric mai buni. Remarc 
arbitrajul bun prestat de C. Mușat 
(Constanța)".

ION SUSELESCU (Energia 
I.O.R. București): „Intîlnirea cu
Dinamo București a fost examenul 
nostru de maturitate, pe care con
sider că l-am trecut cu succes, 
deși am părăsit terenul învinși. 
Socotesc că capitolul la care nu sîn
tem încă puși la punct este omo
genitatea. Sînt convins că la 
toamnă vom fi un colectiv puter
nic sudat, care va obține rezultate 
și mai bune*.

JEAN PONOVA (Locomotiva 
București): „Jucătorii de la Știin. 
ța Timișoara sînt încă prea tineri 
pentru categoria A. Sînt însă foar
te talentați, au excelente calități 
fizice, au digitație foarte bună, 
fapt care le facilitează însușirea 
corectă a procedeelor tehnice. In 
momentul de față cel mai bun 
este Drăgan, oare are detentă a- 
pceciabiiă, lovește corect mingea 
și, în plus față de ceilalți jucători, 
are o intuiție dară asupra jocului. 
Prezența lui Drăgan. Cozonici și 
Coste în lotul de tineret este bine 
venită și cred că organizarea 
cit mai multor Întreceri internațio
nale ar grăbi procesul lor de ma
turizare.

Noi, ca întotdeauna cînd avem 
in față un adversar pe care-1 con
siderăm mai slab, nu ne concen
trăm suficient și deci nu ne con 
cret’zăm superioritatea. Sîmbătă 

insă, cînd dispu
tăm titlul de cam
pioni ai țării cu 
eterna noastră ri
vală — C.C.A. —, 
vom ști să luptăm 
de la început și 
pînă Ia sfîrșit. Vă 
veți convinge de 
aceasta".

ȘTEFAN RO
MAN (C.C.A):

„Bazîndu-ne pe 
gradul nostru de 
pregătire și pe 
forma manifestată 
pînă acum, nu am 
avut prea mari e- 
moții în întîlnirea 
cu Știința Cluj. 
Am jucat totuși cu 
toată atenția, de
oarece studenții 
clujeni sînt întot
deauna de temut, 
mai ales cînd joa
că acasă. Sperăm 
ca și sîmbătă să 
jucăm bine chiar 
ceva mai bine de- 
cit Locomotiva, de 
la care vrem să 
reluăm titlul de 
campioni ai țării".

mai multe șanse dinamovișulor.
Recolta Tg. Mureș, nu credem că 

poate răsturna calculul hîrtiei în 
întîlnirea cu studenții timișoreni 
pare-se în formă... de zile mari. 
Avantajul terenului poate aduce 
gazdelor cel mult un meci egal și 
acesta numai dacă vor putea stă
vili atacurile impetuoasei înaintări 
timișorene.

După cum a arătat și duminică, 
Energia Ploești pe teren propriu 
este greu de depășit și noi ne în
doim că dinamoviștii din Orașul 
Stalin (deși au depășit pe C.C.A.) 
pot obține mai mult decît un punct 
Intr-o întâlnire care pentru mulți 
poate fi considerată chiar de „1“ 
solist.

Deși înfrîngerea — și mai ales 
scorul — din întîlnirea cu Loco
motiva București au făcut pe mulți 
să creadă că Flamura roșie Arad 
e departe de ceea ce se aștepta 
publicul, noi credem totuși că E- 
nergia Petroșani nu are nici o șan
să la Arad.

Energia Orașul Stalin va înfrun
ta Progresul Oradea. într-un meci 
în care prima echipă vrea sa se 
afirme, iar secunda să fac£ dova
dă că nu a pierdut prea mult din 
caracteristicile — bine cunoscute 
cu ani în urmă. Noi vom înclina 
totuși spre o victorie a gazdelor, 
fără a neglija totuși posibilitatea

Și echipele de categoria 
B și C trebuie să acorde 

atenție calității
Duminică a începui în toată 

(ara „Cupa Primăverii" pentru ca
tegoriile B și C. Informațiile care 
ne-au parvenit arată că în majo
ritatea cazurilor partidele au fost 
de un nivel destul de scăzut, că 
ele s-au redus — adeseori — la o 
luptă fără sens pentru balon și 
goluri. Aceasta a tăcut ca intllnt- 
rile sd fie anoste, plictisitoare. 
Prima etapă nu a adus ceea ce 
se aștepta de la ea și este de da
toria tuturor echipelor — mai ales 
a acelora care au și vechime în 
fotbal și state de servici in cate
gorii superioare — să lupte pen
tru un fotbal tehnic, variat, spec
taculos. Fotbaliștii noștri trebuie 
să pună pe același plan și pregă
tirea tehnico-tactică și să nu crea
dă că numai pregătirea fizică re
zolvă problemele care se ivesc pe 
teren, in joc.

Nici partida Locomotiva Gara 
de Nord — Locomotiva Constanța 
n-a făcut excepție da la... tonul 
etapei. Ea a avut multe perioade 
de joc confuz, lent, care au pro
dus o adevărată acalmie în tribu
ne și... dorința ca minutele să trea
că cit mai repede. Constatarea ne 
apare cu atit mai nescuzabilă cu 
cit tn ambele echipe au apărut și 
jucători cu experiență (Stăncescu, 
Cristescu, Sever, Mihai, Roman, 
AvasiUchioaie etc.) și fotbaliști 
tineri de talent (Rădulescu, Maf
teuță. Milea etc.).

CE-I NOU IN FOTBALUL INTERNATIONAL
• Recent, F.l.F.A. a trimis tu

turor federațiilor naționale „Ghi
dul universal al arbitrilor" editat 
în limba engleză. Scopul acestui 
ghid este de a asigura o unifor
mă interpretare și aplicare a re
gulilor de ioc pe tot globul. Ghi
dul cuprinde pe o coloană textul 
regulilor de joc, iar pe altă co
loană—în dreptul fiecărei reguli 
în parte,—textele deciziilor și. pre
cizărilor luate de „International 
Board" (forul care hotărăște mo
dificarea regulilor de joc) și de 
Comisia de arbitraj din cadrul 
F.l.F.A.

Acest ghid a fost primit și de 
forul nostru de specialitate. El a 
fost tradus și în curînd va fi di
fuzat în rîndurile arbitrilor noștri. 
De altfel, aceasta este și recoman
darea F.l.F.A.

• O propunere interesantă au 
făcut federațiile scandinave (Sue
dia, Norvegia) : suprafața porții 
și suprafața de pedeapsă (așa zi
sul „careu mic" și „careu mare") 
să nu mai aibă o formă dreptun
ghiulară, ci una semicirculară cu 
raza de 10 și respectiv 20 yards

unui meci egal, mulțumitor In fond 
pentru ambele formații.

Cu meciul VII I^izio—Milan in
trăm in domeniul întîlnirilor ita
liene. Milan se dovedește în conti
nuare cea mai bună formație a 
campionatului. Lazlo, asaltează cu 
tenacitate locul secund șl fără în
doială va ști să folosească avanta
jul terenului propriu pentru a 
smulge liderului cel puțin un 
punct. O întîlnire care poate adu
ce surprize este cea dintre Palermo 
șl Florentina. In mod normal vic
toria trebuie să revină echipei oas- 
pe. Acest lucru nu este prea ușor 
de realizat însă în capitala Siciliei 
deși Udinese a făcut-o nu mal de
parte de duminică. Lanerossi a 
reușit duminică o surprinzătoare 
victorie jucînd în deplasare cu Ju
ventus. Iată un argument destul de 
convingător pentru ca în întîlnirea 
cu Triestina să Ie dăm șanse de 
victorie cu atit mai mult cu cit 
joacă pe teren propriu.

Programul se încheie cu trei în- 
tîlnirl din campionatul francez. 
Marseille care în tur a dispus de 
Racing Paris cu 3-1 în deplasare 
va încerca desigur să reediteze vic
toria pe teren propriu. Noi credem 
că vor reuși.

Angers în schimb va trebui să 
lupte din toate puterile pentru a 
smulge un punct formației St. E- 
tienne care aspiră cu justificate 
pretenții la titlul de campioană. 
Motiv pentru care în primul rînd 
ei îi acordăm șanse de victorie. In 
ultimul meci se pare că „1“ poate 
fi trecut ca solist. Este vorba de 
întîlnirea Lyon-Nancy.

O acțiune periculoasă la poarta constănțeni'.or: Mafteuță, anima
torul liniei de atac a Locomotivei Gara de Nord, li prilejuiește lui 
Roman o intervenție spectaculoasă, (Foto: L. TIBOR).

De la Biroul Comisiei
Biroul Comisiei Centrale de iot- 

bal a analizat concluziile ancnetei 
întreprinse de către o comisie spe
cială, ca urmare a memoriului co
lectivului Locomotiva lași in legă
tură cu regularitatea desfășurării și 
rezultatelor jocurilor Flamura roșie 
Suceava-Progresul Focșani și Ener
gia 1 Mai Ploești-Flamura roșie 
Suceava, disputate in campionatul 
categoriei B pe anul 1956.

Din actele aflate la dosar, com
plectate cu cercetări suplimentare, 
mărturii noi și confruntări a rezul
tat :

1. — Cele două jocuri amintite 
»-au terminat cu rezultate normale, 
cu subliniere* specială că scorul 
partidei Flamura roșie Suceava — 
Progresul Focșani pare exagerat, 
dar poate fi atribuit oboselii echi
pei din Focșani care a sosit la Su
ceava cu o oră înainte de joc.

2. — Unii conducători ai colec
tivului Progresul Focșani speriați 
de consecințele eventuale ale în- 
frîngerii echipei cu scorul de 6-0, 
au făcut afirmații care nu au putut 
fi dovedite.

3. - Pe seama unor conducători

(adică 9,144 m. și respectiv 18,288 
m,). Propunerea n-a fost accep
tată. De altfeî, o propunere ase
mănătoare a mai făcut înainte și 
federația scoțiană, dar „Interna
tional Board" a respins-o deoare
ce argumentele aduse n-au fost 
convingătoare.

• O propunere aoceptată: aceea 
a unui inginer ungur, AladarMat- 
tyok. Acesta a propus ca stadioa
nele care se vor construi, mai ales 
în vederea Jocurilor Olimpice, să 
fie prevăzute cu piste de atletism 
de 500 m. lungime în locul pistei 
standard de 400 m. In acest caz, 
dimensiunile terenului de fotbal 
să fie de 70/110 sau 75/120 m.

• Ghete de fotbal cu crampoane 
din nylon ? Da. F.l.F.A. a consi
derat că nimic nu poate împiedica 
folosirea acestui fel de crampoa
ne atîta timp cit respectă întru 
totul condițiunile prevăzute de 
regulament și în primul rînd di
mensiunile (18—12 mm.).

• Anvelopa mingii trebuie să 
fie neapărat din piele, dar — și 
acest lucru l-a precizat comisia de 
arbitraj F.l.F.A., la o întîmpinare 
a federațiilor scandinave—poate fi 
aplicat un strat subțire de materie 
plastică, fără ca aceasta să cons
tituie o infracțiune la prevederile 
articolului 2 din regulamentul de 
ioc

DUMINICĂ CUPLAJ
Bucureștiul va găzdui dumi

nică — în cadrul Cupei Primă
verii — două jocuri de mare 
nteres, adevărate „derbi-uri" 

bucur tene: Progresul—C.C.A. 
și Dir. no — Locomotiva. Cum 
aceste intîlniri vor atrage cu 
sigurar'ă zeci de mii de spec
tatori, e'.e au fost cuplate și 
programate pe stadionul „23 
August", în ordinea următoare:

Ora 14,45: Progresul—C.C-A.
Ora 16,45: Dina mo — Loco

motiva.

Biletele pentru acest cuplaj 
se vor pune în vînzare miercuri 
după amiază la: stadioanele

Centrale de Fotbal
și jucaturi ai colectivului Flamura 
roșie Suceava apasă vina unor în
cercări necinstite de a obține cîști- 
garea jocului cu Energia 1 Mai 
Ploești.

4. — Antrenorul Pascaru și jucă
torul Neacșu (Energia 1 Mai Plo
ești) au avut o atitudine cinstită 
informind cu corectitudine faptele 
petrecute.

5- — Conducerea colectivului Lo
comotiva Iași, bine intențională și 
dornică să ajute la stîrpirea unor 
practici care mai dăinuie in unele 
colective, a folsit totuși unele mij
loace necorespunzătoare, de natură 
»ă producă o atmosferă de senza
țional.

Față de toate acestea Biroul Co
misiei Centrale a hotărit :

1) Să propună secției sport din 
C.C.S. scoaterea imediată din func
ția de responsabil al secției 
de fotbal a colectivului Flamura 
roșie Suceava (azi Progresul Su
ceava) a tovarășului Max Gertner, 
pentru încercare dovedită de coru
pere a adversarului.

Excluderea tov. Max Gertner din 
activitatea fotbalistică, ne mai avind 
dreptul de a mai lucra într-o co
misie obștească, de a fi membru 
într-o secție de fotbal și a participa 
ca spectator la jocuri, și propune 
C.C.F.S./C.M. să I se retragă in
signa „Merite sportive".

2) Excluderea din activitatea fot
balistică pe timp de 3 ani a jucă
torului Chițu Florin (colectivul 
Flamura roșie Suceava) pentru în
cercare de corupere a adversaru
lui și pentru încercarea de a ob
ține o sumă de bani în schinilîul 
unor declarații.

Se propune excluderea jucătorului 
Chițu din viața sportivă.

3) Suspendarea pe timp de 2 ani 
a jucătorului Zinculescu pentru în
cercare dovedită de corupere a ad
versarului.

4) Sancționarea cu avertisment a 
antrenorului Voicu Ion (Progresul 
Focșani) pentru declarații nesin
cere.

5) Suspendarea pe cîte un an a 
arbitrilor Popa N. și Topa Liviu 
(care au funcționat la tușă la jo
cul Flamura roșie Suceava-Progre- 
sul Focșani) pentru arbitraj necin
stit șl declarații nesincere.

6) Se atrage atenția tov. ing. 
Brăescu (Locomotiva Iași) asupra 
excesului de zel dovedit în acțiunea 
întreprinsă și menită să întrețină 
o nejustificată atmosferă de senza
țional la lași și alte orașe din Mol
dova.

7) Se dă ca exemplu jucătorul 
Neacșu Vasile (Energia 1 Mai 
Ploești) pentru tăria morală de care 
a dat dovadă rezistind tentației și 
demonstrind în același timp dra
goste față de colectivul din care 
face parte.

LA „23 AUGUST”
Giuiești, „23 August" Progre
sul FB (str. dr. Staicovici) 
și Dinamo, agenția Pronosport 
(Cal. Victoriei 9), agenția CCA 
și chioșcul special din str, Is 
Vidu. Biletele cu preț redus se 
vor găsi numai la stadionul 
Dinamo

*

In țară, duminică vor avea 
loc jocurile: Recolta Tg. Mu
reș — Știința Timișoara și F- 
nergia Ploești — Dinamo O- 
rașul Stalin (seria I), Flamura 
roșie Arad — Energia Petro
șani Și Energia St- Roșu O- 
rașul Stalin — Progresul Ora
dea (seria II).



DIN LUMEA BASCHETULUI
• Știința Timișoara a rămas iarăși fără antrenor • Jucătorul nimănui 

................................................................ . ’ • Tîrgu Mureș redivivus
va scuti pe viitor de asemenea 
spectacole baschetbalistice.

• Anul acesta înregistrăm

• Numai șapte minute de baschet din douăzeci!
• După cît»va ani de activita

te în condiții foarte grele care 
împiedicaseră î>n mare măsură 
progresul jucătorilor, echipa Știin- 
fa Timișoara a beneficiat, în sfîr- 
șit, de aportul unui antrenor: 
profesorul Carol Eilhardt. Pentru 
scurtă vreme însă, deoarece neîn
țelegerile permanente dintre echi
pieri și antrenor și, ca motiv de
terminant infrîngerea studenților 
la Orașul Stalin, au dus la retra
gerea prof. Carol Eilhardt. Așa 
că, întocmai ca acum un an sau 
doi, Știin{a Timișoara iar nu are 
antrenor, funcțiunea fiind îndepli
nită, pe apucate, de Mokos sau 
Palici. Considerăm că este de da
toria comisiei centrale Și a ins" 
pecției de a analiza cazul și de 
a lua măsurile de rigoare, adică 
să trimită acolo un antrenor pri
ceput, valoros, care să rezolve, 
în sfirșit, această problemă.

s-a jucat în a- 
numai șapte mi- 
scorul taimuluf

gust (protagonist: Mihăilescu) 
timp de cinci minute, așa că bas
chet propriu-zis 
ceasta repriză 
nute. Chiar
(11—10), rușinos și pentru două 
echipe feminine, demonstrează ce' 
proastă propagandă pentru bas
chet au făcut Energia București 
și Dinamo Tg. Mureș. Putem spn- 
ne că ele au stabilit un „record” 
în ceea ce privește reținerea ba
lonului. Dar un record pe care 
n-am dori să-l vedem întrecut. 
Noroc însă că noul regulament ne

Conferința Comisiei Centrala de Caiac-Canoe-Yachting

• 11 cunoașteți desigur pe
(jucătorul Pruncu. De curînd el a 
apărut și în echipa de tineret a 
țării, în partida cu reprezentativa 
R.P. Bulgaria, avînd o comporta
re bună. Un lucru însă nu știți: 
că Pruncu nu joacă — actualmen
te — în nici o formație! ? ! El 
aparține, de drept, echipei Dinamo 
București, care nu l-a folosit însă 
de loc în campionatul actual. S« 
pare că la mijloc sînt unele 
terj de ordin disciplinar de 
s-a făcut vinovat Pruncu. 
tot, atît de adevărat este că
secția de baschet Dinamo Bucu
rești n-a făcut nimic pentru a-1 
readuce pe acest jucător cu per
spective pe drumul 
ce așteptăm să se 
acum, în ceasul al 
e greu de admis ca
al echipei de tineret să aibă o 
activitate ocazională, oferită nu
mai de antrenamentele șl radele 
întîlniri ale reprezentativei spe
ranțelor.

aba- 
care 
Dar, 
nici Borbely (Dina mo Tg. Mureș), încadrai" de 

Tursugian și Mihăilescu (Energia) se pregătește 
să paseze.

O 
puternică revenire pe plan compe- 
tițional a unui centru cu veche 
tradiție în baschetul nostru: Tîr- 
gti Mureș. Echipa Dinamo (întărită) 
se afirmă în campicnalul masculin 
iar cea feminină Flamura roșie 
se pregătește cu mult mai mare 
seriozitate și în condiții superioa
re celor din anii trecuți, ceea ce 
ne face să așteptăm cu nădejde 
viitoarea ei comportare. Dar cel 
mai mare succes înregistrat ia 

Tg. Mureș îi con
stituie acțiunile tot 
mai numeroase și 
mai bine organiza
te în ceea ce pri
vește activitatea 
„echipelor mici". 
Campionatul regio
nal se va disputa 
cu un număr spo
rit de echipe și 
care au dovedit o 
importantă creștere 
calitativă. In sfir
șit, întrecerea e- 
chipelor școlare a 
cunoscut un mare 
succes. Ca cam
pionat au partici
pat zeci de echipe 
iar finalele au o- 
ferit partide de un 
nivel nesperat față 
de puțina experi
ență a tinerilor 
jucători și jucătoa
re. Tîrgu Mureș 
revine cu pași mari 
în arena baschetu
lui intern! Foloa
sele acestei reve
niri Ie vom simți 
foarte curînd.„

Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat lucrările Conferinței anuale 
a Comisiei Centrale de Caiac-Ca- 
noe-Yachting. Darea de seamă bine 
documentată, prezentată de tov. 
IOAN PAUȘAN vicepreședinte al 
Comisiei Centrale, a fost urmată 
de un interesant și instructiv re
ferat al antrenorului RADU HUTAN 
privind deplasarea lotului nostru de 
Caiac-canoe la Melbourne și com
portarea canotorilor romîni la Jo
curile Olimpize. 
ticipanți la 
președinți i 
reprezentanți 
tive, sportivi, au discutat apoi pe 
marginea dării de seamă și a refe
ratului. Problemele ridicate (din 
păcate mai numeroase în ceea ce 
privește latura administrativă și 
financiară) au completat în mare 
măsură darea de seamă. Mai reduse 
au fost problemele tehnice și me
todice dezbătute în timpul lucră
rilor. Și așa însă, lucrările Confe
rinței au scos în relief frumoasele 
reajizări obținute în anul 1956 pre
cum și lipsurile manifestate în di
ferite domenii de activitate. De alt
fel, asupra unora dintre problemele 
dezbătute cu acest prilej, vom re
veni în numerele viitoare.

O scunta dar prețioasă analiză a 
principalelor problem e legate de 
activitatea pe anul trecut la caiac- 
canoe—yachting a făcut și tov. 
BUNESCU, director adjunct 
Direcției instruirii sportive 
CCFS/CM. Lucrările Conferinței au

Peste 30 de par- 
L Conferință, antrenori, 
al comisiilor regionale, 

ai asociațiilor spor-

GH. 
ai 

din

continuat eu alegerea noii Comisii 
Centrale de Caiac-canoe-yachting. 
Au fost aleși următorii: RADU
HRISTODORESCU, președinte; Ion 
Păușan, Dan Nicolaescu, Radu Ha- 
țan, Dumitru Teodorescu, I. Cons-, 
tantinescu, Bogdan Ștefănescu, Dor- 
dea Pascu, dr. D. Constantinescu, 
dr. De cui eseu, Anton Nica, Lucian 
Predescu, Constantin Toader. Dan 
Gîrleșteanu, izu Habot, Teodor Bo
lea, Dănescu loaneichide, Mircea 
An asta se seu, Leon Rotman, Gh. Is- 
lai, N icul ac Navasart, Alex, Bercea 
precum și următorii reprezentanți 
ai diferitelor centre din țară: Virgil 
Manole, Gh. Bălineanu, A Dama- 
chiner, F. Ribarovici, F. Kellen, F. 
Tedescu, V. Alexandrescu. A. Bec- 
sey, V. Varga, M. Băiceanu, P. Tăcu, 
Irina Cik, F. Horvath, I. Trifan, St. 
Balîc, L. Cozma, A. Lașcay, I, 
Budacek.

A luat apoi cuvin tul tov. SAMUEL. 
BARANI,. directorul Direcției in
struirii sportive din C.C.F.S./CM 
care a răspuns unor întrebări 
ridicate în timpul lucrărilor subli
niind totodată principaleie obiective 
spre care trebuie să-și îndrepte a- 
tenția noua Comisie Centrală.

In încheierea lucrărilor Conferin
ței, tov. RADU HRISTODORESCU 
a adresat tuturor participanților un 
călduros îndemn la o muncă susți
nută care să contribuie la o si mai 
largă dezvoltare a celor trei ra
muri de sport—caia-c—canoe—yach
ting din țara noastră.

JOC DE HOCHEI PE IARBA

cel bun. Ceea 
producă măcar 
12-lea. Fiindcă, 
un om de bază

• Spectatorii prezenți duminică 
seara în sala Floreasca au răsuflat 
ușurați după terminarea primei 
reprize a meciului Energia Bucu- 
rești-Dinamo Tg. Mureș. Dar na 
fiindcă cele douăzeci de minute 
de pînă atunci fuseseră atît de 
disputate și de pasionante incit 
pauza să ii însemnat o binevenită 
...relaxare. Nu l Au răsuflat mul
țumiți că repriza s-a sfirșit! De
oarece pînă atunci ambele echipe 
numai baschet nu jucaseră. Dina- 
moviștii au ținut mingea primele 
opt minute, Energia s a ...revan
șat, reținînd balonul printr-un joc 
static și chiar cu exhibiții de prost

SE NAȘTE 0 NOUĂ
Anul trecut, într-o splendidă zi 

de toamnă, spectatorilor veniți să 
asiste la desfășurarea campionate
lor republicane de nataț e le-a fost 
rezervată o plăcută surpriză; după 
consumarea ultimelor prooe de înot, 
în bazinul rămas doar pentru citeva 
minute gol au apărut 6 înotătoare 
multicolor costumate și străluci
toare în jocul luminilor. A urmat, 
în ritm de muzică, un program de 
balet în apă. Ropote de aplauze au 
acoperit ultimele acorduri ale val
sului lent „Moulin rouge" care în
soțise timp de aproape 20 minute - 
mișcările celor 6 fete, mișcări ce 
„trădaseră" în egală măsură gra
ție, suplețe, echilibru și... emoția 
începutului. înotul artistic, un sport 
care abia se născuse, își și cuce
rise publicul...

Iată că, după patinaj șj gimna
stică, natația noastră a dobîndit o 
disciplină care, întocmai ca gim
nastica artistică și patinajul artis
tic, este menită să facă legătura 
între sport și artă.

Primele manifestări ale înotului 
artistic, ca sport, datează încă din 
anul' 1524, cînd în Germania au 
avut loc cele dintîi demonstrații de 
înot cu figuri. Intr-un timp relativ 
scurt, acest sport s-a răspîndit re-

Duminică, în deschidere la me
ciurile de fotbal din cadrul „Cu
pei Primăverii4* desfășurate pe 
Stadionul Republicii, a avut loc în- 
tilnirea amicală de hochei pe iar
bă dintre echipele Flamura roșie 
M.I.U. și combinata Dinamo—Știin
ța I.C.F. Meciul a fost de un nivel 
ridicat și a arătat că jucătorii 
fruntași din București și-au însu
șit mult din tehnica acestui sport, 
mărturie fiind fazele create în de
cursul întîlnirii. Jocul a 
șit cu un rezultat de 
2-2. Au înscris : Neacșu 
șaru pentru FI. roșie si 
Timar pentru combinată, 
vidențiat: Stanca, Degen 
șaru de la FI. roșie și Samur, Ti
mar, Storoj și Popescu Ion de la 
combinată. Slab arbitrajul prestat 
de Preiss și Uxkull.

luat sfîr- 
egalitate : 
și Săcă- 

Samur și 
S-au e- 
și Săcă-

Energia 1. S- P. și Dinamo București 
bună propagandă rugbiuluiau făcut O

Pe drept cuvînt se poate spune 
că partida cîștigată de Energia 
I.S.P. în dauna echipei Dinamo 
a avut multe momente cu adevărat 
pasionante, în care ,jocul nervi
lor” a constituit elementul deter
minant în stabilirea rezultatului 
final. Așa cum începuse jocul, ni
meni nu se îndoia că în cele din 
urmă victoria va reveni echipei 
Dinamo. Dar, o minge bătută lung 
de unul dintre înaintașii Energiei 
și urmărită atent de Teodorescu 
(o aripă rapidă și decisă) este 
„culcată” în terenul de țintă ad
vers. Surprinzător dar suficient 
pentru a zdruncina calmul dinamo
viștilor care din acest moment, 
deși presează autoritar, nu reușesc 
să fructifice nimic. Posesori ai 
majnrităjii baloanelor din grămada.

din tușă, dinamoviș-dar mai ales
Iii domină teritorial. Dar cele mai 
multe baloane deschise cu măies
trie de jumătatea la grămadă 
D. Ionescu au fost „ghidonate" 
exagerat de perechea sa, Gherasim. 
Și dacă mingile erau transmise de 
acesta, ele se împotmoleau cu re
gularitate la S. Ghiondea. In acest 
fel, foarte multe acțiuni ofensive 
au eșuat încă din faza inițială. 
Numai așa se poate explica de ce 
valoroasa aripă a dinamoviștilor 
D. Ghiuzelea (cunoscut prin efica
citatea sa) mr a primit în decur
sul primei reprize decît un număr 
infim de baloane.

Jucătorii Energiei I.S.P. au reali
zat o victorie de prestigiu pentru 
că au știut să lupte mai hotărît 
în momentele critice, dar mai ales

DISCIPLINĂ SPORTIVĂ: ÎNOTUL ARTISTIC
pede, suferind, bine înțeles, nume
roase metamorfoze pentru a atinge 
perfecțiunea în execuție; fiecare miș
care executată corespunde unei mă
suri a melodiei interpretate; este 
modul cel mai evoluat atins de a- 
ceastă ramura sportivă, cunoscut 
sub numele de „înot sincronizat".

La noi în țară, apariția, destul 
de tîrzie, a înotului artistic se da- 
torește... unui complex de împre
jurări. Cu 3 ani și ceva in urmă, 
cu ocazia întîlnirîlor sportive și 
prietenești ale Festivalului a sosit 
la București echipa de balet nautic 
a clubului belgian : La nage de St 
Gilles. Demonstrația tinerelor bcl- 
gience a „cucerit" pe cei prezenți 
în tribunele stadionului Dante 
Gherman, inclusiv pe studentul 
Institutului de Mine, Petre Bla- 
zian.

In mintea viitorului ingirer, lao
laltă cu proiectele de specialitate, 
a prins contur și un altul, ceva mai 
îndrăzneț, acela de a alcătui, cu 
mijloace proprii, o echipă de înot 
artistic. Iată cum. din entuziasmul 
tineresc al acestui student și al 
echipei sale s-au pus bazele unui 
sport nou

A sosit timpul ca forurile condu
cătoare ale natației să sprijine a-

ceasta disciplină sportivă pe mă
sura muncii și valorii at:nse într-o 
perioadă atît de scurtă. Aportul teh
nicienilor noștri trebuie să se facă, 
de asemenea, simțit. Lor nu le 
poate scăpa un amănunt deosebit 
de important pentru dezvoltarea na- 
tației în general și anume că moțul 
artistic este și un excelent sport 
complimentar. Intr-adevăr, cerînd 
înotătorului calități tehnice cum 
sînt: suplețea, simțul ritmului și ai 
echilibrului, capacitate pulmonară, 
siguranță, precizie și ușurință în 
mișcări, înotul artistic dpzvoltă toc
mai acele însușiri care prezintă o 
importanță primordială pentru ob
ținerea performanțekr la înot? E- 
xemplele oferite de înotătoarele o- 
landeze Mary Kok, Atie Voorbij, 
Keti Balkenende, performere de cla
să mondială sînt deosebit de edifi
catoare în această privință.

In concluzie, pledăm pentru In
troducerea înotului artistic, atît In 
cadrul centrelor de antrenament 
pentru copii, cît și în cadrul colec
tivelor sportive. Numai în felul a- 
cesta, înotul artistic, care, repetăm, 
formează un dezvoltat „simț al 
apei", va reprezenta o adevărată 
pepinieră pentru natația de con
curs. G. NICOLAESCU

pentru că au profitat cît se poate 
de bine de greșelile adversarului. 
In „22-ul" propriu, învingătorii au 
preferat un joc colectiv, fiecare 
om căutîndu-și coechipierul și sal- 
vtnd situații care — rezolvate in
dividual — ar fi dus inevitabil la 
eșec. De asemenea, contraatacurile 
lor au fost totdeauna periculoase, 
două dintre ele terminîndu-se cu 
încercări reușite. Trebuie să amin
tim totodată că securitatea pe care 
au asigurat-o înaintașii (prin re- 
pliaj) liniei de trei sferturi, ca și 
fundașul Bărăscu (totdeauna bine 
inspirat și decis) au constituit de 
fapt „secretele" acestei victorii. O 
mențiune specială pentru compo- 
nenții liniei de 3/4 care dotați cu 
calități fizice excelente, posesori ai 
unei tehnici individuale avansate 
și deciși în acțiuni au făcut un joc 
„de zile mari" pe care am dori 
să-l vedem cît mai des. Desigur că 
partide de asemenea factură — în
deosebi spectaculară — cu faze 
rapide, cu atacuri și contraatacuri 
gîndite, în care alături de jucători 
consacrați evoluează cele mai mari 
speranțe ale rugbiului nostru sînt 
binevenite deoarece ele constituie 
o bună propagandă pentru această 
frumoasă disciplină sportivă.

ION OPRESCU

ACTIVITATEA ALPINIȘTILOll 
DIN BUCUREȘTI

Duminica trecută, alpiniștii din 
București au desfășurat o vie ac
tivitate. De pildă, comisia de alpi
nism de pe lingă Comitetul orășe
nesc C.F.S. București a organizat 
„Alpiniada de iarnă0 care s-a 
bucurat de participarea unui nu
măr de 40 sportivi de toate cate
goriile de clasificare.

Bogatul sezon competițional de 
vară i-a făcut pe alpiniștii bucu- 
reșteni să ----------- * J
de obicei 
echipă a 
mată din 
ciucă, a ______ ______
Eftimie Croitoru“, avînd gradul de 
dificultate V A, iar o altă echipă, 
aparțini nd asociației Flamura ro
șie și formată din Stan Florin și 
Pompiliu Radulescu, a ‘ ‘ ‘
traseul numit ,,Fdsura 
de gradul IV B.

Activi s-au dovedit a fi și alpi
niștii asociației Energia, 
ce o parte participau la 
f __ ,___________________
tivi, formînd două echipe au efec
tuat de asemenea traseul „I 

echipă au

înceapă mai devreme ca 
antrenamentele. Astfel, o 
asociației Progresui, for- 
Io-n Mihai și Victor Mă- 
escaladat traseul „Soldat

efectuat
Răsucită.0

In timp 
_ „Alp-irtia- 

da de iarnă0, un grup de șase spor
tivi, formînd două echipe au efec
tuat de asemenea traseul „Fdsura 
Răsucită0. Din echipă au făcut 
parte W. Kargel, Ștefan Focșe, Re
mus Stolcovâci, Gh. Udrea, Ion 
Chiciorea și L. Biro.

Și știință și-a început activitatea 
alpină de vară : echipa Dan Lube- 
nescu și i. Bîrgeagă a escaladat 
traseul „Roșculeț** din peretele 
Gălbinele. (C. Georgescu, cores
pondent).
CAMPIONATUL FEMININ DE ȘAH 

AL CAPITALEI
Ziua de întrerupte dinaintea ul

timei runde a turneului a lichidat 
numărul mare de partide restante. 
Astfel, după 10 runde, situația în 
clasament a devenit foarte clară. 
Margareta Teodorescu, reușind să 
cîștige cele două întrerupte (cu E- 
lisabeta Ionescu și Alexandra Ni- 
colau), a totalizat 7*/2 puncte, tre- 
cînd în fruntea clasamentului, cu 
’/« punct înaintea Elenei Sigalas, pe 
care o va întîlnl în partidă deci
sivă în ultima rundă. Elisabeta 
Ionescu a ajuns pe locui trei, cu 
6’/î puncte, urmînd ca în ultima 
partidă să joace cu Maria Tarapa- 
nov, colega sa de echipă. Irina 
Tzitron (cu 3 victorii, 6 remize șl 
o înfrîngere) ocupă locul patru. 
Urmează în clasament : Lidia Giu- 
roiu 5*/2, Sanda Filipescu, Rodica 
Reicher și Rodica Manolescu 4 Vi, 
Veturia Simu, Maria Tarapanov, 
Alexandra Nicolau și Natalia Ilies
cu, toate cu cîte 3’/2 puncte.

(D. Munteanu, corespondent)

Gh. Udrea,

Concursuri cicliste
populare

întrecerile cu caracter 
desfășurate pe șoseaua 
(în organizarea comisiei 

nești) au fost viu disputate, reve
nind următorilor sportivi : AVAN
SAȚI, Ion Baciu (C.C.A.), FETE, 
Maria Bisak (Progresul C.P.C.S.), 
JUNIORI, Adrian Tănase (Di

namo), SEMICURSE, Mihai Maxhn 
(Locom.), ORAȘ, Em. Faniciu 
(Energia), ELEVI, M. Antonescu, 

Valentin lonescu 
corespondent >

popular,
Urziceni 
orășe-

Flamura roșie și Grigore Anghel 
au ciștigat „Cupa Primăverii” la marș

A IV-a, și ultima, etapă a 
„Cupei Primăverii" la marș s-a 
desfășurat duminică dimineața în 
organizarea comitetului C.F.S. al 
raionului 1 
fuitori care 
două probe 
interesantă
așteptate ale lui Anghel Grigore, 
la seniori, și Vasile Dobre, la ju
niori. Iată rezultatele ultimei eta
pe : Juniori (5 km.) 1. Vasile Oo- 
bre (FI. r.) 2. Al. Negulescu
(surdo-muți) 3. D. Roateș (Fi. r.j .

Mai. Cei 35 de mărșă- 
au luaft startul în cele 
au furnizat o întrecere 
înctieiată cu victoriile

Seniori (15 km.) 1. Grigore An
ghel (FI. r.) 2. V. Teodosiu (Loc. 

. P.T.T.) 3. Ion Păcuraru (FI. r.)
4. C. Nourescu (Știința Tim.) 5. 
D. Chiose (Loc. P.T.T.).

Iată și clasamentul general după 
patru etape: Seniori. 1. Grigore 
Anghel 12 p. 2. V. Teodosiu 12 
p. 3. C. Nourescu 17 P- Pe echi
pe : 1. Flamura roșie 133 p. 2. 
Surdo-muți 280 p. 3. Energia Ar
mătura 305 p. 4. Locomotiva 
P.T.T. 326 p. Dinamo 352 p.

Nicolae D. Nicolae 
corespondent ,
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DIN ACTIVITATEA SPORTULUI LUPTELOR
• Reprezentativa țării noastre 

a obținut la Praga o categorică 
și frumoasă victorie. Scorul pu
tea să fie și mai categoric. Dacă 
Belușica ar fi fost mai atent, nu 
pierdea prin tuș, iar Șuii, după 
aspectul întîlnirii, a cîștigat la 
puncte. Luptătorii romîni au avut 
adversari dificili, cu o pregătire 
fizică excelentă și cu o remarca
bilă forță.

Cu o zi înainte de reuniune, 
lotul nostru a asistat la o întîl- 
nîre de Judo între reprezentanti- 
vele Cehoslovaciei și Germaniei 
occidentale. Victoria a revenit, 
surprinzător, echipei gazde, cu 
Scorul de 7—5.

A doua reuniune dintre luptă
torii romîni și cehoslovaci va avea 
loc mîine la Hodonin: se întîlnesc 
reprezentativele orașelor București 
și Hodonin.

• La 27 și 28 aprilie va avea 
loc la Craiova o reuniune de lup
te rezervată luptătorilor 
tori, de categoria II, și III, de 
categoria mijlocie, semi-grea și 
grea. Scopul acestor întreceri este 
promovarea unui număr cit mai 
mare de. luptători în competițiile 
oficiale, cît Și descoperirea unor 
elemente de valoare. Cu toate că 
Inspecția de lupte a anunțat mai 
de mult Comitetele regionale și o- 
rășenești C.F.S. din țară, pkiă în 
prezent doar orașul Arad a pre
zentat o listă de participant!! Cele
lalte orașe nu au oare concurenți 
pentru această competiție ?

• Duminică, s-a desfășurat eta
pa a V-a a campionatului republi
can de lupte clasice. Cu excepția 
reuniunii din Capitală, unde în
trecerile au fost amînate pînă la 
data de 4 mai, celelalte întîlniri 
din țară au avut loc duminică.

• La Cluj, s-au întîlnit echipele 
Progresul București, Energia Re
șița, Voința Tg. Mureș și Energia 
Cluj. Iată rezultatele înregistrate: 
PROGRESUL BUCUREȘTI cu E- nergia " •- -. . . —
Mureș 
5—11, 
nergia 
Mureș ~ __
ința Tg. Mureș 8—8 Arbitrajele 
prestate de Schimerling (Tim.), 
Horvafh (Lugoj), Tătaru (Bră
ila), Gonczi (Marghitâ) și Ilie 
(Buc.) au fost corecte.

O comportare excelentă a avut 
luptătorul Ion Bîrz (Energia 
Cluj), care a învins prin tuș pe 
toți adversarii pe care i-a întîl
nit : Breaza (Progr. Buc.), Bolo- 
ga (Energia Reșița) și Fazekaș 
(Voința Tg. Mureș). S-au mai 
remarcat: Ofto Benko, Paul A- 
berman, Paul Vatrici. (E. Bocos 
— corespondent).

Reșița 2—10; cu Voința Tg.
8—8, cu Energia Cluj 

ENERGIA REȘIȚA cu E- 
Cluj 8—8, cu Voința Tg. 
13—3, Energia Cluj — Vo-

începă- • La Satu Mare s-au înregis
trat următoarele rezultate- ENER
GIA ORAȘUL STALIN cu Loco
motiva Timișoara 9—7, cu Dina
mo Satu Mare 10—4, cu Locomo
tiva Oradea 9—5. LOCOMOTIVA 
ORADEA cu Locomotiva Timișoa
ra 8—8, cu Dinamo Satu Mare 
8—8. Locomotiva Timișoara—Di
namo Satu Mare 7—9 (M. Dumi- 
trașcu coresp.)

• La Baia MarO întrecerile au 
fost de lin nivel mediocru. Iată 
rezultatele: ENERGIA BAIA MA
RE cu Progresul Lugoj 8—8, cu 
FI. roșie Cluj 9—7, cu FI. roșie 
Arad 10—2. FI. roșie Cluj — Fi. 
roșie Arad 11—5. Cea mai mare 
surpriză este înfrîngerea echipei 
Progresul Lugoj, cu 9—7, de că
tre FI. roșie Cluj. Progresul Lu
goj—FI. roșie Arad 8—8. (V. Să- 
săranu, corespondent).

Finalele campionatului de calificare la box

PREGĂTIRILE CICLIȘTILOR PENTRU EDIȚIA JUBILIARĂ A „CURSEI PĂCII*

dinPatru r‘ ‘
pluton (aspect din a IX-a edific

Cicliști conduși de Kolev (R. P. Bulgaria) au erodat 
‘ - _ JȚ’j a „Cursei Păcii").

Zilnic ne sosesc Ia redacție 'nu
meroase vești cu privire la inten
sele pregătiri ale cicliștilor pentru 
cea de a zecea ediție, jubiliară, a 
„Cursei Păcii*.-

UN NOU CONCURS DE VERfÂ 
F1CARE A CICLIȘTILOR BULÎ 
GĂRI PENTRU „CURSA PĂCII4* 

Pe distanța Sofia Botevgrad 
(tur-retur — 160 km.) s-a(
desfășurat duminică un concurs 
de verificare la oare au particw; 
paf cicliștii fruntași ai Bulgariei 
Victoria a revenit lui Dimov card 
a parcurs distanța în 4 h 36 mijii, 
In același timp cu învingătorul aii 
sosit Koțev, Gheorghiev, Iliev, Boj 
risov și Gornakov.- 
excelentă a 
ghi Borisov 
un excelent
CICLIȘTII 

LAT CU

ORAȘUL STALIN 7 (prin tele
fon de la subredacția noastră) — 
Peste 1000 de spectatori au asistat 
în sala Dinamo la desfășurarea ul
timelor întreceri din cadrul finale
lor campionatului republican d^ca- 
lificare la box. întrecerile s-au si
tuat de astă dată la un nivel tehnic 
satisfăcător. In mod deosebit s-au 
remarcat meciurile de la categoriile 
minimă, muscă, cocpș și ușoară. 
Neașteptat de slabe au fost între
cerile de Ia categoriile grea, semi
grea și mijlocie.

lată acum rezultatele ultimei reu
niuni :

Cat. minima : După un meci dis
putat cu multă ardoare. Omer .Ne
met (Constanța) întrece la puncte 
pe Constantin Gui (Oradea).

Cat. hîrtie : Ales. Săraru (Orașul 
Stalin) dispune la puncte de Ion 
Bondrea (Ploești). Săraru a impre
sionat printr-un box tehnic și de o 
remarcabilă claritate.

Cat. muscă: Dumitru lonescu 
(București) cîștigă la puncte în 
fața lui Dumitru Roman (Oradea).

Cat. cocoș: Ion Stoica (Bucu
rești) întrece la puncte pe Petre 
Chițu (Giurgiu).

ETAPĂ COMPLETA ÎN CAMPIO
NATUL U.R.S.S.

Dinamo Tbilisi a suferit o nouă 
Tnfrîngere pe teren propriu: ju- 
cînd cu Dinamo Moscova, echipa 
gruzină a fost învinsă cu 2-1. La 
Stalino, Șahtior a întîlnit Spartak 
Moscova cu care a terminat la e- 
galitate : 0-0. Lokomotiv Moscova
e jucat la Kiev cu Dinamo pe 
care a intrecut-o cu 1-0. La Baku, 
TSKMO a întîlnit Aripile Soviete
lor din Kuibîșev. Scor : 3-1 pentru 
TSKMO. Spartak Minsk și Zenit 
Leningrad au jucat la Odesa. Vic
toria a revenit fotbaliștilor din 
Minsk cu 2-0. In sfîr$it, la Chisi
nau, Bureyestnic a cedat cu 2-0 în 
fața lui

Ț.D.N.A.

Cat. pană: Vențel Stoianovici 
(Reșița) dispune la puncte de Mihai 
Mușat (Constanța).

Cat. semiușoară: Anton Pupșa 
(Bacău) învinge la puncte pe Con
stantin Calciu (București).

Cat. ușoară: Marin Ion (Bucu
rești) dispune la puncte de Vladi
mir Carvanschi (Orașul Stalin).

Cat. semimijlocie: Ion Pavel 
(Ploești) cîștigă prin abandon în 
repriza a treia în fața lui Victor 
Iamandi (București) Rezultatul con
stituie o veritabilă surpriză.

Cat. mijlocie-ușoară : Petre Con
stantin (București)' întrece la puncte 
pe Francisc Miklos (Salonta).

Cat. mijlocie: Mircea Baloș (Bu
curești) învinge prin K. O. în re
priza I pe Ion Ciocîrlan (Ploești).

Cat. semigrea : Ion Ferencz (Bu
curești) cîștigă prin.descalificare în 
repriza a IlI-a în fața lui Iosif 
Sarkadi (Salonta).

Cat. grea : Ștefan Marcoviceanu 
(Reșița) dispune la puncte de Emil 
Schnapp (București).

Organizarea a fost foarte bună.
N. Dumitrescu 

corespondent

CICLIȘTII ENGLEZI „ÎNGHIT" 
SUTE DE MILF

Prima țară care și-a anunțat 
participarea la „Cursa Păcii" a 
fost Anglia- Cicliștii britanici dor
nici să joace un rol de frunte în 
această competiție au profitat de 
vremea favorabilă și și-au început 
pregătirile incă din timpul iernii 
Sian Britain, a parcurs in fiecare 
săptămînă distanțe pini la 70 mile, 
iar sîmbăta și duminica a mărit 
traseul antrenamentelor pînă la 
100 mile. Don 
la o companie 
Newcastle, se 
dintre locuința 
are servici, Owen Blower se an
trenează cu deosebită asiduitate 
parcurgind săptămînal sute de 
mile. Alan Jackson, cel 
component al echipei 
parcurge zilnic 60 de 
Rae din Glasgow 

-pentru prima oară la 
ga-Berlin-Varșovia, 
șaselea membru 
tanice este Karl 
clist tînăr.

performanțelor excelente pe 
le-a realizat —_ este socotit 
devărată revelație. In formă ___
se mai află lezici și Veselin Pe 
trovici. Aceștia, împreună cu Le- 
vacici formează un „trio' foarte 
bine sudat.

care 
o ■- 
bună

O impresia 
făcut tînărul Gheor-» 

care s-a dovedit a fi 
cățărător.
SOVIETICI AU RU- 
APROAPE 40 KM. 
PE ORA 
a luat sîrșit la Soci 

o cursă ciclistă de 4 etape la care 
au luat parte 30 de alergători.

In clasamentul generai pe pri
mul loc s-au clasat cicliștii V. 
Kapitonov și 1. Koledov care au 
parcurs 630 km. în timpui de 15h. 
55’57’’. Pe locul trei s a clasat 
E. Klevțov — 15h. 55’59” urmat 
de N. Kolumbet și A. Cerepcvici « 
cu 15h. 56’01”. De remarcat ex
celenta med:e orară (39,558 KmJ, 
care denotă forma bună a cicliș
tilor sovietici.

Duminica

Sezon atletic bogat in performanțe pentru sportivii 
din India, Australia și Noua Zeelandă 
încheierea Jocurilor Olim- 
vară desfășurate după 
știe... iama în Australia,

Torpedo Moscova.

ÎNVINSA din nou 
TEREN PROPRIU

PE

8 (prin telefon). — In ca- 
cul-

Sanderson, salariat 
de navigație din 

antrenează pe ruta 
sa și orașul în care

I mai tînăr 
britanice, 

mile. Jim 
participa 

cursa Pra- 
Cel de al 

•ii echipei bri- 
Gough, un cl-

va

CICLIȘTILORPREGĂTIRILE 
IUGOSLAVI

Anul trecut, după o întrerupere 
de 7 ani, cicliștii iugoslavi au luat 
din nou startul în „Cursa Păcii", 
ocupînd focul IX în clasamentul 
general pe echipe. Care va fi si
tuația în acest an ? Antrenorul e- 
chipei reprezentative a R.P.F, 
Iugoslavia, Draghișa leșici, speră 
ca elevii săi să aibă o compor
tare mult mai bună. Un lot for
mat din cei mai buni 10 cicliști 
a sosit săptămînă trecută la 
patija pentru a se antrena în 
mun. Lotul este compus din 
mătorii alergători: B. Cvejin, 
Iugo, V. Petrovici, N. Valcici, 
Vukasan, I. Baici, I. Bergant, 
leșici, I. Levacici, I. Valant. 
prilejul ultimelor concursuri de 
rificare s-a impus în mod deose
bit tînărul ciclist Levacîcî care 
s-a acomodat foarte ușor cu noile 
metode de antrenament. La toate 
concursurile de control el a fost 
acela care a imprimat un ritm 
susținut întrecerii și — datorită

O- 
co- 
ur-
D. 
D. 
M 
Cu 
ve-

SOFIA 
druil reorganizării mișcării de 
tură fizică și sport prin înființa
rea Uniunii Bulgare de cultură fi
zică și sport și prin dizolvarea a- 
sodațiilor existente pînă acum, 
unele cluburi revin la vechile de
numiri pe care le-au avut pînă în 
anul 1949. Astfel echipa UDARNIK 
a revenit la numele de SLAVIA. 
Iar CERVENO ZNAME din orașul 

numele 
ca

nu-

Stanke Dimitrovo a luat 
de „MAHEK“. Este probabil 
și Dinamo Sofia să revină la 
mele de „LEVSKI".

Etapa IV-a a campionatului __
■oldat cu o mare surpriză. T.D.N.A. 
a pierdut din nou pe teren pro
priu cu 1-0 în fața echipei Minior 
Dimitrovo, deși în formația mili
tarilor reintrase ' ' ' '
Kolev care fusese
De altfel, Ț.D.N.A. a pierdut mult

s-a

internaționalul 
suspendat. 

,_______ _ __ _______ :t
din forma sa de anul trecut și

joacă 
Sofia 
fiind__
Duminică
1-0 pe Dinamo Sofia. O comporta
re meritorie -are și echipa Narodna 
Armia Plovdiv care a dispus de 
„Marek“ Stanke Dimitrovo cu 3-2. 
Iată celelalte rezultate: Spartak 
Sofia—Spartak Pleven 1-1; Spartak 
Plovdiv—Spartak Varna 1-1; Na
rodna Armia Varna—Slavia Sofia 
1-2.

După patru etape în clasament 
conduce ’ * " ~ “
puncte, __ ;________________ „ ______
Plovdiv cu 6 puncte, Spartak Plov
div, Slavia Sofia, Minior Dimitro
vo, Spartak Sofia, Spartak Pleven 
cu cîte 5 puncte, Ț.D.N.A. 4 punc
te etc.

sub posibilități, 
continuă seria 

la a 4-a victorie 
feroviarii au

Lokomotiv 
succeselor 

consecutivă, 
învins cu

Lokomotiv Sofia cu 8 
urmată de Narodna Armia

★
Pentru întîlnirea de 

ga-ria—u.R.S.S. care se ._ __..__
la 21 iulie la Sofia au fost invitați 
arbitri romîni. întîlnirea dintre e- 
chipele B ale R.P. Romîne si R.P. 
Polone care se va desfășura la 15

fotbal Bul- 
va disputa

a 
fot-

mal la București va fi condusă de 
arbitrul bulgar Rumencev.

TOMA HRISTOV

★
• PRAGA. — Etapa m-a 

campionatului cehoslovac de
bai a prilejuit întîlniri viu dispu
tate, care au luat sfîrșit cu sco
ruri strînse. O surpriză o consti- 
tue rezultatul realizat de noua 
promovată Ruda Hvezda Brno care 
la Praga a terminat nedecis cu 
Dukla : 1-1. Iată celelalte rezultate: 
Banik Ostrava—Spartak, Hradec 
Kralove 1-1; Ruda Hvezda Bratis
lava—Spartak Trnava 0-0; Spartak 
Praga Sokolovo—Banik Kladno 2-1; 
Tatran Preșov—Dynamo Praga 2-0; 
Dukla Pardubice—Slovan Bratisla
va 0-0. In clasament continuă să 
conducă Dukla Praga cu 6 p.. ur
mată de Spartak Sokolovo, Ruda 
Hvezda Bratislava cîte 5 p. etc.
• BELGRAD. — Cea de a 19-a

etapă a campionatului iugoslav a 
programat întîlnirea dintre echipele 
Steaua roșie Belgrad aflată pe pri
mul loc și Vojvodina Novi Sad si
tuată pe locul secund la un punct 
diferență de lider. ......................
Belgrad au reușit 
scorul de 2-1 astfel 
avans de 3 puncte 
clasată. Iri - - - 
înregistrat _ 
Partizan
2-0 
grad 
2-0; 
i-o; 
1-0.

In _________ __________________ _ _
Sie Belgrad cu 31 puncte, urmată 
de Vojvodina Novi Sad cu 28 p., 
Hajduk Split 24 p. Partizan 22 p. 
etc.
• VARȘOVIA. — Duminică s-a 

desfășurat în capitala Poloniei în
tîlnirea internațională de fotbal

Fotbaliștii din 
să ciștige cu 
că acum au un 

. față de a doua
celelalte întîlniri s-au 
următoarele rezultate: 

Belgrad—Dinamo Zagreb
Hajduk Split—Radnîcikl Bel-
2-0: Zagreb—Spartak Subotita 

Velej Mostar—Vardar Skoolie 
Buducnost Titograd—Sarajevo 

clasament conduce Steaua ro-

După 
pice de 
cum se 
activitatea atletică in aer liber 
a continuat cu intensitate într-o 
serie de țări.

In Australia, India, Noua Zee- 
landă, Argentina s-au desfășurat 
Campionatele naționale, numeroa
se concursuri și competiții cu ca
racter internațional. Din noianul 
de fapte și de performanțe am 
ales pentru comentariul de față pe 
cele care ni s-au părut mai sem
nificative și mai interesante.

J OHN Landy, recordmanul lu
mii pe distanța de o milă, a 
declarat că abandonează atle

tismul. Fără îndoială că semi- 
fondul australian va fi păgubit de 
un mare alergător pentru că 
„trăpașul” (cum este poreclit 
Landy) mai era capabil de multe 
performanțe valoroase. Și totuși 
specialiștii continentului insular 
nu sînt îngrijorați. Locul lui Lan
dy l-a luat un alt alergător, tî- 
nărul Herb Elliot în vîrstă de 19 
ani. La începutul acestui an el a 
reușit pe o milă 4:06,0 (aproxima
tiv 3:47,0 pe 1.500 m.) performan
ță care reprezintă cel mai bun 
rezultat mondial ia juniori. El
liot a început oficial activitatea 
atletică în 1954, alergînd la Perth 
o milă în 4:25,C. Anul următor 
recordul său personal ajunge la 
4:20,8 ca apoi să coboare vertigi
nos spre 4 minute, granița consa
crării mondiale. Elliot are calități 
fizice foarte potrivite semifondis- 
tului: . . ._
63 kg. greutate. La 9 martie tînă- 
rul australian „a tatonat” pentru 
prima dată recordul lui Landy. 
Tentativa a eșuat, dar rezultatul 
(4:00,4) se înscrie printre cele mai 
bune din istoria probei. Ceea ce

1,81 m. înălțime față de

dlntre reprezentativele de juniori 
ale R.P. Polone și Turciei. Gazdele 
au jucat mult mai bine de cît în 
meciul disputat cu o săptămînă în 
urmă la Istanbul șl au cîștigat cu 
scorul de 2-1. Pentru învingători au 
înscris : Sama s' Marcziniak.

★ 
etapă a 
fotbal s-a 
rezultate :
Cracovia 

Lodz

n-a putut face pe o milă i-a reu
șit pe 880 yarzi. Elliot a parcurs 
distanța în 1:49,3 întrecînd cu o 
secundă și mai bine vechiul re
cord «. lui Landy (1:504). Alături 
de Elliof se impune ca un element 
de mare viitor și Mervyn Lin
coln. După ce s-a clasat al doi
lea la campionatul Australiei 
(4:02,6 pe o milă) Lincoln a reu
șit să coboare sub 4 minute, ob- 
ținînd la 26 
formanță de 
că tînărul

ani.
Victoriile

recenta Olimpiadă au produs emu
lație în atletismul feminin austra
lian. Au apărut numeroase ele
mente de valoare gata să opună 
rezistență serioasă campioanei 
olimpice.—Astfel, Jan Cheadle (16 
ani), elevă la aceeași școală la 
care a învățat Marjorie Jackson, 
pare să calce pe urmele faimoasei 
sale predecesoare. Ea a alergat
11.1 sec. pe 100 yarzi, iar Ia an
trenament chiar 11 secunde, iată 
deci un alt nume de reținut pe i- 
tru Jocurile Olimpice de la Roma. 
Tot în probele de sprint s-a impus 
și M. Mathews care la :ampfona- 
tul statului New South WaHes a 
invins-o pe Cuthbert, obținind pe 
100 yarzi un rezultat senzațional:
10.1 sec. Vîntul puternic care a 
bătut din spate i • împiedică «ă 
putem aprecia performanța. Cî-

• teva zile mai tîrziu, ia Melbour
ne. Cuthbert a cîștigat detașat am
bele probe de sprint, marc'nd 
10,5 sec. pe 100 yarzi și 24,0 pe 
220 yarzi. In Australia s-au in
trodus oficial anul acesta probele 
de 400 m. și 440 yarzi pentru fe
mei. Primul record pe 440 yarzi 
l-a stabilit Mathews c>i excelentul 
timp de 57,0 sec.

In probele masculine supremația 
continuă s-o dețină vechii atleți: 
Kecior Hogan pe 100 m., Kevan 
Gosper pe 200 și 400 m., Charles 
Porter la săritura în înălțime cu 
un rezultat sub posibilități (2,03 
m. la campionatele țării).

Campionatele de atletism ale 
Indiei, desfășurate la Ban
galore, au fost bogate în 

performanțe valoroase. S-au în
registrat cîteva rezultate de-a 
dreptul excepționale care vorbesc 
grăitor despre progresul mișcării 
atletice în marea țară asiatică. 
Sprinterul Milkha Singh a obținut 
pe 200 ni 21,8 sec . 21.9.. 21,3 
sec. și 21,0 sec. (!!). Pe 400 m. el 
a reușif.,să meargă” de 3 ori sub 
48 sec.: 47,9. 47,5 și 47,4 sec. nou 

a
iar 

lun-

martie excelenta per-
3:59.0. Să consemnăm 
atlet are numai 22

Bettyei Cuthbert la

campionatului 
soldat cu ur- 
Ruch Chor- 

0-2 ; Gornik 
1-5; Gward-.a 

1-0;
Varșovia 

Sosnowiec
Bytom 

Gwardia 
cu 4

A doua 
polonez de 
mătoarele 
zow—Wisla 
Zabrzi 
Varșovia—Gornik Radlin 
chia Gdansk—Leg ia 
Lech Lodz—Stat
Budowlani Opole—Polonia
2-0. In clasament conduce 
Varșovia și L.K.S. Lodz 
puncte.
• BERLIN. — In etapa

a campionatului R.D. ~ 
înregistrat următoarele 
Rotation Babelsberg—Motor
»-3. - --------- —
Leona 3-0. Rotation Leipzig—Loko-® 
motive Leipzig 3-2, Wismut Karl}) 
Marx Stadt—Motor Karl Marx® 
Stadt 3-0. In clasament conduce® 
Wismut. ®
• Iată rezultatele echipelor frim-® 

tașe din campionatul vest german: ® 
Grupa Nord: Hamburg—Gottingen® 
5-0; Grupa Sud : Stuttgart—Num-® 
berg 2-0: Grupa Sud vest : Wor-® 
matia Worms—Kaiserslautern 2-3.® 
Grupa Berlin-vest : Tasmania—Ten-® 
nis Borussia 2-1. In Grupa Vest,® 
Dortmund și Duisburg n-au jucat.®
• Federația Maghiară de fotbal®

a promts secției Unionale de fotbal® 
din U.R.S.S. perfectarea unei dr-s 
ble întîlniri între reprezentativele® 
U.R.S.S. si Ungariei, care ar urma® 
să aibă loc'la 27 octombrie. Potri-® 
vit pronunerii forurilor maghiare „ 
la Budanosta urmează să se desfă-» 
șoare medul echipelor A si la M«- > 
cova întîlnirea dintre reprezentat!-® 
vele secunde. —

-L.K.S.
Le- 
î-fl; 
l-o:

a patra 
Germane s-au 

rezultate : 
„ ______ jena

Aktivist Brieske—Chemie Halie 
3-0.

record indian. J. R. Sharke 
alergat 10,6 sec. pe 100 m.
Ram Mehar a sărit 7,43 m. în I 
gime și 14,91 m. la triplu.

I. îteva performanțe bune i 
în rp<TÎctra f în Mnna Zf

|. îteva performanțe bune s-au 
înregistrat în Noua Zeelan- 

dă. La campionatele țării eleva 
Beverly Weigel a sărit 6,23 m. in 
lungime. Noua campioană are 16 
ani. Atletul Murray Holberg a 
parcurs 3 mile (4827 m.) în 13:27,8, 
timp care corespunde unei per
formanțe de 13-56 0 pe 5,000 m. 
M. Rae a stabilit două noi re
corduri naționale pe 100 yarzi și 
100 m. cu 9,7 și respectiv 10 4 sec.
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Miine, in sala Floreasca

JOCURI INTRE SELECȚIONAI ELE DE VOLEI ALE TĂRII
NUMEROASE ORGANIZAȚII SPORTIVE

SPRIJINĂ JOCURILE INTERNATIONALE PRIETENEȘTI DE LA MOSCOVA
După cum am mai anunțat, între 

3-7 mai la Istanbul și 8-12 mai la 
bratislava vor avea loc două impor
tante turnee internaționale, la care 
vor participa și reprezentativee 
noastre masculine și feminine Pen. 
tru verificarea și încercarea a dife
rite formule de joc, loturile republi
cane susțin mîine după-amîază în 
sala Floreasca meciuri publice. Se 
vor întrece, de la ora 17, echipele 
feminine alcătuite pentru Istanbul 
și Bratislava, apoi cele masculine. 
Iată echipele: FEMININ, PRI
MA SELECȚIONATA: Rodica Să- 
deanu, Tinela Pleșoianu Doina Iva- 
nescu, Naialia Cernaf, Sonia Colce- 
rîu. Adriana Honet, Florin Teodo- 
rescu. Doina Vințan, Ana Susan, 
Elisabeta Ujvaroși ; A DOUA 
SELECȚIONATA: Cornelia Mo-
raru, Elena Florea, Veronica 
Costin. Ana Păunoiu, Elena Marcu 
Ștefania Bogea, Gabriela Comșa, 
Lia Vanya, Maria Stanciu, Ștefan

La popice: 
Energia Tehnometal Timișoara 

a întrecut pe Medvedgrad Zagreb
TIMIȘOARA 8 (prin telefon)
Echipa de popice Medvedgrad 

(Zagreb) și-a încheiat .turneul 
în țara noastră susținînd în lo
calitate o întîTnire cu formația 
Energia Tehnometal, în fața căreia 
a pierdut cu scorul de 2396-2410. 
Cei 6 popicari din echipa noastră 
fruntașă au avut o comporta e 
foarte bună, dintre ei evidențiin 
du se, Gheorghe Bîna (417 p. d.) 
și losif Sereday (409 p. d.). Vic
toria echipei Tehnometal Timișoa
ra este deosebit de valoroasă a 
vînd în vedere renumcle oaspe
ților.

Ladislau Makay — corespondent

Un turneu
al tineretului

Marile turnee de șah^oartă a- 
desea o titulatură specială, sărbă
torind vreun eveniment deosebit 
sau pentru a cinsti memoria unui 
șahist celebru, de pildă. Primul 
turneu internațional de șah de la 
Ploești n-are alt nume decît a- 
cesta, totuși ne-am gîndit că i 
s-ar potrivi de minune o denu
mire specială și anume : „Turneul 
tineretului". Aceasta, în primul 
rînd, fiindcă majoritatea partici- 
panțilot nu au împlinit încă 30 
de ani ș> apoi — fapt deosebit 
de remarcabil — acest concurs 
este găzduit de cel mai tînăr cen
tru șahist din țară. Și dacă în 
Ploești nu se poate vorbi despre 
tradiții și performanțe continue în 
șah, în schimb apar evidente en
tuziasmul și neprecupețitele stră
danii ale amatorilor șahiști de 
aci, care au ținut să aducă în dar 
vieții sportive a țării acest turneu 
internațional, o realizare exce
lentă. Calificativul se referă mai 
ales la cadrul organizatoric, care 
se situează la un nivel arareori 
atins în concursurile din Capi
tală !

Dar —cum am spus la în
ceput — am numi acest turneu „al 
tineretului", în special deoarece 
la întrecere participă jucători 
care se află în pragul maturității 
șahiste. Cu excepția lui Urseanu 
și, întrucîtva, a lui Alster, toți 
ceilalți participant aparțin tine-
rii generații șahiste, sînt autentice RADU VOIA

Au fost definitivate programele galelor de box 
din această săptămină

Seria reuniunilor pugilistice a- 
micale, inaugurată nu de mult, 
cu un remarcabil succes, va n 
continuată săptămină aceasta cu 
încă două gale de mare atrac- 
tivitate. Astfel, joi seara, în sala 
Dinamo, se vor desfășuia urmă
toarele meciuri Mihai Stoian — 
Hie Dragnea, Gh. Fiat — Con
stantin Gherasim, Șerbii Neacșu
— Dumitru Risea, Emil Ctșmas
— Ștefan Bogdan, Mircea Do- 
brescu — Marin Cristea, Dumi
tru Prunoiu — Pavel Rinjea Ște
fan Dumitrache — Dinu kugen 
și Toma Tudor — Pavel Enache. 
Se remarcă în mod deosebit rein

Maria: MASCULIN, PRIMA SE
LECȚIONATA : Roman, Ponova, 
Mîculescu, Cherebețiu, Nicolau, Ru- 
sescu, Corbeanu, Fieraru, Mureșan, 
Mitroi : A DOUA SELEC
ȚIONATA: Derzsi, Plocon, B. 
Teodorescu, Mihăilescu, Drăgan, 
Păunoiu, Medianu Coste, Bă
nuț, Botez, Apostol. Cozonici.

— Progresul ..T.B. susține meciu
rile restante azi la Timișoara și mii
ne la Arad cu echipele locale ale 
asociației Știința.

Echipa de tineret a Angliei , 
pentru jocul de la București • I 

■In cursul lunii mai, reprezenta
tiva de tineret la fo-tbal a Angliei 
va întreprinde un turneu pe con
tinent, în cadrul căruia va sus
ține partide în Cehoslovacia, Ro- 
mînia și Bulgaria.

Printr-o adresă trimisă recent la 
București, federația engleză a co. 
municat formația selecționatei de 
tineret, inclusiv jucătorii rezervă, 
pentru partida de la București 
care se va disputa la 26 mai. An
glia va folosi formația: Hutchin
son (Shefield United)-Howe (West 
Bromwich Albion), Shaw (She- 
field United)-Clayton (Blackbum 
Rovers), Smith (Birmingham), 
Edwards (Manchester United)- 
Douglas (Blackburn Rovers), Kevan 
(Middlesborough), Clough (West 
Bromwich Albion), Haynes (Ful
ham), Pegg (Manchester United).

Rezerve: Hopkin son (Bolton), 
Armfield (Blackpool), Anderson 
(Sunderland), Heal (Lincoln). 
Finey (Shefie’d Wednesday), Dey- 
son (Manchester City), Blomfield 
(Arsenal) și Acourt (Liverpool).

Toți jucătorii sînt născuți după 
13 august 1933. Deci, un lot al 
cătuit din jucători tn vîrstă de 
mai puțin de 23 de ani.

speranțe ale șahului din țările so
cialiste. Este bine de accentuat a- 
ceastă caracteristică, fiindcă ea dă 
o notă aparte întrecerii, care pro
mite să fie astfel un excelent cri
teriu între forțele șahiste tinere 
din aceste țări. Să amintim din 
nou că A. Kolarov și A. Dziecko- 
lowski sînt clasați pe tocul II în 
ultimele campionate ale țărilor 
lor, N. Krogius a fost campion al 
R S.F.S.R., Portisch are cel mai 
bun rezultat al echipei maghiare 
la ultima olimpiadă (6 pct. din
8).  Goltz, la numai cei 23 de ani 
ai săi, este un promițător taient 
al șahului german, iar Puc și Als
ter (actual campion al Cehoslo
vaciei), deși sînt nume consacrate 
în arena internațională, au desi
gur intenția de a justifica palma
resul lor de pînă acum. Astfel 
că miza principală a turneului 
poate fi următoarea : să vedem 
care este raportul valoric între cei 
noi care „vin" în șah, să știm pe 
cine putem conta în viitor în pri
mul plan al vieții șahiste. Deci 
— nu numai un antrenament 
(Alsțer se pregătește pentru tur
neul zonal de la Amsterdam), ci 
și o întrecere pentru prestigiu, 
pentru fixarea unei ierarhii între 
cei tineri.

Bine înțeles, rîndurile acestea 
se adresează în special reprezen
tanților noștri la turneu.

tra, ea lui Gh. Fiat, prima evolu
ție a lui Mircea Dcbrescu după 
Jocurile Olimpice și revanșele 
Șerbu — Rizea și Stoian — Drag
nea.

Duminică, în s>ala Floreasca, 
va avea loc cea de-a două gală, 
in programul căreia figurează me
ciurile : Gh. Negrea — Petre Za- 
haria, Vasile Vintiiă — Puiu Ni- 
colae, Nicolae Mîndreanu — Con
stantin Gheorghiu, Dumitru Glie or_ 
ghju — Simion Gheorghe, Vic
tor Șchiopu — Toma Constantin 
și Vasile Tiță — Gh. Moise (Du 
mltru Negrea).

Marele interes pe care cea de 
a II l-a ediție a Jocurilor sporti
ve internaționale prietenești ale 
tineretului îl stîrnește pretutin
deni in lume se vădește de pe 
acum din imensa corespondență 
care sosește zilnic pe adresa Co
mitetului de organizare. Vin scri
sori din cele mai îndepărtate col
țuri ale lumii, de la iubitorii 
feluritelor discipline sportive. Nici 
nu-i de mirare. Comitetul de or
ganizare a trimis invitații la 1.001 
federații naționale din 106 țări. 
Multe au și răspuns pozitiv, fie

Așa va arăta Piața Gării Kursk in zilele Festivalului

Ultimele noutăți fotbalistice
ECHIPELE DE FOTBAL 

ROMINEȘTI INVITATE PESTE 
HOTARE

Trei din echipele noastre frun
tașe șt anume C.C.A., Dinamo Ș> 
Progresul din București, au fost 
invitate să joace peste hotare.

Ploești 8 (prin telefon). — La 
capătul celor 5 ore de joc numai 
patru partide din cadrul rundei a 
doua au luat sfirșit; Urseanu — 
Ciocîltea 0—1. Portisch — Kola
rov */i—*/«, Diaconescn — Kro
gius 0—1, Puc — Dzieckolowski 

l7«—*/s. Celelalte trei intîlniri au 
fost întrerupte. In partida cu Golz, 
Bălanei, cu negrele, are șanse a- 
preciabile de ciștig. ivind avantaj 
un pion. De asemenea. Alster, tot 
cu negrele, are o calitate pentru 
pion in partida cu Reicher, iar Dri- 
mer un avantaj categorie (un pion 
liber) față de Radovici.

/. Oprescu, corespondent

Au fost desemnați campionii de box 
ai Uniunii Sovietice pe anul 1957

La Moscova au luat stîrșit rina 
lele campionatului unional de 
box pe anul 1957. Întrecerile au 
adus două mari surprize. Prima 
este înfrîngerea în finală a cam
pionului olimpic Ia categoria mij
locie. Ghenadii Șatkov din partea 
tînărului boxer Ascold Liasota, iar 
cea de a doua este cucerirea titlu-

Campionatele mondiale 
de scrimă pentru juniori 

VARȘOVIA (Agerpres). — Nu
mai 11 zile au mai rămas pînă 
la începerea campionatelor mon
diale de scrimă pentru juniori 
care anul acesta vor avea loc la 
Varșovia între 20 și 23 aprilie 
Intr-un interviu acordat corespon
dentului agenției P.A.P., Jan 
Nawroki președintele comisiei teh
nice de pregătire a campionate
lor a făcut cunoscut că aproape 
150 de scrimeri din 17 țări și-au 
anunțat participarea la întreceri. 
Printre aceștia — a spus Naw
roki — se află scrimeri de va
loare mondială ca OLGA ORBAN 
(R. P. Ronilnă) vice campioană 
olimpică la Melbourne, Bruna Co- 
lombeti (Italia'), clasată pe locul 
doi la campionatele mondiale, ita
lianul Chicca și alții.

In privința participării la Jocuri, 
fie în privința sprijinirii marii 
competiții.

Secretarul general al Federa
ției Internaționale de tir cu ar
cul, dl. Ekegren (Suedia) anun
ță că „Comitetul executiv al 
FITA recunoaște competițiile de 
tir cu arcul din cadrul Jocurilor 
drept întreceri internaționale ofi
ciale" ți „că va anunța despre 
aceasta toate .federațiile mem
bre”.

Un răspuns asemănător a ve
nit din partea Federației interna-

Despre Progresul am anunțat la 
timp că are perfectat un turneu 
în Grecia între 19 și 28 aprilie. 
Dinamo a fost invitat să ioace La 
Berlin la 21 aprilie, iar C.C.A. la 
21 și 23 aprilie în Belgia. In ceea 
ce privește, turneul echipei C.C.A. 
acesta este problematic, dată fiind 
forma în care se găsesc jucătorii 
săi. Este probabil să se propună 
alte date pentru acesf turneu.

PRIMUL ANTRENAMENT 
AL SELECȚIONABILILOR

In cadrul pregătirilor în vederea 
întîlnirilor internaționale din luna 
mai, este prevăzut, pentru joi, la 
București un prim antrenament 
comun al unul lot de tineri fot
baliști. Acești jucători selecționa- 
bili din provincie vor susține un 
joc de pregătire în compania unei 
formații de tineret a C.C.A. Sînt 
convocați printre alții ; Far 
caș și Romoșan de la Energia Pe
troșani, Szakacs II de la Dinamo 
Or. Stalin, Coman de la Flamura 
roșie Arad, Fr. Nagy de la Recolta 
Tg. Mureș, Szigeti și Hașotă de 
la Energia St. roșu, Dumițrescu 
de la Energia Ploești, Lereter și 
Tănase de la Știința Timișoara.

lui de campion la categoria ușoară 
de către boxerul Leonid Șen^man 
care practică acest sport de numai 
doi ani și a susținut pînă acum 
doar 23 de meciuri. In finală Șenk- 
man l-a învins pe campionul o- 
rașului Moscova, Evghenii Lapin.

Iată lista noilor campioni unio
nali de box în ordinea catego
riilor: Vladimir Stolnikov, Boris 
Stepanov, Alexandr Zasuhin, Ni
kolai Smirnov, Leonid Șenkman, 
Iutii Gromov, Stanislav Isaev, As
cold Liasota, Anatolii Kutașov și 
Andrei Abramov.

In acest an la campionat nu au 
participat cunoscuții pugiliști Sa
fronov, Enghibarian și Muhin.

Turneul international de șah 
de la Buenos Aires

Turneui internațional de șan de 
la Buenos Aires a continuat cu 
disputarea partidelor din runda 
16-a. Marele maestru sovietic Ke- 
res l-a învins pe campionul Ura 
ziliei Magnini iar Kotov a cîști- 
gat la Berensen.

Partida Rossetto-Najdorf s-a în
trerupt într-o poziție complicată.

înaintea ultimei runde în cla
sament conduce Keres cu 14‘/s 
puncte urmat de Kotov 14 puncte 
și Najdorf 137a puncte și o par
tidă întreruptă. 

țiotiale amatoare de rugbi prin 
președintele său dl. Crabos.

întrecerile în mul,te discipli
ne se vor desfășura sub auspi
ciile Federației respective. Una 
dintre- cele mai interesante com
petiții se anunță fără îndoială 
cea de baschet. In timpul desfă
șurării Jocurilor, Federația Inter
națională de baschet tși va serba 
jubileul de 25 de ani. Acestui ju
bileu ij vor fi consacrate întrece
rile de baschet din cadrul Jocu
rilor de la Moscova.

Numeroși conducători sportivi 
au anunțat că vor face tot posi
bilul pentru a fi la- Moscova în 
timpul desfășurării competițiilor. 
Secretarul general al Uniunii in
ternaționale de ciclism, dl. Che- 
sal, și președintele Uniunii, 

Joinard, scriu Comitetului de or
ganizare: „Vă mulțumim pentru 
amabila invitație și am dori din 
toată inima să-i dăm curs. Dar, 
campionatele mondiale din Belgia 
care se vor desfășura puțin mai 
tîrziu cer prezența noastră. Vom 
căuta totuși să venim măcar pen
tru 3 zile la Moscova”.

Pregătiri intense se desfășoară 
în R. P. Chineză. Iată ce scrie 
vicepreședintele Comitetului Olim
pic al R.P. Chineze: Jun Gao-dan, 
„Urmărim cu mult interes toată 
munca voastră de pregătire în 
vederea Jocurilor. Și noi mun
cim serios pentru a trimite pe 
cei mai buni tineri sportivi în 
capitala dvs.

Pînă în prezent, organizații 
sportive din Albania, Bulgaria, 
Ungaria, R. P. Chineză, R.P.D. 
Coreeană, India, R.P. Polonă, Su
dan, Finlanda, Franța, Japonia, 
Mexic, Chile și din alte țări au 
confirmat participarea la cea de 
a II l-a ediție a Jocurilor sportive 
internaționale prietenești de la 
Moscova. • ■ »

• Campionatul de cros al R.D. 
Germane penlru seniori a fost cîș- 
tlgat de Janke, care a parcurs cel 
7.500 m. în. 23:23,8. Pe locurile urmă
toare s-au ’ clasat Probadnlk și Ha- 
venstein. Cursa de 2500 m. a fost 
cîștigată de Riclitzenhailn cu timpul 
de 8:08,1. La femei, Ursula Donath 
s-a clasat prima în proba de 900 m. 
cu timpul de 2:30,4.

• La san Jose (Porto RIco) atletul 
Rodriguez a alergat 47,0 pe 400 m. 
La prăjină, Rolando Cruz (17 ani) a 
sărit 4-17 m. (record național).

• Coneurlnd la San Dlego (Cali
fornia) Hon Morris a reușit 448 in
ia săritura cu prăjina

• Joi va avea loc la Madrid pri
mul meci de fotbal Real Madrid- 
Manchester United, contind ca s* 
mifinală a „Cupei campionilor Eu
ropei”

• In campionatul englez de fotbal 
s-a Jucat Ieri încă un meci: Aston 
VHla-Sunderland 2-2.

• Campionul olimpic Tom Court
ney întreprinde un turneu în Afri
ca de sud. Lulnd startul In cadrul
unui concurs desfășurat Ia Port 

Elisabeth, Courtney a obținut 1:4»,» 
pe 800 yari, și 46,6 sec. pe 44» yarzi 
(aproximativ 46,2 pe 40» m.).

• Campionatele mondiale de scri
mă din acest an vor avea loc la Pa
ris in a doua Jumătate a lunii sep
tembrie

• Intr-un turneu internațional do 
tenis desfășurat la Buenos Aires, 
campionul american Vic Seixas a 
învins In finală pe brazilianul Diera 
CU 4-6. 6-3. 6-0. 6-4.

• Tradiționalul meci de atletism 
dintre universitățile britanice Ox
ford și Cambridge a fost cîștigat de 
Oxford intr-o ambianță de rezultate 
modeste. Pe 1 milă, Darek Johnson 
a alergat 4:09,0.

0 In etapa de duminică a campio
natului albanez de fotbal s-au în
registrat rezultatele: Partlzan-Dina- 
mo Tirana 1-0, Puna Korcia-Spartac 
Tirana 1-0, Puna Kavaia-Puna Vlora 
2-1, Puna TI rana-Locomotiva Durres 
2-1. In clasament conduce Dinamo 
Tirana cu 8 p. urmată de Partizan 
7 puncte.

• In cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial de fotbal, Mexic 
a dispus de S.U.A. cu 6-0 (3-0).
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