
Mâine începe în Spania

A X*a  ediție
a Turneului International de Juniori

Fotbaliștii 
r o tn în i 

întâlnesc echipa 
Cehoslovaciei 

la TOLOSA
POPESCU MATE1ANU
Selecționata de juniori a R. P. Romine va fi prezentă mi ine la 

inaugurarea celei de a X-a ediții a Turneului International de ju
niori (F.I.F.A.) organizat în Spania, sub egtâa Uniunii Europene de 
Fotbal Asooiație (UEFA), pentru țările europene. Juniorii noștri sînt 
la a treia participare la această tradițională întîlnire a speranțelor 
fotbalului din 16 țări. In 1956 în Italia și anul trecut în Ungaria, 
reprezentativa țării noastre a cucerit locul intii în seria respectivă 
și, odată cu el, aprecieri elogioase unanime, măgulitoare pentru 
fotbalul romînesc. Anul acesta, sarcina tinerilor noștri re
prezentanți este mai grea: au de apărat un prestigiu într-un turneu 
poate cel mai dificil din cite s-au disputat până acum. Pregătirile 
șt valoarea lor însă, îndreptățesc pe iubitorii fotbalului din țara 
noastră să spere într-o comportare la fed de demnă și de valoroasă. 
Gîndurile lor îi vor însoți în aceste zile pe juniorii noștri în întrece
rile lor cu tinerii cehoslovaci, belgieni și francezi, la Tolosa și San 
Sebastian.

De cîteva zile, delegația spor
tivă romînă se află în Spania de 
unde aseară ne-au parvenit cîteva 
noutăți interesante transmise de 
Tudor Vornicu. Vi le împărtășim 
inai jos :

„De la Paris, lotul juniorilor 
romini s-a îndreptat spre Madrid 
unde a făcut un popas de două 
zile, răgaz suficient pentru a vi
zita imensul stadion Chamarttn- 
Bernabeu. Ocazia a fost folo
sită și pentru un ușor antrena
ment.

Marți seară, caravana a des
cins la San Sebastian, locul de 
adunare a Juniorilor din Romînia, 
Franța, Belgia și Cehoslovacia din 
grupa D a Turneului. Miercuri, zi 
de pauză completată cu o plăcută 
plimbare pe malul Oceanului At
lantic; joi vizită la Tolosa, mai 
precis la terenul (cam moale) din 
această localitate pe care du
minică vor susține prunul meci; 
vineri antrenament la San Se
bastian, iar simbătă odihnă înain
te de meci, urmînd ca după parti
da cu Cehoslovacia, duminică 
seară, Juniorii noștri să facă cu
noștință cu , corridas"— luptele cu

tauri.
Timpul este bun, iar Jucătorii 

In bune condițiuni fizice și mo
rale. Ziarele din San Sebasfian. 
„El diario de Va.sco" și „Unitad“, 
au publicat reportaje ample 
legătură cu echipa de Juniori 
Romini ei.

Pentru primul meci, cu 
hoslovacia, care este așteptat cu 
încredere, antrenorii s-au fixat a- 
supra următoarei formații: CIM- 
PEANU — BĂRBULESCU, MO 
TROC, MUREȘAN-PETRE EMIL, 
STANCIU-BISCA, RAAB, MATE- 
IANU, NUNU, RENYE. Intilnirea 
va avea loc la Tolosa".

In aceeași ZÎ, duminică, se var 
mai disputa următoarele jocuri: 
Gijon: Italla-R. D. Germană, 
Mieres: Luxemburg-Turcia (seria 
A); Madrid: Spania-Polonia și 
Ung3ria-R. F. Germană (seria B>; 
Barcelona • Grecia-Austria și O- 
landa-Anglia (seria C); Bilbao: 
Belgia-Franța (seria D). — Eta
pele următoare: marți 16 aprilie 
(Belgia-Romînia) și joi 18 aprilie 
(Franța-Romînia). La 21 și 23 a- 
prilie semifinalele și finala Turneu-
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Intr-una.din pauzele întrecerilor, concurență privesc premiile 
care vor fi înmtnate celor mai buni.

întrecerea celor mai mici jucători de tenis de masă

M-am revăzut la primul meu concurs...
— „Ce bine că în sfârșit avem 

și noi ocazia să ne întrecem in
tr-un concurs„Oare vor W 
mulți?", „Ce crezi, ceilalți joacă 
mai tare?" — Asemenea discuții 
am auzit din belșug in urmă 
cu două zile in drum spre sala 
Horească. Aci nu avea să se 
desfășoare nici o importantă 
manifestație sportivă internațio
nală, nici vreun festival al mo
dei sau vreun spectacol „Ives 
Montand" și, totuși, afluența de 
public era destul de mare, dar 
un public 
mai două categorii: oameni în 
vîrstă și copii. Era și firesc. 
Peste 250 de școlari șl pionieri, 
împreună cu rudele și prietenii 
lor, veniseră să participe 
la prima întrecere oficială de 
tenis de masă organizată în cin
stea primăverii de comisia oră
șenească București în colaborare 

cu ziarul „Sportul popular".
Sala Floreasca — gazda 

tîtor întreceri memorabile — 
Înfățișa în frumoase haine 
sărbătoare și parcă îmbia la Joc.

format din nu-

Era șî firesc.

a-
se
de

Șase~mese aranjate ca la con
cursurile mari, cu arbitri dintre 
cei mai buni și un public nerăb
dător și mai ales grijuliu, aștep
tau primele schimburi de mingi. 
Cadrul plăcut, atenția per
manentă pe care au dovedit-o 
tehnicienii acestui sport în ur
mărirea participanților dar, mai 
ales. entuziasmul tinerilor 
sportivi au asigurat un succes 
deplin „Cupei Primăverii". Bine
înțeles că jocurile nu s-au ridi
cat la un prea înatt nivel tehnic. 
Vîrsta redusă a participan- 
ților (11-17 ani) ca și tracul 
inerent debutului și-au spus cu- 
vîntul. Totuși, competiția și-a 
atins din plin scopul, deoarece 
ea a prilejuit remarcarea unor 
tinere elemente cu vădite po
sibilități de progres și totodată 
a slujit popularizării tenisului 
de masă în rîndul celor mai 
mici sportivi.

ANGELICA ROZEANU 
maestră emerită a sportului 

șl antrenoare de stat

(continuare în pag. a 5-a)
a

/oi s-a dat startul din fața Combinatului Poligrafic 
ajubiliară, a X-a,

Șl PRIETENIA 
CONTINUA

La sfârșitul turnedltti echipei 
Makedonikos în țara noastră și 
înaintea plecării oaspeților greci, 

d. Nikos Cavounidis, din condu
cerea clubului Makedonikos, a 
transmis redacției noastre rindu- 
rile de mai jos, care exprimă sim
țămintele sale și impresiile asupra 
vizitei făcute în România.

Se spunea că venirea noastră in 
Romlma ar fi un vis... Dar iată 
că visat a devenit realitate. Hn- 
tuziasm.il comun, prietenia tradi
țională dintre popoarele noastre, 
dorința de a ne apropia, au în
vins țoale greutățile administra
tive și astfel plecarea spre fru
moasa și draga Pomi.ue s-a înfăp
tuit. V om merge în noua Romi- 
nie. Noi, primit fotbaliști greci. Nu-i 
de mirare că zeci de întrebări ne 
sfredeleau mintea. Cum vom ti 
primiți ? Ce vom Intimpina acolo? 
și atîtea altele.

Am ajuns cu autocarul ia Sko
plje, unde asociația „Progresul" 
ne-a trimis un avion special care 
ne-a adus la București. Această 
atenție deosebită din partea sta
tului romin a fost prmiuî gest 
care nc-a impresionat profund. .4- 
bia mai ttrziu aveam să ne dăm 
seama că era doar începutul aten
ției, grijii și răsfățului cu care 
realmente am fost copleșiți în 
Nominia. liste de prisos s.i vor
besc despre deosebita amabilitate 
a reprezentanților T aroma fiii, des
pre buna cuviință și atitudinea 
extrem de civilizată a vameșilor 
romini. Purtarea lor ne-a lăsat 
impresia că de fapt a-am fecut 
nici o graniță, că ne aflăm, acasă.

'Am cunoscut în călătoriile mele 
numeroase țări. Se spune că po
porul -grec este primitor si într-a- 
deuăr lucrul acesta r.oresnunde 
realității. Dar, ospitalitatea prie
tenilor nodtri romhd depășește 
orice superlativ așa că in voca
bularul nostru ar trebui să intro
ducem un nou cuvlnt care să co
respundă tuturor sentimente'or de 
prietenie, grijii și atenției cu care

«vL _ - Lcontinuarejn ?•?),

,Cdsa Scinteii" 7. 7. Stalin. în ediția 
tradiționalei întreceri cicliste „Cursa Scinteii".

Orașul Stalin 12 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Mii de 
oameni ai muncii i-au întîmpinat 
— de-a lungul traseului primei e- 
tape — pe ciolișlii participanți la 
ediția jubiliară a Cursei Scînteii... 
încurajați de aplauzele și îndem
nurile spectatorilor, cicliștii au 
luptat cu ardoare pentru o com
portare bună, pentru obținerea u- 
nor performanțe valoroase. Șj de 
această dată victoria a revenit 
unui tînăr care, datorită unei 
gătiri excepționale, a putut 
fructifice situat-a favorabilă
care i-au creat-o colegii 
Richard Klein, învingătorul 
mei etape, a realizat mai mult de 
cit ne-am fi putut închipui.

pre
să
P€ 

săi. 
pri-

Și acum, socotind că ați aflat 
din ziarele de ieri amănunte pri-, 
vind desfășurarea primei etape-,, 
vom încerca» să faceni cîteva con-: 
siderațiuni generale de ordin teh- 
nico-tactic.

După felul în care a alergat 
experimentatul rutier bulgar Kirîî 
I'iev, a reieșit cliar că acesta nu 
a avut decît un singur țel, o sin
gură tactică: să se țină scai de 
Dumitrescu! El a socotJt că vizînd' 
victoria, C. Dumitrescu îl va 
sena ta la liman din orice situație,, 
căci era foarte greu de presupus 
că ciclistul nostru nr. 1 ya re
nunța la cinstea de a-și înscrie

(continuare în pag. 8-a)

La „Cursa Scinteii se dau nume roase premii în- 
obiecte...

— Ce te-ai oprit, omule ? Mai ai 20 de metri st ești primați
— Aștept să treacă unul, ca sA fiu al doilea^ 'televizor, am; frifj 

gider îmi trebuie l i *

tuziasm.il


BQ MULTA OPERATIVITATE IN MUNCA DE POPULARIZARE

"ClișeuLde mai Jos repre-'ntă un 
"panou montat la intrarea princi
pală a Parcului Libertății din Ca
pitală. Un text sugestiv, deasupra 
enumerării unor discipline spor
tive ca: schi, patinaj, săniuș etc. 
cheamă tineretul să participe Ia... 
Spartachiada de iarnă. După cum 
se știe, competiția popularizată prin 
acest panou s-a încheiat cu malt 
timp în urmă. Acum ne aflăm în 
perioada de desfășurare a unei alte 
asemenea competiții și anume 
Spartachiada de vară a Tineretu
lui. De aceea, era de așteptat ca 
1n locul ’vechiului * panou, să se 
afle un altul de actualitate care 
■ă îndemne tineretuf de a pârtiei-

i
? TINERI $î TINERE,
I

Treceți în număr cit mai mare
■ probele complexului sportiv 

G.M.A., asigurîndu-vă astfel o 
bună pregătire în vederea cro
sului popular „Să întirnpinăm 
1 Mai" și a întrecerilor din 
cadrul „Spartachiadei de vară*.

SUN „PRIETEN” AL SPORTULUI
In biroul în care s-au purtat 

discuțiile de mai jos, se adunaseră 
•cîțiva activiști sportivi, reprezen
tații unor instituții precum și 
delegați ai colectivelor sportive 
din orașul Craiova, in încăpere 
era o liniște deplini Cei prezenți 
îți ațintiseră privirile către tov. 
Romulus Năzdrăvan, președintele 

■ Sfatului popular al orașului Craio
va, care, așezat intr-un fotoliu, 

Jrunzărea un teanc de târlit.
Intr-un tîrziu, rupînd tăcerea, 

^Cineva (un... îndrăzneț) s-a adre- 
:sat președintelui:

— Tovarășe președinte, se pare 
.'că activitatea sportiPă din orașul 
mostru nu prea se bucură de spri
jinul dumneavoastră.

Surprins oarecum de această ?- 
"lirmație, președintele rămase cit- 
"va timp gînditor și apoi rosti cala.: 

— Mi-au scos oamenii vorbe! 
LAșa-s unii _• plingâreți. Au gasd 
icu cale să se plingu tocmai de 
wzune: un prieten al sportului.

„îndrăznețul' încercă să-și ar- 
•îgumenteze părerea.

— Activiștii de la comitetul oră- 
fșenesc C..F.S. susțin că de peste 
.un an de zile nu v-ați interesat 
ide munca lor. Pe cit se știe, ei 
'trebuie să fie îndrumați și con
trolați de dumneavoastră.

Vădind oarecare nedumerire, 
președintele răspunse:

— De îndrumarea mea cred că 
fn-att nevoie. Ce, să-i dădăcesc 'l. 
zSint doar destul de price puți 
’Oameni ca experiență... Să-i con
trolez în muncă ? Ce rost are ? 
.'Vacă n-ar munci bine s-ar pllnge 
(cei ce ar avea asemenea motive.

Discuției i s-a alăturat un alt 
.activist sportiv :

— Se zice că avem prea puține 
baze sportive în orașul nostru...

Căutînd să explice cauzele aces- 
ttui neajuns, președintele a răspuns 
oca promptitudine:

— Or fi puține, nu zic bal Dar 
•asta nu e vina mea. Se vede trea-

COMPETijiILOR DE MAI
pa la a doua ediție a Spartachia
dei de vară.

Așa «-ar fl cuvenit! Dar, ntf 
este pentru prima dată cînd popu
larizarea unei competiții de masă 
se face în mod defectuos, ceea ce 
denotă neglijenfă-’în munca de »*  
gitație vizual» din partea organ» 
lor ce răspund de acest lucru.

Apare ciudată întîrzierea cu care 
materialele de propagandă sînt di
fuzate de către. direcția organiza
torică din C.C.F.SifC.M. ‘-(cărei*  
îi revine sarcina respectivă) mai 
ales dacă ținem seama că defi
ciențe similare au mai fost-sem
nalate la timpul cuyenjt De- ce 
oare afișele de popularizare a 

ba că a-vm de-a jace ca oameni 
care așteaptă mură-r. gură. In ceea 
ce mă privește, eu' i-am îndrumat 
să-și facă baze sportive și pe cei de 
ia Locomotiva, șc pe cei de la Pro
gresul, de la Voința. de la Energia...

Auzind că a venit vorba de „t- 
nergia", interveni în discuție încă 
un activist:

— Cu terenul „Energiei", acela 
din Parc, e un dniec întreg. Cind 
li-e lumea mai dragă fotbaliștilor 
și handbaliștilor, se trezesc cu... 
evacuarea. Vin căiărețu peste ei.

Incepind o înliacârata p.edoarie 
in favoarea sportului ecvestru, 
președintele găsi repede și-_ ar
gumentele :

— Păi, catâr ia nu e spori ? Ți-e 
mai mare dragul să-i vezi pe în- 
deminaticii și curajoșii sportivi 
cum iși îndeamnă caii care zboară 
parcă peste cele mai dificile ob
stacole...

— Aici e buba, îl întrerupse pe 
președinte unul dintre cei ce-1 as
cultau. Pentru concursurile de că
lărie se sapă o coșcogea groapă, 
tocmai in mijlocul terenului — 
„riviera", — cum i se spune —1 
se înfig stîlpr, se montează diferite 
garduri... Și-apoi, urmeie pe care 
ie lasă pe teren copitele coder 
nu se compară cu acelea ale cnm- 
poanelcr de pe ghetele de lotbal 
sau handbal...

Președintele a rămas cîteva cli
pe gînditor. Apoi, sigur pe sine 
că dă o soluție fericită, — spuse:

— Să se mute terenul de fotbal 
mai spre fundul parcului; este lot 
destul...

Stupoare I Totuși, cineva își luâ 
„inima în dinți":

—’ Cum să se mute terenul de 
fotbal 1 S-au înălțat în juru-î tri
bune, gard de beton, e împr.i- 
muit — conform regulamentului 
— cu plase de sirmă... Ar fi mai 
nimerit ca pe locul liber despre 
care vorbiți să amenajăm o bază 
hipică. Cred că n-ați uitat; locul 
pe care se află terenul de fotbal 
l-ați repartizai doar dumneavoas
tră, Sfatul popular!

Vrînd să pună capăt discuțiilor, 
președintele grăi cu evlavie:

— Domnu-a dat, Domnu-a Itiatl...
PETRE DAVID

N.A. Daeă stricta autenticitate 
a dialogurilor ar putea fi contes
tată, laptele în jurul cărora s-a 
discutat sint întru totul adevărate 
iar lipsurile rămîn valabile, pînă ce 
tov. Romulus Năzdrăvan va da do
vadă de înțelegere față de pro
blemele activității sportive din 
orașul Craiova și, mai ales, față 
de problema bazelor sportive. 

Spartachiadei de vară se wiai aflau 
încă sub tipar 1*  data de 28 mar
tie, de vreme ce I*  1 aprilie urmau 
să înceapă întrecerile? Indiferent 
care ar fi cauzele ele se resfrîng 
în mod negativ și asupra muncii 
de propagandă din cadrul colecti
velor sportive cărora — în felul 
acesta — fi se servește un prost 
exemplu.

O serie de comitete regionale 
C.F.S. {Craiova, Timișoara. Ora
dea) ne-au sezisat că pină Ia data 
de 12 aprilie nu primiseră încă de 
la București afișele de populari
zare a Spartachiadei de vară. 
Este Știut eâ în organizarea »uei 
competiții de masă popularizarea
are un rol deosebit de important 
Citind un afiș, • lozinci, privind 
un fotomontaj, tinerii se simt 
atrași spre competițiile respective. 
In lipsa acestora insă, mobilizarea 
participanților 1*  întreceri se face 
mai anevoios.

întîrzierea ca care se -difuzează 
materialele de propaganda spor.ivă 
aduce serioase prejudicii bunei or
ganizări a competițiilor de masă. 
De aceea, se impune ca această 
iactDă să fie remediată odată 

pentru totdeauna.

0 competiție rezervată 
elevilor școlilor tehnice: 

„CUPA ȘW 
la handbal - redus

Sala Floreasca a găzduit de 
curînd o interesantă întrecere 
de handbal redus, rezervată 
elevilor și elevelor școiiior tehnice 
din Capitală. Întrecerile au fost 
deosebit de animate. Cel mai e-
chiabrat joc a fost cel dintre re
prezentantele școlii tainice de co
merț și școlii tehnice financiare 
terminat nedecis și după cele 
două prelungiri regulamentare: 
2—2.

Iată cîteva dintre rezultatele 
înregistrate: băieți: centrul sc. 
sanitar 2 — centrul sc. construc
ții 6—0; sc. tehnică chimie — sc.
tehnică geologie 2—2: sc. teh
nică mecanică — sc. tehnică sa
nitară 21—2j școaia tehnică co
merț IU — șc. tehnică chimie 11 
7—3 ; șc. tehnică financiară — șc. 
tehnică topografie 8—b: șc. teh
nică comerț II — șc. exploatare 
C.F.R. 11—6: șc. tehnică comerț 
I — șc. arhitectură 12—9: șc. 
tehnică Rangheț 11 — șc. tehni
că metrologie 7—3. Fete - șc. teh
nică sanitară — șc. tehrîca geo
logie 0—0: șc. tehnicp chimie — 
șc. tehnică topografie 1—0;

(E. Filip — corespotRTent)

IN VITRINELE LIBRĂRIILOR
Prof. N. Oțeleanu și 1.1straie au 

meritul de a fi pus la dispoziția 
cititorilor — prin intermediul E- 
diturii Tineretului — primul ma
nual original de ciclism, în care 
după un scurt istoric al bicicletei 
și al ciclismului, sînt tratate, rînd 
pe rînd, principalele probleme ale 
sportului cu pedale. Cele 220 pa
gini ale volumului, completate cu 
numeroase schițe și labele, înfăți
șează cele mai importante aspec
te ale tehnicii și tacticii în toate 
genurile de alergare pe bicicletă 
și ale antrenamentelor ciclistului: 
In încheiere, cititorul e inițiat în 
câteva probleme ale ahm?n!ației, 
igienei, controlului medical și au
tocontrolului în antrenamente și 
în întrecere.

Prîntre ceî mai mici fotbaliști din Oradea
Elevat Wilhelm 

Bodo, în ui rstă de 
15 ani, este anul 
dintre cei mai tar
tentați , pitici*  ai 
secției de *otbal  a 
colectivului sportiv 
Energ.a Oradea. In 
generai, la Oradea 
există o vie>*preo-  
c^ptre pentru ridi
cata de-jottăiisu 

'•50 de copii, din
txua tie fotbal a
cdeciijului sau din
școala sportivă de 
tineret, sub condu
cerea antrenorului 
Nieotae Herman.
Una dinlre competițiile la care vor participa acești micuți jotbahști 
este Spartachiada de vară. (Foto: V. ARNAUTU)

Luna construcțiilor și amenajărilor de baze sportive
• O mare dorință a membrilor 

colectivului sportiv Frogresul-radio 
din Capitală va deveni peste cîte
va zile fapt împlinit: o nouă bază 
sportivă. Pe un teren situat pe 
Bd. Schitu Măgureanu, numeroși 
membri ai colectivului continuă lu
crările de amenajare a jterenuh'i 
de sport care va putea găzdui în
treceri de volei, baschet și tenis.

Noua oază sportivă, a cărei inau
gurare a fost fixată pentru ziua 
de 21 aprilie, este prevăzută cu 
cabine frumoase, bine utilate. Se 
prevede, de asemenea, executarea 
instalațiilor electrice necesare dis
putării în nocturnă a finer mani
festații sportive.
A. Papaianopol — corespondent

• De cîteva zile, stadionul 
I „23 August" din Călărași a

căpătat aspectul unui adevărat 
șantier. Un mare număr de tineri 
lucrează Ia reamenajarea acestei

întreceri sportive intre studenții institutelor 
Agronomice „H. BĂLCESCIT’-București 

și „GH. DIMITROV”-Sofia
întrecerile sportive prietenești 

dintre studenții Institutelor de A- 
gronomte ,JV. Bălcescu" din Bu
curești și „Gh. Dimitrov' din So
fia, începute luni, au continuat 
marți și miercuri.

Marți, pe stadionul Tineretului 
s-au întâlnit reprezentativele de 
fotbal ale celor două institute. In- 
tîlnirea a fost urmărită de aproa
pe 2000 spectatori și s-a încheiat 
cu victoria la limită a studențiror 
romîni, cu scorul de 2-1*  (2-0). 
Realizatorii golurilor: Semenescu 
și Văcaru, respectiv Mirov. Din
tre jucătorii care au evoluat, o 
bună impresie au lăsat 6 Petkov, 
Mandov, (joțev, Gocev de Ia oas
peți. Mîndru, Ocrain, Semenescu

ARIPILE TINERETULUI
A. PTETUH

Editura Tineretului
Aviația noastră sportivă — sau 

mai precis una dintre ramurile 
sale, planorismul — primește tm 
prețios njutor prin publicarea de 
către Editura Tineretului a cârtii 
lui A. Piețuh, „ARIPILE TINERE
TULUI". Intr-o traducere îngri
jită și într-o prezentare grălică 
corespunzătoare, manualul de pla
norism al lui Alexei Piețuh, redac
tat de doctorul în științe tehnice 
V. F. Bolotnikov înfățișează la un 
înalt nivel științific problemele 
zborului fără motor; tînărul avia
tor sportiv capătă noțiunile nece
sare despre aparatul pe care-l 
conduce, despre metodele de lan
sare și despre „tair.ele" folosirii 
la maximum a posibilităților pla-. 
norului, în scopul realizării per
formanțelor în zborul fără mo-, 
tor»

_ — - - “ • *

baze sportive. Pînă în prezent au 
fost renivelate terenurile de volei 
și baschet și s-au plantat arbuști 
pe laturile aleii principale. Sînt 
în curs de efectuare lucrările de 
împrejmuire a terenului de fotbal 
ca și amenajarea vestiarelor.
• Terenuri proprii de handbal, 

volei și baschet, precum și o popi- 
cârie — iată realizări cu care 
se vor mîndri în curînd, membrii 
colectivului Locomotiva Navroni. 
Acestea sînt rodul muncii în
suflețite a numeroși membri ai 
colectivului, care aduc un aport 
însemnat la amenajarea noilor ba
ze sportive.

In cadrul ..Lunii construcțiilor 
și a amenajărilor de baze sporti
ve", orașul Călărași va mat ti în- 
zejstra't ’ cu terenuri de baschet 
și volei (amenajate de colectivul 
Victoria), o popicărie a colectivu
lui Locomotiva P.T.T. ele.

A. Scăimaș — corespondent

și Dănciulescu de la gazde.
Tot marți au avut loc și în

trecerile de tenis de masă. Au 
cîștigat studenții romîni cu 3-1.

Cu întrecerea de volei, desfășu
rată tot pe stadionul Tineretului, 
s-a încheiat miercuri, ciclul întîlni- 
rilor sportive dintre studenții ce
lor două institute.

De data aceasta, victoria a re
venit studenților Institutului „Gh. 
Dimitrov" (din formația cărora au 
făcut parte și doi eomponenți ai 
lotului național, Moșelov și Otaș- 
linski) Ia capătul unui joc de un 
bun nivel tehnic. Scor final : 3—2 
(16-14, 8.15, 15-11, 11-15, 15-11).

D. Dclberg și V Popescu 
corespondenți

Colegul nostru, Emil Icricec, tri
mis special al ziaruluj „Sportul 
popular" în ediția diii 1956 a 
„Cursei Păcii" a folosit acest pri
lej pentru a publica în Editura 
militară un vast reportaj intitu
lat VARȘOVIA—BERLIN—FRA
GA — Note de drum, care va a- 
pare peste cîteva zile în librării. 
Cartea înfățișează în pagini scrise 
vioi și bogat ilustrate, aspecte 
inedite din timpul desfășurării ce
lei mai mari competiții a ciclismu
lui amator, fără a neglija însă 
problemele tehnice și tactice, pre
cum și rezultatele și clasamentele, 
care apar în ultimul său cn-'toi.



ooo

In ziarul nostru au fost pu
blicate cîteva material^ privind 
interesantul (experiment țăicut 

de Institutuî de Cultură Fizică 
la cooperativa „Tehnica con
fecției" din Capitală. Este vor
ba de introducerea gimnasticii 
de producție într-una din sec
țiile cooperativei; compararea 
rezultatelor în producție obți
nute de această secție față de 
acelea ale unei alte secții este 
edificatoare. La fel și starea 
generală fizică și psihică a 
muncitorilor din secția în care 
s-a introdus gimnastica în pro
ducție este superioară celei a 
muncitorilor din restul secții
lor.

Pentru a stimula interesul a- 
celora care-s preocupați de a- 
ceastă importantă problemă, 
ziarul nostru a publicat de a- 
semenea un larg rezumat al 
materialelor apărute intr-o pa
gină specială a ziarului „So- 
viețki Sport"1. In rezumatul 
respectiv erau redate atîț mij
loacele folosite în organizarea 
muncii, cit și o serie de rezul
tate excepționale obținute 
diferite uzine din Uniunea 
vietică-

Am amintit toate acestea 
trucît avem o nedumerire și a- 
nume: nu înțelegem de ce, după 
publicarea materialelor ntențio- 
nate, nu am primit la ziar nici 
o scrisoare referitoare la acea
stă problemă. La redacția noa
stră sosesc zilnic numeroase scri
sori. De multe, de foarte multe 
chestiuni1 se interesează citi- 

W torii noștri. Unele mai impor- 
tante, altele mai puțin, toate 

,2 vădesc importantul loc pe 
care-1 ocupă în viața noastră 

>9 nouă activitatea sportivă. Iată' 
de ce ne întrebăm cum se ex- 

$ plică tăcerea activiștilor, antre- 
norilor, sportivilor, conducăto-

y
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GIMNASTICA 
DE PRODUCȚIE

rilor de secții și ateliere, de în
treprinderi, privind problema 
gimnasticii de producție ?

Să fie, oare, considerată 
această problemă lipsită de 
importanță? Nu putem crede că 
aceasta-i explicația. Știe doar 
oricine că în țara noastră unul 
dintre înaltele țeluri ale activi
tății sportive este tocmai a- 
cela de a contribui la ridica
rea productivității 
întărirea sănătății 
muncesc.

muncii, la 
color co

_ explicația 
este alt*.  Și anume, aceea că 
cei ce activează in mișcarea 
sportivă slnt ocupați, dacă nu 
in exclusivitate, în orice caz 
în mod excesiv, de activitatea 
competițională. Și în focul pa
siunilor pentru obținerea de 
rezultate și performanțe valo
roase (ceea ce nu-I rău în 
sine) se uită prea ușor (ceea 
ce este foarte rău) una 
dintre marile rațiuni ale acti
vității Isportive în > regimul 
nostru democrat-popular. De Ia 
activiștii secției sport a C.C.S., 
ai consiliilor centrale ale aso
ciațiilor și pînă la cei din con
ducerea colectivelor, cu toți cad 
în această greșeală destul de 
gravă.

Dar, mai bine mai tîrziu decît 
niciodată, după cum glăsuiește 
o vorbă înțeleaptă a poporului. 
Timpul «îu-î pierdift. Ne-am 
bucura dacă măcar în urma 
acestui articolaș ar începe să 
sosească la redacția noastră 
scrisorile prin care ni se pun di
ferite probleme privind gimnasti
ca de producție. Sîntem gata să 
ne adresăm specialiștilor de ia 
I.C.F. care, nu ne îndoim, vor 
răspunde cu plăcere și în mod 
operativ.

Vom îndeplini împreună în 
felul acesta, o sarcină de o- 
noare.

ȚICU SIMION

V?

I

Astăzi in
A Xn>a întâlnire
decisivă pentru titlul

Meciul de astăzi, C.C.A. — Lo
comotiva (care va aduce — 90 la 
sută — echipei învingătoare ti
tlul de campioană), coincide cn a 
12-a fntîlnire din campionat din
tre aceste două formații de presti
giu ale voleiului nostru. In rîn- 
durile care urmează, ea va M pre
zentată (din puncte de vedere... 
diferite) chiar de doi dintre .eroii" 
ei. Să le dăm cuvîntul:

H. Nicotau (Locomotiva)1: „JY- 
nind seama de faptul că meciurile 
C.C-A. •— Locomotiva au oferi: 
totdeauna spectacole frumoase șt 
de bun nivel tehnic sfătuiesc pe 
amatorii de volei să nu ezite 
să ia drumul sălii Floreasca, In 
disputa de azi, echipa C.C.A. se 
prezintă cu a pregătire fizică mai 
bună. Pentru a-i face față, noi va 
trebui să folosim toate mijloacele 
tehnice. In atac ne este necesară 
o cit mai mare varietate, deoa
rece numai astfel vom putea con
tracara jocul în forță al milita
rilor. In privința victoriei, sper 
că ed ne va reveni nouă și că în 
felul acesta vom reuși — în sfîr- 
șit — să cucerim de trei ori con
secutiv titlul de campioni ai 
țării".

C. Mitroi (C.C.A.) : „Sîntem 
foarte bucuroși că după doi ani de 
absență am reintrat în lupta pen
tru primul loc. In momentul de 
față avem o formație maț omo
genă, cu o nouă și valoroasă for
ță tînără în atac, (n.r.: este vorba 
de Gh. Corbeanu) care aduce un 
considerabil aport. In meciul de 
azi, spre deosebire de anii trecuți, 
cînd superioritatea atacului se a- 
fia de partea noastră, echipa Lo
comotiva este aceea care are o 
notă în plus în ofensivă. Rămîne 
Ca printr-o apărare precisă, 
promptă la fileu să echilibrăm 
raportul de forțe. Dacă trebuie să 
fac un pronostic, voi indica învin
gătoare echipa care va dovedi mai

sala Floreasca
C. C. A.-Locomotiva r
de campioană la volei

Ș’Ei AN ROMAN (C.C.A.) JEAN PONOVĂ (Locomotiva)

multă putere de luptă fi ai cărei 
jucători își vor stăpîni nervii in 
momentele decisive. Și această e- 
chipă sper că va fi... C.C.A."

Iată și palmaresul jocurilor din
tre C.C.A. și Locomotiva, cu ade
vărat tradiționale în voleiul nos
tru :

1549: Locomotiva locul I: C.C.A. 
locul HI; rezultat 3—2; 1959: Loco
motiva locul I; C.C-A. locui II; re
zultat 3—2; 1951: Locomotiva locul 
II; C.C.A. locul I; rezultat 1—3; 1952: 
Locomotiva locul II; C.C.A. locul I; 
rezultat 0—3; 1953: Locomotiva locul 
II; C.C.A. locul III; rezultat 3—2 
(campioană Dinamo); 1954: Locomo
tiva locul II; C.C.A. locul I;*  rezul
tate: 2—3 (tur); 3—2 (retur), 1955: 
Locomotiva locui I; C.C.A- locul HI; 
rezultate: 3—0 (tur); 3—2 (retur); 
1956: Locomotiva locul I; C.C.A. lo
cul V (!); rezultate: 3—1 (tur); 2—3 
(retur).

Clasamentul întâlnirilor Locomo
tiva — C.C.A. disputate în cadrul 
campionatelor R.P.R.:
1. Locomotiva 11 7 4 26—23
2. C.C.A. 11 4 7 23—26

Va; Știința Iași — Știința Cluj- 
Progresul I.T.B. — Energia Or^ 
Stalin; Dinamo București — Știin
ța Arad; Știința Timișoara — E-t 
Jiergia București; FEMININ ~ 
Știința I.C.F.. — Voința OrașuE 
Stalin; Progresul București — Lo-ț 
comotiva București; Energia Bu+ 
curești — Flamura roșie Cluj; Di
namo București — Progresul Cluj; 
Voința Sibiu — Progresul Alba 
Iulia.

Locurile ocupate în clasamentul ac-
tualului campionat de C.C.A. și Lo
comotiva:
1. C.C.A. 5 5 0 15—3 10 pt.

2. Locomotiva 5 5 0 15—5 10 pt.
Programul complet al jocurilor 

din etapa a Vl-a este următorul: 
MASCULIN: C.C A. — Locomoti-

In sala Progresul F. B., prof. Ileana Jipa în
drumă un grup de fetițe pe calea măiestriei spor
tive la gimnastică. In fotografie: micuțele eleve 
execută cu multă grație un exercițiu din abecedarul 
pregătirii.

— Te doare Șlefănel ?
— Nuli! Răspunsul a venit 

prompt. Și totuși, pe elevul 
Ștefanei Sgîndără care suride pen
tru a 13-a oară primăverii], ti 
cam durea genunchiul. Crisparea 
feței tl trăda. De fapt, rui era o 
joacă! El căzuse de la 2,40 m., 
unde îl ridicase o prăjină., petici
tă, de bambus. Dar totul s-a petre
cut într-o clipită șt Ștefanei, uitînd 
cu ușurință de copil de șocul ne
plăcut, s-a întins după prăjină, 
a dat o comandă scurtă: , .Ridi
cați la 2^01" și s-a îndreptat 
din nou spre locul de start.

Poate că în același moment In 
multe săli sau afară pe stadioane, 
sute sau chiar mii de „Ștefanei" 
din țara noastră simțeau emoția 
primelor încercări in sport. Aces
tea ne-au stat și nouă în gînd 
atunci cind am pornit — deocam
dată doar prin Capitală — să 
aflăm cum se Plămădesc sportivii 
de mîine. Și primul popas, făcut 
la școlile sportive de copil de la 
Institutul de Cultură Fizică, a 
fost o încurajare în scurta, noas
tră investigație. Arii aflat aci 
vreo 30 de puști care încep să 
prindă gust pentru diferitele probe 
ale atletismului, dovedind o ade
vărată pasiune pentru prăjină. 
Fapt poate explicabil după splen
dida demonstrație la această 
probă din cadrul campionatelor.

AȘA
internaționale de 
atletism din toamna 
trecută ca și prin 
deosebitul slrg cu 
care studentul Du
mitru Gîrieanu din 
anul IV, face cit 
mai plăcute antre
namentele copii lor. 

Dar i-am lăsat 
pe Ștefănel Sgîn
dără. ion Morarii,. 
Adrian Țuțiș șl cei
lalți „prăji niști"
să-și urmeze șirul 
lor neîntrerupt de 
sărituri...

TINEREȚEA ȘI-A 
DAT 1NT.ILNIRE 
PE STADIONUL 

DINAMO

Imaginea stadio.
nului de pe soseau 1 
Ștefan cel Mare 
este nespus de plă
cuta tn majoritatea

dimineților. Un furnicar de sportivi 
și, foarte îmbucurător, printre ei 
multi, rrailți copii. Pe lingă cefcui 
sportiv atit de vestit al „Tinăru- 
lui Dinamovist", funcționează șl 
trei școli pentru cei mai mici spor
tivi: una de volei, una de bas
chet și a treia pentru gimnaști. 
Economia timpului nu ne-a îngă
duit decît vizitarea primelor două 
pepiniere de campioni. La velei, mae
stru sportului Scnia Cokeriu, tre
buia să rezolve unele probleme pe
dagogice destul de dificile. O du
zină de fetițe (avînd tn mijlocul 
lor o profesoară aproape la fel 
de înaltă ca și ele), caută să vi
nă de hac cu prea puțină obiș
nuință traiectoriilor mingii care 
trece peste plasă mal curios șl 
mai variat decît în cele mai dis
putate meciuri ale seniorilor. Cu 
competență, tact și multă răbda
re, Sania Colceriu dă îndrumări, 
îndreaptă greșelile celor mai noi 
voleibaliste și temperează pasiuni
le ce se dezlănțuie și aci ca pe 
ori și ce teren de sport. Apoi, du
pă joacă, o scurtă lecție teoretică 
pentru o mai bună orientare la 
viitoarele antrenamente. Deși se 
află de-abia la a doua lecție tn 
aer liber, profesoara se arată mul
țumită de progresul elevelor sale. 
Sanda Oprea, Floriana Păunoiu 
sau Ruxandra Marincovici, merg

ESTE ORICE
cu pași siguri spre măiestria 
sportivă.

Jucătoarele și jucătorii pitici de 
baschet, mai friguroși poate, nu 
dăduseră cu nasul pe afară. Ei a- 
sudau din plin — și cu folos — 
în sală. Antrenorii nici n-au cre
zut că var fi asaltați cu atttea 
cereri, cind în urmă cu cîtva timp 
au apelat la profesorii de educa
ție fizică de la școlile din cartier 
să le trimită primii ucenici tn bas
chet. Metoda plăcută de predare, 
sala elegantă, ambianța atrăgă
toare au făcut ca tn catalogul pro
fesorilor Irena Tănășescu și Ma
rius Bărbulescu, să figureze a- 
proape zece echipe de pitici

„AȘ VREA SA AJUNG CA 
OLGA ORBAN"

Marea oglindă din sala de spor
turi a Ministerului Industriei Ore
le, reflectă imaginea unui prichin
del îna-mat cu o iloretă aproape 
dt el de mare, care Se războiește 
cu un adversar imaginar. Puștiul, 
pe nume Mihai Țiu. este toarte 
concentrat in această acțiune, își 
studiază cu atenție trate mișcări
le. Munca asta si'guincioasă l-a 
făcut, la numai 11 ani, prima 
speranță a secției de scrimă a 
școlii sportive de tineret de pe lin
gă Comitetul orășenesc C.F.S., 
floreta bir. 1 a sălii ar hi populate 
de alte multe speranțe. Printre cei 
70 de elevi — scrimeri, îndruma
ți de profesorii Gheorghe Man, 
Nicclae Nicolau și Titus Predescu, 
se găsesc și alte valori în deveni
re, Astfel, spada este reprezenta
tă cu succes de Marius Popescu, 
excelent matematician la școală, 
și care are numai 13 ani, sabia 
— de Radu Manoliu și Comei 
Nicuț, premianți la școlile respec
tive, iar floreta de o adevărată 
pleiadă feminină, în fruntea că
reia sin! Eveline Weident, Cor
nelia Mafteuță, Ana Ene și "mai 
ales Oprița Dragalina, eleva de 
14 ani care de p° acum are un 
tifla la activ: cel de campioană 
regională la junioare.

Profităm de o mică pauză inter
venită In desfășurarea lecției, 
trecerea de la exercițiile pentru 
tehnica picioarelor la asalturile 
propriu-zise cu arma, pentru a a- 
fia dorințele... viitoarelor noas
tre campioane. Și aceste dorințe 
se reduc la una singură ; toate 
ar vrea să ajungă ca Olga Orban!

★
In alte locuri, ne așteaptă alte.

INCEPUT
școli. La bazinul Floreasca, su
medenie de copii de la cea mai 
fragedă vîrstă (4 ani) și pînă la 
cea mai... înaintată (lb). se... 
scaldă metodic, cit e ziua de ma
re, nu numai sub supravegherea 
antrenorilor Alexandru 'Lasou, a- 
jutat de Klaus Wittenberger (școa
la de săritori). -Szatmari, MOler și 
alții, dar și sub privirile 
grijulii ale unei adevărate arma
te de părinți. Dacă ti întrebi pe 
aceștia din urmă ce părere au des
pre progresele făcute de copii lor, 
fiecare îți va răspunde că ..al lui" 
e indiscutabil cel. mai înzestrat 
și va deveni viitoarea mare stea 
a notației românești 1

Aceeași emulație am găsit-o fi 
la tinerii sportivi din sala de 
gimnastică a colectivului sportiv 
Progresul F^B. Muncă plină de 
rivnă, dragoste de spart, idealuri 
identice.

Dar să vă lăsăm, dragi copii, la 
joaca voastră... serioasă care tre
buie să vă ducă pe căile măies
trie: soortive.

NEAGOE MARDAN 
MIRCEA TUDORAN

Fotografii: N. NICULESCU

iCupa R.P.R. la schi
Deși a lost destul <je săracj 

în zăpadă, anul acesta a avut! 
un sezon de schi deosebit dej 
bogat. In afara cainpionaieîoty 
R.P.R., desfășurate în mai multe/ 
etape, schiorii au participat laV 
numeroase întreceri, eșalonate/ 
pe o perioadă îndelungată. Cu-S 
pele oferite de Recolta, Știința,/ 
C.C.A., Energia, Voința, Dina-J 
mo, Flamura roșie, ca și între-l 
cerile organizate la Bușteni, Pa-/ 
•rîng, Valea Lupului, etc., toafeț 
dotate cu cupe ,au oferit avan-/ 
sajiffir și începătorilor prilej dej 
a-și veriîica forțele. (

In momentul de față, schiulJ 
mai are programate două com-S 
petiții: Cupa R.P.R., care se5 
află în plină desfășurare, și Cupa C 
Dinamo, care va încheia, la/ 

1 14 iulie, sezonul de schi dini 
i a.cest an. In Cupa R.P.R. s-a/ 
desfășurat o singură etapă, pen-1 
tru probele de fond, în care s-au J 
înregistrat surprizele de care amS 
scris la timp. Azi și mîine, Cupa3 

1 R.P.R. are programate noi in-C 
/treceri: etapa a ll-a ]a fond (or-/ 
) gflpizaiă de Voința) și prima A 
( etapă pentru probele alpine (or-/ 
Jganizată de Dinamo). ProbelaS 
S alpine se dispută pe panta de/ 
/la Coștila, azi (slalomul f 
i cial) și mîine (slalomul uriaș),! 
/ iar cele de fond pe platoul de/ 
yla Piatra Arsă, azi (10 km. se-I 
/ niori) și mîine (5 km. senioare/ 
S^i 15 km. seniori). >
C Ciștigători; Cupei R.P.R. vorl 
I fi cunoscuți săptămîna viiitoare,! 
\ la probele de fond și peste douăV 

săotămîni. la probeie alpine. )

Campiuratul de juniori ia lupte
Azi dupăamiază, cu începere de 

la ora 17,30, și mîine diminea.țâ', otx. 
lnceipere de la ora 9.30, în sala Flo
reasca II, se Va desfășura etapa pe 
Capitală a campionatului individual' 
de juniori la lupte clasice.

David contra Goliat? Nu 1 O lecție predată de prof. Gheorghe Mari^ 
elevului său, Mihai Țiu, în vîrstă de numai 11 ani, o autentici 

speranță ai floretei.



HANDBALUL TREBUIE $1 POATE FI JUCAT CORECT!

pentru care

pentru ama-

Ne aflăm astăzi în preajma dis
putării celei de a treia etape a 
campionatelor republicane de hand
bal (masculin și feminin catego
ria A). După prima etapă a aces
tor întreceri, majoritatea celor ce 
urmăresc activitatea în fîandbal 
an fost oarecum neplăcut surprinși, 
văzînd că modificările regulamen
tului de joc au fost folosite de 
unele echipe (nu mai este nevoie 
să insistam asupra cazului echipei 
Știința ' C.F., amplu comentat în 
coloanele ziarului) în cu totul alte 
scopuri decit cele 
F.I.H. Ie-a aprobat.

Deci, a fost, ca să spunem ața, 
nn moment de derută 
lorii de handbal, care sperau că 
odată cu aplicarea acestor modi
ficări sportul lor preferat va fi 

mai frumos, mai curat, mai dina
mic. Din fericire, îngrijorarea fi
rească din primele momente a fost 
risipită nu atît de calitatea locu
rilor din etapa următoare, cît de 
faptul că aspectul general al par
tidelor a fost mai frumos, jucîn- 
du-se sportiv, corect, fără durități. 
Cu alte cuvinte putem considera 
jocul Știința ti.C.F-Știința Timi
șoara ca un caz izolat.

Cel mal edificator 
în această privință, l-a 
meciul dintre echipele 
Flamura roșie Cisnădie. 
echipei bucureștene s-a comportat 
foarte bine cu acest prilej, reușind 
să anihileze majoritatea acțiuni
lor ofensive ale echipei din Cisnă
die. Și asta fără să apeleze la 
faulturi, obstrucții sau brutalități. 
Poate doar Sorescu — mult deza
vantajat de talier țață de adversa
rul său direct (Kapp) — a, folosit 
uneori și alte „arme“ decît cele 
regulamentare. In rest, însă, apă
rătorii echipei C.C.A. (Telman, 
(Țigănuș, Nițescu și Zaharia) au 

exemolu, 
constituit 
C.C.A. și 
Apărarea

Doi antrenori și un căpitan de echipă 
despre întîlnirile de rugbi de joi

joi din 
de rug-

C.C.A. în 
(CC. A. a

etapei, 
aspecte mai

MKae 3—0 (0—0)
— Dlnamo Bucu-

133: 6 18 
135: 12 18 
50: 11 16 
88: 18 14 
14: 40 10
20 60 10
9: 66 10 

12:109 IO
3: 35 8 

12:119 S

Și acum iată părerea a

acționat permanent corect, urmă
rind mingea și nu jucătorul.

Am folosit acest exemplu — 
precizăm din nou: nu singurul! — 
pentru a arăta că handbalul tre
buie și poate fi jucat corect. De 
altfel, noile modificări ale regula
mentului înlesnesc acest lucru. 
Pentru aceasta este însă necesar:

1. (înainte de joc) Antrenorii 
să lucreze mult mai intens la dez
voltarea tehnicii jucătorilor lor, 
în așa fel incit aceștia să folo
sească acțiuni tehnice, regulamen
tare, în lupta lor cu adversarul:

2. (In timpul jocului) Arbitrii 
să urmărească cu atenție sporită 
meciul și atunci cînd observă la 
un jucător intenția, repetată de a 
brutaliza adversarul .să-l elimine 
imediat din joc.

*
Programul jocurilor_ de mîine 

este următorul? masculin catego
ria A, seria 1J PLOEȘTI: Ener- 
gia-Știința Timișoara; REȘIȚA: 
Energia. Dinamo Or. Stalin; BUCU
REȘTI : Știința I.QF.-Vomța 
Sibiu; Seria a Il-a: TIMIȘOARA: 
Energia-Știinta Iași; FAGARAȘ: 
Energia-Recolta Jimbolia, femi
nin categoria A, seriia I: BUCU
REȘTI: FI. roșie-Recolta Codlea; 
TG. MUREȘ: Progresuf-Știința 
LC.F.; REȘIȚA: Energia-FI. roșie 
Mediaș; seria a Il-a: BUCUREȘTI: 
Progresul Min. fnvătămrntului-Fl. 
roșie Sighișoara; SIBIU: FI. roșie- 
Știința Timișoara; OR. STALIN: 
Progresul-Energia Mija; masculin 
categoria B, seria I: CONSTAN
ȚA: C.S. Marina-Dinamo Tg. Mu
reș? GALAȚI: Știința-Dinamo
București; BACAU: Progresul-Lo- 
comotiva București; seria a 11-a: 
VARIAȘ: Recolta-Progresul Arad; 
REȘIȚA: Energia-Energia Sibiu: 
SIGHIȘOARA: Voința-Progrestrf
Odorhei.

Unul dn atacurile rugbiștilor militari cu linia de treisfertuti. 
Fază din meciul de joi: C.C.A, — Energia Republica., terminat cu 
victoria primilor. (foto: Gh. Epurări)

tardiv, uțurînd sarcina, adversa
rilor noștri care au făcut un joc 
de apărare”.

St. Birsan (Progresuk F.B.): 
„Pentru noi, victoria obținută în 
acest meci a constituit mai mult 
decît o îmbunătățire a situației în 
clasament. Ea are pentru noi « 
mare valoare morală. Băieții și-au 
recăpătat încrederea și și-au re
găsit cadența. Personal sînt mul
țumit că am găsit formula pentru 
linia de trei sferturi, 
compartimentul nostru

Energia
— ne-a

Căpitanul echipei
D.G.S.M. — Posmoșanu ___
spus: „Echipa noastră s-a pregă
tit special pentru jocul de azi, 
sperând că ne vom reabilita în 
fața publicului bucureștean după 
înfrângerile suferite în primele 
etape. Echipa a corespuns, iar 
cind Bențea a culcat balonul în 
terenul de țintă al feroviarilor, 
am întrezărit chiar victoria. Ar
bitrul C. Bănică a vrut însă alt
fel și fără nici o explicație ne-a 
anulat încercarea. Aceasta mă 
iace să cred că multor arbitri le 
lipsește spiritul de răspundere’.

★

Duminică în București și pro
vincie încep jocurile în cele 3 se
rii ale categoriei B. La București 
au loc jocurile: 
Progresul LA.S. Buc.;
Mine — Progresul LA.S. Sibiu, și 
Energia M.T.D. — Știința I.M.F. 
In plus, un joc de cupă între for
mații de categoria A Ia ora 10,30 
pe stadionul Tineretului: Energia 
I.S.P, — Locomotiva P.T.T,

Dinamo IX —
Energia

as

• Se reia campionatul feminin • Comisia centrală și... jocul pasiv • Intro 
19 și 21 aprilie vom vedea la București cele mai bune echipe masculine19 și 21 aprilie vom vedea la București cele mai 

ale tării
• Campionatul masculin pro

gramează mîine printre alte 
partide echilibrate, tradițio

nala întiimre dintre echipele bucu
reștene Locomotiva P.T.T. și C.C.A.

lată care este programul com
plet SERIA 1 : București: Pro
gresul Arta-Dinaiuo Oradea j 
lași: Voința-Energia Cluj ; Cluj • 
Știința I.MJ-.—Dinamo București.' 
SERIA A11-Ar București: Locomo
tiva P.T.TX.CLA. j Timișoara: 
Știința-Energia București; Tg. Mu. 
reș: Dinamo-Progresul Or. Stalin.

Tot mîine se reia și campiona
tul feminin întrerupt de la 24 
martie din cauza meciului disputat 
duminica trecută la Torino cu na
ționala Italiei. Etapa programează 
4 meciuri dintre care 3 vor avea 
loc în Capitală, lată-le: SERIA 
1: Flamura roșie Tg. Mureș-Votn- 
ța Or. Stalin; Știința 1.CJ-. Bucu- 
/rești-Progresul Oradea; Loco
motiva București nu joacă. SERIA 
A II-A: Progresul M.1. Bncurești- 
Progresu! F.B. București; Ener
gia Buc.ireștj-Știința Cluj; Fla
mura roșie Oradea nu joacă.

.Vă reamintim clasamentele:
Seria I

1.Voința Or. Statin 4A« • 205:175 11 
' 2. Locomotiva Buc. 4 2 0 3 179:139 •

8. Știința LC.F. Buc. * * IU 144:1» 1

Etapa intermediară de 
(Campionatul categoriei A
M (aceasta întrerupându-se acum 
pînă Ia data de 2 iunie pentru 
a permite pregătirea jocurilor in
ternaționale) s-a soldat cu rezul
tate scontate, realizate însă uneori 
cu mari emoții de echipele favo
rite. Urmărind partidele 
reținem următoarele 
deosebite:

a) trecerea echipei 
fruntea clasamentului 
marcat mai multe puncte decît 
'principala sa rivală la șefia ca
tegoriei A — Energia LS.P.j.

b) jocul sub așteptări al Ener
giei I.S.P. și Locomotivei Grivi- 
ța Roșie, echipe ct» mulți jucători 
selecționabiii. Pachetele lor dq 
Înaintași au jucat confuz, neorga
nizat, iar liniile de trei sferturi, 
defectuos deschise, au atacat la
teral, steril.

c) jocul îmbunătățit al Locomo
tivei P.T.T. și Energiei D.G.S.M. 
-Ploești.

d) arbitrajele foarte slabe preș- 
"fate de C. Bănică și N. Fulea, 
rcare au influențat direct rezulta
tele (mai ales primul, care a pri
vat echipa din Ploești de o încer- 

■care realizată în conditiuni per
fect regulamentare).

Rezultatele tehnice ale jocurilor 
«le joi șl clasamentul complet după 

<• etape: C.C.A. — Energia Republi
ca 19—0 (8—0); Energia I.S.P. —lo
comotiva P.T.T. 8—0 (0—9); Locomo
tiva Gr. Roșie — Energia D.G.S.M. 
Ploești 3—0 (0—0); Progresul F. B. 
— Știința Inst. r~ * " ~
Knergia Petroșani 
resti 0—25 (0—ll)

2. Energii I.S.P.
3. Loc. Gr. Roșie
4. Dinamo

' 6. Loe. P.T.T.
• «. En. D.G.S.M. PI.

7. En. Republica
8. Progresul F.B.
5. Știința I.M.

90. En. Petroșani

Și acum iată părerea a doi an- 
Hrenori și a unui căpitan de echi- 
■pă asunra jocurilor de ieri:

Al. Argeșiu (C.C.A.): „Echipa 
noastră a jucat sub valoarea ei 
obișnuită, datorită schimbărilor su
ferite în formație (am avut oa
meni accidentați: Căpușan, Palo- 
șanu, Nanu Radu). Socot că 
echipa C.C.A. s-a orientat greșit 
pe teren, crezînd că-și va putea 
denăși ușor adversarul, care s-a 
apărat însă foarte bine, făcînd 
rin re sobru, fără artificii. Față 
de această tactică, jucătorii noș
tri în loc să întoarcă atacurile 
prin centrul terenului sau pe gră
madă au atacat lateral pasînd

4 Progresul Oradea «1 1 3 20«-m 7
6. Flamura r. Tg. Mureș

*10 3 îfeaai o

Aspecte de la un pretins
Vreți o dovadă elocventă despre cum NU trebuie 

organizat un campionat al țării? Sau poate vreți, 
odată pentru totdeauna, să aflați de ce valoarea scri- 
merilor noștri oscilează de la concurs la concurs și 
de la o perioadă la alta? Ei bine, dacă vreți să lă
muriți aceste întrebări, urmăriți aspectele înregistrate 

. . - , cu ocazia campionatelor republicane de floretă pe
pina acum x echipe. găzduite săptămîna trecută de orașul de pe 

deficitar . < maim-jie Someșului.
1 Sîntem la Cluj... Au venit toți trăgătorii din cele 
opt formații de categoria A... Nu au unde să se odito 

'nească. hotelurile fiind supraaglomerate: nu au po
sibilitatea să se hrănească, restaurantele nu primesc 

^scrisorile de virament, iar contabilul colectivului spor
tiv a refuzat — înainte de plecare — acordarea nu
merarului. Dar, pină către seară, lucrurile parcă s-au 

I aranjat. Așa că a doua zi. după un somn și o masă, 
mai bune sau mai rele, toți sînt in sală.

. începe concursul? Poate că da, dacă ar funcționa 
'aparatele. Dar lipsesc acumulatoarele! Localnicii — 
(onorați cu răspunderea organizării — continuă să 
ocupe poziții... onorifice. Aleargă bietul Gurath... Ce 

•folos! Cu o floare nu se face primăvară! Așa că au 
| trecut aproape două ore din program și concurenții 
așteaptă încă primul asalt. Ba nu ! Sună un aparat. 

(Merge. Minune ! Hai repede să nu se răsgîndcască...
S-a și răsgîndit. Nici măcar nu se dăduse o tușă... 

.A pornit din nou. A pornit și al doilea aparat. Sem
nalează defectuos (la atingerea cochiliei indică lovi
tură nevalabilă și anulează acțiunea ce urmează, 
chiar dacă ea este valabilă!). Nu-i nimic 1 Vede ar
bitrul și corijează situația pe loc ! De unde ! S-au dat 
zeci, poate sute de asemenea lovituri și n-am văzut 
|un singur caz cînd arbitrul să acorde unui trăgător 
tușa pe care — pe drept — o merita. Bine, dar asta 
'nu miroase a rezultat viciat? Sst! Nu insista! Ni
meni n-a auzit întrebarea. Ea s-a stins în hărmălaia 
care domnește în sală!

, Aparatele sună; arbitrul vorbește; maestrul spor
tului Ștefan Tapalagă protestează; antrenorii aleargă 

jde zor să repare unica floretă de care dispune echipa

3. IFlamurar. Oradea 4 112 092:813 7
4. Știința Cluj
5. Pro£. F.B. BUC. 4 0 13 171:229

4 1 0 3 165:198 6
»

• Meciul Energia București — 
Dinamo Tg. Mureș, comentat și 
!“ —to ziarului nostru, a a-

forurilor competente.
în coloanele 
tras atenția 
lată comunicarea primită d.n par
tea comisiei centrale:

Jn ultimul timp, 
în unele meciuri de 
categoria A și-a 
făcut apariția un 
fenomen retrograd, 
străin spiritului 
jocului. Este vor
ba de jocul pasiv, 
Cîte -3-4 apărători 
se grupează in ju
rul pivotului advers, 

dezinteresindu-se 
complet de acțiuni- 
le celorlalți ata- 
canți; aceștia, la 
rândul lor, rețin 
mingea la centre 
neschițînd nici o 
intenție de atac. A- 
c.st simulacre de 
joc durează uneori 
minute întregi.

„Recordul” aces
tei pseudo tacXtci 

s-a înregistrat in 
partida Energia Bu
curești — Dinamo 
Tg. Mureș, în care 
ultima echipă a 
început meciul prin 
a „ține" mingea opt 
nergia, în continuare, peste cinci 
minute.

Colegiul central de antrenori 
consideră că aceste ..tactici' nu 

f numai că nu ajută, dar țrineaza 
progresul jucătorilor și prejudicia
ză, in același timp, popularizarea 
baschetului. Pentru a remedia a- 
ce astă stare de lucruri care începe 
să ia aspecte îngrijorătoare, co-

minute iar E-

A intent Cwursirl
Criteriul de seleoje al celor mai 

buni jucători de tenis din țara 
noastră, care ne vor reprezenta în 
întâlnirea de tineret cu sportivii 
austrieci, ca și în meciul pentru 
Cupa Davis cu Austria, a fost 
inaugurat joi. Arătăm că acest 
prim concurs de tenis în aer liber, 
rezervat categoriilor de simplu și 
dublu bărbați, se desfășoară oare
cum diferit. La dublu, cele opt 
echipe dispută un singur turneu. 
La simplu însă, se desfășoară două 
turnee cuprinzîiid cîte șase jucă
tori și pentru a fi cunoscuți coțn- 
ponenții primei serii de șase, au 
loc meciuri eliminatorii. Astfel, în 
prima zi de concurs, tînărul Du
mitru Viziru a reușit un rezultat 
valoros învingînd pe Rakosi cu

In virful floretei! 
campionat republican de scrimă

lor; Vasile Chelaru (antrenorul lotului de juniori), 
apărând culorile C.C.A., și Nicolae Laszlo (component 
al lotului de juniori), reprezentînd Dinamo, se „cio- 
rovăesc"; publicul fumează; tinerii de la Știința Tg. 
Mureș au înjghebat ad-hoc o „șezătoare" din care 
nu lipsește hazul, jazul și nici exercițiile atletice.

Așa merge treaba pînă la miezul nopții (ba, în 
două rânduri, s-a trecut cit multe ore și peste acest 
hotar dintre două zile). La fiecare tușă, o defecțiune. 
Floreta, rola sau aparatul se cuvin înlocuite. Dar. 
cum din coadă de cline nu se poate face sită de mă
tase, tot așa nici cu material de scrimă uzat și 
parauzat, nu se poate asigura desfășurarea unui cam
pionat de asemenea amploare. Rezultatul: campiona
tul a „decedat", după o lungă și cruntă suferință 1

De fapt, biroul comisiei centrale de scrimă prevă
zuse acest final. Atunci, de ce a revenit asupra hotă
rârii sale de a amina campionatul pînă sosesc ma
terialele electrice prevăzute în planul de import pe 
1956, (nu este o greșeală de tipar, citiți exact: 1956)? 
Din cauza acelorași inconsecvențe de care a dat do
vadă și în alte ocazii. Nu vă amintiți că acum un an, 
biroui a tras semnalul de alarmă: „Nu avem sufi
ciente materiale. Continuînd să fim tributari importu
lui, nu putem merge în pas cu progresul cantitativ. 
Trebuie să fabricăm materiale în țară"... A trecut un 
an de la această lăudabilă hotărâre. A sosit un răs
puns entuziasmant: ^Putem fabrica tot materialul la 
noi, inclusiv ce! electric. Uniunea cooperativelor, în
treprinderile din Cluj, Satu Mare, Arad, Timișoara, 
Ploești ne așteaptă!“..._ Serviciul de aprovizionare al 
C.C.F.S./CM ezită să lanseze comenzile... La rândul 
său, biroul comisiei centrale așteaptă... Și pînă atunci, 
nici vorbă ca. în secții să se facă antrenament cu ms- 
teriale electrice ; pregătirea la floretă se efectuează 
cu lame de... sabie, (adică, hai să jucăm tenis de cîmp 
cu mingi de... tenis de masă).

Mai aveți vreo nelămurire? Credem că nu. întrebă
rile și-au căpătat doar răspunsurile cuvenite !

RENATO ILIESCU

legiul central avertizează pe toți 
antrenorii că pe viitor vor fi sanc
ționați in cazul aplicării unor ast
fel de practici, străine de concep
ția de joc specifică baschetului din 
țara noastră. Sancțiunea va con-: 
sta din retrogradarea antrenorilor 
respectivi pentru incapacTate în

Călugăreanu (Locomotiva P.T.T.) l-a depășit 
pe Ortinschi (Energia București) și se îndreaptă 
spre coșul advers. (Foto: î. M1HA1CA)

aplicarea jocului activ atît în atac 
cît și în

© In 
comisie; 
turneul 
masculin de baschet să se dispute 
IN ÎNTREGIME la 
Deci în zilele de 19 — 20 
aprilie vom vedea în 
toate echipele fruntașe ale țării.

apărare,
ultima ședință a biroului 
centrale s-a hotărît ca 
final al campionatului

București.
21

Capitală

ie primăvară la tenis
scorul de 3—1 (8—6, 6—4, 4—6, 
10—8). De asemenea, Năstasc, tot 
în preliminarii, a învins pe Bosch 
cu 3—0 (2,1,1). Din" cele trei 
jocuri de simplu de vtineri duipă-a- 

miază s-a terminat doar unul sin
gur, G. Cobzuc-St. Georgescu, prin 
victoria primului cu 3—1 (6—3, 
4—6, 6—3, 6—1,). Celelalte două 
meciuri au fost întrerupte în si
tuațiile următoare: C. Garalulis — 
A. Bardan 6—3, 2—6, 6—4, (3—3 
în set 4), M. Viziru — C. Năstase 
6—3, 6—2, (7—7 în set 3). Sîm- 
bătă dimineața de la ora 9 vor 
fi continuate partidele întrerupte 
și apoi două dubluri, iar după a- 
miază patru dubluri. Duminică 
după-amiază de la ora 15,30 vor 
avea loc numai meciuri de simplu.



FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL CARNET ATLETIC
Duminică plină in „Cupa

0 RAITĂ PRINTRE ECHIPE, ÎNAINTEA
Mîine, etapă plină in „Cupa Primăverii", iar ia categoria A 

focuri de interes, mai ales în București, căruia îi revine cinstea 
de a găzdui un cuplaj cu adevărat „tare", pe stadionul „23 Au
gust":

Ora 14.45 Progresul — C.C.A.
Ora 16.45: Dinamo — Locomo tiva

Pretutindeni s-au desfășurat pregătiri intense în vederea jocu
rilor de duminică. Iată ultimele noutăți în legătură cu această 
etapă.
• Progresul București s-a an

trenat joi pe stadionul „23 Au
gust" la aceeași oră la care va 
juca duminică, O repriză a jucat 
cu Progresul Monetăria (scor: 
2— 1J și alta cu juniorii proprii 
(scor: 5—1J. Echipa de mîine? 
Un singur semn de întrebare: 
fundașii, care urmează să fie 
aleși dintre Tom a, Dobrescu șt 
Soare. In rest: Birtașu-???, —Cari-, 
caș,??? — Știrbei, Mihăilescu-Oai- 
dă, lonescu, Banciu, Ozon, Mo-ldo- 
veanu (Dintilescu s-a accidentat 
din nou joi).

• Pe Stadionul Republicii, m 
fața a numeroși spectatori oca
zionali, C.C.A. a jucat trei re
prize cu C.S.A. Zenit (scor: 14-3). 
Formația utilizată în două din 
aceste reprize: Voinescu-Zavoda 
II, Apolzan, Ivănescu-Onisie, Je 
nei-Cacoveanu, Constantin, Ale- 
xandrescu, Zavoda, Tătaru — se 
pare că va evolua și duminică. 
In cursul antrenamentului au mai 
fost folosiți: Victor Dumitrescu, 
Toma și Marin Marcel.

• Dinamo a susținut‘un joc a 
mical în provincie, la Pitești, cu 
echipa locală Dinamo, de care a 
dispus cu 6—1 (1—1) prin punc

otbaliștii selecțwnabili
la prima verificare

Cînd vor fi terminate reparațiile 
ia stadioanele din Tg. Mureș, Bacău și Timișoara?

14 tineri fotbaliști, în mare nta 
jorifate din provincie, care intră 
în vederile selecționerilor fie pen
tru echipa națională B (care va 
juca, la 19 mai, cu Polonia B), 
fie pentru reprezentativa de tine
ret (joc cu Anglia la 26 mai îa 
București), au fost supuși joi, pe 
stadionul „23 August" unei pri
me verificări. Ei au întâlnit for
mația Dinamo 6 București pe care 
au întrecu'.-o cu 5—2 (2—1). Pri
mul examen s-a desfășurat la un 
nivel satisfăcător, dacă se ține 
seama de faptul că multi fotba
liști jucau pentru prima dată- îm
preună. Scopul antrenamentului 
comun — verificarea posibilități
lor și formei și omogenizarea — 
a fost atinsă în bună măsură. E- 

Bfcipa, și în special atacul, a func- 
^K>nat cu suficientă legătură, sco- 
țînd în evidență buna formă a lui 
Farcaș //, Eftimie, Szakacs //, 
Cost ea, Lereter, Dumitrescu. For
mația folosită: Coman — Romoșan 
(Greavu), Nagy (Moarcăș), Sza
kacs II — Tănase, Farcaș II — 
llașoti. Szigeti (Eftimie), Lereter, 
Dum'trescU' Cos te a, Golurile au 
fost marcate de: Dumitrescu (2), 
llașoti. Lereter. Costea (11 m_), 
respectiv Țîrcovnicu și D. Nicu- 
Jae.

Meciurile de verificare vor con
tinua, alternativ, cu jucătorii bu- 
cureșteni și provinciali, urmînd 
să se ajungă treptat la o restrîn- 
ggre a loturilor. Viitorul antrena
ment comun urmează să aibă loc 
în săptămîna care urmează sau 
la 25 aprilie, în funcție de perfec
tarea unor jocuri internațonaîe 
intere olective.

SCHIMBĂRI ÎN PROGRAMUL 
„CUPEI PRIMĂVERII” LA FOTBAL

Intrucît echipele Progresul Bucu
rești și Dlnamo București vor 
pleca săptămîna viitoare peste 
hotare (prima în Grecia, a doua 
în R.D.G., la Berlin), programul 
etapei din 21 aprilie a „Cupei 
Primăverii" a suferit unele modi
ficări și anume ■ meciul Progresul 
București — Dinamo Orașul Sta
lin se va disputa la 18 aprilie 
(bucureștenii vor pleca spre Gre
cia la 19 aprilie), iar partida 
Progresul Oradea — Dinamo 
București Ia 25 aprilie (după îna
poierea dinamoviștiior de la Ber
lin).

tele marcate de: Nicușor (2).
Koszegi (2), Neagu și Ene. A 
jucat formația: Cozma (Uțu)-
Al. Vasile, (Fl. Anghel), I. Lazăr, 
Izghireanu-Câlino'u Nunweiller-

R. Lazăr (Boian), Nicușor, Koszegi 
(Ene), Neagu (Koszegi), Suru (V. 
Anghel). Mîine urmează să joace 
aceeași echipă, ca duminica tre
cută, dar cu modificarea sigură 
în poartă (Cozma) și cu una e- 
ventuală (V. Anghel în locui lui 
Suru).
• La Locomotiva, arurenament

. enuru echipele de fotba] de 
categorii superioare, de la care 
se pretind adevărate spectacole 
fotbalistice, starea terenului de 
joc, calitatea gazonului și, în 
general, modul cum se prezintă 
suprafața de joc sînt determi
nante pentru o bună compor
tare. Asupra acestui fapt s-a 
insistat de nenumărate ori, așa 
că noi nu vom mai reveni în 
rîndurile de fată.

Dar, în legătură cu aceste 
condiții esențiale pentru deslă- 
șurarea normală a antrenamen
telor și partidelor echipelor bune 
aie țârii, trebuie sa semnalăm 
trei aspecte: de la Tg. Mureș, 
Timișoara și Bacau unde sta
dioanele cele mai importante 
ale orașelor se află fie iiVr-o 
ftâre deplorabilă, lie în eterne 
reparații. Iată faptele:

LA TG. MUREȘ. Am infor
mat la vreme pe cititorii noștri 
că arena principală a orașului 
Tg. Mureș — Progresul —' a 
intrat în urmă cu un an în re
parații radicale. Care este si
tuația acestor reparații la ora 
actuală ? Tribuna principală — 
care trebuie refăcu-ta și mărită 
—se află încă în stadiu] înce
putului de lucrări. Ceva mai 
mult. Se pare că și construcția 
ridicată pînă acum, pentru lun
girea aripilor corpului principal, 
trebuie refăcută întrucit este 
necesară o consolidare a tribunei 
vechi. In general lucrările avan
sează cu iuțeală... de melc și sînt 
destul de puține speranțe că ele 
vor fi terminate măcar în toam
na viitoare. Celălalt stadion — 
Recolta — nu are tribune (și‘ 
asta face pe mulțî amatori de 
fotbal din Tg. Mureș să rămînă 
acasă duminica), iar terenul de 
joc este foarte prost (fără iar
bă, cu denivelări).

LA BACAU. față un citat din 
scrisoarea sosită recent la redac
ție din partea jucătorilor echipei 
Dinamo Bacău : „Terenul C.F.R. 
(dacă poate fi numit teren) este 
impracticabil. Nu are porți și 
prin mijTocul lui trec căruțele. 
Stadionul Libertății (care este 
al tuturor și al nimănui) nu poa
te fi utilizat deoarece gazonul 
nu s-a prins și, în plus îi lip
sesc o serie de amenajări abso
lut necesare. Iar Ia stadionul 
nou. „23 August", lucrările merg 
foarîe încet. Singurul teren prac
ticabil, „Steaua roșie", este o- 
cupat patru Z'le pe săptămî- 
nă de colectivul gazdă. In ase
menea situație ne-am făcut an
trenamentele pe unde am a- 
pucat si numai pe terenuri 
tari. Cum v-m putea să ju

căm bine în „Clina Primăverii"?
LA TIMIȘOARA. Lipsa de

Primăverii”
ETAPEI DE MIINE...

cu juniorii, în cursul căruia a evo
luat echipa obișnuită, adică aceea 
care a dispus de FI. roșie Arad 
și care va Ji»oa șl mîine.

• Contra Energiei Petroșani, 
FI. roșie Arad urmează să joace 
cu: Coman-Szucs, Băcuț II, Se- 
res-Capaș, Serfozo-Jurcă, Tîrlea, 
Szekely, Petschowski, Schmidin- 
ger. Dacă Serfdzo nu va purea 
juca (fiind lovit), Szucs va trece 
în locul lui, Seres fundaș dreapta 
și Farmati fundaș stingă.

• Nici o schimbare la Știința 
Timișoara. La Tg. Mureș, în jo
cul cu Recolta, studenții vor ali
nia echipa obișnuită. Curcan- 
Zbircea, Brinzei, Florescu-Coje- 
reanu, Tănase-Girleanu. Lereter, 
Cioșescu, Filip, Boroș. Din cauza 
ploii, joi ei au făcut un simplu 
antrenament.
• Progresul Oradea s-a antre

nat în compania Locomotivei Ora
dea (3—0) și duminică, în me 
ciul cu Energia St Roșu, la Ora
șul Stalin, urmează să prezinte 
formația care a jucat la Petro
șani.

• La Arad, Energia Petroșani
va alinia o formație remaniată: 
Crîsnic-Romoșan, Panait, Tîmo- 
veanu-Deleanu, Farcaș ll-Paras- 
chiva, Florea, Găină, Czakj
(Crăciun), Sima.
• Echipele din Orașul Stalin 

(Energia St. Roșu pentiu partida 
cu Progresul Oradea și Dinamo 
pentru jocul de îa PIoești) nu 
anunță vreo modificare a forma
țiilor care au evoluat duminică.

sp.rii gospodăresc și nepricepe
rea au făcut ca lucrările de re- 
gazonare a stadionului Loco
motiva să fie compromise. A 
lost folosită sămînjă de proastă 
calitate, iar modul cum s-a efec
tuat drenajul s-a dovedit defec
tuos, așa că sint toate semnele 
că lucrările trebuie reluate de 
la Isceput. Deci cîtă pierdere de 
vreme ! Și cîți bani cheltuițj in 
zadar ! In acest timp, jocuri’e de 
amp.oare aie Timișoarei sînt 
organizate fie pe terenul Pro
gresul, fie pe stadionul „23 Au
gust" total necocespunzătoare 
în privința capacității tri
bunelor.

★
Iată trei situații care dove

desc că :
». Lipsa de prevedere a dus 

la punerea simultană în repara
ție a două terenuri la Bacău, 
dintre care nici unul nu este 
gata astăzi după atâta vreme.

b. Neatenția și dezinteresul 
colectivelor și al comitetelor 
C.F.S. au făcut ca unele lucrări 
să fie efectuate prost, de oameni 
incompetenți (Tg Mureș și Ti
mișoara) și deosebit de încet 
(în toate cele trei orașe po
menite).

Așteptăm ca în toate cazurile 
semnalate să se ia urgente mă. 
suri de îndreptare. Să nu se 
uite că sute de sportivi și mii 
de iubitori ai fotbalului doresc 
ca Tg. Mureș, Bacăul și Timi
șoara să aibă stadioine bine în
grijite și încăpătoare

Iată-ne sl la cel de al 15-lea con
curs din anul acesta. Ne aruncăm o 
privire peste conținutul său și apoi, 
ca de fiecare dată, pornim în căuta
rea „soliștilor" șl a surprizelor.

Trecem repede peste cele două der- 
bluri bucureștene (Progresul Buc__
C.C.A.  și Dinamo Buc. — Locomoti
va Buc.) despre care am mai vorbit 
în numărul trecut șl care nu mai au 
nevoie de comentarii.

Urmează Recolta Tg. Mureș care 
primește vizita studenților timișo
reni, Iar Flacăra PIoești pe aceea a 
dinamoviștiior din Orașul Stalin.

Primul meci este mai deschis ori
cărui rezultat decît cel de al doilea 
care poate ,,da“ un 1 sau X.

Flamura roșie Arad nu pare a avea 
un adversar prea puternic în Ener
gia petroșani, însă impresia pe care 
ne-su !ăsat-o arădanii duminecă, ne 
determină parcă să nu-i acordăm 
chiar 99“/« din șanse...

Insfîrșit, Energia Orașul Stalin care 
a lăsat o impresie foarte bună dumi
nică în compania lui Dinamo Bucu
rești, va juca acasă cu Progresul O- 
radea care a reușit să smulgă un 
punct duminică, la Petroșani.

Celelalte șase meciuri din program 
sînt alcătuite din trei italiene șl 
trai franțuzești: Lazio — Milan, Pa
lermo — Fiorentina, Lanerossi — Tri- 
estina. Marseille — Racing Paris, 
Angers — St. Etienne. Lyon — Nancy.

Dar, nu numai conținutul progra
mului face ca concursul de duminică 
să fie atit de interesant. Mai este un 
motiv și anume: cei 87.729 lei repor
tați de la concursul trecut.

A XII a EDI iiE A 
„CIRCUITULUI LO
COMOTIVA P.T.T.” 

LA MARȘ

Mărșăluitorii noștri 
abia au terminat lun
ga întrecere pe etape 
dotată cu „Cupa Pri
măverii" și iată că o 
nouă competiție le 
solicită prezența, Este 
vorba de o întrecere 
cu -tradiție. Din 194b, 
în fiecare an. colecti
vul sportiv al mun
citorilor PTT-iști în
scrie în calendarul 
său un circuit de 
marș. Și în anul aces
ta, la cea de a Xll-a 
ediție, și au anunțat 
participarea cei mai 
buni specialiști ai ge
nului. Totodată, va fi 
respectată și., culoa
rea locală: în program 
sînt prevăzute în mod 
special curse atît 
pentru factori poștali, 
cit și pentru... facto
ri țe !

Plecările în cele pa
tru probe ale „Circui

tului Locomotiva 
P.T.T." se vor da 
mîine dimineață, din 
fața Poștei Centrale, 
cu începere de la ora 
9.30.

VEȘTI BUNE Șl 
RELE DE LA CLUJ

După cum ne scrie 
corespondentul nostru, 
Emil Bocoș, atleții 
Științei Cluj se antre
nează cu seriozitaite 
pentru ca primele con
cursuri mar» ale se
zonului să-i găsească 
oine pregătiți. (J parte 
dintre ei au vădit 
chiar de la primele 
concursuri în aer li
ber o formă bună. 
Astfel, Mircea Pop a 
alergat 11,0 pe 100 m. 
plat (cu vînț din fa
ță), Zsigmond Aca- 
țiu a aruncat ciocanur 
la 54,35 m., iar Con
stantin Crețu, greuta
tea la 15,13 m., Mir
cea Dumitrescu a să
rit 4,00 m. la prăjină, 
etc.

88 de atleți ae la

„Cupa balcanică de atletism pentru juniori 
și junioare", in centrul atenției

Fapt cert, „Cupa balcanică de atletism pentru juniori și Ju- 
nioare" a stârnit un mare interes nu numai în rîndurile crior cărora! 
li se adresează, dar și printre toți iubitorii de atletism, ..i ultimele 
zile, redactorii de atletism ai ziarului nostru abia au prididit să 
răspundă tuturor celor care doreau să afle amănunte în plus în 
legătură cu originala întrecere între cei mai tineri atleți ai celor 
5 țări balcanice.

Regulamentul Cupei este simplu. După consumarea concursurilor 
interne pentru juniori, în perioada dintre 7 și 31 mai 1957. fiecare 
federație de specialitate din cele 5 țări va centraliza rezultatele ce
lor 15 probe (10 la băieți și 5 la fete). Pe baza mediilor pi imeiot 
20 de performanțe la fiecare probă se va stabili clasamentul inter- 
țări, iar (ara care va totaliza cele mai multe puncte va fi decla
rată câștigătoare, și va primi într-un cadru festiv „Cupa" Deosebit 
de interesant ni se pare faptul că rezultatele întrecerii vor fi a- 
precîate pe baza MEDIILOR și nu a celor mai bune perfor
manțe. Va trebui, așa dar, să ne străduim ca la fiecare probă să 
ridicăm un număr cit rnai mare de juniori de valoare. Cerința este 
cu atit mai imperioasă la probele unde nu numai masa juniorilor 
stă slab, dar chiar și vârfurile (ca, de pildă: prăjină, suliță băieți'))..

Care vor fi participanții la concursurile ce se vor organiza în ca
drul „Cupei Balcanice"? Așa cum am mai arătat, ei pot fi băieți 
nășcuți în anul 1938, și mai tineri, și fete născute în 1940, și mai 
tinere. Un concurent poate lua parte numai la o singură probă din 
fiecare grupă de probe atfetice (alergări, sărituri, aruncări) deci 
într-un concurs poate lua parte la maximum 3 probe.

Este de semnalat prevederea regulamentară cu plivire Ia mate
rialele probelor de aruncări. Acestea sînt: greutatea de 8 kg., dis
cul de 1,5 și sulița de 800 gr. la băieți și greutatea de 3 kg. la fete. 
Forurile de specialitate trebuie să ia măsuri grabnice pentru în
zestrarea colectivelor, școlilor, cu aceste materiale. Pentru a se evita 
greșelile, arbitrii probelor de aruncări ale concursurilor „Cupei bal
canice" vor nota în mod obligatoriu pe foile de concurs (trimise 
special de Comisia Centrală), greutatea exactă a materialelor cu 
care s-a aruncat.

Deși este o competiție a celor tineri, „Cupa balcanica de atletism 
pentru juniori și junioare" va constitui un adevărat examen al ma- 
turitățil atletismului nostru. Antrenorii, profesorii de educație fizică, 
comisiile locale de atletism, colectivele sportive să se considere an
gajate în întrecerea pentru organizarea în cît mai bune condițiunS 
a concursurilor „Cupei balcanice", pentru un număr cît mai mare 
de tineri atleți pe listele celor mai buni.

Sîntem nerăbdători să înserăm în carnetul nostru atletic vești 
bune despre pregătirile în vederea „Cupei balcanice". Și, nit uitată, 
la 7 mai va fi dat semnalul începerii concursurilor 1

Qfonosport
Cu toate că am vorbit șl joi des

pre acest fapt, este bine totuși să mal 
amintim: întrucit la concursul 14 nu 
a existat nici un buletin cu 12 rezul
tate exacte IOV» din fondul de pre
mii s-a reportat pentru concursul ur
mător. Așa dar, fondul de premii la 
acest concurs Va fi cu 87.729 lei mai 
mare.

Luni d.a. va avea loc în orașul Tg. 
Mureș tragerea din urnă a premiilor 
atribuite variantelor cu „O “ rezultate 
de la concursul nr. 13 din 31 mar
tie a. c.

Tragerea va fi urmată de spectaco
lul muzical „Succes la Pronosport4* 
cu: Gică Petrescu, Cezarina Moldo- 
veanu, H. Nlcolaide, Fedy Arie, Ho- 
ria Căciulescu. Cornelia Teodosiu, 
Maria Sereea, Blaj Gheorghiu. Sandu 
Feyer și Theo Covali.

orchestra Sergiu Malagamba.
Pentru concursul nr. 16 de dumini

că 14 aprilie a.c., I.S. Pronosport a- 
cordă următoarele premii vacantelor 
cu ,,O“ rezultate :

— 1 motocicletă I. J. de 350 cmc. 
participantului cu cel mai mare nu
măr de variante cu „O4‘ rezultate.

— 1 motocicletă Jawa de 125 cmc. 
pentru participantul următor cu cel 
mai mare număr de variante cu ,.O‘* 
rezultate.

Locomotiva și 45 de 
elevi ai școlii de tine

ret se antrenează sub 
conducerea antmnori- 
lor Gheorghe Kiss și 
Gheorghe Biro. Din
tre ei s-au remarcat 
în acest sezon Virgit 
Gorgan, cu 11,3 sec. 
la 100 m., Ovidlu Ku-. 
su-junior, cat. a 11-a, 
cu 53,4 la 400 m. 
plat, junioara Mana 
Ciungan care a sărit 
1,47 m. la înălțime 
și 4,86 m. la lun
gime, Ștefan Szekely 
cu 51,2 la 400 m.

Situația secțiilor de 
atletism nu este însă 
peste tot la fel de 
bună. La FI. roșie 
1. Herbak, antreno
rul Eugen Nagy, lip
sit de orice sprijin, 
și-a dat demisia. La 
Energia Metalul sec
ția de atletism, țâră 
antrenor, este pe 
cale să se desființe
ze. Ce așteaptă aso- 
ciațiile Ft roșie șS 
Energia pentru a în
drepta această stare 
de lucruri ?

Prin tragere din urnă:
— 1 motocicletă Jawa de 125 cme.» 

2 cupoane ștofă import, 2 aparate ra
dio „victoria44 și 1 aparat radio 
„Electromagnetica44.

De remarcat că în locul obiectelor, 
participanții vor putea primi contra
valoarea în bani.

Se aduce la cunoștința participan- 
ților din Capitală că concursul Pro
nosport nr. 15 din 14 aprilie 1957 so 
închide mîine la ora 12 precis.

Vă facem cunoștință acum și cu 
programul concursului Pronosport nr. 
16 (etapa din 21 aprilie 1957):

I. Știința Timișoara — Energia Pk> 
ești.

II. Energia Or. Stalin — Flamura 
roșie Arad.

III. Energia Petroșani — Locomo
tiva București.

IV. Progresul Sibiu — Loc. Timi
șoara (cat. B).

V. Locomotiva Arad — Știința Cluj 
(cat. B.).

VI. Dinamo Bacău — Știința Iași 
(cat. B.)

VII. SocLaux—St. Etienne (camp, 
francez)

vin. Nice — Metz (camp, francez)
IX. Rennes—Toulouse (camp, fran

cez).
X. Nancy — Reims (camp, francezj.
XI. Strasbourg — Marseille (camp, 

francez)
XII. Sedan — Lens (camp, francez)
A. Dinamo Bîrlad — Loc. Constanța 

(cat. B).
B. Prog. Focșani — Energia Moreni 

(cat. B.)



întrecerea celor mai nuci jucători 3e tenis 3e masă

M*am  revăzut la primul meu concurs... ai reuniunii pugilistice de mîine
(Urmare din pag. 1)

re- 
au 

ris-

Și sînt în grea dilemă m a 
marca numele școlarilor care 
dovedit reale aptitudini. Cu 
cui de a produce Inevitabile mici 
supărări — care vor trece desigur 
repede la această vîrstă fragedă 
— voi pomeni aci numele lui Ale
xandru Popescu, Ion Iacob, C. 
Vrînceanu, Mircea Dan Angheles- 
cu, Tache Boca etc. Regret insă 
că nu am întîmpinat aceeași di
ficultate și în înserarea eviden
țiatelor, pentru că fetele au fost 
mult prea timide... cu această o- 
cazie înscriindu-se în număr foar
te’ redus.

Entuziasmul și emoțiile micilor

competitori ne-au „molipsit" și pe 
noi cei mai in vîrstă. Personal 
am avut un dublu motiv să fiu 
destul de emoționată, pentru că 
cu ocazia „Cupei Primăverii*,  și-a 
dat primul examen și fiica mea. 
Mihaela, pe care am urmărit-o 

și îndrumat-o acum, în cel dinții 
concurs al ei. și care m-a dus cu 
gindul cu mult in urmă, acum... 24 
de ani, cînd am pășit și eu timid 
m prima întrecere sportiva mn 
cariera mea. Da, timp de două 
zile noi toți am fost martorii a- 
'cestor întreceri, am palpitat ală
turi de cei mici și ne-am bucurat 
de bucuria lor. Cei mai buni din
tre ei vor fi îndrumați spre cen
trele de antrenament pentru co-

pii și sperăm că pe măsură ce 
vor trece anii vom auzi din ce 
in ce mai insistent despre numele 
lor în competiții de amploare. 
Iar noi ne vom strădui ca acest 
concurs să nu rămîită ceva izo
lat. dind

Reintră Mircea Dobrescu și Gh. Fiat

J ✓

mereu 
piilor să se afirme, 
să devină viitoarele 
de valoare.

prilejul co
să progreseze, 
noastre cadre

REZULTATELE FINALELOR
CATEGORIA 11—14 ANI: simplu 

fete: Maria Teodoreșcu — Fîtoi- 
1-5—

Po-
2—1

MARIETA JUVERDEANU A REALI
ZAT UN NOU RECORD R.P.R.

LA TIR
Ieri a început pe poligonul Tunari 

Drimul mare concurs oficial de tir 
al anului, „Cupa Dinamo”. La aceas
tă competiție participă cei mai va
loroși trăgători din țara noastră.

Printre rezultatele primei zile re
marcăm recordul republican reali
zat de maestra sportului Warieta 
Juverdeanu la armă liberă calibru 
redus 3x20 : 575 p.

Iată rezultatele tehnice; armă li
beră calibru redus 3x28, femei: 1. 
Marieta Juverdeanu (Energia) 575 p.»
2. Florica Ionescu (Dinamo) 572 p.,
3. Lia Sîrbu (CCA) 570 p.; armă li
beră calibru redus 3x20, juniori: 1. 
Ion Giugian (T.D.) 551 p.. 2. M. 
Străoanu (T.D.) 548 p., 3. Anca M!a- 
nolescu (T.D.) 548 p.; talere aruncate 
din șanț 100 L: 1. Gh. FlOz'escu (E- 
nergia) 90 t., 2. I. Popovici (Dina
mo) 88 t., 3. Bumb Gavrilă (Dinamo) 
88 t.; pistol precizie: 1. Gh. Lykiaa*-  
dopol (Progr.) 535 p., 2. Alex. Klaus 
(Dynamo) 535 p., 3. Iulius Pieptea 
fProg.) 532 p.

întrecerile continuă astăzi 
mîine pe poligonul Tunari.

3.

Și

ACAMPIONATUL CATEGORIEI 
LA TENIS DE MASA

In cea de a treia etapă a campio
natului republican de tenis de masă 
sînt programate pentru astăzi și 
mîine următoarele meciuri: mascu
lin: București: Progresul — Energia 
Reșița, Flamura roșie — Voința L. 
M, Energia — Știința; Arad: Voin
ța — Dinamo Tg. Mureș; Satu Mare: 
Progresul — Progresul Cluj. Feminin:

Bacurești: Voința P.S.-Flamura ro
șie. Energia—Știința; Cărei: Voința- 
Progresul Cluj. Echipele Progresul 
Buc. și Flamura roșie Oradea nu 
joacă în această etapă.

CONCURS DE VERIFICARE LA 
NATATIE

Astă-seară (ora 19.30) și mîine di
mineață (ora 9,30) la bazinul Florea
sca înotătorii fruntași se vor pre
zenta, din nou, la startul unor pro
be cu caracter de verificare.

DINAMO ORADEA A ÎNVINS 
DINAMO BUCUREȘTI LA MET

întîlnirea restantă dintre echipele 
Dinamo Oradea și Dinamo Bucu
rești, disputată la Oradea, a oferit 
celor peste 1.000 de spectatori un 
spectacol excelent. Meciul a fost 
viu disputat, cu faze rapide, specta
culoase, cu pătrunderi în viteză și 
cu aruncări precise. Dlnamoviștii 
orâdeni au fost mai agresivi în atac, 
reușind să pătrundă mai des pînă 
sub coș. Scorul întîlnirii: 76—71 
(43—39) pentru gazde.

VOLEI
Joi s-au desfășurat două meciuri 

în campionatul republican: la Arad 
echipa masculină Progresul 
București a întrecut echipa 
Știința cu 3—0 (la 3, 17! 11), 
Cluj, meciul dintre echipele 
nine din localitate Progresul 
mura roșie a fost cîștigat în mod 
surprinzător de Progresul cu 3—1 
(15—13; 16—14; 9—15; 15—13).
O DEMONSTRAȚIE DE GIMNAS

TICA A NEVAZATORILOR
Astăzi după-amlază, în sala Dina

mo, începînd de la oalele 18, va avea 
loc o demostrație de gimnastică exe
cutată de către sportivi orbi.

teia Georgescu 2—1 (21—Î7;
21 ; 21—18) î

Simplu băieți : Alexandru 
pescu — Radu Nieulescu 
(19—2R 21—19; 21—16) ;

CATEGORIA 15—17 ani: simplu 
fete: Cristina Crintesnri — Mico- 
leta Stoian 2-0 (21—6; 21—6) ;

Simplu băieți: Herbert Cohn — 
Octavian Pfslaru 2—1 (21—19 ; 
22—24 ; 21—15).

S-au mai evidențiat Gabriela Io- 
nescu, Tânase Gusgunis, Dan Radu
lescu, Steliana Tânâsescu. Ștefania 
Radu, Niculae Angelescu. Mircea 
Moraru .

Campionatul de șah 
al Capitalei

I n Capitală
AZI

ATLETISM. — Stadionul Progresul 
F.B. ora 16. Concurs de verificare.

BASCHET. — Sala Floreasca, ora 
15: Progresul Min. Invățămîntului— 
Progresul F. B. (feminin).

GIMNASTICA. — Sala Dinamo, 
ora 9: Concurs de selecție a lotului 
R.P.R._ sala din str. Hristo Botev 
ora 9:-Cupa 1 Mai (feminin).

NATATIE. — Bazinul Floreasca, 
ora 19,36: Concurs da înot pentru 
juniori (și: junioare șl concurs pentru 
lotul R.P.R.

TENIS DE ClMP. — Teren Pro
gresul F. B. ora 15,30: Jocuri în ca
drul competiției „Concursul Primă
verii “.

TENIS DE MASA. — Sala Ener
gia (Str. Aurora Nr. 1) ora 16,30: 
Energia București — Știința Bucu
rești (feminin cat. A.); ora 18: Ener
gia București — știința București 
(masculin cat. A.)

TIR. — Poligonul Tunari, ora 9: 
Cupa Dinamo.

VOLEI. — Sala Floreasca, începînd 
de la ora ÎS,30: Progresul București- 
Locomotiva București (Jemlnin); 

știința I.C.F. — Voința Orașul Stalin 
(feminin); C.C.A. — Locomotiva Bu
curești (masculin).

MJINE
ATLETISM. — Stadionul Tineretu

lui, ora 19. Concurs „Ziua alergărl- 
rilor”.

BASCHET. — Sala Floreasca, ora 
15,30: Energia București — știința 
Cluj (feminin); ora 17: Știința I.C.F. 
— Progresul Oradea (feminin); ora 
18,30: Progresul Arta — Dinamo
Oradea (masculin); ora 20: Locomo
tiva P.T.T. — C.C.A. (masculin).

BOX. — Sala Floreasca ora 10; 
Reuniune amicală cu participarea 
boxerilor fruntași.

FOTBAL. — Stadion Republicii, 
ora 10: Univ, C. I. Parhon — I.M.F. 
Stadion Giulești: ora 10,30: Progre
sul C.P.C.S. — Dinamo Bîrlad (cat.
B. ): Stadion Energia (Dudești) ora 
10.30: Energia 23 August — Energia 
Constanța (cat. C.); stadion 23 Au
gust, ora 14.45: Progresul — C.C.A. 
(cat. A.); ora 16,45: Dinamo — Loco
motiva (cat. A.)

HANDBAL. — Stadion Progresul 
F. B.. ora 11: Progresul Min. Invă- 
țămîntului — Fi. roșie Timișoara 
(feminin cat. A.); Stadion FI. roșie
C. A.M. (Belvedere) ora 16,15: FI. ro-
r‘- "*  -------
minin 
I.C.F'.
cat. A.).

HOCHEI 
23 August, i 
Progresul C 
monsțrativ).

GIMNASTICA. — Sala Dinamo, 
ora 16: Concurs de selecție a’ lotu
lui R.P.R.; sala din B-dul Hristo Bo
tev. ora 9: Cupa 1 Mai (masculin).

NATAȚIE. — Bazinul Floreasca 
ora 9,30: concurs juniori și junioare, 
concurs lotul R.P.R. ș; concurs de 
sărituri pentru juniori și junioare.

sie St. Roșu — Recolta Codlea (fe- 
cat. A.) ora 17,15: Știința 
— Voinția Sibiu (mascuțn

PE IARBA. — Stadion 
ora 13.20: Știința I.C.F.— 
Gheorghieni (meci de-

I.T.B. 
locală 
iar la 
femi- 

șlFla-

RUGBI. — Stadion Tineretului, te
ren IV, ora 10,30: Energia l.S.P. — 
Locomotiva P.T.T. (Cupa R.P.R.); te
ren H, ora 10,30: Dimam o IX — Pro
gresul I.A.S. București (cat. B.); 
teren HI, ora 16: Energia Mine — 
Progresul I.A.S. Sibiu (cat. B.); te
ren IV, ora 17: “ 
Știința I.M.F. (cat. B.)

TENIS DE ClMP. -

Energia M.T.D.

Teren Pro
gresul F. B., ora 15,30: jocuri 
drul competiției' „Concursul 
verii". <

TENIS DE MASA. —'Sala 
(Bd. Republicii Ne. 5): ora 
Progresul București — Energia Re
șița (masculin); sala Energia (Str. 
Aurora Nr. 1) ora 9: Fi. roșie Bucu
rești — Voința P. S. București (fe
minin); ora 10,30: FI. roșie București
— Voința L. M. București (mascu
lin).

TIR. — Poligonul Tunari, ora 9: 
Cupa Dinamo.

VOLEI. — sața Dinamo ora 9,30: 
Dțnarno București — Progresul Cluj 
(feminin); Energia București — Fi. 
roșie Cluj (feminin); Progresul I.T.B.
— Energia Orașul Stalin (masculin); 
Dinamo București — Știința Arad 
(masculin).

în ca-
Primă-

C.S.P.
10,30:

întrecerea șahiștilor pentru titlul 
de campion al Capitalei a ajuns la 
sfîrșit. Astăzi după-amiazâf se des
fășoară ultima rundă, care progra
mează partida decisivă pentru pri
mul loc: Fischer-Șutiman. In even
tualitatea unei victorii a lui Fi
scher, acesta îl egalează în clasa
ment pe Șutiman. Tot 9 puncte mai 
poate realiza și Pavlov dacă va reuși 
să treacă cu succes de Olteanu. Iată 
clasamentul înaintea ultimei runde: 
Șutiman 9 pct.; Fischer, Pavlov 8 
pct.; Olteanu 7, Kapucinski, Rota
ru 61/,, Handel 6, Andrițoiu, Gram 
51/,, Nicoleanu, Bozdoghină 5; Ze- 
tlin 4'/2, Catell 4, Israilovici 31/,-

D. Munteanu-corespondent

încetul cu încetul, lumea boxu
lui începe să se convingă că esen
țialul pentru dezvoltarea „sportu
lui cu mănuși*  rămîne activitatea 
amicală. Lucrul acesta este deo
sebit de îmbucurător, pentru câ 
numai astfel vom putea ajunge la 
împlinirea unui vechi și justificat 
deziderat: cel puțin o reuniune 
de box pe săptămînă, cu partici
parea pugiliștilor fruntași. In
tr-adevăr, nu se poate concepe să 
aven boxeri de primă categorie, 
care să vegeteze pur șl simplu 
cea mai mare parte din an, pre- 
zentîndu-se doar la campionatele 
republicane individuale sau, în cel 
mai bun caz, 
pe echipe, 
centrală ar 
acest sens, 
gulamentul 
viduale mențiunea potrivit căreia 
boxerii de categoria I, ca 
maeștrii și maeștrii emeriți 
sportului, nu pot participa fa 
treceri decît dacă au susținut 
prealabil un număr de întîlniri 
micale, care urmează a fi stabilit. 
Socotim că o asemenea precizare 
ar putea stimula intere'sul boxe
rilor, antrenorilor și asociațiilor 
penti^ galele amicale.

Deocamdată, ptnâ îa luarea u- 
nor măsuri elective In această 
direcție, amatorii de box îșf vor 
da desigur întîlnire mîine dimi
neață, la ora 10, în sala Floreas
ca, unde este programată o reu
niune de mare anvergură, cu cî- 
teva „capete de afiș" deosebit de 
atractive, in fruntea programului 
se situează, fără îndoială, meciul 
dintre tînărul campion al catego
riei semi-mijlocie, MIHAI STO
IAN, și redutabilul său rival,

ILIE DRAGNEA. In precedenta 
lor întîlnire rezultatul .a fost de 
egalitate după o dispută de o ex
tremă dîrzenie. Intrucît. în lipsa 
campionului olimpic NICOLAE 
LINCA. STOIAN sau DRAGNEA

Zborul

■, și la campionatele 
De altfel, comisia 
putea interveni în 
introducînd în re- 

campionatelor indi-

Și 
ai 

în- 
în
a-

STOIAN ȘI DRAGNEA 
văzuți de Neagu

trebui să primească sarcina de 
a ne reprezenta la Paris și Ia 
campionatele europene, întîlnirea 
lor, care are și caracterul insul 
meci de selecție, se anunță viu 
disputată. Nu mai puțin intere
sante se prezintă și cele două re
intrări mult așteptate: cele ale 
lui MIRCEA, DOBRESCU și GH. 
F1AT. Primut îl va întiini pe ta
lentatul MARIN CRI STEA. iar 
secundul va evolua în compania 
lui C. GHERASIM. Campionul ca- 

■ tegoriei pană, EMIL CIȘMAȘ, va 
fi opus tînărului ION ROSETTI, 
care l-a înlocuit pe St. Bogdan, 
accidentat ȘTEFAN DUMI- 
TRACHE — DINU EUGEN, TO
MA TUDOR — PAVEL ENACHE 
și D. PRUNOIU — P. RÎNJEA 
sînt celelalte întîlniri importante 
ale programului care urmează a 
Ii completat cu meciuri de juniori.

fără motor
focurilor

putut însemna 
motor din lu

mea întreagă momentul unui în
semnat progres. Intr-o ședință ți
nută în acel an, Federația Aero
nautică Internațională a propus 
Comitetului Olimpic Internațional 
includerea planorismului printre 
sporturile olimpice. Uri an maf 
țîrziu. ctt' ocazia Olimpiadei de la

Anul 1935 ar îi 
pentru zborul fără

printre disci in el ei

Olimpice
loc un concurs aeBerlin, a avut 

prezentare a planorismului, orga
nizat cu scopul de a cîștiga sim
patia și interesul publicului mort 
dial pentru acest sport.

In ședința Comitetului Olim
pic Internațional din 1937 s-a Ho
tărî! electiv ca 
facă parte din 
pice, iar Finlanda, țară care avea

planorismul să 
sporturile olim-

Planorul Meise-Olimpia.

Ion Szantho și Gheorghe Lăudoiu 
campioni juniori la sabie și spadă

de 
la

ORADEA, 12 (prin telefon 
la trimisul nostru). — Vineri, 
o?a prînzului, a luat sfîrșit finala 
campionatului de spadă și, odată 
cu ea, s-au încheiat întrecerile 
juniorilor pentru titlurile individu
ale de campioni ai țării. Nici în 
ultimele două probe — sabie și 
spadă — nu s-au înregistrat sur
prize, ci 
zenți în sala 
martorii unor 
ne, încheiate 
scontate. Acest lucru s-a petrecut 
în special în campionatul de sa
bie a cărui valoare nu a atins nici 
pe departe pe cea din ediția tre
cută. In locul dramaticelor dis
pute Ghilezan-Koșa sau Ghilezan- 
Rohony, urmărite cu încordare 
anul trecut' la Cluj, de această 
dată, Radu Manoliu a cîștigat 
fără emoții primul loc la catego
ria a Il-a (cei mici), iar Ion 
Szantho a cucerit titlul de cam
pion al țării la o diferență de o 
victorie față de al doilea clasat 
Clasamentele în cele două cate
gorii sînt următoarele: Categoria 
a Il-a: 1, Radu Manoliu (Șc. sp. 
rin. Buc.) 6v, 2. Ad. Szasz (St

mai de grabă cei pre- 
de concurs au fost 
„ostilități" monoto- 
numai cu rezultate

Tg. Mureș) 
Drimbă (FL 
p.; Categoria I ; 1. Ion 
(Progr. Oradea) 6v, 2. 
(Progr. Or.) 5v, 3. C.
(Tinj Dhamo>v5st Bile.) 4v, 

M. Lăzărescu (FI. r. Tim.) 4v, 5. 
St. Csogor (St. Tg. Mureș) 3v, 
6. C. Nicolae (Progr. Buc.) 3v, 7. 
P. Vișinescu (En. PI.) 2v, 8. AL 
Ivanovici (FI. r. Sibiu) lv.

Spre deosebire de întrecerile de 
sabie, campionatul de spadă a 
fost mai interesant și mal 
decît cel de anul trecut, 
marcat că la spadă toți 
renții (21) au format o 
grupă, aceea care a desemnat pe 
Gh. Lăudoiu drept campion junior. 
Clasamentul: 1. Gh. Lăudoiu (En. 
PI.) 7v, 2. G. Schuster (FI. r. Si
biu) 5v după baraj, 3. Călin Po
pescu (Ț. D. Buc.) 5v d. 
St. Haukler (En. S. Mare) 
St. Sinko (Pr. Cluj) 4v, 
Grepaly (St. Tg. Mureș) 
Er. Husar (St. Tg. Mureș) 
St. Toth (En. S. “ 
Fl. Gheorghiu (T.

5v 18 t, p„ 3. Ion 
roșie Tim.) 5v 24 t. 

Szantho 
V. Papa 
Căpruclu 

4.

valoros 
De re- 
concu- 

singură

b.,
4v,
6.
4v,
3v, 

2v,Mare)
D. Buc.) 2v.

4.
5. 
A.
7.
8
9.

ELENA MATEESCU

să găzduiască Olimpiada Win 1940, 
a fost desemnată să organizeze 
cu același prilej primele J.O. de 
planorism. Problema principală 
care se ridica în fața organizato
rilor era aceea de a asigura tu-*  
turor concurenților 
participare riguros egale. In a- 
cest scop, F.A.I. a 
membre să studieze 
un tip de planor unitar „olimpic", 
impunînd, anumite condiții în ce 
privește rezistența, greutatea pla
norului gol și anvergura, ac'easta 
din urmă fixată la 15 metri, in 
1939, la Roma a avut loc con
cursul de selecție pentru alegerea 
acestui planor din cele prezentat? 
de Germania (2), Italia (2) ș; 
Polonia (1). Șase piloți planoriști, 
aparținînd acestor țări, au zburat 
cu toate aceste planoare, supu- 
nîndu-Ie la cele mai grele încer
cări și în urma referințelor lor, co
misia tehnică a F.A.L a ales cu 
majoritate absolută planorul 
german „Meise" — Olimpia, ho- 
tărîndu-se ca la primele Jocuri 
Olimpice, toți concurenții să par
ticipe pilotînd acest tip de pla
nor. Curînd după aceea, planurile 
pentru construcția acestui planor 
au fost

Dar 
care au 
întreagă au amînat 
preocupări sportive, inclusiv O- 
limpiada, care s-a ținut mai agoi,

condiții ae

cerut țărilor 
și să creeze

trimise tuturor țărilor, 
evenimentele dramatice 
zguduit Europa și lumea 

t frumoasele 
sportive, inclusiv

tot la Helsinki cum fusese hotărît, 
dar în 1952 și., fără planorism, 

lată însă că, în 1954, cu prilejul 
unei ședințe a F.A.l. subiectul a 
fost reluat, iar în 1956 s-a decis 
ca Federația să intervină pe lingă 
Comitetul Olimpic; Internațional, 
—condițiile mondiale fiind întru
nite — pentru includerea defini
tivă a planorismului în Jocurile 
Olimpice. In eventualitaTea defi
nitivării acestei idei s-a sugerat 
ca Iugoslavia să organizeze în 
1960 Olimpiada de zbor fără mo
tor. Pînă atunci însă, un lucru a 
devenit sigur și anume hotărirea 
de a se acorda Poloniei dreptul 
de â organiza în iunie 1958, la 
Leszno, campionatele mondiale de 
zbor fără motor. Această hotă- 
rîre a F.A.L cuprinde însă eîteva 
clemente deosebite, în spiritul ve
chii inițiative de „oiimpizare" a 
planorismului. Anui viitor, la 
Leszno vor participa numai două 
categorii de planoare: clasa re- 
strînsă — anvergură pînă Ia 15 
metri și clasa superpla’noare. Așa
dar, se observă că planoarele cri 
anvergura pînă la 15 metri sînt 
chemate să reintre în arena in
ternațională, reeditîndti-se astfel 

principala caracteristică tehnică 
a vechiului planor „Meise"—Olim
pia. Aceasta înseamnă că întrece
rile mondiale din 1958 vor prile
jui o veritabilă cursă a construc
torilor pentru realizarea celui mal 
bun planor de 15 metri anvergură, 
ce! mai reușit din toate avînd a- 
sigurate șansele de a fi ales drept 
planor (olimpic standard. Pentru 
îndeplinirea tuturor condițiilor ce
rute de o întrecere de asemenea 
amploare, pentru pregătiri, con
strucții, echipament, antrenament, 
etc. timpul este extrem de scurt. 
De acee3, întrebăm dacă forurile 
răspunzătoare de activitatea a- 
viației sportive din țara noastră 
nu cred că este timpul să treacă 
Ia acțiune în vederea asigurării 
unei participări onorabile a plano- 
riștilor romîni la acest suprem 
examen. Cu atît maî mult cu cît. 
după aceste întreceri, drumul spre 
consacrarea planorismului ea sport 
olimpic va fi comolet netezit. Iată 
de ce ne-am bucurat din toată 
inima ca piloții planoriștl, con
structorii și specialiștii noștri în 
materie — care nu sînt cu nimic 
mai prejos decît coiegii lor de 
peste hotare — să aibă un cuvînt 
de spus la includerea zborului fără 
motor lri rîndul disciplinelor 
Jocurilor Olimpice.

ION VALERIU POPA



29 ZHE PE CftEASTA CARPAJILOR MERIDIONALI
In timpul iernii, alpinismul 

'cere un important supliment 
de efort, voință și rezis
tență față de cel din 'timpul verii: 
gerul, furtunile de zăpadă și cea
ța care urieori te sufocă, alter
nează cu momentele de soare stră
lucitor și de liniște deplină, dar 
numai aparentă: avalanșele, pot 
lua cu ele copaci uriași, cabane, 
stîne: Și totuși, anul acesta nu 
mai puțin de trei echipe au reali
zat cea mai grea tură de iarnă 
din țara noastră, traversarea Car 
paților meridionali, tură de gradul 
V B. Este vorbe: de a echipă a 
C.C.S., de Progresul Sibiu și Di
namo; Ne vom ocupa azi "ăe ispră
vile celor trei alpimști dinamoviști 
(Tudor Hurbean, Nicolae Jitaruși 
Ion Pușcaș), care au realizat cu 
această ocazie și reăordul turei: 
29 zile de la Herculane vină la 
Sinaia ne crestele Car pat dor /

„Am plecat de la Herculane ,a 
17 februarie, povestea deunăzi 
Hurubean unui grup de ascultători 
si am ajuns la Sinaia la 17 mar
tie. Tura am impărțit-o In trei 
etape și anume ■ prima — de la 
Herculane pînă la Petroșani, n 
doua Petroșani—Bilea Lac și ul
tima de la Bilea pînă la Sinaia. 
Nu a fost de loc ușor. Tura a în
ceput pe un timp frumos De la 
Herculane am mers crin munții 
Cernei, udmirînd priveliști de ne
uitat. Dar cină ne-ain înfundat 
mai mult în munți, spre vîrful 
Godeanu, a început viscolul. Am 
montat cortul, ne-am încălzit cu 
primusul la care topeam zăpada 
pentru a avea apă șt așa am pe
trecut vreo două zile. Cînd s-a 
făcut din nou frumos, eram aproa

Au apărut
FOTBAL

Nr. 4 (APRILIE) 105.

CARE CUPRINDE :

C. SIMTIONESCU: Să consolidăm ac
tivitatea colectivului sportiv în 
școli. /

L MIRITESCU : Conferința anuală 
a Comisiei Centrale.

xxx Consfătuirea 'antrenorilor.
DISCUȚII : EchilibTu valoric între 

atac și apărare — semnează RU
DOLF WETZER și EG ON HORN
S. SAVIN: Viteza jucătorului de fot

bal.
COLOMAN BRAUN : Pasa (II)
D. SCHULDER : Despre importanța 

suprafeței de pedeapsă.
N. PETRESCU : Trasul la poartă 

din întoarcere (urmărit de adver
sar) — Kinograme.

x x x Ce să facem în această peri
oadă? (15 aprilie-15 mai).

ION LUP AȘ : Ședințele de pregătire 
a unui joc de fotbal.

N. SURTEA : Lecția de antrenament 
în colectivele de copii.

SANDU MARIAN : Cîteva păreri ale 
maestrului sportului Dumitru Ni

colae.
xxx Cupa Jules Rimet din nou 

în Europa.
xxx Cupa campionilOx- europeni 

în faza finală.
LEON ROPOT: Are dreptate Anghel 

Ciornei?
MATTY : După 20 de am (caricaturi).

„CULTURA FIZICA ȘI SPORT” 
Nr. 4 (APRILIE 1957) 

CARE CUPRINDE:

I. POPA: Unele probleme organiza
torice ale mișcării noastre sportive

TR. DUMITRESCU, I. ȘTEFAN și P. 
BLAIER: Utilizarea probelor he

rn odinamiee în urmărirea și di
rijarea antrenamentelor lotului ro- 
mîn de box, participant la cea de a 
XVI-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de la Melbourne

V. TEORORESCU: Bazele tehnicii o- 
colirilor în schiul alpin (II)

C.BUCUR: Exerciții cu haltere pen
tru dezvoltarea fizică generală

E. ZELLER: Observații asnpra con
ținutului activității jucătorului de 
tenis de masă în meci și în antre
nament

N. TRESTIOREANU: Folosirea dife
ritelor instalații pentru o mai bună 
însușire a unor procedee tehnice și 

tactice în jocul de volei
E. GHIMBRA: Din experiența pre

dării orelor de educație fizică la 
Școala medie mixtă nr. 2 — Bucu
rești

H. HUȚAN: Aprecierea rezultatelor 
obținute de canoiștii și caiaciștii 
noștri la Melbourne și unele pro
bleme de viitor

T. FOLDVARI: Unele asp?<te ale 
antrenamentului alergătorilor de 
viteză în perioada fundamentală

GH. RUSSU ȘIRIANU: Consfătuirea 
cu profesorii de educație fizică din 
Rîmnicul Vîlcea.

I--------------- —--------
| A APĂRUT
* nr. 7
J al revistei ilustrate de sport

cu interesante foto-reportaje 
de pe terenurile de sport 

ABONAȚI-VĂ LA REVISTA 
„STADION44

ocolind pe la

mai dificil, ast- 
să montăm ccl- 
Ursușul era -cu 
cit porțiunile de 
alternau cu cele 

dezvelită unde, după 
coltarii nu prind, 

multe ore de lucru 
scrwirile și 

Mieilor, 
intrarea

a trebuit 
o cornișă

st.b 
in 
să 
de 
iar

ț>e îngropați în zăpadă. lui 23 
februarie ' erețm în Retezat, ta 
Plaiul Mic. Apoi, am ajuns ia 
refugiul Buia. A doua zt, conform 
itinerariului ce ni-l propusesem, 
am plecat spre vîrful Păpușa, dar 
am găsit pe zăpadă urmele echi
pelor ce luau tocmai atunci par
te la „A’.piniada de iarnă". Știind 
că nu avem voie să intrăm pe acest 
traseu, am cdborit din nou ■ la re
fugiul Buta și, ocolind pe la 
Cîmpul lui Neag, am ajuns la Petro, 
șani. De act, dupd trei zile de o- 
dihnă, am continuat drumul pe 
masivii Paring și Lotrii. Mergînd 
mai mult pe schiuri, am a<uns în 
comuna Porcești, situată ta poa
lele Făgărașilor. De aci începea 
partea cea mai grea a traversării — 
culmile Făgărașilor. cele mm semețe 
din munții noștri. „Atacul" l-am 
pornit de la cabana Sum. Vup-.l 
puțin timp, am ghicit locul unde 
trebu'a să se afle lacul Avrig, 
transformat într.un fund de călda
re umplută cu zăpadă. Gheața ne 
făcea drumul tot 
fel că a trebuit 
țarii ta bocanci, 
atît mai greu cu 
gheață si zăpadă 
de stîncă, 
cum se știe, 
După mai 
schimbăm coltarii cu 
coborîm în Valea 
vîrful Negciu. La 
strunga Dracului, 
tăiem cu pioletele 
zăpadă care ne bara drumul, 
ceva mai departe de tacul Călțun 
ne-am învârtit două zile pe loc din 
cauza ceței. Cînd s-a ridicat cea
ța. foarte aproape de noi am vă
zut ciopoare de capre negre. 'Am 
mers încă puțin și am ajuns la 
cabana Bîlea-Lac. Și etapa a 
doua se sfîrșise cu line. După 
cîteva zile de odihnă, 'a 11 mar
tie, din nou cu coltarii montați la 
bocanci, am pornit in ultima eta
pă. Am trecut foarte bine Vină- 
toarea lui Buteanu, am coborît la 
cabana Podragul, trecem peste 
vîrfurile Viștea Mare (2528 m.). 
Gălășescit! Mare și Gilășescul 
Mic, Și după încă cîteva zile, ter
minăm de traversat și Făgărașii. 
lată
Foii 
eram 
tura, 
Crăpătura, străbatem creasta Pie
trei Craiului și la 17 martie trecem 
pe la cabanele Padina și Peștera. 
Ajunsesem la Sinaia. Nici nu mai 
simțeam oboseala celof 29 de zile. 
Parcă nici n-ar fi trecut peste noi 
viscole și furtuni, parcă n-'ci nu 
ne-am fi afundat în zăpadă pînă 
la mijloc, parcă nici n-am fi fost 
vreodată înghețați pînă la oase, 
sau cu bocancii îmbibați cu apă. 
In orice caz. ne-am bucurat aproa. 
pe o lună de viața în mijlocul na
turii, de frumusețile ei, am cunos
cut 
mai 
țara 

în depărtare cabana Plaiul 
d:n Piatra Craiului. ‘Acum 
ca acasă. Inoptăm la Curmă- 
după ce am urcat pe Valea

bucuria de învingători ai celei 
grele ture alpine de iarnă din 
noastră’.

prietenia continuă
(urmare din pag. ».)

pas de pas inam fost înconjurați t 
minunata des. țară.

Cînd ne-am întilnit cu condu
cătorii „Progresului", nu am avut 
o clipă altă impresie dcCît aceea 
de a fi regăsit vechi prieteni de 
care te leagă o amiciție strinsă și 
adlncă. Ne-am simțit alît de bine 
incit un gînd a început să ne fră- 
minte: cum și în re fel vom fi in 
stare să răsplătim, măcar in 
parte, neobosita atenție de care 
am fost înconiurați. De aceea 
așteptăm cu nerăbdare vizita a- 
micală a colectivului „Progresul'' 
și sperăm că cel puțin oaspeții 
noștri nu vor pleca dezamăgiți. 
Am dori mult să ducă cu ei o 
amint re plăcută.

Ce frumos lucru ca ta, sportivul, 
să fii acela care să duci solia prie
teniei și dragostea poporului tău 
unui alt popor care nutrește țață 
de tine sentimente de dragoste, de 
sinceră prietenie. Nu cred să mi 
înșel cînd spun că popoarele noa
stre au la bază ceva comun • o 
inimă bună, caldă și sinceră.

Mă frământă un gînd. De ce să 
fie războaie și lupte între popoa
re cînd viața se poate petrece în 
bucurie, fericire și bună înțele
gere ? Privind cum se îmbrățișau

Despre viitorii noștri adversari:

Michel Vannier s-a intercalat în linia de trei sferturi și conduce 
atacul francez. Balonul șutat de el va fi prins de Dupuy și culcat 
în terenul de țintă. Fază din part ido Franța—Țara Galilor (13-19).
Despre rugbiul francez se știe 

destul de puțin în țara noastră. 
Este și explicabil, deoarece de 
aproape 20 de ani, din 1938, Ro- 
mînia nu a mai întilnit Franța 
intr-un joc oficial (atunci, în ca
drul turneului final al campio
natului european reușeam la Bucu. 
rești cel mai bun rezultat al nostru 
în fața francezilor cedînd la limită 
cu 8-11 1). Abia după al doilea răz
boi mondial țara noastră a 
reluat relațiile sportive cu Fran
ța, Anglia, Italia, Țara Galilor. 
Două valoroase echipe iranceze 
de club U.S-A. Perpignan și 
P.U.C. ne-au vizitat țara în anii 
trecuți susținînd partide cu echi
pele noastre fruntașe. Dar aceste 
echipe nu au fost în măsură, de- 
cît în mică parte, să ne dea o 
imagine asupra rugbiului francez, 
situat după cum știm pe prim plan 
mondial. Cum la 19 mai echipa 
noastră națională va întîlr.i, la 
București echipa Franței, ne pro
punem să furnizăm cîteva date 
despre rugbiul francez așa cum 
s-a oglindit el în arena interna
țională în ultimii 2-3 ani.

DE LA LOCUL 1-2 IN 1955, LA
LOCUL 5 IN 1957 IN TURNEUL 

CELOR CINCI

Să fie rugbiul francez în „pasă 
neagră* 1? Aceasta este întrebarea 
pe care și-o pun în ultimul timp 
toți acei pe care îi preocupa des
tinele sportului cu balonul oval. 
La 23 martie, pe stadionul Colom- 
bes din Paris se disputa ultimul 
meci din Turneul celor cinci na
țiuni. Aproape 50.000 de specta
tori erau martorii celei de a patra 
infringed consecutive a echipei 
purtătoare a emblemei „cocoșului 
galic11, în fața Țării Galilor, care 
cîștigase ce-i drept, după o pai- 
tidă aprigă, cu 19-13. fn urma 
acestui nou insucces Franța avea 
să ocupe ultimul loc, fârj nici o 
victorie, în clasamentul turneului, 
ciștigat de o manieră categorică 
de „15“-le Angliei. Primind simbo
lica „lingură de lemn11, care se 
atribuie anual „lanternei roșii1*,  

sportivii mă gindeam cu amără
ciune la răul de ncconceput care 
se face împingînd fără voia lor 
aceste vieți tinere la distrugere. 
De aceea spun: „Lăsați tinerețea 
să trăiască, să ne umple sufletul 
cu bucuria pe care numai anii 
tineri știu să o dăruiască 1“

■4r fi de neiertat dacă aș omite 
să. amintesc, măcar pe scurt, des
pre modul excelent de organizare 
și de pregătire al sportisiior romîni. 
despre numeroasele și minunatele 
stadioane și, în general, despre 
tot ceea ce înseamnă sport în 
Ponunia. La noi, iotul este orga
nizai pe principiul socijtlțtlor 
particulare și de aceea este impo
sibil să ajungem la perfecțiunea și 
un tatea sportului românesc.

Doresc din tot sufletul sporti
vilor rvmîni să dovedească în în
treaga lume calitățile șt înaltul 
lor nivel.

Închei modestul meu articol ex- 
primîndtt-mi recunoștința, ca spor
tiv și ca grec, față de sportivii ro- 
mîni, 
de

față de organizatori, față 
statul romîn.

NIKOS CAVOUNIDIS 
din conducerea clubuiui 

Makedonikos Salonic-Grecia

DUPĂ „TURNEUL CELOR CINCI NAȚIUNI" 
TEA PARTIDELOR DE RUGBT DE LA BUCUREȘTI

Franța (I)

Franța făcea un mare pas... înapoi, 
cedînd insularilor, cel puțin pen
tru moment, supremația in ierar
hia rugbiului european, suprema
ție pe care o deținuse în sezonul 
1954-1955, cînd francezii au ocu
pat locul 1-2 la egalitate cu Țara 
Galilor

O ECHIPA A TINEREȚII...

din 
ex-

Ș».

Desigur că la înirtngenie 
acest an a contribuit lipsa de 
oeriență a unor jucători, ca 
în general, tinerețea echipei. Să 
ne explicăm: echipa Franței este 
o formație tînără, „bătrinli1* — 
Dufau și Vigier — abia depășind 
30 de ani, ceea ce dă reprezenta
tivei o medie de vîrstă excelentă. 
Deși a fost o acțiune riscantă și 
dureroasă, selecționerii au renun
țat Ia serviciile unor jucători con- 
sacrați, ale căror tîmple începuseră 
să încărunțească. Printre aceștia 
s-a numărat Jean Prat, incontes
tabil cel mai mare produs al rug
biului francez (și azi jucător de 
bază al echipei campioane Lour
des), talonerul Labadie, înaintașii 
Mias. Domec, Bienes, Chevallier. 
Martine ele. Locul lor a fost luat 
de tineri la fel de talentili. Dar 
tinerețea — mai ales în rugbi — 
nu poate suplini dintr-odată o ex
periență acumulată de-a lungul 
anilor.

Dar
repede 
pa pe 

r

iată că tinerii s au pus 
pe picioare și au dus echi- 
drumul unor noi victorii

GEORGIOS ROUBANIS A SĂRIT 4,59 Ut. LA PRĂJINĂ
La MelbourUB, 

în ziua a treia a 
întrecerilor olim
pice de atletism, 
duelul de la sări
tura 
dintre 
chards 
towski 
a fi spectacolul 
cel mai captivant. 
Toată lumea era 
convinsă de acest 
lucru. Dar iată o 
mare surpriză !... 
In lupta dintre cei 
doi faimoși sări
tori americani, a 
intervenit un al 
treilea ; atletul 
grec Georgios Rou
hanis, care a con
curat de la egal 
cu principalii pro
tagoniști ai pro
bei, obținînd ex-

cu p.*ăjîna  
Bob Ri- 

și Bob Gu- 
se anunța

atletismul european
Roubanis na este un

1954. La 
m. Acest 
totuși pe

cclentul rezultat de 4,50 m. cu 
care a cîștigat medalia de bronz.

Pentru
Georgios _
nume nou. Cei care au pasiunea 
statisticilor atletice știu că el este 
continuatorul tradiției eline la pro
ba de săritură cu prăjina după 
Thanos, Efstathiadis, Balafas și 
alții și își amintesc, desigur, că 
Roubanis a ocupat locul VI la ul
tima ediție a campionatelor eu
ropene de atletism din 
Berna, el a sărit 4,25 1 
succes nu l-a satisfăcut 
deplin pe tînărul atlet.

Roubanis, în 1956, 
J. O. a și obținut. Ia 
trenament, un rezultat de peste 
4,50 m. Performanța sa a fost 
însă prea puțin comentată toc

mai pentru că fusese realizată la 
un... antrenament. întrecerile olim
pice i-au confirmat însă rezulta-

înaintea 
un an-

de per- 
care mar- 
serios in 

în afarăDar 
de trei sferturi, 

de talentatul 
în care se în-

concludente: 16-3 cu Italia ia 
Padova, 28-3 cu Cehoslovacia Ia 
Toulouse (formația B a Franței a 
întrecut Spania, la Valencia cu 
42-3, iar recent la Berlin selec
ționata Germaniei Occidentale cu 
11-3), pentru ca acum să fie Ia 
un .pas de a-i învinge pe englezi 
și gaiezi spre bucuria celor pe 
care îi înlocui seră.

In consecință sarcina mgbfeti- 
k>r noștri nu-i de loc ușoară.- Fran
cezii practică un joc care nu ne 
convine asemănător cu acel al 
rugbiștilor noștri (iute și în forță), 
îmbinat cu o tehnică înaltă și care 
Se concretizează prin acțiuni des
chise într-un spirit 
manentă ofensivă, fapt 
chează un reviriment 
echipa Franței, 
de tinăr-a linie 
excelent servită 
Gerard Dufau, 
cadrează adeseori fundașul Van- 
nier (pe care l-ați admirat de
sigur acum doi ani la București 
în echipa Parisului), jocul înain
tării franceze (care posedă jucă
tori robuști, inteligenți, cu o 
mare forță de atac, fini cunoscă
tori ai subtilităților tehnice, ca 
Celaya, Sanac, Barthe, Baulon). 
e deosebit de eficace. In special 
cînd atacă grupați, francezii sînt 
foarte periculoși. Ei folosesc di
verse scheme tactice: grămezi 
deschise în cîrnp și margine, gră
mezi întoarse pe partea închisă, 
driblinguri prelungite, margini 
lungi, bătute pînă în dreptul liniei 
de trei sferturi etc.

Rugbiștii noștri s-au mai întîl- 
nit cu ei și i-au înfruntat cu suc
ces. Acum 'doi ani, au întrecut cu 
6-0 formația Parisului (un fel de 
reprezentativă B cu mulți inter
naționali A ca : Bouquet, Vannier, 
BiCnes, Domenech, Lasaosa ele.), 
realizînd o victorie care a surprins, 
dar care spune multe despre pro
gresele și posibilităț'le rugbiștilor 
noștri. Să așteptăm deci cu în
credere întîlnirea cu echipa Fran
ței, de care ne mai desparte doar 
o lună, convinși fiind că rugbiștii 
noștri își vor dovedi din nou va
loarea în ierarhia europeană, ne
știrbind frumosul lor prestigiu, ci 
dimpotrivă, întărindu-1 prin noi 
rezultate de valoare.

D. CALIMACHI

G. ROUBANIS

peconsacrat

de 
să

deosebit 
a plecat 
universitatea

tul și prin el l-au 
Roubanis.

Fiind un element 
studios, atletul grec 
se specializeze La
California de Sud. Recent, la San 
Diego, Georgios Roubanis a obți
nut un rezultat excepțional: 4,59 m, 
rezultat care întrece recordul euro
pean.

R. V.
PARIS 12 (prin telefon de la 

redacția revistei Miroir Sprint). — 
Se confirmă că la San Diego 
(California) atletul G. Roubanis 
a reușit o performanță de 1,591 
m. la săritura cu prăjina, ceea 
ce întrece recordul european de
ținut actualmente de finlandezul 
I.andstroem și egalat la Olimpia
dă de Roubanis (4,50 m). Cum, 
însă, ultima performanță a fost 
obținută în afară de concurs ea nu 
va putea fr omologată ca record.



cursa SCÎNTEII
' urmare din pag. I)

numele în palmaresul probei, mai 
ales acum, la ediție jubiliară. La 
această socoteală se mai 
și aceea că și alți cicliști 
apărîndu-și propria lor 
(este vorba de o probă 
duală și mai ales de o 
pentru „Cursa Păcii*),  i 
privi indiferenți cînd unii -dintre 
alergători vor încerca evadări. Așa 
s-a și întîmplat cînd s-au desprins 
din pluton Ion Conștantinescu —• 
tn vervă permanentă — apoi Ni
colae Maxim, Ion Vasite și Șt. 
Poreceanu. Și astfel, iață-ne pe 
Posada tn spatele unui pluton de 
20 cicliști romîni și un singur a- 
lergător bulgar, Kiril lliev (cei
lalți se pierduseră). lliev, mereu 
cu ochii în patru, s-a „lipit“prompt 
de C. Dumitrescu și L. Zanoni, cînd 
aceștia au atacat sec, evadrnd 
împreună cu ei. Cu toate efortu
rile evidente depuse de Dumitrescu 
—- în special — și Zanoni, Kiril 
lliev s-a apărat bine pînă în vîr
fui Posadei. De aci încolo, șoseaua 
nu mai prezintă un profil propice 
unor atacuri reușite. Ce e de fă
cut? Perspectiva sosirii la sprin
tul final împreună cu ciclistul bul
gar nu-i de loc surâzătoare (este 
știut că rutierul bulgar are un 
sprint puternic). Iată însă 
ieșirea din Sinaia, Richard 
rare fugise din pluton în 
Posadei, împreună cu Ion 
stantinescu, îi ajunge pe cei 
gări. Fără să stea pe gînduri, 
Klein își ia „zborul" sub privirile 
calme ale lui lliev, care se aștepta 
ca Dumitrescu și ceilalți să ripos
teze. Dar s-a înșelat. Același lu
cru s-a întîmplat și în Bușteni, 
unde au „dispărui", cu asentimen
tul tacit al lui Dumitrescu, rămas 
intenționat în spatele lui lliev, 
alți doi alergători romîni: Ludovic 
Zanoni și Ion Consfantinescu Și 
astfel, ciclistul bulgar a fost pur 
și simplu „încuiat" de prezumțiile 
sale. Degeaba a tras el apoi bu- 
ternic de la Azuga pînă la Pre
deal, căci Klein era departe și la 
la fel și Zanoni, împreună cu Con- 
stantinescu. Ultimul, resimțindu-se 

în urma deselor acțiuni, cedează 
și este prins aproape de sosire de 
către Dumitrescu, lliev și alți 9 
alergători regrupați spre sfîrșitul 
etapei. In încheiere, subliniem că 
victoria lui R. Kîein (pentru a 
doua oară consecutiv în prima e- 
tapă a „Cursei Scînteii"), confir
mă marile posibilități ale acestui 
talentat ciclist. Cicliștii bulgari 
H. Lalev, N. Filipov și ceilalți, 
s-au comportat sub posibilități, 
nefiind încă puși la punct cu pre
gătirea, 
etape: 
(C.C.A.) 
48:25,0

adăuga 
i romînf, 

șansă 
indivi- 

selecție 
nu vor

că la 
Klein, 
vfrful 
Con- 
3 fu-

Iată clasamentul primei 
1. RICHARD KLEIN 
a parcurs 167 km. în 4h 

(timp cu bonificație 4h 
47:55,0); 2. Ludovic Zanoni (lot 
R.P.R.) 4h 49:34,0; 3. Șt. Pore
ceanu (lot R P.R.) 4h 50:11,0; 4 
Gh. Șerban (lot R.P.R,); 5. Kiril 
lliev (R P Bulgaria); 6 Ion Va- 
sile (lot RP.R.);. - - - -
(lot R.P.R.); 
R.P.R.): 9. 
R.P.R); 10 
(CC. A.); 11. 
RPR); 12 
R.P.R.) toți 1 
Șt. Poreceanu.

C. Șandru7.
8. N. Maxim (lot 
Petre

Ion Constan tinescu 
C. Dumitrescu (lot 
Călin Tudose (lot 

în același timp cu

Gane (lot

★

In etapa a H-a, Orașul Stalin — 
Sibiu (145 km.), deși desfășurată pe 
o vreme ca de toamnă (cer plum
buriu, vî-nt rece și paterni- și apoi 
ploaie) s-a realizat o medie ora
ră bună, de aproape 36 km. A- 
ceasta s-a datorat, în special, ac
țiunilor viguroase întreprinsa de 
componența lotului R.P.K.

Richard Klein, purtătorul tricou
lui galben, mai puțin experimentat 
în cursele mari și, mai ales, resim- 
tindu-se în urma eforturilor făcute 
în prima etapă, a pierdut contac
tul cu plutonul fruntaș și, odată 
cu aceasta și invidiatul tricou 
galben. De altfel ritmul vTu al în
trecerii îl obligă pe rutierul bulgar 
L. Gheorghev 
După Făgăraș, 
continuă seria 
țiate pentru 
Hiev. Acesta răspunde însă prompt. 
In comuna Arpașul de Sus, cînd 
ne apropiem din nou de plutonul 
truntaș, îl întîlnim pe rutierul bul
gar Kiril lliev așteptînd să vină 
mașina cu antrenorul său. Aban
donase. De la el și de 
cîțiva arbitri care fuseseră 
apropierea primului pluton, am a-

să abandoneze 
cicliștii romîni 
aiacur'Ior ini- 

a-1 distanța pe

la
în

{lat că în urma unor neplăcute 
incidente .petrecute între- Kiril 

tliev și Nicolae Maxim, acesta din 
urmă, comițînd uri gest nesportiv 
l-a împins în șanț pe ciclistul bul
gar. Supărat de gestui lui Maxim, 
Kiril lliev a refuzat să mat conti
nue întrecerea

Juriul a hotărît 
clistului N Maxim 

lată clasamentul 
fan Poreceanu (lot 
curs 145 km. în 
(timp cu bonificație 
2. Gh. Șerban 
3 h. 50 : 44,0 ; 3. 
(lot 17 >’.R.)

tn runda a IV-a

Bălanei l-a învins
pe Kr ogius

penalizarea ci- 
cu 5 min. 
etapei : I. Ste- 
R.P.K.) a par-
3 41. 50 : 39,0 

3 h. 50 : 09,0): 
(lot R.P.R.) 
Aurel Șelaru

C. Șandru (lot

Richard Klein (C.C.A,) câștigă
torul primei etape.

PLOEȘTI 12 (prin telefon). — 
Partida centrată a celei de a 
patra runde a fost fără îndoială 
cea dintre Bălanei și Krogius, în- 
tîlnire de deosebită importanță 
pentru clasament și așteptată cu 
viu interes de către spectatori. Aș
teptările n-au fost dezmințite și 
am asistat la un joc extrem de in
teresant. Jucînd cu negrele, Kro
gius a ales o variantă de gambit 
a apărării spaniole, (3...Î5) în 
care Insă Bălănel a știut să con
tinue pe cele mai bune căi. El a 
înapoiat la timp pionul de gam
bit, obținînd o puternică inițiativă 
pe flancul damei. Apărările încer
cate de Krogius s-au dovedit in
suficiente și el a fost nevoit să 
cedeze material (dama pentru turn

și nebun) ca apoi la mutarea 32 
să se recunoască învins. A fost o 
foarte bună realizare a maestru
lui Bălănel. Iată mutările partidei: 

BALANEL-KROGIUS (runda 
3-a) 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Nb5 f5 
4.Cc3 Cd4 5.Na4 Cf6 «0—0 Nc5 
7.C:e5 b5 8.C:b5 f:e4 9.c3 C:b5 
10.N:b5 0—0 II.e4 e:d3 l2.Drd3 
De7 13.Ne3 Nd6 (13...D:e5 14. 
Dc4+) 14.f4 Nb7 !5.Tael N:e5 
16.f:e5 D:e5 17.Nd4 Dg5 18.Nc4+ 
d5 19.Nb3 Cd7 20.Nc2 g« 21.Dh3 
T:ft4- 22,T:f| Cf8 23.Nf6 Dh5 24. 
De3 Dg4 25.Dh6 Dd7 26.h4 Na6 
27.Na4 Df7 28.Nc6 Td8 29.Tf2 
Td6 30.Ne5 T:c6 
N:c7 și negrul a 
33.Df4+).

A doua partidă

3I.T:f7 
cedat

decisă

5. Călin Tudose (lotR.P.R.),
R.P.R.), același timp; 6. C. Du
mitrescu ...........
7. Ion
3 h. 51: 02,0; 8.
R.P.R.) același timp, 9. V. lones- 
cu (lot R.P.R.) 3 h. 52 : 00,0; 10. 
R. Schuster (lot R.P.R.) același 
timp.

După două etape, clasamentul 
general arată astfel: 1. ȘL Po
receanu 8 h. 40 : 20,0 ; 2. L. Za
noni 8 h. 40 : 36,0 ; 3-4-5. Gh. Șer
ban 8 h. 40 : 55,0; C. Șandru 
8 h. 40 : 55,0; Călin Tudose 
8 h. 40:55,0; 6. C. Dumitrescu 
8 h. 40 : 58,0

Cicliștii bulgari dețin următoarele 
locuri în

Locul 
locul 23 
27 Koliu 
Gheorghe Ghergov 9h37:05: locul 
65 Todor Botev 9h52:02; locul 70 
D. Pencev 10h01:52.

Au mai rămas in cursă 72 cicliști.
Sosirea in uitima etapă 

(Orașul Staiin-bucurești) va 
avea ioc duminică, ne stadionul 
„23 August" în pauza dintre 
meciurile de fotbai.

(lot R.P.R.) 3 h. 50 : 47,0;
Vasiie (lot R.P.R.). 

L. Zanoni (lot

clasament:
20 N. Filipov 9hl0:i8; 
H. Lalev 9h03:57; locul 
Kolev 9h08:2>; locul 53

NO! MAESTRI Al SPORTIKUI 
IN R. P. CHHCEZÂ

n- 
a-

Comitetul pen ru cultură 
zică și sport al R.P. Chineze a 
cordat titlul de maestru a, sportu
lui unui grup de sportivi chinezi 
printre care jucătorului de tenis de 
masă Van Ciuan-iao, învingătorul 
fostului campion mondial Ichiro 
Ogimura la campionatele mondiale 
de la Stockholm. Au mai fost dis
tinși alțr 6 jucători și jucătoare de 
tenis de masă, precum și trei te- 
nismani.

• La 11 aprilie au luat sfîrșit la 
Moscova campionatele de tenis de 
masă ale Uniunii Sovietice, In fi
nala probei de simplu femei s-au în
trecut tînăra jucătoare estonă, Heidi 
Posnr și maestra sportului din Li
tuania, Bronâstava Bataișene. Obți
nînd victoria eu 3-1 Bataișene a cu
cerit titlul de campioană unională.

Foarte disputată a fost finala pro
bei de simplu bărbați cîșttgată de 
studentul Institutului pedagogic din 
Chișinău, Grigori Grinberg care l-a 
învins cu 3-1 pe AIjimantas Sauno- 
ris.

• Echipa de baschet A.Z.S. Varșo
via, campioană a R.P. Polone, a învins 
joi seara ta Paris cunoscuta forma
ție P.U.C. (Paris Universite Club) ca 
scorul de 57-45 (39-22).

• Comitetul olimpic egiptean a 
hotărît în cursul ultimei sale reuni
uni să propună organizarea Jocurilor 
Olimpice din anul 1964 în orașul 
Cairo. După cum anunță ziarul „Al

R.17 32.
(32...T:c7

a Hindei

Pregătiri pentru cea de a IlI-a ediție 
a Jocurilor Sportive 

Internaționale Prietenești
• Comitetul de organizare a 

celei de a IlI-a ediții a Jocurilor 
sportive internaționale prietenești 
de la Moscova continuă să pri
mească confirmări de participare 
la întrecere din partea diferitelor 
federații, cluburi și organizații 
sportive nafionale. Astfel, în ulti
mul timp au sosit asemenea con
firmări din Canada. Franța, An
glia, Scoția, R.F. Germană, Aus
tria, Argentina, Finlanda, Africa 
de Sud, etc. Și-au exprimat do
rința de a participa la jocuri atle- 
ții australieni, Porter, Lawrence 
și Thomas, cunoscutul sprinter 
argentinian Bonnhoff. boxerii clu
bului vest-german „Ring", echipa 
de polo a clubului central din 
Calcutta, baschetbaliștii clubului 
universității din Oxford, echipa de 
volei a Pakistanutei. etc.

® O animație deosebită domne
ște pe toate bazele sportive care 
vor găzdui întrecerile. Stadioa
nele Moscovei se pregătesc, se în
frumusețează pentru a-și primi 
oaspeții. Organizatorii au hotărît 
să confecționeze pentru fiecare 
stadion și bază sportivă un mare

panou. In dreapta panoului vor fi 
afișate rezultatele tehnice ale 
probelor iar în stînga vor fi ex
puse fotografiile învingătorilor, 
astfel ca amatorii de autografe să 
se poată duce... direct la țintă.

» Comitetul de organizare a 
studiat problema organizării unui 
mare centru de presă în timpul 
jocurilor. La cererea Secției uni
onale a ziariștilor de sport din 
U.R.S.S., Comitetul de organizare 
a decis să trimită scrisori tuturor 
organizațiilor naționale afiliate 
la Asociația Internațională de 
Presă Sportivă (A.I.P.S.) rugîn- 
du-le să-și trimită reprezentanții 
la cea de a IlI-a ediție a Jocu
rilor sportive internaționale prie
tenești.
• După cum anunță ziarul japo

nez „Asahi", în ședința din 10 a- 
prilie a Ligii sportive din Japonia 
s-a hotărît ca Ia cea de a IlI-a edi
ție a Jocurilor sportive internațio
nale prietenești de la Moscova 
să participe o delegație -sportivă 
euprinzind gimnaști, jucători de 
hochei pe iarbă, voleibaliști și lup
tători.

a fost cea dintre Diaconescu (cu 
alb) și Alster, în oare șahistul 
cehoslovac a reușit să refacă rapid 
handicapul de dezvoltare din des
chidere și să cîștige la mutarea 29.

Remize au fost partidele Reicher
— Ciocîltea și Golz — Kolarov.

Trei partide s-au întrerupt. In 
partida cu Urseanu, Puc are un 
pion in plus, iar Drimer are o pu
ternică pereche de nebuni la 
Dzieckolowski. In partida Portiscti
— Radovici poziția de întrerupere 
prezintă material egal.

★
PLOEȘTI (prin telefon).—Aseară 

s-a jucat runda a V-a. Iată re
zultatele înregistrate :

Ciocîltea—Portiscii 1—0 ; Kola
rov—Bălănel */s —Vs; Alster—Golz 
1—0; Radovici—Diaconescu 1—0; 
Krogius—Puc — întreruptă cu a- 
vantaj pentru alb ; Dzieckolowski— 
Reicher — întreruptă cu avantaj 
pentru 
0—1.

După 
următorul : 1. Ciocîltea 4l/a p.; 2. 
Bălănel 3l/t p. (1) ; 3. Alster 31/» p. 
4—5 Radovici, Drimer 3 p. (1) ; 6. 
Kolarov 3 p. 7. Krogius 2,/a p. (t) ; 
etc. 7. Oprescu

corespondent

negru ; Urseanu—Drimer

5 runde clasamentul este
2.

Ultima întîlnire 
a luptătorilor romîni 

in Cehoslovacia

Meciul de șah Botvîmk-Smîslov
In cea de a 16 a partidă a me

ciului Eotvinik—Smîslov, s-a jucat 
varianta Cigorin, din deschiderea 
spaniolă, un sistem foarte bine stu
diat de campionul lumi». Smislov, 
cu albele, a reușit să creeze o serie 
de amenințări dar Botvinik. prin- 
tr-un joc de apărare exact, ie a în
lăturat pe toate. La un moment dat 
părea chiar că balanța avantajului

înclină în favoarea negrelor. După 
lungi manevre, partida s-a întrerupt 
la mutarea 42 într-o poziție com
plicată. Continuarea a arătat că 
nici unul din adversari nu poate 
sconta în victorie, astfel că și a- 
ceastă partidă s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate. înaintea ulti
melor 8 partide scorul continuă să 
fie favorabil lui Smîslov : 8’/s —ÎVa.

BRATISLAVA, 12 (prin telefon 
de la trimisul nostru special).— 
Luptătorii romîni, care au sus
ținut al doilea meci la Hodonm, 
s-au declasat la Bratis’ava, unde 
vor întîlni sîmbătă (n.r. astăzi) 
selecționata orașului. Reprezen
tanții noștri sînt afectați încă de 
înfrângerea surprinzătoare sufe
rită la Hodonin și sînt hotărîți să-și 
refacă prestigiul știrbit, printr-o 
comportare meritorie în întîlnirea 
de mîine. Explicația înfrângerii 
(pe care v-o datorez și pe care 
n-am putut să v-o relatez miercuri 
seară) , este următoarea : deși lup
tătorii noștri erau într-o formă 
bună și ar fi putut cuceri victo
ria, au părăsit sala învinși pentru 
faptul că au intrat încrezuți în 
concurs considerând că își vor putea 
întrece cu ușurință adversarii. Edi
ficator este și faptul că Belușica, 
Popovici și Șuii au avut un a- 
vsntaj substanțial în meciurile 
respective, dar n-au știut să-l 
păstreze. Dintre sportivii noștri 
cel mai bine s-a comportat Cuc. 
De asemenea, au lăsat o impresie 
bună Horvath (care a luptat, deși 
era bolnav) și Ruzsi.

întîlnirea de mîine (n.r. astăzi) 
se va desfășura între reprezen
tativele orașelor București si Bra
tislava. ION ȘEINESCU

CAMPIONATUL U.R.S.S.

Joi s-a desfășurat din nou o etapă 
completă în campionatul de fotbal 
ai U.R.S.S. Cu o mare surpriză*  s-a 
soldat meciul dintre echipa cam
pioană a țării — Spartak NSoscoVa— 
și proaspăta promovată în clasa A, 
formația Aripile Sovietelor din Kui- 
bî?ev. Jucînd excelent, fotbaliștii 
din Kuibîșev au reușit să întreacă 
cu 1—0 pe campioni, fnvingînd cu 
1—0 pe Șahtior Stalino, Dinamo 
Moscova obține a doua victorie con
secutivă în deplasare. Cu același 
scor a cîștigat Torpedo Moscova în 
meciul cu Spartak Minsk. Dinamo 
Tbilisi a obținut o prețioasă victorie 
în fața formației T.S.K.M.O., de care 
a dispus cu 2—1. Scorul etapei a 
fost înregistrat în meciul Dinamo 
■Kiev-Zenit Leningrad. în care victo
ria a revenit primilor, cu S—2. 
Singurul rezultat de egalitate 
al etapei s-a înregistrat la Chișinău 
în întîlnirea Burevestnik-Lokomo- 
tlv Moscova. Scor: 2—X

Ahram” încă de pe acum au în
ceput să fie luate măsuri in vederea 
eventualei organizări a Olimpiadei.

• Zilele trecute in orașul Kiev a 
fost stabilit primul record atletic din 
acest an. Tînărul student Igor Pe
trenko a obținut în proba de sări
tură cn prăjina rezultatul de 
m. — o performanță superioară 
5 cm. vechiului record unional 
juniori, care aparținea aceluiași 
tlet.
• Prima cursă eliminatorie a 

cliștilor polonezi Înaintea 
de a X-a ediții a „Cursei Păcii”

4,2»
CU 
de 
a-

ei- 
celel 
Pra-

FOTBAL PESTE HOTARE
• Mîine se dispută următoarele 

jocuri internaționale: Brazilia — 
Peru la Rio de Janeiro (prelimina
riile campionatului mondial), Aus
tria — Elveția la Viena și Elveția 
B — Austria B la Lugano (amicale).
• Echipa sovietică de fotbal Nef- 

tianik Baku care întreprinde un 
turneu în Iran a susținut la 9 apri
lie o întîlnire cu echipa iraniană 
Tadji. Meciul a luat sfiișit cu un 
rezultat de egalitate 2-2.
• Intr-un meci pentru „Cupa R.P. 

Ungare" disputat miercuri ta Bu
dapesta echipa Vasas Budapesta a 
înflns Honved Budapesta cu scorul 
de 3-2 (2-1).
• Joi s-au desfășurat în Anglia

două meciuri internaționale de fot
bal inter-cluburi: Wolverhampton
Wanderers-Valeacia (Spania) 3-4; 
Newcastle United-Nancy (Franța) 2-2.

REAL MADRID-MANCHESTER
UNITED 3—1 (0—0) ÎN CUPA

CAMPIONILOR EUROPENI

ga-Bedln-Varșovia — s-a desfășurat 
miercuri în Siiezia pe un traseu cu 
profil muntos în lungime de 12» km. 

Victoria a revenit lui Chwlendacz 
în timpul de 3h. 12’21", urmat in 
același timp de Komuniewski, Bu- 
galski și Wfeckowski.

A doua cursă disputată ziua urmă
toare pe un traseu de 157 km. s a 
încheiat cu victoria lui Wieckowski 
în 4h. 11’29", urmat de Bugalski și 
Pruskl în același timp.

• Intr-un meci international de 
scrimă, desfășurat joi în localitatea 
I,a Spezia, echipa de sabie a R.P. 
Ungare a învins reprezentativa Ita
liei cn scorul de 11-7. Cele două e- 
chipe au prezentat sorimeri pînă la 
vîrsta de 25 ani.

• In localitatea Cheltenham s-a 
desfășurat o întîlnire de tenis de 
masă între reprezentativele Angliei 
șl Japoniei. Meciul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate 4-4.

(Serviciul nostru de radio).
Grație lui Di Stefano (oel mal bun 

de pe teren), Real a luat un avans 
de două punct*  asupra lui Man
chester United fn prima semifinală, 
desfășunată joi la Madrid, în pre
zența a 125.OM spectatori. Intr-ade
văr, centrul atacant al gazdelor a 
fost Inițiatorul majorității acțiunilor 
la poarta campionilor englezi, stăvi.- 
lite cu succes doar în prima repri
ză'. Manchester a venit decisă să 
se apere cu orice preț șl a reușit 
aceasta pînă în min. SI cînd Interul 
stînga. Rial, înscrie cu capul re- 
luînd o centrare a lui Gento. Din 
acest moment, Manchester trece la 
atac, jucînd din ce în ce mai bine, 
dar Di Stefano pornit cu balonul 
de la centru înscrie al doilea punct 
(min. 72) .cu toată opoziția portarului 
Wood ieșit însă prea devreme. En
glezii reduc scorul prin centrul ata
cant Taylor (min. 82). Două minute 
mal tîrziu, Matteos reface avantajul 
la 3-1, scor cu care meciul ia sfîr- 
șit.

Atacul lut Real a 
puțin Kopa, al cărui 
extremă este scăzut), 
apărare spaniolii nu 
buni. Exact invers 
Manchester, eu un . 
cu o apărare bine 
care mijlocașul stînga Edwards 
impresionat în mod deosebit.

Revanșa meciului va avea loc 
25 aprilie la Manchester, englezii 
mai sperînd încă să remonteze handi
capul, așa cum au făcut de altfel 
în fața celeilalte echipe spaniole, 
Atletico Bilbao, pe care au eliml- 
nat-o după ce fuseseră conduși tot 
cu două puncte.

strălucit (mai 
randament pe 

, în schimb în 
par a fi prea 
s-a prezentat 

atac slab, dar 
organizați în

la
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