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Performanță alpină
Un grup de patru alpiniști alcătuit din 

Șerban Severin și Brait Ion (ambii de ia 
FI. roșie Cisnădie), Ion Vîrjoghi (Pro
gresul BTE Sibiu) și Toma Boierescu 
(FI. roșie Sibiu) au străbătut de curind 
traseul Bîlea Lac — Vîrful Negoiul și 
retur în 8 ore.

Ținînd seama că ruta s-a efectuat pe 
un timp nefavorabil, rezultatul înregistrat 
de acest grup alpin constituie o bună 
performanță.
(llie lonescH—corespondent).

Concursuri-- competiții
• Peste 300 de 

elevi și eleve de la 
școlile din orașul 
Turda au participat 
la o serie de între
ceri de volei, șah 
și fotbal. Cele mai 
multe victorii le-au 
obținut școlile de 7 
ani Nr. 6 și 7 și 
școala medie Nr. 1 
(GaLaotion-Ghișiu- 

corespondent).

colectivului Dinamo 
OrAștle s-a clasat pe 
primul loc (Gh. Ba
logh- corespondttit).
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• Un mare nu
măr de tineri și ti
nere, membri al 
gospodăriilor agricole 
colective din regiu
nea Pitești își dispu
tă Intiietatea tn 
cadrul unor între
ceri la volei, tir, 
șah și trintă. Se re
marcă îndeosebi, 
masiva participare 
a sportivilor colec
tiviști din comunele 
Stoicănești, Valea 
Mare, Ștefănești șl 
Slobozia (I. Fețea- 
nu-coresp.).

„CUPA PRIMĂVERII** ta lotbal

O etapă „interesantă și promițătoare1* 
ca joc și ca... selecție...

• Consiliul spor
tiv raional al aso
ciației Recolta din 
Orăștie, a organizat 
o competiție de vo
lei dotată cu Cupa
1 Mai. Dintre cele 
ăapte echipe parti
cipante, formația

Etapa de duminică a „Cupei 
Primăverii" poate fi caracterizată 
oa „interesantă" șt „promițătoare". 
Interesantă ca... decor (vînt, ploa-

Porlarui ecnipei C.C.A., V vi
nes cu, a fost prea puțin... deran
jat de înaintașii echipei Progre
sat, iar atunci cînd s-a tntîmplat 
să aibă de lucru a lămurit situa
țiile cu mult calm și precizie, cum 
se vede din această fotografie, 
Voinescu culege cu multă sigu
ranță balonul, deși este atacat de 
Banciu (C.C.A. — Progresul 5-1).

ie, frig) — în contrast cit denu
mirea competiției —, ca rezultate, 
comportări și probl«tne; promiță
toare ca nivel tehnic și rezolvare 
a problemelor de selecție, bine 
înțeles în măsura în oare o va 
permite caracterul capricios al 
echipelor noastre, foarte... consec
vente în această privință.

Mai întil o constatare de ordin 
general. Timpui n-a prea fost du
minică favorabil manifestărilor

In cadrul unor 
concursuri special 
organizate in raio
nul Reșița, peste 
160 de tineri apar- 
ținind colectivului 
sportiv Energia 
Bocșa Romină și-au 
trecut o parte din 
normele comple
xului G.M.A. Cu 
prilejul unor con
cursuri 
și-au 
mele

105 tineri din co
muna Cilnic și 60 
tineri din

similare 
trecut nor- 
G.M.A. alți

Succese în producție
Concomitent cu obținerea 

unor bune performanțe in 
competițiile organizate In 
cinstea zilei de 1 Mai, nume
roși sportivi membri ai co
operativei .Munca Colectivă" 
din Tg. Mureș se fac remar
cați și prin deosebite succese 

fotbalistice. Totuși, vintul sau 
ploaia nu au constituit dificultăți 
de netrecut pentru echipe, care — 
în comparație cu etapa trecută — 
au avut comportări mai bune, din 
punct de vedere tehnic (C.C.A., 
Locomotiva București, Energia 
Steagul Roșu, Energia Petroșani 
Dinamo București, Energia Plo- 
ești, Recolta Tg. Mureș). Firește, 
au existai și excepții: FI. roșie 
Arad și Progresul Oradea s-au 
menținut la nivelul meciului pre
cedent, iar Știința Tim'șoara, Di
namo Orașul Stalin și mai “es 
Progresul București au Înregistrat 
căderi mai mult sau mai puțin 
accentuate. In orice caz, nota 
generală este satisfăcătoare. Etapa 
merită cu prisosință un... 6 cu 
plus, care îndreptățește speranțele 
intr-o revenire și mai accentuată 
a echipelor și. implicit — pentru 
că aceasta este problema zilei — 
în ir-o fericită rezolvare a lucră
rilor de selecționare

Meciurile internaționale se a- 
propie cu pași repezi și săpitănrâia 
viitoare va fi chemat pentru un 
joc de verificare, un nou lot de 
selecțiooabilL Deocamdată, selec
ționerii nu stau chiar pe roze din 
punct de vedere al elementelor 
care au corespuns. .Din medul 
C.C.A.-Progresul — ne spunea an
trenorul de stat Gh. Popescu, ob
servator special — n-am reținut 
decît un singur jucător de la Pro
gresul, pe Mihăilescu; restul m-a 
dezamăgit, începînd cu Ozon și 
terminind cu Soare. In schimb, 
este îmbucurătoare revenirea echi
pei C.C.A. Comportarea bună, dar 
care trebuie confirmată, a lui Za- 
coda II, Constantin, Tătaru, Oni- 
sie, Bukdssy și Ivănescu poate 
contribui la rezolvarea unor pro
bleme de selecție".

Nici partida Dinamo-Locomotiva 
nu a scos în evidență prea multi 
selection abili. Notăm observațiile 
făcute de antrenorii Em Vogi-. 
,.R. Lazăr (Dinamo), Bodo și 
Dunga (Locomotiva) au dat sa
tisfacție intr-o măsură mai 
mare. In schimb, pe Nunweiller 
l-am văzut jucînd mai bine altă 
dată, iar Călinoiu și Ene II au 
corespuns numai în parte. In ge

G. M. A
Concursuri
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Clișeul de mai sus înfățișează as
pectul exterior al unei noi construc
ții sportive din Cimpia Turzii: o 
popicărie prevăzută cu tribune, ves
tiare. cabinet medical etc.

(I. Kardoș—corespondent)

Bocșa Montană.
(llie lancu — co- 

comuna respondent).

in producfie. Astfel, șahisiul 
Sathmary Iosef, canotorul 
Korody Iosef și fotbaliștii 
Ion Pascu și loan -Butlurca 
și-au îndeplinit sarcinile de 
plan pe luna martie în pro
porție de peste 200 la sută. 
(Ion Păuș — corespondent)

neral, însă, jucătorii selecționabili 
se mențin la o formă promițătoa
re: nu sînt încă puși la punct’

Constatare generală, de altfel, 
dovadă că mai sînt încă multe 
de făcut în privința pregătirii ju
cătorilor. Ceea ce se desprinde în 
pnnc;pal de aici, însă, este faptul 
— mai evident ca oricînd — că 
lucrările de selecție și în general 
alcătuirea uneia sau a mai multor 
reprezentative depind în foarte 
mare măsură de modul etan s» 
duce munca de instruire Ia colec
tive.

Etapa de duminică a fost și 
interesantă și promițătoare, iar 
unde echipe au marcat o revenire 
îmbucurătoare. Toate acestea nu 
sînt suficiente. Trebuie stărurt In 
pregătirea tot mai bună a echipe
lor și jucătorilor.

Sezonul internațional bate I» 
ușă...

In preajma marilor confruntări ale rugbiului nostru
• FRANCEZII IȘI ÎNTĂRESC ECHIPA PENTRU INTILNIRILE OU RUGBIȘTII ITALIENI 

ȘI ROMINI • VOM VEDEA LA BUCUREȘTI O ADEVĂRATA SELECȚIONATA A INSULELOR 
BRITANICE.

PARIS 15 (prin telefon). — 
Pentru a fi In măsură să furni
zăm cititorilor noștri ultimele 
noutăți în legătură cu pregătirile 
echipei naționale de rugbi a 
Franței, ne-am adresat telefonic 
redacției revistei „Miroir Sprint". 
Am căpătat imediat legătura cu 
redacția și la celălalt capăt al 
firului am auzit vocea amabi
lului și priceputului redactor de 
rugbi Robert Barran, care ne-a 
comunicat următoarele:

„Echipa pentru jocul din luna 
mai, de la București, nu s-a for
mat încă. E și firesc, deoarece se
lecționerii așteaptă înainte de a 
se pronunța asupra „15“-tui pe 
care îl vor deplasa la București, 
rezultatul confruntării de dumini
că de la Agen (Franța) dintre 
Franța și Italia. Interesul e cu a- 
tît mai mare, cu cit culorile na
ționale vor fi apărate de patra 
jucători noi: trei tineri, care de

Sosirea în Capitală a delegației 
guvernamentale sovietice

Luni la amiază au sosit la București A. A. Gromiko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., conducătorul delegației guvernamen
tale a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și mareșalul Uniunii 
Sovietice G. K. Jukov, ministrul Apărării al U.R.S.S., membru af 
delegației, pentru perfectarea șl semnarea acordului între guvernele 
R.P.R. și U.R.S.S. în scopul reglementării problemelor legate de 
staționarea temporară a trupelor sovietice pe teritoriul R. P. Ro
mine.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, A. A. Gromiko și mareșalul 
Uniunii Sovietice G. K. Jukov, au fost intimpinați de tovarășii: ge
neral de armată Emil Bodnăraș și Petre Borilă, vicepreședinți al! 
Consiliului de Miniștri, Grigore Preoteasa, ministrul Afacerilor Ex
terne, general colonel Leontin Sălăjan, ministrul Forțelor Armate ale 
R.P.R., Gheorghe Hossu, ministrul Construcțiilor și Materialelor de- 
Construcții, A. Mălnășan, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, 
general locotenent I. Tutoveanu, adjunct al ministrului Forțelor Ar
mate ale R.P.R., șeful Marelui Stat Major, acad. I. G. Maurer, direc
torul Institutului de cercetări juridice al Academiei R.P.R., inalțll 
funcționari de stat generali și ofițeri, reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Capitală, ziariști romini și străini.

Au fost de față A. A. Epișev, ambasadorul Uniunii Sovietice l» 
București și personalul Ambasadei.

(Agerpres)

COMUNICAT
privind tratativele și încheierea Acordului între
Guvernul Republicii Populare Romîne și Guvernul 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste referitor
la statutul juridic al trupelor sovietice staționate 

temporar pe teritoriul R. P. Romîne
In Declarația delegațiilor guver

namentale ale Republicii Populare 
Romine și Uniunii Sovietice, sem
nată la 3 decembrie 1956 la Mos
cova, ambele guverne au arătat 
că existența blocurilor militare 
agresive îndreptate împotriva sta
telor iubitoare de pace, remilitari- 
zarea Germaniei occidentale, pre
cum și menținerea de către S.U.A. 
și alte state participante la Tra
tatul Atlanticului de Nord a 
numeroase trupe și baze militare 
in apropierea statelor socialiste, 
creează o amenințare pentru secu
ritatea acestor state. Cele două 
guverne au considerat că. în aces
te condiții, staționarea temporară 
de unități militare sovietice pe te
ritoriul Republicii Populare Ro
mine este indicată în vederea a- 
sigurării apărării comune împotri
va unei agresiuni posibile și este 
în conformitate cu tratatele și a- 
cordurile internaționale.

In scopul reglementării proble
melor legate de staționarea tem
porară a trupelor sovietice în Re
publica Populară Romină, au avut 
loc la București tratative între 
delegațiile guvernamentale ale Re
publicii Populare Romîne și Uni
unii Sovietice.

Delegația romină a fost com
pusă din : Gr. Preoteasa, ministrul 
Afacerilor Externe al R.P.R.. șeful 
delegației general colonel L. Să
lăjan ministrul Forțelor Armate 
ale R.P.R., A. Mălnășan. adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe 
al R.P.R., general locotenent I. 
Tutoveanu. adjunct al ministrului 
Forțelor Armate ale R.P.R,, l. Gh. 
Maurer, directorul Institutului de 
Cercetări juridice al Academiei 
R.P.R., general maior de justiție 
Gh. Bucșan. procuror militar prin
cipal.

La tratative a mai participat un 
grup de experți romini.

Delegația sovietică a fost com
pusă din: A. A. Gromiko, minis
trul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
șeful delegației, mareșalul Uniunii 
Sovietice G. R. Jukov, ministrul 
Apărării al U.R.S.S., general de 
armată A. I. Antonov, I. K. Zam- 
cevski, șeful Direcției a V-a Euro

butează în reprezentativa A șl u- 
nul care revine după o absență de 
citeva luni. Acesta e Baulon, un 
vechi internațional de la Bayon
ne, care va juca acum în linia a 
doua a grămezii in locul lui 
Hoche, necorespunzător în ultimul 
timp. Linia a doua probabilă a națio
nalei va fi deci Baulon — Cela
ya. Cei tineri: Darracq (Dax), 
va juca în linia a treia în locul 
lui Carrere (obosit) • Vignes (Ra
cing) va debuta tn centrul liniei 
de trei sferturi în locul lui Bo
niface (rănit) ; iar Maudit (Pe- 
rigueux) îl va înlocui pe Dupuy, 
actualmente ieșit din formă. Toți 
trei, și în special ultimul, sînt 
mari speranțe ale rugbiului fran
cez, autentice revelații ale actua
lului sezon. Maudit, în vîrstă de 
22 ani, a mai jucat de altfel in 
selecționata B a Franței. Dacă 
echipa va corespunde in jocul cu 
Italia, atunci e foarte probabil că 

pene din M.A.E. al U.R.S.S., A. N» 
Nikolaev, director adjunct al DI* 
recției Juridice și a Tratatelor di» 
M.A.E. ai U.R.S.S., colonel de Jus* 
tiție K. N. Novikov, locțiitorul pr»* 
curorului militar principal.

La tratative a mai participat u» 
grup de experți sovietici.

Tratativele au decurs într-o at* 
mosferă de sinceră prietenie și de
plină înțefegere reciprocă.

Ca urmare a acestor tratative^ 
la 15 aprilie 1957 a avut loc sem
narea Acordului intre Guvernul 
Republicii Populare Romîne și Gu
vernul Uniunii Republicilor So* 
vietice Socialiste referitor la sta* 
tutui juridic al trupelor sovietic®' 
staționate temporar pe teritoriul 
Republicii Populare Romîne.

Din partea Guvernului Republi
cii Populare Romîne Acordul ». 
fost semnat de: Gr. Preoteasa, mi* 
nistrul Afacerilor Externe, și i._ 
Sălăjan, ministrul Forțelor Ar* 
mate.

Din partea Guvernului Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialist® 
Acordul a fost semnat de: A. A. 
Gromiko, ministrul Afacerilor Ex* 
terne, și G. K- Jukov, ministrul 
Apărării.

La semnarea Acordului a* 
fost de față:

Din partea romină: Chîvt» 
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. R., Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al 
C.C. al P.M.R., Emil Bodnăraș, 
Alexandru Moghioroș, Petre Borilă, 
Miron Constantinescu. Ștefa* 
Voitec, Alexandru Bîrlădeanu vice* 
președinți ai Consiliului de Miniștrf 
ai R.P.R., alți membri ai guvern»* 
lui, precum și funcționari supe* 
riori ai Ministerului Afacerilor 
Externe și Ministerului Forțelor 
Armate.

Din partea sovietică: A. A— 
Epișev, ambasador extraordinar șt 
plenipotențiar al U.R.S.S., In R®* 
publica Populară Romină, pers®* 
naiul diplomatic al Ambasade^ 
generali și ofițeri ai Armatei So* 
vietice.

București, 15 aprilie 1957 

nu vor mai surveni schimbări ®« 
sențiale in formația naționalei. I» 
orice caz, din echipa care va veni 
la București nu vor lipsi desigui 
jucătorii „mari" — Dufau, M. 
Prat, Domenech, Celaya, Barth® 
și alții. Pe toți îi vom cunoașt® 
însă în mod precis doar cu 15 zii® 
înaintea partidei din Romînia.

In încheiere țin să vă spun că. 
Franța va deplasa la București a. 
echipă despre al cărei joc puteți' 
fi siguri că va fi la înălțime»*, 
reputației ei. Mai ales că tineretul! 
e dornic de a realiza fapte mari...** 1 
și-a încheiat comunicarea Robert 
Barran

★
O telegramă sosită ieri di» 

Londra, de la Federația engleză 
de rugbi, confirmă venirea 1» 
București, în primele zile ale Iu* 
nii mai, a unei foarte puternic^

(Continuare în pag. a 8-a), ■„



rn orice reportpj sportiv, sta
dioanele fremătlnd de fiorul 
mulțimii de spectatori la o 

întrecere pasionantă, terenurile a- 
dăpostmd însăși tinerețea, . repre
zentată prin sute șl sute de spor-. 
tivi, capătă, metaforic bineînțeles, 
o personalitate proprie, de ființă 
vie. Zeci de comparații dintre cele 
<mai reușite reflectă spectacolul 
inegalabil al tineretului pe sta
dioane... Odată cu terminarea 
^competițiilor insă, „teatrul" lor 
<de desfășurare pierde orice far- 
mec, din păcate nu numai pentru 
Vpectatort ci uneori chiar și pen
tru... gospodarii care îl au în 
‘grijă. Și, totuși, stadionul nu-și 
ipierde „personalitatea" odată cu 
plecarea tinerilor sportivi, ci și-o 
tchimbă doar, împrumutînd-o de 
'această dată pe cea a proprieta
rului său. Iar rîndurile de mai jos 
nu sînt decit o încercare de a 
Icreiona „personalitatea" priricipa- 
ielor baze sportive din Orașul 
îStatin privite sub acest al doilea 
aspect al ei...

ROADELE INIȚIATIVEI 
CREATOARE...

Cunoștința cu complexul sportiv 
iul Uzinelor de tractoare „Emst 
IThaknann" mi-a făcut aceeași plă
cere pe care ți-o oferă o con
versație cu un tînăr bine cres- 
tcui, frumos și inteligent, cu un 
Vidor pus sub cele mai fericite 
epuspicii. Vi se pare, poate, că 
(exagerez? Atunci să facem... pre- 
Vcent orile de rigoare. Pe locul unde 
taltă dată se întindea un teren cu 
(pretenții destul de hazardate la 
iiitlul de „stadion", există astăzi 
run stadion central, frumos gazo- 
mat, înconjurat de o tribună de 
(Circa 15.000 locuri, o sală mo- 
tdernă, un teren de volei-baschet 
teu tribună, pistă de atletism și 
iun teren de antrenament. Ritmul 
ide dezvoltare e de-a dreptul 'fiți- 
țpresionant. In ultimele 6 (ani 
is-a amenajat aci terenul de an
trenament (o adevărată pavăză 
ta integrității gazonului de f)e

-stadionul central, care n-ar trebui 
isă lipsească de pe lingă nici un 
\teren gazonat), s-a împrejmuit 
ttotul cu un gard de sir mă, s-a 
^construit o tribună de aproape 
\7000 locuri, ceasul de control fi 
(tabela de scor, culoarul di tre- 
icere a sportivilor, instalațiile teh- 
tnico-sanitare necesare etc. Com- 
iparafia cu un adeloscent devine 
\mai frapantă prin faptul că fini- 
(sarea este încă în curs. Dar gri
ja părinților continuă. Direcțiunea 
{director ing. Virgil Actariăh), 
comitetul de partid (secretar ing. 
I. Bordaș) și comitetul de între
prindere (președinte M. Roșiorul, 
cu sprijinul cărora frumosul com
plex sportiv a luat ființă exclusiv 
icu posibilități și fonduri locale, 
(sînt hotărlți să nu lase nimic ne- 
liermtnat. „Tînărul" nostru se ma Text și foto: V. ARNĂUTU

Puss a'ături, rezultatele inițiativei creatoare și cele ale delăsării devin și mai contrastante, tată cit de frumos arată stadionul 
■complexului sportiv al Uzinei de Tractoare, a cărui tribună a fast recent construită (stingă) și iată cit de jalnic e aspectul „stadio
nului" Energia Metrom (dreapta).

turizează pe zi ce trece. Dar, pen
tru desăvârșirea „educației" sale 
ar fi necesară o... bursă. De a- 
ceea solicităm, tn numele vredni
cilor gospodari care vor să și vadă 
baza întregită printr-un bazin 
acoperit (care ar fi unicul în 
Orașul Stalin) și prin amenajarea 
spațiului de sub tribune, accele
rarea acordării acelui fond mi
nim la care a fost redus un pro
iect mult mai costisitor, prin fo-

De ce să ieși pe puai tă, cînd 
gardul de sirenă al terenului de 
baschet situat în apropierea co
mitetului CE.S. îți oferă atîtea 
ieșiri mai... tentante?

lasirea în continuare a resurselor 
locale. Este pentru prima dată 
cînd ne facem ecoul unei astfel 
de cereri, însă o socotim perfect 
justificată și sperăm că forurile 
competente (Sfatul popular regio
nal, asociația și C.C.F.S.) vor 
ști să răsplătească astfel strădanii 
ații de lăudabile.

...ȘI CELE ALE DELĂSĂRII

In schimb, n-am fi dispuși să 
depunem aceleași stăruințe pentru 
un alt „tînăr" cu perspective de

Terenul de vo
lei-baschet din fru
mosul parc spor
tiv Dinamo este 
totdeauna populat 
de tinerii sportivi.

niilor foarte sumbre, din cauza 
lipsei de preocupare a „părinți
lor" săi, adevăr ați părinți vitregi 
care ha sini dispuși să facă nimic 
pentru „odrasla" lor. „Copilul": 
stadionul Energia Metrom, cu un 
fer#! arai de vreo doi ani tn 
vederea unei gazonări ce nu s-a 
mai făcut, cu un teren de volei - 
baschet devenit m fel de rtpa 
deasupra căruia pendulează, ame
nințător, un sttlp de telegraf .scos 
din... rădăcină, cu un aspect ge
neral deplorabil. „Părinții": co
lectivul Energia Metrom care aș
teaptă „sprijin de sus", asociația 
Energia care tolerează o astfel de 
situație. Viitorul: o rapidă cădere

pe bazele sportive
intr-o totală paragină, dacă nu se 
vor lua măsurile necesare.

TREABA BUNA, DAR 
INCOMPLETA

0 altă cunoștință (relnoită) cu 
un stadion care a formai subiec
tul multor discuții; Stadionul Ti
neretului. Copil vitregit de foștii 
săi părinți (colectivul Locomo
tiva), era gata să-și dea obștescul 
sficșii cind „consiliul de tutelă" 
l-a dai în adopțiunea colectivului 
Energia Steagul roșu. Îngrijirile 
rapide și-au făcut efectul și astăzi 
stadionul central a devenit ceea ce 
trebuia de mult să fie, iar pista 
de atletism a reintinerit și a 
crescut cu... două culoare. Dar 
vai! Preocupările s-au rezumat 
numai la alît pînă acum, iar re
zultatul seamănă cu un costum 
format dintr-un splendid sacou, 
plus o pereche de pantaloni peti
ciți. Terenul de antrenament, te
renurile de volei-baschet, în ge
neral toată partea stingă a locu
lui afectat bazei sportive consti
tuie doar obiectul unor proiecte de 
viitor. Clnd vor fi ele puse In 
practică?

O CUNOȘTINȚA PLĂCUTĂ, 
DAR ȘI MULTE DEZILUZII

Mică dar foarte simpatică (ter
menul e propriu, deși pare cam 
curios în legătură cu o... ame
najare sportivă) este baza Dina
mo, care oferă nenumăraților ti
neri ce-o vizitează un teren de 
volei-baschet cu tribună, un mic 
bazin de înot, un teren de an
trenament pentru fotbal, o pistă 
atletică de dimensiuni reduse și 
gropi de sărituri.

Restul bazelor vizitate în această 
zi de aprilie dau impresia unor ade
văr ați „copii ai străzii", iar fap
tul că printre ele se numără te
renul „Strungul", frumosul fost 
teren de volei-baschet (proprieta
tea Energiei-Temelia) din imediata 
aprodere a sediului comitetului 
regional și orășenesc C.F.S. (!!!), 
baze situate în centrul orașului și, 
deci, foarte accesibile, agravează 
această situație. Unicul poligon de 
tir lipsit (docamdată cel puțin) 
de parabaluri și de ținte mobile, 
sala de sport și terenul de la 
școala de antrenori — neterminate 
de ani de zile — inexistența unui 
stadion tn apropierea uzinelor 
Steagul roșu și a cartierului mun
citoresc din preajma acestor uzi
ne, tergiversarea amenajării bazei 
de tenis a Flamurii roșii și alte 
situații asemănătoare sînt tot a- 
tîtea dovezi de lipsă a spiritului 
gospodăresc și a inițiativei colec
tivelor beneficiare. Fără discuție 
însă că și comitetul orășenesc 
C.F.S. și Sfatul popular orășenesc 
(secretar Sandu Romulus) care 
pare să fi uitat că are Impor
tante sarcini tn domeniul activi
tății sportive, au partea lor de 
vină în faptul că bazele sportive 
lipsesc intr-un oraș tn care (pa
radoxal, nu?) există suficiente 
baze sportive.

Concluzia? Se impune de la 
sine. Noi ne putem exprima 
doar o dorință: că o vii

toare vizită la Orașul Stalin, fă
cută cit mai curînd, să ne pună 
in fața di mai multor „cunoștin
țe" plăcute în genul complexului 
sportiv al Uzinei de tractoare sau 
al parcului sportiv Dinamo.

SPARTACHIADA DE VARA A TINERETtH,IR
Pregătiri, inițiative și intreceri
O bună parte dintre scrisorile 

primite de la corespondenții zia
rului nostru se aseamănă în con
ținutul introducerii: „Au începui 
întrecerile din cadrul Spartachia- 
dei de vară a tineretului"..

• Aproape toți elevii școlii pro
fesionale din Oțelul Roșu se nu
mără printre participanții la Spar
tachiada de vară. La atletism, În
trecerile pe clase sînt în curs de 
desfășurare; cite zece echipe își 
dispută întiietaLea la volei și bas
chet. După antrenamentele res
pective, numeroși elevi ai școlii vor 
începe întrecerile și la celelalte 
discipline cuprinse în programul 
competiției.

• Pe bună dreptate a relevat 
unul dintre corespondenții noștri 
frumoasa inițiativă a câtorva hand
baliste fruntașe din Orașul Sta
lin: Maestra emerită a sportului 
Ana Stark dă o prețioasă contri
buție la pregătirea tehnică a unei 
echipe de handbal înființată de 
curind în cadrul colectivului Pro- 
gresuil-UJ?.M.V. De asemenea, ju
cătoarele Annemie Bosch, Ana 
Batschi și Anelise Elsen îndrumă 
pregătirea unor echipe de hand- 
bal recent alcătuie în comunele 
Cristian, Slnpeiru și Hălchiu.

• Din cele 54 cercuri ale colec
tivului sportiv FI. Roșie-comerț, 
din Capitală, un număr de aproa
pe 3.000 tineri și tinere s-au în

Pe stadionul Republicii a avut loc ieri după amiază deschiderea 
festivă a celei de a IV-a ediții a campionatului de fotbal interteatre, 
competiție ce se desfășoară tn cadrul Spartachiadei de Vară a Tine-. 
rCtului.

In fotografie, George Vraca, artist al poporului și laureat al 
Premiului de Stat, rostind cuvîntul de deschidere.

Campionatele universitare
9 Săptămîna trecută au conti

nuat în București întrecerile din 
cadrul fazei de zonă a campiona
telor universitare. De joi au in
trat în competiție și voleibaliștii, 
întrecerile de volei au fost însă 
mai slab popularizate, decît cele
lalte discipline, din care cauză nu 
s-au prezentat în concurs decît 
foarte pu{ine echipe. Menționăm 
de asemenea că întrecerile studen
ților voleibaliști nu s-au ridicat 
la un nivel tehnic satisfăcător, me
ciurile desfășurându-se mai mult 
sub semnul dîrzeniei, singurul fel 
al echipelor fiind acela de a ob
ține victoria. Iată și rezultatele 
tehnice înregistrate:

Fete: Institutul Agronomic — 
Institutul Politehnic 3—0 ; Insti
tutul Medico Farmaceutic — Insti
tutul de Arte 3—0 ; Institutul de 
Căi Ferate — Institutul de Cons
trucții 2—3 ; Institutul de ArhT 
tectură — Institutul Maxim Gorki 
3—0; Institutul de Construcții — 
Institutul de Arte 3—0; Băieți: 
Institutul de Cultură Fizică —- 

scris pe listele de participant! la 
Sparitachiada de vară. Ei își asi
gură o bună pregătire fizică —• 
sub îndrumarea unor tehnicieni 
de specialitate — pe bazele spor
tive din Str. Veseliei și de la Ia»: 
cui Tei. Intr-un ritm susținut sa 
desfășoară, îndeosebi, antrenamen-. 
tele voleibaliștilor și fotbaliștilor 
care vor începe în curînd meciu
rile din prima etapă a Sparta-: 
chiadei.

k
Așa cum e firesc, Spartachiada 

de vară a Tineretului constituie un 
obiectiv central în activitatea co-- 
lectivelor sportive de la orașe și 
sate. Se pare însă că unele colec
tive sportive nu vădesc operativi
tatea necesară în ceea ce privește 
pregătirea șî organizarea întreceri
lor. Experiența competițiilor popu
lare anterioare a arătat că obține
rea unul succes deplin impune o 
muncă organizatorică susținută în 
perioada primei etape a acestora. 
De aceea, se cuvine ca toate colee-i 
tivele sportive, activiștii și tehni
cienii de specialitate — ajutați de 
sportivii fruntași — să depună toa
te eforturile în vederea atragerii 
și pregătirii unoreît mai largi mase 
de tineri și tinere în Spartachiada 
de vară.'

I.S.E.P. 3—0; Institutul de Căi 
Ferate — Institutul de Mine 3—1; 
Institutul Pedagogic — Institutul 
Politehnic 3—0 ; Universitatea C. 
I. Parhon — Institutul Agrono
mic 3—0; Institutul de Construc
ții — Institutul de Arte 3—0.

Duminică a avut loc PriflUL 
meci din cadrul turneului fiuft’fei 
fotbal între echipele UniversfWfK^ 
C.I. Parhon și Institutului Medico- 
Farmaceutic.

Disputată pe stadionul Republi
cii, întîlnirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate — 1—1 
(1—1) — și a plăcut celor pre- 
zenți prin însuflețirea cu care s-a 
jucat. Au înscris Stan (min. 17) 
pentru Universitatea C. I. Parhon 
și Peulescu (min. 28) pentru 
I.M.F.

Cei prezenti au aplaudat dese 
ori jocul frumos al studenților 
Năstase, Qhită și Dobre (Univ. 
C. I. Parhon), Udrea, Cristea 'și 
Peulescu (I.M.F.). (O. Grumezea 
și S. Tudor — corespondenți).
• La Timișoara, etapa I a 

faze» de zonă a campionatelor 
universitare este în plină desfă
șurare. Pînă acum cea mai bună 
organizare a concursurilor a efec
tuat-o colectivul sportiv al Insti
tutului Politehnic, în cadrul căruia 
întrecerile au intrat în stadiul fi
nal. Este de subliniat însă că des
fășurarea campionatelor studen
țești se face foarte anevoios da
torită lipsei unei baze sportive 
corespunzătoare. Pentru succesul 
deplin al acestor campionate se 
impune acordarea unui sprijin e- 
fectiv colectivelor sportive studen
țești din partea conducerii insti
tutelor cîf și a colectivelor spor
tive sindicale, în special în di
recția asigurării unor baze spor
tive pentru antrenamente și con
cursuri. (Sever Șerban — cores
pondent) .



%
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Selecțtonabtlu reprezentativelor ae voleS
Culorile echipamentelor

(in general) $i al echipelor
nntinnnln /în onanîall

pot fi pregătiți numai la colective

Zilele trecute venise vorba 
despre lupta sportivă în gene
ral și pasiunea cu care unii 
luptă pentru culorile sportive.

Discutând despre culori am 
ajuns la următoarele concluzii.

1. Expresia „a luptat pentru 
culorile colectivului" (sau aso
ciației) este valabilă numai ca 
figură de stil, deoarece rar în- 
tîlnim o echipă care să facă 
sport în culorile asociației res
pective.

2. Echipamentul, în special 
tricourile ce se găsesc în ma
gazinele specializate 
(I.D.M.S.), sînt de o platitu
dine ce poate îngrozi bunul 
simț.

3. Ințr-o echipă mai nume
roasă — să spunem una de 
atletism — apariția a doi atleți 
în același echipament este un 
fapt atît de rar, îneît consti
tuie, am putea spune, un... e- 
veniment.

4. Marea majoritate a țări
lor cu mișcare sportivă orga
nizată au un echipament unic 
pentru toate sporturile. Vom e- 
xemplifica:

U.R.S.S.: trkcou purpuriu, 
chiloți albi

Anglia: tricou alb, chiloți 
negri

Ungaria; tricou vișiniu, chi
loți a Ibi

negri

Olanda: tricou alb, chiloți
portocalii

Polonia: tricou alb, chiloți
roșii

Belgia: tricou roșu, chiloți

Franța; tricou albastru, chi
loți albi

Bulgaria: tricou roșu, 
albi

Suedia: tricou galben, 
albaștri

S.U.A.: tricou alb cu 
oblică, chiloți albi

Nu este în intenția noastră 
să redactăm o monografie asu-

chiloți

chiloți

dungă

Tenisul de

naționale (în special)
pra culorilor echipelor națio 
nale.

Credem însă că această con
stanță în alegerea echipamen
tului reprezentativelor naționa
le are și un anume tîlc psiho 
logic; ești legat mai mult de 
un sportiv sau o echipă care 
din prima ochire știi că ,.e a 
ta", decît atunci cînd febril 
consulți programul pentru a 
afla (dacă indică) în ce culori 
sînt „ai noștri".

Se pune întrebarea: ce cu
loare să alegem? In laborato
rul catedrei de psihologie a 
I.C.F. există afișat un tabel 
care arată că ochiul cuprinde 
cel mai bine și cel mai repede 
dintre toate culorile pe cea 
galbenă. Vederea periferică, 
adică așa cum se spune popu
lar cu „coada ochiului" cu
prinde mai bine și mai repede 
galbenul decît orice altă cu
loare.

Să ne gîndim a clipă la 
crearea reflexelor condiționate 
în echipele naționale cînd toți 
jucătorii se vor obișnui in a 
știi că galbenul e un partener.

Al treilea argument ar fi și 
de ordin economic. Echiparea 
loturilor reprezentative făcîn- 
du-se odată pentru totdeauna 
în aceeași culoare, s-ar realiza 
însemnate economii.

Iată de ce propunem ca echi
pamentul pentru toate echipele 
naționale (cu excepția ciclis
mului) să fie identic și anume: 
tricou galben, cu dungă trico
loră și stemă, chilofi roșii iar 
acolo unde 
albastre.

Poate că 
de stabilire

e cazul jambiere

această propunere 
a culorilor, așa 

cum am făcut-o noi, ar nece
sita discuții, dar in fond soco
tim că se poate discuta și apli
ca unificarea culorilor echipe
lor naționale.

G. FLORIAN

masa clujean in
pentru 
un an 

a-

Iu

Jocurile din ultima etapă 
campionatelor de volei — dar 
solut toate — au demonstrat (mai 
era nevoie ?) că satisfacțiile u- 
nor comportări excelente și aie 
unor rezultate remarcabile nu sînt 
hărăzite decît echipelor care mun
cesc serios, atent și cu modestie 
la antrenamente, jucătorilor care 
dau ascultare deplină antrenorilor 
și văd în ei pe adevărații lor în
drumători. Cel mai elocvent exem
plu ni-1 oferă...

Nouă numai ca joc, nouă nu
mai în ceea ce privește concepția 
fiindcă — dacă ne gîndim bine —• 
cei care au apărut sîmbătă seara 
pe parchetul sălii Floreasca nu e- 
rau alții decît jucătorii care in 
urmă cu cîteva luni ne ofereau 
penibile demonstrații de volei 
de... plictiseală, proaste exhibiții de 
echipă care nu vrea să mai înve
țe nimic. Și această echipă juca 
prost și pierdea în serie. Dar 
iată că aceiași jucători — plus 
Corbeanu, o veritabilă speranță a 
voleiului nostru — ne-au de
monstrat acum trei zile un volei 
modern, variat, spectaculos. Cum 
a fost posibilă această schimbare ?

Prin nici o formulă miraculoa
să. Ci simplu: prin muncă, prin- 
ambiție. Socotim că rolul princi
pal al acestei reveniri a formației 
militare pe primul plan al vo
leiului nostru îl are antrenorul e- 
chipei — prof. V. Tibacu — unu! 
dintre entuziaștii și valoroșii r.oș 
fri tehnicieni care a avut răbda
rea, perseverența și încrederea de 
a lupta pentru întronarea în ca
drul secției a unei noi concepții 
despre pregătire și a știut să al
cătuiască cel mai potrivit și mai 
sigur program de antrenament. La 
rîndul lor jucătorii — în 
cu căpitanul și antrenorul 
al echipei, Ștefan Roman 
înțeles că lucrurile nu mai 
merge așa și 
pus acum pe 
muncă și pe 
antrenamente.

lată ce se 
se lucrează atent în 
tivelor. Cu asemenea 
lei, echipele noastre 
ve ar avea numai

C.C.A., O ECHIPA „NOUA'

Blocajul
Locomotiva.

defectuos le-a îngreunat mult sarcina jocăiorilor echipei' 
~ ilustrează afirmația.

„Credeam că va fi un meci echf-4 
librat, de luptă, în care să învingă, 
jucătorii mai calmi, și-a începu? 
declarația antrenorul și arbitrul 
N. Sotir, — dar pe teren C.C.A. 
s-a impus categoric. Locomotiva 
s-a mărginit la o apărare dispe
rată dar necrgairzată. iar

pion ionul lui Pau non

fiindcă atunci jucătorii ar 
Ia meciurile internaționale 
pregătiți. Din păcate însă..

veni 
b!ne

LUCRURILE NU STAU BINE 
PESTE TOT1

jucătoare din alte co- 
au înțeles importanța 
antrenamentelor, 

că dacă
frunte 

secund
— a-- 
puteau 
trebuie

nu 
nu vor munci 
nu vor putea 
că astfei vor 

pregătire a e-

că accentul 
muncă, numai pe 

conștiinciozitate în

poate realiza dacă 
cadrul colec- 
secții de vo- 
reprezeniati- 
de cîștigat

ascensiune
Anul 1956 a înseninat 

tenisul de masă clujean 
de rodn'câ activitate. Spunem 
cest lucru pentru că rezultatele 
obținute de jucătoarele și jucăto
rii clujeni ne-au arătat cu priso
sință că ei s-au apropiat de frun
tașii tenisului de masă din R.P.R.. 
iar unii din ei i-au și ajuns. La 
terminarea ediției precedente a 
campionatului categoriei A, echi
pele clujene Progresul (masculine 
și feminine) au reușit să ocupe 
locul II în clasamentul j nai. Un 
merit deosebit în obținerea aces
tor rezultate îl are antrenorul 
Farcaș Paneth, care prin expe
riența și priceperea sa acumulată 
în decursul anilor a reușit să ri
dice o serie de jucători și jucă
toare, pină mai ieri necur.oscuți. 
Înseși rezultatele obținute de sec
ția de tenis de masă a colectivu
lui sportiv Progresul 
Cluj og'rndesc muma 
lui cît și a sportivilor 
chipe. ,.

Dacă cineva are curiozitatea să 
se deplaseze la sala de antrena
ment a colectivului Progresul, 
poate găsi zilnic r>e toți membrii 
secției printre care numeroși ti
neri care se pregătesc în. fiecare 
după-amiază sub directa îndru
mare a antrenor.iiui Paneih. Din 
cadrul acestei secții Jac parte ju
cătorii Vnnghel Gavnlescu, Gheor
ghe Cobîrzan. Andrei Demeter 
Maria Gavrilescu, Maria'Tompa, 
ca și alte elemente tinere și ta
lentate <a Dcina V::șcan, Lucia 
Gobîrzan, Adalbert Majthenyi, loan 
lndolean, Mircea 1 rențiu, Gheor
ghe Feller, etc. Dintre aceștia re
marcăm ao campionul R.P.R. la 
juniori Gh. Cobîrzan care a re
prezentat culorile țării în campio
natele europene neof ctale de ju
niori de la Onatija (R.PE. Iugo
slavia) unde s-a ciasat pe locul 
III și la competiția internațională 
pentru tineret de la Paris unde a 
cucerit vrimul loc. De asemenea, 
Maria Gavrilescu a ocupat locul / 
la unul d a - concursurile de veri
ficare a lotului recub’ican, iar 
Maria Tompa s-a clasat pe local 
II. Apoi. Lucia Cobîrzan a obținut 
locul II ia campionatele republi-

l

Poligrafie 
aritrenoru- 
accstor e-

cam 
locul 
cane 
cat. a 11-a, care' s-au desfășurat 
acum cît va timp la Ploeștl. Doina 
Vușcan împreună cu Lucia Cobîr- 
zan au cucerit la aceeași competi
ție și titlul probei de dublu fete. 
Desigur, nu se poate trece cu ve
derea frumoasa victorie realizată 
de echipa masculină in lata se
lecționatei R.P. Chineze, cînd s-a 
evidențiat în mod deosebit jucă
torul Gavrilescu, care a obținut 
trei victorii. Dacă tenisul de masă 
se bucură în orașul Cluj de r> 
largă popularitate în rîndul tine
retului, acest lucru se datorește și 
comisiei regionale care organi
zează numeroase concursuri.

O pepinieră de cadre o consti
tuie și școala sportivă de tineret 
condusă de antrenorul
Beko, unde activează peste 35 de 
tineri și tinere, din rîndul cărora 
s-au ridicat Majthenyi, lndolean, 
Frențiu, Donogan, Agneta Varga 
etc.

de juniori, iar Doina Vușcan
1 ia campionatele republi- 
rezervate jucătoarelor de

PREA

Andrei

Dar toate aceste realizări 
putea fi cu mult depășite dacă _ 
sociația Progresul ar da o impor
tanță mai mare dezvoltării tenisu
lui de masă in cadrul colectivului 
Progresul Cluj asigurlnd din timp 
baza materială. Același lucru se 
poate spune și despre organele com
petente, care repartizează pentru o- 
rașul și regiunea Cluj cote foarte 
mici de mingi.

Muncindu.se mai bine și înld- 
turindu-se lipsurile semnalate, te
nisul de masă clujean, ca aportul 
antrenorilor Farkaș Panetli, An
drei Beko, Gheorghe Gaspar și al 
instructorilor voluntari precum și 
cu sprijinul comisiei regionale de 
specialitate, poate dovedi prin re
zultatele ce le va obține și in viitor 
că organele conducătoare trebuie 
să-și îndrepte mei mult atenția 
spre activ tatea acestei ramuri de 
sport mult îndrăgită In orașul 
Cluj.

ar 
a-

Emil Bocoș 
(corespondent)

MULTE RATÂRI PENTRU UN
acest titlu să 
Cîteva cuvinte 

lămuri însă ra- 
vorba. In hand-

Este posibil ca 
pară de neînțeles, 
explicative vă vor 
pid despre ce este 
bai s-au „operat* de curind o serie
de modificări ale regulamentului 
de joc. Printre ele este și una care, 
în afară de faptul că rectifică for
ma semicercului, mărește și dis
tanta de la care se execută lovi
turile de pedeapsă.

Înainte, aceste lovituri, așa nu
mite de la 13 m. (în paranteză 
vom preciza, pentru cei mai puțin 
cunoscători în handbal, că ele sînt 
echivalente cu loviturile de 11 
de la fotbal) se executau de 
distanta cu care erau numite, 
cum, după noile modificări ale 
gulamentului, ele se bat de la 14
Deci, distanța a fost mărită doar 
cu un singur metru I Cu toate a- 
cestea, atît în etapa de duminică 
cât și în etapele precedente, numă
rul loviturilor de acest gen ratate

m. 
la 

A- 
re- 
m.

a fost îngrijorător de mare.
Nimic nu ilustrează mai bine a- 

ceastă afirmație decît cele câteva 
exemple pe care ni le oferă jocu
rile din etapa trecută. La Ploești, 
de pildă, în jocul Energia Ploești 
— Știința Timișoara echipa oas- 
pe a ratat nu mai puțin de 3 lo
vituri de la 14 m. (două prin Jude 
și una prin Viad). Faptul pare cu 
atît mai puțin explicabil cu cît 
este vorba de una din echipele 
noastre fruntașe, campioană națio
nală, unde nu pot fi aduse în dis
cuție scuze ea : lipsa de rutină, de 
tehnică sau de calm. De asemenea, 
în partidele jucate duminică au 
mai ratat lovituri de la 14 m. : 
Lucia Dobre (FI. roșie Sibiu), E- 
mfl Schneider (Energia Făgăraș), 
Ferenschutz și Jochmarm (Ener
gia Reșița)

Discutînd și cu unii antrenori, a- 
ceștia ne-au mai semnalat un as
pect al problemă! i jucătorii și ju-

GH. CORBEANU (C.C.A.)

este cauzată de lipsa 
în antrenamentele e- 
perioada pregătitoare, 
a pierdut în special 

blocajului ș! preluări-

Faptul a putut îi constatat de
seori In campionatul din acest 
an, dar în special la meciul C C.A.
— Locomotiva, în care jucătorii 
din lotul republican aparținînd e- 
chipei Locomotiva s-au prezertat 
in formă slabă. Și ei, ca și alți 
jucători și 
lective nu 
seriozității 
s-au gîndit
„acasă* nici în lot 
face mare lucru și 
prejudicia întreaga 
chipei reprezentative. Declarațiile
antrenorului de stat I. Takacs și 
ale arbitrului întâlnirii — N. Sotir
— care este în același timp an
trenor secund al lotului republi
can masculin, sînt elocvente în a- 
cest sens :

„S-a văzut, — ne-a spus antre
norul de stat, — că orice echipă 
care-și neglijează pregătirea în 
perioada corespunzătoare nu poate 
face față meciurilor grele. Con
sider că forma slabă a echipei 
Locomotiva 
seriozității 
fectuate în 
Locomotiva 
din cauza
lor și singurul jucător care a co
respuns a fost Păunoiu.

Leg comportarea echipei Loco
motiva în acest meci de principiile 
pregătirilor pentru Festivalul de 
la Moscova, care indicau colecti
velor să asigure tuturor jucători
lor o cît mai serioasă pregătire. 
Antrenorii unor echipe nu ș!-au 
dat deloc silința pentru a respec
ta principiul propus și din această 
cauză o serie de jucători șl ju
cătoare sînt în formă foarte sla
bă. Printre alții trebuie să amintesc 
de Ana Susan, Lia Vanya de ia 
Flamura roșie Cluj, Coste, Dră- 
gan, Cozonici de la Știința Ti
mișoara. Nicolau. Plocon de 
Locqpiotiva, ș. a.“.

tac a greșit deseori și nu a avut 
finalitate. Sînt total nemullus- 
mit de pregătirea componențelor' 
Iotului republican Ponova și Ni-- 
colau, care sînt departe de firma! 
lor cea mai bună. Singurul caret 
corespunde, dar numai în atac,, 
este Păunoiu. In general se ob
servă neglijarea pregătirilor dot 
colectiv ca mijloc de antrenament! 
pentru echipierii lotului națic-nai",.'

Fără comentarii... i

Mihai Sutiman 
și Margareta Teodorescife 
noii campioni de șah 

ai Capitalei

Ia

SINGUR METRU
căioareie se tem oarecum să exe
cute loviturile de la 14 m., invitin- 
du-se unii pe alții. Ascultfnd însă 
și „partea** cealaltă (jucătorii) am 
aflat că la antrenamente nu se 
insistă deloc ' pentru specializarea 
unor anumiți component ai echipei 
în executarea acestor lovituri. Fap
tul este probat și prin aceea că în 
timpul meciurilor, deseori am re
marcat că loviturile de la 14 m. sînt 
executate — pe rind — de mai 
mulți jucători.

Ușurința cu care a fost privită 
pînâ acum această problemă și de 
către antrenori, dar și de jucători, 
a dus la situații ca cele de care 
neam ocupat în aceste rîndurL 
Poate că se vor gîndi — însfîrșit 1 
— și unii și ceilalți că transforma
rea loviturilor de la 14 m. i-ar fi 
scutit de multe emoții... Așteptăm 
roadele acestui.. raționament pe 
cît mai curînd !

CALIN ANTONESCU

7 candidați de maestru și tot a tip® 
ju-cători de categoria I-a și-au dis
putat titlul de campion al Capitalei, 
pe anul 1956. Tinere talente ca Su- 
timan, Pavlov, Fischer sau Olteanu 
au fost animatorii acestui concura 
de-a lungul celor 13 runde, luptînd cu 
cîțiva reprezentanți ai vechii gene
rații: Kapucinschl, Zetlin, Andrițohx 
și Israilovici.

învingătorul acestei ediții este un 
șahist cunoscut, fost finalist al cam
pionatului republican: Mihai Șuti- 
man. El a cîștigat concursul cu o 
singură înfrîngere (la Rotaru) și o 
partidă pierdută prin neprezentara 
(la Pavlov). înregistrînd pe lingă 
cele 8 victorii numai 3 remize (Ka- 
pucinschi, Israilovici, Fischer).

Reprezentanții dinamoviști ML 
Pavlov și I. Fischer ocupă la egali
tate locurile H și III cu 8V2 puncte. 
Al ți «Soi tineri urmează în continua-* 
re: Gh. Rotaru și S. Olteanu ambii 
cu 77? puncte. In rest clasamentul 
se prezintă astfel: 6. H. Katpucmschl 
7 p.; 7. H. Kandel 6’/, p.; 8. N. ArK 
drițoiu 6 p.; 9. D. Gram 57s P-i 
L. găteli, G. I~_____ , “ ~
ghinâ și L. Zetlin toți--- -------- -w
puncte; 14.

Nlcoloanu, c. Bozdcx 
îetlln toți cu cîte M 

H. Israilovici 47-

★
desfășurării ultimelorIn urma _ ___

partide întrerupte, clasamentul defi-* 
nitiv al finalei feminine are urmă* 
toarea configurație: 1. Margareta 
Teodorescu 8 p.; 2-3. Elena Sigalas 
și Elisabeba Ionescu 7’/2 P-i 4- Lidla 
Giuroiu 61/? p.; 5. Irina Tzitron • 
p.; 6. Sanda Filipescu 51/? p.; 7-8. 
Rodica Reicher și Rodica Manolescu 
5 p.; 9-10. AlejOTxLra Nicolau și Ve* 
turla Simu 4 p.; 11-12. Maria Tama- 
panov și Natalia Iliescu 37? (La 
punctaj egal, ordinea este dată dupi 
coeficientul Soneborn-Berger).

D. Munteanu-coresposident

Muncindu.se


Dinu Petre 
în Cupa

Întrecerile de schi din 
Cupei R.P.R. nu s-au bucurat de 
un timp 
Iternică, 
Zreuinat 
rialomul 
diisputa.

In probele de fond, găzduite de 
platoul de la Piatra Arsă, eviden
țiem, în primul rînd, victoria lui 
Dinu Petre la 10 km., care a re
editat astfel performanța din pri
ma etapă a competiției. La fețe, 
Elena Zangor a învins categoric, 
la o diferență elocvență, luîndu-și 
astfel revanșa pentru înfrîngerea 
*u ferită săptămîna trecută din 
partea concurentei M. Arvay.

I.ată acum rezultatele înregis
trate sîmbătă șl duminică, în a 
«doua etapă la fond și prima la 
probele alpine:

SENIOARE 5 km.: 
Zangor (C.C.A.) 26,23; 2. M. Ar- 
Viay (Energia) 27.27; 3. St. Bot- 
cariu (Dinamo) 27.46; 4. E. Kp- 
Vaci (Voința) 28.39; 5. A Bilfes 
((Voința) 28.49; 6. I. Balaș (Pro
gresul) 28.58. Diferență de nivel: 
1100 m. Au participat 18 concu
rente.

SENIORI 10 km.: 1. Dinu Pe- 
ftre (Voința) 40.21; 2. M. Aldescu 
j(Dinamo) 40.25; 3. *
UC.C.A.) 40.35; 4. C. 
Wergi.a) 40.55; 5.
((C.C.A.) 41.29; 6.--------
IfDinamo) 42.03. Diferență <ft tb-

dan nou învingător 
R. P. R. la schi

cadrul

favorabil. Ninsoarea pu- 
viscolul și ceaja au în- 
desfășurarea probelor, iar 
uriaș nici nu s-a putut

1. Elena

vel: 150 m. 31 concurenți, 2 aban
donați.

Seniori re km.; 1. Gh. 01- 
teanu (Dinamo) 58.35; 2. M. Al- 
descu (Dilnamo) 58.40; 3. Dinu 
Petre (Voința) 58.41.

SLALOM SPECIAL SENIORI: 
(probă desfășurată la cabana Ba
bele, 37 porți, 34 concurenți, 2 
abandonați) : 1. M. Bîră (C.C.A.) 

2. M. Enache (Dinamo) 
74.04; 3. Gh. Cristaloveanu (Di
namo) 75.01; 4. I. Let'eă (Dina
mo) 76.03; 5. I. Birsan 
76.04; 6. L Pandrea 
77.01.

SLALOM SPECIAL
RE (20 de porțî, 10 concurente, 4 
clasate): 1. M. Marotineanu
(C.CA.) 71.04; 2. S. Weber (Vo
ința) 80.07; 3. H. Welter (Ener- 
gfe) 83.03; 4. V. Albert (C.C.A.) 
87701.

Următoarea etapă a Cupei 
R.P.R. se dispută simbătă și du
minică, tot în Bucegi.

• c. 
tuhii

C. A. — Dinamo București tn prima zi a tu meului final al campions- 
• Amănunte in legătură cu jocul dintre re prezeotativele R. P. Romine 

și italiei.

73.09;

(Dinamo)
(C.C.A.)

SENIOA-

• Zilele 
la tragerea 
din turneul 
masculin. Și iată ce program au 
stabilit sorții:

19 aprilie: C.C.A. — Dinamo 
București, Locomotiva P.T.T. — 
Dinamo Oradea, Energia Bucu
rești — Progresul Arta, Ener
gia Cluj — Dinamo Tg. Mureș, 
Voința Iași — Știința Cluj, Știin
ța Timișoara — Progresul Orașul 
Stalin.

20 aprilie: C.CA — Locomo
tiva P.T.T., Dinamo București — 
Dinamo Oradea, Energia Bucu
rești — Energia Cluj, Progresul 
Arta — Dinamo Tg. Mureș, Voin
ța Iași — Știința Timișoara, 
Știința Cluj — Progresul Ora
șul Stalin.

21 aprilie: C.C.A. — Dinamo 
Oradea, Dinamo București — Lo-

trecute s-a procedat 
la sorți a meciurilor 

final al campionatului

I

Numeroase gimnaste s-au,în
trecut duminică dtipă-amia- 
ză în sala Dinamo din Capitală 
în cadruil ultimului concurs de 
verificare. Pe baza rezultate
lor obținute la această selec
ție se va alcătui echipa repre
zentativă a țării noastre, care 
va părăsi Capitala în cursul zi
lei de joi, cu destinația Praga, 
unde va întîlni puternica re
prezentativă a R. Cehoslovace.

In afară de gimnastele oare 
au evoluat duminică după- 
a miază (Elena Leușteanu- 
Teodoresțu, Georgeta Hitrmu- 
zache, Elena Mărgărit, etc.) 

concursul a mai fost interesant 
și prin noul sistem de‘ organi
zare care s-a dovedit mult mai 
spectaculos (întrecerea con- 
tinuînd fără „timpi morți", adică 
fără pauze între schimbările 
de aparate, încălziri lungi etc.) 
Ce n-a plăcut însă a fost
acompaniamentul muzical după 
care s-au executat exercițiile
lia sol. Eram obișnuiți eu o 
muzică plină, melodioasă, care 
să urmărească exercițiul șî am 
ascultat cu totul altceva, o 

muzică uniformă, fără melodie, 
un acompaniament care nu 
„mergea" și care a ridicat pe 
drept cuvînt □ întrebare : dacă 
există intenția schimbării mu
zicii de ce să nu fie schim
bată cu una mai bună ? Pen-

St. Qi£guș 
Enache (E- 
I. Cimpola 
L Sumedrew

Tinărul Cristian Popescu (Locomotiva P.T.T.) este gata să in
tervină în acțiunea de atac a impetuosului Emil Niculescu (C.CA.)

P.T.T., Energia Bucu- 
Dinamo Tg. Mureș, 

Arta — Energia 
Cluj, Voința Iași — Progre
sul Orașul Stalin, Știința Cluj— 
Știința Timișoara.
După cum se poate ușor constata, 
sorții nu prea... țin seama de 
tradiție. Altfel n-ar fi stabilit 
meciul C.C.A — Dinamo chiar 
din prima zi! Menționăm că în 
programul de mai sus primele 
două jocuri fac parte din tur
neul pentru locurile 1—4. urmă
toarele două pentru locurile 5—V 
și ultimele 
10—12.

Partidele
Floreasca. După toate probabili
tățile vor fi programate două me
ciuri dimineața și patru după 
amiază (sînt șase îcitîlniri pe zi). 
Și-acum, nu ne mai rămîne decît 
să așteptăm această veritabilă 
trecere în revistă a celor mai 
bune formații masculine.

• Intilnirea Romînia — Italia 
care va avea loc la 19 mai la 
București preocupă de pe acum 
forurile noastre de resort care 
au și luat măsuri în legătură cu 

această importanță întrecere. Vă 
comunicăm pe cele mai intere
sante dintre ele:

— meciul R. P. Romînă — Ita
lia se va desfășura, după toate 
probabilitățile, pe stadionul Repu
blicii. O veste îmbucurătoare: se 
va construi un podium care va fi 
așezat — se pare — în fața tri
bunei principale, asigurindu-se 
astfel și o desfășurare Ia un ri
dicat nivel a jocului și o bună 
vizibilitate spectatorilor.

— întîlnirea din're baschetba- 
liștii italieni și romîni va Ii tele
vizată și filmată. Un motiv în 
plus ca jocul să stîrnească inte
res.

eomotiva 
rești — 
Progresul 
Cluj, ”

două pentru locurile

vor avea loc în sala

— arbitrii meciului au fost de
semnați: Blanchard (Franța) șt 
Pojsvar (Cehoslovacia). Mențio
năm că ambii contează printre cei 
mai buni arbitri ai continentului. 
Blanchard a confirmat zilele tre
cute acceptarea arbitrajului. Se 
așteaptă și răspunsul arbitrului 
cehoslovac.

— organizatorii vor asigura 
din timp buletine de presă care 
vor informa cu tot ceea ce este 
în legătură cu această interesantă 
partidă internaționala.

— cîteva amănunte în legătură 
cu modul cum se vor pregăti cele 
două formații: jucătorii italieni — 
care de la plecarea antrenorului 
american Mac Gregor au trecut 
sub conducerea antrenorului echi
pei naționale feminine, Paratore 
— vor face un stagiu comun de 
antrenament la Milano; jucătorii 
noștri se vor pregăti sub îndru
marea antrenorilor Vasile Popescu 
și Alexandru Popescu. Aceștia 
vor da formă definitivă lotului 
după desfășurarea turneului fina] 
al 
Ve 
de
un

campionatului masculin. Aten- 
deci, baschetbaliști! Jocurile 

la 19, 20 și 21 aprilie vă oleră 
bun prilej de afirmare!

te

V.

tru ce tr.ebuie să se meargă 
îsiapoi ? Din punct de vedere 
tehnic, gimnastele au corespuns 
în mare parte (s-au prezentat 
numai exerciții liber alese). 
Mai sînt de corectat lucruri 
mărunte (prea multă alergare 
pentru executarea unor ele
mente acrobatice, brațele mai 
au gîteodată direcții neprecise, 
etc.), dar nu trebuie să uităm 
că ne aflăm Ia începutul unui 
an de muncă și că întrecerea 
care va cere gimnastelor să se 
afle în plină formă este pro
gramată peste cîteva luni (Jo
curile Sportive Internaționale 
Prietenești de la ' '
Iată acum rezumatele înregis
trate : I.
Teodorescu 36,69 p. 2. 
getă

3. Elena _
4. Sonia Inovan- Iovan 36,09 p
5.
6.

Moscova).

Elena Leușteanu- 
Geor- 

Hurmuzache 36,49 p; 
Mărgărit 36,36 p.;

Anica Kocsis 35,96 p.;
Emilia Vătășoiu 35,66 p •

7. Georgeta Popescu 35,19 p.;
8. Anastasia Ionescu 34,99 p.:

Ileana Petroșanu 34,89 p.; 
Agneta Wittemberger și 

Schlandt 34,36

9.
10.

Utta _
băieți locul I a fost ocupai de 
H. Orendi, urmat de St. Hai- 
galaș, L. Lakatos, A. Păcurarii, 
M. Bădulescu și I. Focht

La

•J

IN PATRU RINDURI
La cursa de marș „Cupa 

Poștașului” organizată de 
colectivul sportiv „Loco
motiva P.T.T.” toți pairti- 
cipainții (factori și facto
rițe) au avut o bună com
portare tehnică'.

Rapidă cursă, n-am ce spune» 
Și mă gîndesc ce bine-ar ți 

Pentru corespondența noastră. 
Dacă s-ar face... cinci pe zi!...

CARNET
O NOUA FORMULA 
A CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN 
ECHIPE

PE

Cen- 
lu-

„Cupa Dinamo” la tir

AVEM FRUMOASE PERSPECTIVE PENTRU
La poligonul Tunari s-a des

chis seria marilor concursuri in
terne de tir. „Cupa Dinamo" a 
chemat la start pe cei mai buni 
trăgători ai țării noastre. Timp 
de trei zile, ei ne-au dovedit că 
au folosit judicios perioada dintre 
J.O. de la Melbourne și data inau
gurării sezonului competițional o- 
ficial.

Mărturie stau performanțele bu
ne, unele excepționale, cu care au 
încheiat concursul fruntașii aces
tei discipline. Fără îndoială, dea
supra tuturor rezultatelor se si
tuează acel 600 p. din 600 posi
bile, realizat de maestrul sportu
lui Constantin Antonescu la ar
mă liberă calibru redus, 60 focuri 
culcat. Performanța sa este cu a- 
tit mai valoroasă cu cit ea a fost 
obținută în condiții atmosferice 
nefavorabile: vînt puternic și vre
me rece. Noul record republican 
(vechiul record era de 598 p. și 
aparținea trăgătorilor Iosif Sîrbu 
și Marin Cristea) are o valoare 
excepțională, fiind maximum de 
punctaj posibil de obținut Ia a- 
ceastă probă și egal recordului 
mondial oficial deținut de cana
dianul Ouellette, campion olimpic

atletic

ne-a arătat ca:

CONCURSUL DE LA TORINO
stabilit 

Seriozi- 
cu care

I Biroul Comisiei 
Itrale de atletism 
crează în aceste zile la 

Mefinitivarea regulamen- 
țtului de desfășurare a 
Campionatului republican 
țde atletism pe echipe. 
ISîntem informați că :m- 
jportanta competiție va 
tfi organizată în acest 
an după o nouă formu
lă, în sensul că la fie- 
•care etapă se vor întîlni 
Intr-un singur concurs 
■toate cele 9 echipe parti
cipante. Astfel, Ia star
tul fiecărei probe vor fi 
prezenți 18 concurenți. 
Această nouă formulă ri
dică problema găsirii 
unui sistem de punctaj 
corespunzător, care. în 
orice caz, sperăm să fie 
mai simplu decît cel de 
la ediția precedentă.

Intrucit s-a preconi
zat reducerea num iru
lui de etape de la 8 la 
6, este probabil ca pri
ma etapă să se desfă
șoare la 18 și 19 mai. 
iu Capitală.

211 CONCURENȚI LA 
„CIRCUITUL DE 

MARȘ LOCOMOTIVA 
P. T. T.“

celei de a 
a circuitului
Locomotiva

Succesul 
XII-a ediții 
de marș 
P.T.T. a întrecu^ toate 
așteptările. In ciuda 
timpului nefavorabil, la 
startul celor patru pro
be ale circuitului s-au 
prezentat 211 concurenți. 
Aspecte care se cuvin 
relevate sînt, de aseme
nea, buna organizare și 
numărul mare de factori 
poștali care au partici
pat la probele rezervate 
lor: 138, dintre care 20 
femei. A fost prezent șă

un reprezentant a1 co
lectivului Progresul Si
biu, vechiul mărșăluitor 
Vasile Fanea.

Principala cursa a zi
lei, cea de 20 km. pen
tru seniori, a pr.'ejuil 
o luptă pasionantă, în
tre cei mai buni specia
liști ai marșului. Din 
fața Poștei Centrale, 
de unde s-a dat startul, 
concurențll au mers în 
grup compact pină pe 
șoseaua Ștefan cel Mare, 
unde în frunte se află 
un pluton format
Teodosiu, Păcuraru. An
gliei, Liga si Barbu. La 
Arcul de Triumf, An
ghel nu mai rezistă tre- 
nei și rămîne. Situația 
este decisă abia pe ulti
mii metri. Pe Calea Vic
toriei, puțin înainte de 
sosire, Barbu și Păcu
raru se detașează, victo
ria revenind în cefe din 
urmă, la sprint, maes
trului sportului Ion Bar»

din

bu. Iată acum rezulta
tele : seniori (20 km.) : 
1. I. Barbu (Fl. r.) 1 h 
37:13,0; 2. 1. Păcuraru 
(Fl. r.) 1 h 37:15,0; 3. 
V. Teodosiu (Loc. P.T.T.) 
1 h 37:16,6; 4. Nicolae 
Liga (FI. r.) 1 h 40:29,0; 
5. Anghel Grigore (FI. 
r.) 1 h 41:41,0; 6. D. 

Chiose (Loc. P. T. T.). 
Pe echipe: 1. FI.
roșie; 2. Locomotiva
P.T.T.; 3. Surdo-muți.
Juniori: 1. A. Negvies- 
cu (surdo-muți) ; 2. E- 
Răducănescu (Dinamo);
3. D. Roateș (FI. rj;
4. V. Dobre (FI. r } Pe 
echipe: 1. FI. roșie: 2. 
Surdo-muți; 3. Dinamo. 
Factori poștali (4 km.) : 
1. I. Toma ; 2. C. Că-

Călin. 
km); 

du; 2.
; 3. E-

(recordul mondial a fost 
la J.O. de la Melbourne), 
tatea și conștiinciozitatea 
lucrează maestrul sportului Cons
tantin Antonescu sînt o garanție 
sigură că performanțele obținute 
în acest concurs și care dovedesc 
un îmbucurător ascendent de for
mă vor fi confirmate și cu prile
jul altor întreceri.

La armă liberă 
3x40, primele trei 
Antonescu 1162 p., 
p., H. Herșcovici 
foarte bune pentru început de 
sezon și ne vorbesc clar despre 
un lucru de o importanță deosebi
tă : plafonul rezultatelor fruntași
lor noștri a crescut considerabil, 
valoarea lor fiind acum egală cu 
a celor mai buni trăgători din lu
me. Și acest lucru nu trebuie pri
vit izolat. Clasa ridicată a celor 
mai buni trăgători din țara noas
tră va contribui, fără’ îndoială, 
la creșterea unei pleiade de ti
neri valoroși cu mari posibilități.

Performanțele la pistol viteză 
au fost în mare măsură viciate 
(pe a doua parte a întrecerii) de 
vîntul puternic care a însemnat 
un serios impediment în calea ob
ținerii unor rezultate la nivelul 
pregătirii viteziștilor noștri. La 
aceasta se mai adaugă și faptul 
că unii trăgători de pistol viteză 
(in special G. Lichiardopol și Ma- 
rin Dochiliță) și-au făcut modifi
cări esențiale la pistoale, pentru 
a le pune de acord cu noile pre-

ale regulamentului inter-

St.
(2

Radu ;

lin; 3.
Factorițe
1. Georgeta
Aurelia Dragnea ; 
milia Mehedinți. (Nico>- 
lae D. Nicolae —• cores
pondent).

calibru redus 
rezultate (C. 
I. Sîrbu 1162 
1160 p.) sînt

vederi 
național. Cu toate acestea, rezul
tatul maestrului sportului Zoltan 
Deak (60/579 p.), ca și cel al tră

gătorului Petre Mocuță (60/575 p.). 
sînt promițătoare.

Important pentru tirul nostru, la 
ora actuală, este ca fruntașii pro
belor de armă liberă calibru re
dus, pistol viteză și pistol preci
zie să ajungă la cea mai bună 
formă în intervalul de timp care 
ne-a mai rămas pînă la impor
tanta întrecere de la Torino. 
După cum am mai anunțat, Ia 
acest concurs participă reprezen
tativele Portugaliei, Franței, Spa
niei, Belgiei, statului Monaco, 
Italiei și țării noastre. Adversari 
de seamă pentru trăgătorii ro- 
mîni vor fi reprezentativele Ita
liei și Franței. Noi păstrăm șan
se mari (în cazul cînd vom de
plasa prima garnitură) să obți
nem locul I pe națiuni.

lată de ce în viitoarele mate
riale vom analiza în amănunțime 
pregătirea și comportarea trăgăto
rilor noștri, considerînd că ei au 
datoria și pot să obțină un succes 
de prestigiu în întrecerea interna
țională de la Torino. De altfel, 
primul concurs desfășurat pe po
ligonul Tunari (Cupa Dinamo), nu 
ne-a adus motive de îngrijorare, 
ci speranțe că, mergînd pe aceeași 
linie, a pregătirii conștiincioase, 
vom fi la înălțimea renumelui ti
rului din țara noastră.

NAUM

Maestrul sportului C. Antonescu, maestrul emerit al sportului 
Z. Sîrbu și maestrul sportului H. Herșcovici au realizat cele mai 
bune performanțe la armă liberă calibru redus, în cadrul Cupei 
Dinamo".



Pentru a lupta mai bine împotriva viatului, grupurile de cicliști 
pedalează în formă de evantai. R. Schuster, care a condus, îf ce
dează locul lui N. Vasilescu, pentru a trece, la adăpost, in urma 
grupului, (Foto: L. TIBOR)

DE CE DOI CÎSTIGĂTORI ÎN „CURSA SCÎNTEI”?

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

Pe la jocurile de categoria B

Constatări, explicații, aspecte și... formația etapei

A zecea ediție a „Cursei Scîn- 
teii“ a constituit și în acest an 
un important eveniment în ciclis
mul nostru, desfășurarea ei pri
lejuind o reușită popularizare a 
sportului cu pedale. Caracterul 
internațional pe care l-a avut, prin 
participarea cicliștilor bulgari, a 
mărit interesul pentru această tradi
țională întrecere.

Deși s-a desfășurat, în cea mai 
mare parte, pe o vreme nefavo
rabilă (vînt puternic, temperatură 
scăzută, ploaie), dinamismul cursei 
nu a avut deloc de suferit. Dim
potrivă. Media orară generală (37 
km.), cifră care depășește cate
goric mediile orare ale celorlalte 
ediții (deși traseul a fost mărit) 
este o mărturie grăitoare în acest 
sens. Cele patru etape (622 km.) 
au fost un serios antrenament în 
vederea ,,Cursei Păcii", servind 
totodată, și drept criteriu de a- 
preoiere în vederea selecționării 
reprezentativei noastre pentru ma
rea cursă care începe la 2 mai, 
la Prag®.

In ceea ce privește rezultatul 
tehnic al întrecerii, cititorii noștri 
au fost surprinși aflînd că aler
garea a avut, pînă la urmă, doi 
cîștigători. Fapt neîntîlnit (și ne
firesc} într-o probă pe etape. Dar 
mai surprinși au fost, desigur, 
cei 70.000 de spectatori, aflați 
duminică după-amiază pe Sta
dionul 23 August, care văzuseră 
pe St. Poreceanu cu ghirlanda 
de flori a învingătorului făcînd 
tradiționalul tur de onoare.

Cazul, fără îndoială, necesită 
comentarii. Regulamentul interna
țional prevede următoarele; în 
eaz de egalitate de timp, atașa
mentul se decide după locurile 
ocupate în etape (punctaj). Dacă 
există egalitate de timp și de 
punctaj (totalul locurilor ocupate 
în etape) clasamentul se hotărăș
te după locurile din ultima etapă. 
Este cazul să amintim că în 1951 
„Cursa Scînteii" a fost cîștigată 
de N. Maxim, la egalitate de 
timp, dar cu un punctaj mai bun 
decît C. Șandru, sosit primul 
în ultima etapă.

In urma trierU șl omologam ceior 
«25.767 variante depuse la concursul 
Pronosport nr. 15 din 14 aprilie 1957 
au fost stabilite următoarele premii:

Premiul i; ii variante cu U re
zultate exacte, revenind fiecăreia 
cite 19.594 lei;

premiul II: 157,94 variante cu 1# 
rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cite 1645 lei;

Premiul IH: 1854,45 variante cu 9 
rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cite 206 lei.

Deoarece nici la acest concurs nu 
a existat nici utn buletin cu 12 re
zultate exacte, suma de 101.250 lei 
din fondul total de premii se repor
tează pentru concursul următor.

Din discuțiile purtate zilele tre
cute, reieșea părerea unanimă că și 
concursul din 14 aprilie este ia fel 
de „tare” ca cel dinaintea lui.

Ca să ne convingem că așa este, 
să luăm în parte fiecare meci.

știința Timișoara — virtuala cîș- 
tigătoare a turului primei serii a 
„Cupei Primăverii" (cat. A) — are 
de susținut duminică pe teren pro
priu asaltul unei formații care — 
după cit se pare — vine puternic 
din urmă. Este vorba de Energia 
Ploeștl. Deși ploeștenii au înregis
trat în ultimele două etape victorii 
clare, noi ne îndoim că la Timi
șoara el pot obține mai mult decît 
un nunct! Și acest lucru ar fi o ve
ritabilă performanță! Energia ora
șul Stailn are de asemenea de sus
ținut o întâlnire dificilă cu Flamura 

roșie Arad. Dacă pentru prima forma
ție pledează avantajul terenului pro-

Anul acesta, organizatorii au 
stipulat în regulamentul cursei 
următoarele: în caz de egalitate 
de timp, clasamentul se va de
cide după situația din ultima e- 
tapă. Desigur, un paragraf in
complet și care nu corespunde 
regulamentului internațional. A- 
cest regulament a fost citit în șe
dința tehnică din ajunul probei 
și, deci, aprobat ca atare, de vre
me ce nu i s-a adus nici un fel 
de amendament sau modificare. In 
atare situație, trebuia aplicat re
gulamentul cursei ȘI NU ALTUL. 
Arbitrii s-au pripit, declarînd pe 
St. Poreceanu învingător (pentru 
că au aplicat regulamentul inter
național și nu pe cel al cursei} 
după care învingător apărea Du
mitrescu, care^ — în ultima eta
pă — îl depășise pe Poreceanu.

Dar, apoi, au intervenit discu
ții, mai ales că Poreceanu de
pusese contestație pe motiv că 
Dumitrescu scurtase drumul pe 
stadion. Insă și Poreceanu făcuse 
acest lucru, într-o oarecare mă
sură. Este clar că trebuiau amîn- 
doi penalizați. Or, nu s-a în- 
tîmplat aceasta. După lungi dis
cuții (de cîteva ore), în care nu 
a fost aplicat nici regulamentul 
internațional și nici cel al cursei 
(singurul valabil în cazul de față! 
a fost elaborată o decizie „sui 
generis": doi cîșligătcri.

Este, fără îndoială, o măsură de 
compromis care arată dt de defec
tuos sînt interpretate regulamentele. 
Faptul acesta trebuie să dea serios 
de gîndit și pune insistent problema 
unor mai atente studieri a regula
mentelor și, mai cu seamă, o mai 
mare exigență și atenție din partea 
delegaților colegiului de arbitri (și 
a subcomisiei de competiții, cînd 
se aprobă regulamentele diferite
lor concursuri.

EMIL IENCEC
Notă
In cronica apărută simbătă în zi

arul nostru, dintr-o informare su
perficială a subsemnatului s-a ară
tat că ciclistul Maxim l-ar fi îm
pins în șanț pe ciclistul Iliev. A- 
ceasta nu corespunde realității. In 
fapt Maxim a greșit comițînd o ire
gularitate tehnică sancționată, de 
altfel, conform regulamentului. Pre
cizăm totodată că abandonul ciclis
tului Iliev nu a fost justificat și s-a 
datorat unei enervări de moment.

EM. I.

^^onosport
priu, pentru secunda rutina constituie 
o armă de valoare și de aceea cre
dem că .,x”-ul nu trebuie neglijat 
Feroviarii bucureșteni — care au 
avut duminică ocazia să se convingă 
că un avantaj de două goluri nu-i 
suficient pentru ...o victorie — vor 
juca în deplasare cu Energia petro
șani. Echipa minerilor este greu de 
depășit pe teren propriu și ca atare 
pronosticurile noastre vor fl 1 și x.

După* trei meciuri din prima cate
gorie. participanții vor trebui să-și 
acorde pronosticurile pentru trei din
tre cele mai „tari’’ întîlniri din ca
drul cat. secunde. Meciurile IV, V și 
VI 'au o caracteristică comună: echi
pele retrogradate din prima cate
gorie vor înfrunta formații cu 
vechi state de serviciu în categoria 
secundă. De partea cui va fi victo
ria? Pînă duminică, cînd o vom ști 
cu precizie să încercăm să o apre
ciem. progresul Sibiu folosmdu-se 
de avantajul terenului propriu va 
încerca — și n-ar fi surprinzător să 
reușească — să treacă de Locomo
tiva Timișoara.

In măsură egală noi acordăm șan
se de victorie ambelor echipe. Nu 
vom spune însă același lucru și la 
meciul: Locomotiva Arad-Știința
Cluj în care o victorie a studenților 
o considerăm surprinzătoare dat 
fiind forma pe care o dețin acum. 
Deci, net avantaj pentru formația 
gazdă ca și în întîjnirea dintre Di
namo Bacău și Știința iași.

Următoarele șase meciuri sînt 
din cadrul campionatului francez. 
Liderul clasamemtului, St. Etienne

• Frig, vînt, ploaie (pe alocuri, 
zăpadă) în toate localitățile unde 
s-au jucat meciurite etapei a 11-a 
din „Cupa Primăverii" categoria B. 
O ambianță neplăcută și pentru 
spectatori, dar mai cu seamă pen
tru jucători. Și totuși, numărul ce
lor prezenți în tribune nu a scăzut 
față de etapa precedentă, iar jocu
rile au corespuns așteptărilor în cele 
mai multe cazuri Energia Reșița
— Energia Hunedoara (seria I-a), 
Energia C. Turzii — Energia Lu- 
peni (seria a Il-a), Dinamo Bacău
— Progresul Focșani (seria a III-a) 
și Locomotiva Constanța — Știința 
București (seria a IV-a) au fost 
cele mai interesante întîlniri. Alte 
meciuri au atins un nivel tehnic 
satisfăcător, dar — cum nu există 
pădure fără uscături — și în a- 
ceastă etapă am înregistrat jocuri 
slabe fie datorită stării impracti
cabile a terenului (FI. roșie Sucea
va — Locomotiva Gara de Nord,

Program aăptăminal *
Joi Ia București : Progresul — j 

Dinamo Orașul Stalin, Stadionul | 
Republicii, ora 16,45. '

Joi la Iași: Știința IMF —| 
Progresul Rădăuți.

Duminică la București, Sta- I 
dionul Republicii, ora 14,45: I 
Progresul CPCS — Știința Bucu- | 
rești (cat. C), ora 15,45: CCA I 
— Recolta Tg. Mureș (cat. A)'. }

Culese la Timișoara, dar vaiatrte, 
poate, și in alte părți...

• Acolo unde există grijă șl 
spirit gospodăresc, lucrurile merg 
bine. Aceasta se potrivește foarte 
mult terenului Progresul al cărui 
cîmp de joc se prezintă într-o 
stare bună. Păcat că lipsa de apă 
nu permite o mai bună îngrijire a 
gazonului.

• Aproape la fel de bine arată 
și cîmpul de joc al stadionului 
„23 August", ca urmare a repara
țiilor la care a fost supus. Ca 
să-și merite, însă, numele de sta
dion are nevoie și de tribune co
respunzătoare. Din nefericire, ni
meni nu mișcă un deget în acea
stă direcție.

• Conducerea Locomotivei pare 
inexistentă. Colegii lor de asocia
ție din Cluj, care au jucat la 7 a- 
prilie la Timișoara, au trimis cu 
patru zile înainte o telegramă a- 
nunfînd ziua și ora sosirii pentru 
a 11 se reține camere la hotel. Mă
sură de prevedere Inutilă! Cînd au 
ajuns la Timișoara, feroviarii clu
jeni au început să-și caute loc de 
dormit, pentru că timișorenii au 
uitat. Pînă la urmă au găsit ei 
un dormitor, dar — noaptea — 
din fotbaliști, clujenii s-au trans
format In... vînători de ploșnițe și 
de șoareci... Vă închipuiți cum 
s-au odihnit jucătorii Locomotivei 
Cluj!?! Atitudinea conducătorilor 
feroviari timișoreni nu ne miră; 
n-au ei grijă de ai lor, dar mi-te 
de musafiri—

va juca în deplasare cu Sochaux. 
Un meci în care după cit se pare 
pronosticul d« bază trebuia să fie 
„X” Nice—pare-se în formă slab'ă — 
are de înfruntat pe teren propriu o 
formație care nu a scăpat încă de 
emoțiile pe care le dă zona expusă 
retrogradării: Metz. Deși echipa 
oaspe s-a comportat bine în ulti
mele etape noi nu credem că poate 
obține mai mult decît un punct. 
Rgnnes, noua deținătoare a lanter
nei roșii, va juca „acasă” cu Tou
louse care este la ...adăpost de re
trogradare și în același timp destul 
de departe — ca șanse — de primul 
loc. Bazați pe aceste considerente noi 
Înclinăm să acordăm prima șansă 
gazdelor. Deși Reims a cedat du
minică surprinzător In fața echipei 
Sedan, noi îi acordăm totuși șanse 
pentru cel puțin un meci egal. în 
întîlnirea cu Nancy. Mulți vor fi 
tentați desigur să acorde prima șan
să gazdelor (Nancy). Noi credem 
însă că Reims nu a renunțat la lup
ta pentru primul loc și ca atare va 
lupta din toate puterile pentru vic
torie. In penultimul meci: Stras
bourg-Marseille, ultima formație ar 
părea favorită' prin prisma clasa
mentului. Cum Insă duminică a ce
dat la scor pe teren propriu în fața 
Iul Racing Paris, iar pe de altă 
parte Strasbourg a învins în depla
sare pe Monaco, credem că partici
panții nu vor greși dacă vor folosi 
în egală măsură și 1 și 2. ultimul 
meci: Sedan-Lens poate fi — pen
tru cei mai curajoși dintre dvs. — 
furnizorul unul solist: Sedam. Aceas
ta pentru două considerente: joacă! 
pe teren propriu și este In forma 
(1-0 cu Reims în deplasare). Cel mai 
precauți, pot însă să se gîndească 
la faptul că Lens— clasată pe locul 
secund dorește să-și consolideze 
poziția,

Recolta Reghin — Locomotiva 
Arad), fie din cauza comportării 
foarte slabe a unor echipe (Energia 
Uz. tr.Or. Stalin în meciul cu Ener
gia Arad, Locomotiva Cluj în Jocul 
cu Progresul Sibiu, Energia Cîin- 
pina în fața Energiei Moreni).

• Terenul desfundat, alunecos, 
nu a reușit să fie un impediment 
pentru formațiile mai tehnice, care 
combină precis, în viteză și șu- 
tează cu adresă și forță. Energia 
Moreni, Progresul Sibiu. Energia 
Arad au excelat din acest punct de 
vedere, independent de rezistența 
opusă de adversare. Am înregistrat 
în această etapă 37 de goluri (21 
marcate de echipele gazdă și 16 de 
oaspeți), revenind aproximativ trei 
goluri de mecf, ceea ce este un 
procent promițător njai ales față 
de condițiile în care s-a jucat.

• Surprizele etapei (înfrîngerea 
la scor a Energiei Uz. tr. Or. Stalin 
și meciul egal al formației Dina
mo Bacău în fața Progresului Foc
șani) sînt totuși... explicabile. Di- 
namoviștii sînt slab pregătiți, pre
zintă o formație „nesudată" și cu 
multe improvizații curioase (Cima- 
ru pe post de inter intr-un joc în 
care accentul trebuia pus pe atac), 
iar Energia Uz. tr. Or. Stalin con
tinuă să se comporte mult sub va
loarea jucătorilor care alcătuiesc e- 
chipa (Cicerone, Cioboată, Săuleanu. 
Ursu, Peter etc.). R. I.

In prima repriză echipa Dinamo a fost adesea pusă in dificul
tate de atacul Locomotivei, ceea ce a necesitat uneori intervenția 
interilor pentru a respinge acțiunile feroviarilor. Iată-l de pildă, pe 
Nicușor venit mult in urmă și degajînd balonul din fața lui Ene 
II, care scăpase de I. LazărțDinamo—Locomotiva 2—2).

Clasamentele „Cupei
Seria I

1. Locomotiva Iași
2. Progr. Rădăuți
3. Locom. Pașcani
4. Energia Bîrlad
5. Știința IMF Iași
6. FI. r. Botoșani
7. Progr. Dorohoi

Seria a II-a

1. Victoria Tecuci
2. FI. roșie Buh uși
3. Locom. Galați
4. Energia St. roșu

Bacău
5. Locom. Tg. Ocna
6. DUnamo Brăila
7. Energia Moinești

Seria a III-a

1. Energia Buc.
2. FI. roșie Giurgiu
3. Energia Galați
4. Energia Medgidia
5. Știința Galați
6. FI. roșie F.C.

București
7. Energia Constanta

Seria a IV-a

1. Energia
2. Energia
3. Dinamo
4. Energia
5. Energia
6. Ehergia
7. Energia

IV Cîmpina 
I Victoria 
Pitești
131
T-viște
Sinaia
Leordeni

Seria a V-a
1. Locomotiva Craiova
2. Știința Craiova
3. Energia Tg. Jiu
4. Energia Craiova
5. Loc. Tr. Severftn
6. FI. roșie Rm. Vîlcea
7. Progresul Corabia

Seria a VI-a
1. Energia IU Reșița
2. Progresul Brad
3. Energia 108
4. Energia Oțelul roșu
5. FI. r. 7 Nov Arad
6. Energia Constr. Arad
7. Energia 14

2 2 0 0 4:1 4
1 1 0 0 8:0 2
2 1 0 1 6:3 2
2 1 0 1 3:6 2
0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 2 1:4 0
1 8 0 1 0:8 0

2 2 0 (k 8:3 4
2 1 0 1 6:4 2
2 1 0 1 3:3 2

2 1 0 1 4:4 2
2 1 0 1 3:5 2
1 0 0 1 2:3 0
1 H 11:5 0

2 2 0 0 6:1 4
2 1 1 0 3:2 3
2 fl0 1 4:2 2
2 1 0 1 3:4 2
1 0 1 0 0:0 1

1 0 9 1 2:3,0
2 0 0 2 0:6 •

2 2 0 0 3:0 4
2 1 1 0 4:2 3
1 1 6 6 2:0 2
1 1 0 0 1:0 2
2 0 1 1 1:3 1
2 0 0 2 1:4 0
2 0 0 2 0:3 0

2 1 1 0 3:2 3 
1 1 0 0 2:0 2
2 1 0 1 5:2 2
2 1 0 1 4:3 2
2 1 0 1 4:6 2
2 0 1 1 2:4 1
1 0 0 1 0:3 0

2 1 1 0 4:1 3
2 1 1 0 5:3 3
2 1 0 1 3:3 2
2 1 0 1 1:3 2
1 0 1 0 3:3 1
2 0 1 1 1:2 1
1 0 0 1 0:2 0

Seria a VH a
1. Progresul Bistrița 2 1 1 0 8:3 3
2. Fl. r. Sf. Gh. 3 1 1 0 2:1 3

• Cel mai echilibrat și cel mal 
disputat meci a fost oferit de Lo
comotiva Constanța și' Știința Bucu
rești. Studenții s-au remarcat prin 
sobrietatea apărării și rapiditatea 
jocului, în timp ce adversarii lor 
au combinat mai spectaculos pe 
înaintare. Regretabil că în ambele 
cazuri, atacanții nu au avut finali
tate în acțiuni, Iar apărările au 
exagerat în durități.

• Rezultatele de duninică au de
partajat oarecum echipele din cla
samentele șerpilor-II, III și IV, dar 
au complicat foarte mult situația 
în clasamentul primei serii unde 
șase echipe totalizează acum cite 
două puncte. Duminică însă, este 
programat un prim derbi în această 
serie : Progresul Sibiu — Locomo
tiva Timișoara, joc între primele 
două echipe în actualul clasament 
și totodată, două formații cu în
dreptățite pretenții la categoria A.

• Și acum, folosind relatările 
corespondenților noștri privind ju
cătorii remarcați, iată o formație 
a etapei: Kelemen (Loc. Cluj) — 
Juhasz (En. Arad), Maior (Știința 
Buc.). Molnar 11 (Energia Mediaș) 
— Coidum (Loc. Constanța), Geor
gescu (Progr. Sibiu) — Ștefănescu 
(En. Moreni). Ban (En. C. Turzii), 
Ristin (En. Arad), Roman (Progr, 
Sibiu), Ciordeanu (En. Mediaș).

Primăverii” (cat. C)
3-4. Voința Tg. Mureș
3-4. Fl. roșie Cluj

5. Recolta Topiița
6. Energia VII
7. Progresul Turda

Seria a VIII-a
1. Recolta Slghet
2. Recolta Cărei
3. Progr. Satu Mare
4. Sinergia Oradea
5. Fl. roșie Oradea
6. Dinamo Baia Mare
7. Recolta Salonța

1 1 0 0 3:1 2
2 1 0 1 3r4i 2
1 o 1 0 1:1 1
2 0 1 1 2^ 1

2 0 0 2 2:10 0

2 11 0 5:1 3
2 1 1 0 3:2 3
1 f <F0 1:0 2
110 0 5:2 2
2 1 0 1 3:3 2
2 0 0 2 2:6 0
2 00 2 1:6 0

| Denis Xifando |
Fostul arbitru de fotbal Denis 

Xifando s-a stins din viață.
Talentul, competenta, obiectivi

tatea și autoritatea sa față de jtt-, 
cători și public, au făcut din De
nis Xifando un exemplu perma
nent pentru generațiile de arbitri 
care s-au succedat între anii 1930 
și 1945.

Denis Xifando a arbitrat nume
roase meciuri inter-țări, precum și 
unele din cele mai grele partide 
din „Cupa Europei Centrale1*, el a 
îndeplinit ani de-a rîndul func
ția de președinte al corpului de 
arbitri din țara noastră. După 
război, la Arad — unde își desfă
șura activitatea profesională — ei 
a dat un prețios concurs la reor
ganizarea colegiului local de ar
bitri. In ultimii ani, caracterul 
muncii sale profesionale l-a înde
părtat de activitatea sportivă, de 
care însă a continuat să se intere
seze pînă în ultimele clipe ale 
vieții. Denis Xifando lasă în urma 
sa regrete unanime.

UN GRUP DE ARBITRI 
DE FOTBAL



GALELE AMICALE DE BOX ÎȘI VĂDESC UTILITATEA
Astă-seară, in sala Floreasca, o nouă reuniune cu participarea

boxerilor fruntași

De pe planșele de scrimă

' Reuniunile amicale încep să se 
impună în gustul amatorilor de 
box. Și nici nu e de mirare: co
misia centrală și inspecția de spe
cialitate, inițiatorii acestei acțiuni 
cu adevărat lăudabile, depun reali 
străduiți pentru a asigura pro
grame de calitate, în măsură să 
satisfacă toate exigențele. De fie-’ 
eare dată, am avut de-a face cu 
meciuri deosebit de interesante, 
așteptate de multă vreme, cu fi
rească nerăbdare, de către pasiona
ta acestei populare discipl ne spor
tive. Ultima reuniune, de pildă, 
ne-a prilejuit reeditarea partidei 
dintre campionul republican Mihai 
Stoian și dinamovistul Ilie Drag- 
nea, precum și reapariția între 
corzile ringului a trei boxeri din ceî 
mai apreciați : Mircea Dobrescu, 
Gh. Fiat și Emil Cișmaș. Din pă
cate, organizatorii mi întîlnesc în
totdeauna înțelegerea cuvenită din 
partea asociațiilor, antrenorilor șî 
boxerilor. Programe alcătuite cu 
jricepere și grijă deosebită, pentru 
3 asigura calitatea galelor, se văd 
trunchiate din pricini diverse, anun- 
țîndu-se indisponibilități „de ultimă 
oră“, mai mult sau mai puțin jus
tificate. Socotim că este de datoria 
biroului comisiei centrale de a a- 
naliza cu seriozitate și spirit de răs
pundere această stare de lucruri și 
de a lua măsurile necesare. Pentru 
că, orice s-ar spune, este cu totul 
inadfmisi'bil să avem boxeri care 
nu apar în ring decît la campio
nate sau la competițiile „impor
tante* I

Ultimele gale amicale ne-au o- 
cazionat concluzii îmbucurătoare. 
Astfel, am remarcat forma bună 
în care se află unii dintre bo
xerii noștri fruntași (N. Mîndreanu, 
C. Gheorghiu, M. Stoian. Gh. Fiat 
ș.a.), ceea ce ne Îndreptățește să 
privim cu optimism apropiatul tur
neu al selecționatei Bucureștiului 
în Franța. Nu mai puțin important 
ni se pare faptul că, datorită aces
tor reuniuni amicale, s-au remarcat 
unii tineri pugiliști cărora, pînă 
mai ieri, nimeni nu le acorda un 
credit deosebit Duminică, de pildă, 
în fața campionultvi republican 
Emil Cișmaș, tînărul reprezentant

COPII INTRE W ȘI 15 ANI !
Vreți să alergați pe aceeași 

pistă pe care au alergat Zato- 
pek, Kuț și Williams, să aruncați 
din aceleași cercuri din care 
au ' aruncat Zîbina, Skobla și 
Ovsepian, să vă avîntați pe ace
lași loc unde au sărit Visser, 
Wiesenmayer și Galina Popova?

Atunci, nu 'aveți de făcut decît 
un singur lucru: joi 18 aprilie 
la ora 15, vă preaentajți la sta
dionul Republicii, unde, antre
norul Paul loan (îl cunoașteți, 
săritorul cu prăjina), vă va în
scrie pe lista parti cipanților la 
concursul pentru copii care va 
avea loc în aceeași zi cu începere 
de la ora 15.30. Copiii între 10 
și 12 ani se vor întrece la 30 m., 
înălțime și aruncarea mingii de 
oină; cei între 12-14 ani Ja 60 m.» 
înălțime și greutate; iar cei de 
14 și 15 ani, la 100 m., înălțime, 
lungime și greutate.

Premii dintre cele mai frumoa
se vor răsplăti pe primii cla
sați.

O REUȘITA DEMONSTRAȚIE 
. A GIMNAȘTILOR NEVĂZĂTORI

Sîmbătă după-amiază a avut loc 
o reușită demonstrație de gimnastică? 
executată de către sportivi nevăză- 
torl și organizată de către Asociația 
Orbilor din R.P.R. in cadrul demon
strației, s-au prezentat exerciții 
impuse la paralele, cal cu minere, 
bară fixă și ladă, exerciții liber a- 
lese la paralele, Larâ fixă, ladă și 
sol, precum și piramide (la paralele 
și cal cu minere). Demonstrația s-a 
bucurat de mult succes, exercițiile 
fiind viu aplaudate de către specta
tori.
INTÎLNIRE DE HOCHEI PE IARBA

Duminică dimineața s-a desfășurat 
pe stadionul „23 August” partida 
amicală de hochei pe iarbă dintre 
echipele Știința I.C.F. și Progresul 
Gheorghieni, terminată cu scorul de 
1-1 (1-1). Ambele echipe au dovedit 
o bună pregătire fizică, luptînd cu 
multă dîrzenie. Scorul a fost des
chis de oaspeți care au înscris prin 
-Butiurcă'. egalarea fiind adusă de 
Berbecaru.

S-au evidențiat Popescu Ion. Paș- 
ealău și Samur de la Știința și 
Kary, Butiurcă și Almassi I de la 
Progresul.

ACTIVITATEA LA LUPTE
Duminică s-a desfășurat în Capi

tală faza orășenească disi cadrul 
campionatelor individuale de lupte 
clasice pentru juniori. Din cei 74 
de participant, pe primele locuri 
1a cele 10 categorii s-au clasat: 50 
kg. Drăgan (Progr.); 53 kg. Safita 
(Energ.); 55 kg. Tobă (Progr.); 59 
kg. Jura vel (Progr.); 63 kg. Suta 
(T.D.), 67 kg. Solcan (T.D.); 71 kg. 
Padea (Energ.); 75 kg. Scînteie

Meciul dintre Toma Tudor (în alb) și Pavei Enache a fost ex
trem de dinamic. Faza pe care o reproducem aci dovedește cu 
prisosinjă aceasta... (Foto: I. MIHAICA)

al asociației Voința, Ion Rosetti, a 
făcut o partidă curajoasă. El a iz
butit să-și pună de multe ori în 
dificultate adversarul, în special în 
reprizele 2 și 3, cînd a renunțat la 
atitudinea timorata de la începutul 
meciului Rosetti trebuie să depună 
eforturi pentru îmbunătățirea pre
gătirii sale tehnice, astfel ca vii
toarele sale evoluții în ring să 
confirme nădejdile pe care le pu; 
nem în el, după remarcabilul meci 
realizat în compania lui Cișmaș. 
In sfîrșrt, se cuvine sublimat pro
gresul înregistrat în arbitraj. Se 
pare că recentul curs de reîmpros
pătare a cunoștințelor (care mai 
continuă încă pentru aebitrii-jude- 
cători din Capitală) își vădește roa
dele.

★
Astă seară, începind de la ora 

19, sala Floreasca găzduiește o nouă 
reuniune amicală. A alege dintre 
meciurile programate, pe cel mai 
semnificativ, ni se pare extrem de 
dificil, întrucît fiecare își are im
portanța lui. Eventual, am putea 
da întîietate întîlnirii dintre „co
coșii* NICOLAE MÎNDREANU și 
CONSTANTIN GHEORGHIU, care

★

(Progr.); 80 kg. Țâranu (Progr.); 
grea: Teodorescu (T.D.)

După etapa a V -a, clasamentul 
campionatului republican de lupte 
clasice pe echipe, se prezintă astfel:

L Dinamo Buc. 12 12 0 0 173: 19 36
2. Energia S.M.

Ploești 12 11 1 0 136: 48 35
3. C.C.A. 12 11 1 0 122: 66 35
4. Ener. Reșița 15 9 1 5 126:102 34
5. Ener. Or. St. H 9 1 5 124:104 34
6. Progr. Lugoj 15 6 4 5 115:111 M
7. Energia Cluj 15 5 4 6 162:116 29
8. Voința Tg.

Mureș 15 6 2 7 107:125 29
9. Loc. Timiș. 15 5 3 7 109:123 28

10. Loc. Oradea 15 4 5 6 110:128 28
11. Dner. B . Mare 15 5 2 8 100:124 27
12. Ener. Huned. 12 6 1 5 96: 86 25
13. Din. S. Mare 15 4 1 10 88:140 24
14. Progr. Buc. 15 4 1 10 97:135 24
15. FI. r. Cluj 15 3 • 12 82:144 21
16. Fl. r. Arad 15 0 1 14 67:165 16

BILETE PENTRU BOX

Biletele pentru reuniunea de box 
de astă seară (sala Floreasca, ora 
19) se găsesc de vînzare la Agenția 
centrală Pronosport din cal. Victo
riei 9, la casele stadionului Dinamo, 
precum și la casa de bilete dim str. 
Ion Vidu.

CUPA „1 MAI” LA GIMNASTICA

Sîmbătă și duminică a avut loc 
în Capitală, un concurs de gim
nastică dotat cu cupa „1 Mai*, or- 
gal.izat de colectivul Recolta IPRO- 
FIL. Iată rezultatele înregistrate: 
FETE: 1. Locomotiva 274 p.; 2 FI. 
roșie 256 p.; cat. Il-a: Florica Șer- 
ban (Locomotiva) 51,10 p.; cat. IlI-a: 
Margareta Dima (FI. roșie) 52,15 p. 
BĂIEȚI: 1. FI. roșie Comerț 304.70 
p.; 2. Progresul F. B. 273,05 p.; 3.
Locomotiva 267,35 p.; cat. l-a: Jack 
Weiss (FI. roșie) 49,00 p.; cat. Il-’a 
Doicebai Ștefănescu (Locomotiva) 

53,40 p.; cat. IlI-a: Drag. Simionescu 
(Recolta) 52,00 p.

I. Kaufman-corespondent

ȘTIINȚA PE PRIMUL LOC IN CAM
PIONATUL DE ȘAH AL ECHIPE

LOR BUCUREȘTENE

întrecerea echipelor de șah bucu- 
reștene s-a încheiat. Dintre cele 8 
echipe, luptînd în faza doua a cam
pionatului republican, au fost de
semnate cele 4 reprezentante ale Ca
pitalei în semifinale. Știința (42 p.), 
Dinamo (36), Energia (35!/?) și Voința 
(29) vor reprezenta orașul București 
în pemultimă fază a campionatului 
R.P.R.

Așteptăm cu deosebit interes evo
luția echipelor clasate în semi fi
nale, la începutul lunii mai, în cele 
patru centre: București, Oradea,
Orașul Stalin și Bacău. 

vin după două recente victorii de 
prestigiu, realizate in fața reduta
bililor TOMA CONSTANTIN și — 
respectiv - VICTOR SCHIOPU. 
Vice-campionul olimpic GH. NE
GREA va acorda o interesantă re
vanșă rutinatului PETRE ZAHA- 
R1A. Nu mai puțin atractiv se a- 
nunță meciul dintre VAS1LE TIȚA 
și GH. MOISE. Se știe că, în ca
drul campionatului pe echipe, GH. 
MOISE a obținut o surprinzătoare 
victorie la puncte asupra campio
nului. Cine va fi de astă dată în
vingătorul ? lată o întrebare la 
care preferăm să răspundem după... 
meci 1 O partidă cu adevărat pa
sionantă se pare că va fi cea din
tre ȘERBU NEACȘU și „bătrinul" 
DUMITRU RIZEA. în care orice 
pronostic este hazardat. După fru
moasa victorie asupra lui MORA- 
RUȘ, dinamovistul PU1U NICO
LAE va încerca să treacă și de 
VASILE VINTILA, cunoscut ca un 
„puncheur* de valoare. In sfîrșit, 
VICTOR ȘCHIOPU, campionul ca
tegoriei cocoș, va suporta asaltul 
tînărului MARTIN FARKAȘ. In
tr-un cuvînt, o gală care merită să 
fie vizionată !

ȘTIINȚA ARAD — ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA t-t, LA RUGBI

In cadrul seriei a n-a a campio
natului categoriei B, duminică, la 
Arad, echipa Știința din localitate 
a obținut o performanță meritorie 
(0-0) în compania fostei divizionare 
A, Știința Timișoara. Rezultatul este 
cu atît mai valoros cu cît studenții 
arădeni și-au efectuat pregătirile In 
vederea campionatului, în condiții 
materiale deosebit de vitrege.

Natalia. romînească pe un drum nou
„Natația australiană are posibilități nelimitate de 

dezvoltare, deoarece în afara faptului că există nenu
mărate bazine, ÎNOTUL ESTE OBLIGATORIU IN 
ȘCOLI. Aceasta este baza succeselor realizate în 
ultimii ani de natația australiană, deoarece este cu
noscut că la înot contează extrem de mult ca antre
namentele să fie începute la o vîrstă cît mai fragedă. 
In Australia, am văzut copii chiar și de 5—6 ani 
înotînd sub supravegherea antrenorului."

Cuvintele de mai sus, spuse de antrenorul Iosif 
Toth la înapoierea sa de la Melbourne, sintetizează 
cît se poate de bine nu numai ..secretul" succesului 
în natatie, ci și tema... reportajului de față.

AM PROGRESAT SUFICIENT?
Așa cum am mai afirmat cu prilejul analizei acti

vității de anul trecut, putem spune cu toată certi
tudinea că natația romînească se află ia un nivel cu 
mult superior față de cel existent acum cîțiva ani. 
In ultimii cinci ani — atît cît a trecut de la construirea 
bazinului acoperit din Capitală — eforturile tehni
cienilor noștri de a aduce natația la nivelul unor 
ramuri sportive fruntașe, au fost încununate de suc
ces. In această perioadă, am avut satisfacția să ur
mărim evoluția lui Felix Heitz, Al. Popescu, Mihai 
Mitrofan, Adrian Oanță, Huber Bock, Maria Both, 
la înot, frații Wittemberger la sărituri și, in special, 
progresul evident al jucătorilor de polo pe apă, prin
tre care Aurel Zahan, Al. Marinescu, Al. Bădiță, Al. 
Szabo, L. Kelemen, G. Blajek, St. Kroner etc.

Se poate afirma deci că fată de condițiile existente, 
răspunsul la întrebare este categoric afirmativ. Mai 
există însă a doua posibilitate de a răspunde și ea 
se referă la saltul calitativ înregistrat în țara noas
tră, comparat cu valoarea performanțelor pe plan in
ternațional, Dacă ținem seama că în afară de Maria 
Both, AI. Popescu, Felix Heitz, M. Mitrofan' și A. 
Oanță nu mai avem nici un înotător care să se a- 
propie măcar de o cifră medie pe plan internațio
nal, răspunsul este — de astă dată — un catego
ric nu.

• Remarcaji cit de intensă este 
activitatea scrimei. De cîtva timp, 
nu trec multe zile fără să se 
desfășoare o competiție, fie ea 
cu caracter republican, fie de o 
amploare locală. Să sperăm că a- 
cest ritm de lucru — singurul 
capabil să rodeze trăgătorii, aco- 
modîndu-i cu diversitatea proble
melor ridicate de fiecare asalt — 
va fi menjinut și chiar dezvoltat 
în această perioadă pregătitoare 
pentru Întrecerile sportive priete
nești de la Moscova.

• Concurenții bucureșteni, de 
abia ieșiți dintr-un concurs in
tern de mare importanță (ne re
ferim la trăgătorii tineri care s-au 
reîntors sîmbătă-duminicâ de la 
campionatele de juniori de la 
Oradea).au fost duminică și luni 
angrenați în disputele de sabie 
și spadă din cadrul „Cupei Pri
măverii". Din desfășurarea între
cerilor reținem că sportivii fac 
față actualului ritm de concurs, 
în timp ce organizatorii se dove
desc depășiți. Numai astfel ne 
explicăm numeroasele dellciențe ale 
„Cupei Primăverii".
• întrecerea de sabie a reunit, 

duminică, 18 trăgători, mari și
r------- -------- ------------------

UN CINEMATOGRAF IN PARCUL 
SPORTIV DINAMO

In colaborare cu asociația 
sportivă „Dinamo", întreprin
derea cinematografică „Bucu
rești" amenajează în parcul 
sportiv „Dinamo" din șoseaua 
Ștefan cel Mare un cinemato
graf în aer liber cu o capaci
tate de peste 3.000 locuri.

Noul cinematograf în aer li
ber se va deschide în prima 
jumătate a lunii mai.

(Agerpres)

Jocuri de factură slabă în turneul 
celor mai bune „cupluri” la tenis

„Mica familie" a jucătorilor, ar
bitrilor și a celor cițiva spectatori 
nelipsiți, s-a întîlnit din nou, iert, 
pe terenurile Progresul F.B. Ce e 
drept, programul zilei n-a oferit 
prea multă variație : de dimineață 
și pînă seara numai și numai jocuri 
de dublu. Totuși, am răsuflat ușu
rați că, în sfîrșit, turneul de pre
gătire s-a pus pe picioare și Ia du
blu. Intr-adevăr, de cînd s-a pro
iectat acest turneu și pînă ieri, ti
nete echipe înscrise și-au schimbat 
componența de cîteva ori, iar du
blul Științei (Dancea, Slapciu) a 
fost pur șl simpiu scos din con
curs, deși susținuse sîmbătă două 
întîlniri, soldate cu tot atîtea vic
torii. Dar să trecem peste aceste a- 
mănunte, care dovedesc inconsec
vența organizatorilor, și să ne oprim 
asupra întîlnirilor desfășurate, tste 

mici, dintre cei mai buni din Ca
pitală. Disputa pentru întîietate a 
fost net dominată de reprezen
tanții echipei campioane, C.C.A., 
patru reușind să se claseze pe 
primele patru locuri (in ordine; 
Ion Istrate, Dumitru Mustață, 
Cornel Pelmuș și Constantin Ste- 
lian).
• Alături de cei patru de mai 

sus. o comportare foarte bună a 
avut-o Nicolae Ghilezan. cel mai 
în formă component al lotului de 
juniori. Și ceilalți sabreri selec- 
ționabili pentru „mondialele* de 
la Varșovia (Vasile Koșa, Ladis- 
lau Rohony și, chiar. Ion Szantho) 
au manifestat o pregătire cores
punzătoare.
• Concursul de spadă (desfă

șurat luni) s-a ridicat peste va
loarea ultimelor competiții și ca 
participare (21) și ca nivel teh
nic. Și aici, reprezentanții C.C.A, 
au obținut „partea leului" (5 fi- 
naliști din cei 9), deși trasatorul 
lor principal, Cornel Georgescu a 
fost eliminat în semifinale. A cîș- 
tigat, pe merit, Iosif Csillag, com
ponent al lotului de juniori, după 
baraj cu Mircea Baia.

• După terminarea concursului 
„Cupa Primăverii" a urmat me
ciul de categorie B, Voința Bucu
rești — Tînărul Dinamovist, în
cheiat cu următoarele rezultate • 
floretă fete 9-7; floretă băieți 
9-7; sabie 11-5. In etapa a IV-a 
din care a făcut parte această în- 
tîlnire, duminică în țară s au mai 
înregistrat rezultatele: Progresul 
II Oradea — Energia Tg. Mureș 
8-8 (floretă băieți). 12-4 (floretă 
fete), 6-10 (sabie) ; FI. roșie ~i- 
mișoara — Știința Cluj 9-7 (flore
tă fete și sabie), 10-6 (floretă 
băieți) ; FI. roșie Sibiu — Voința 
Orașul Stalin 10-6 (floretă fete). 
6-10 (floretă băieți) și 3-13 (sa
bie).

lucru știut că atît în întîlnirea de 
„Cupa Davis", cît și în cea cu echi
pa de. tineret, a Austriei, jocurile de 
dublu pot avea un rol hotărîtor în 
fixarea rezultatului final. Din pA 
cate, cele două cupluri asupra c ă
rora se îndreaptă atenția selecțio
nerilor, G. Viziru—Zaccpceanu și 
AL Viziru—T. Bădin, au prestat ieri 
un joc de slabă factură. Primii au 
învins greu pe tinerii Bardan și 
Georgescu, dar au vădit o dispo
ziție ceva mai bună în întîlnirea 
care a avut loc după masă, cil 
Cobzuc—Schmidt. Mult sub posibi
lități au evoluat AL Viziru și I. 
Bădin, care au trebuit să părăsească 
terenul învinși de două ori.

Azi de la ora 15,30, jocuri de 
simplu, dintre care se remarcă: 
G. Viziru— T. Bădin, Caralulis— 
Zacopceanu, Bardan—Georgescu.

DIN ANUL ACESTA...

...avem însă certitudinea că lucrurile se vor schim
ba mult în bine. Optimismul nostru își găsește expli
cația în măsurile luate recent de Direcția educației 
fizice din Ministerul Invățămîntului, în colaborare 
cu C.C.F.S., pentru lărgirea bazei de masă în na- 
tație. Mai precis, este vorba de introducerea obli
gativității înotului în rîndurile elevilor între 7—13 
ani, deocamdată pe perioada vacanței de vară. A- 
ceastă acțiune organizată, ca și faptul că elevii vor 
primi îndrumări din partea unor instructori și an
trenori cu experiență, vor duce la sporirea numă
rului de înotători (numai în București vor fi angre
nați, 4.000 de elevi), la o judicioasă selecție și, bine
înțeles, intr-un viitor pe care-1 dorim cît mai apro
piat, la îmbunătățirea reală a performanțelor.

In strînsă legătură cu această ultimă afirmație, 
trebuie să semnalăm și faptul că, tot din acest an, 
natația va avea rezolvată încă o importantă pro
blemă : aceea a bazinelor. Pînă la sfîrșitul anului, 
vom avea satisfacția să vedem inaugurate încă două 
bazine acoperite (Reșița, Oradea), care împreună cu 
cele „vechi" (din București, Cluj, Turda și Sibiu) 
și cu cele descoperite, aflate actualmente în construc
ție (la Timișoara, Tg. Mureș), vor spori posibilitățile 
de pregătire ale înotătorilor din țară.

Se pare că, în sfirșit, natația romînească va avea 
condiții optime de dezvoltare. Rămîne ca însufle
țirea și capacitatea profesorilor de educație fizică și 
a antrenorilor să atragă și, mai ales, să mențină 
într-o activitate continuă miile de elevi care vor 
îngroșa din acest an rînduriie înotătorilor, săritori
lor și jucătorilor de polo pe apă. In felul acesta, pe 
listele celor mai buni performeri mondiali nu vor 
mai figura numai cinci înotători romîni, ci un număr 
impunător de sportivi, care să reflecte roadele mă
surilor luate acum, adică crearea premizelor pentru 
formarea unei școli romînești de înot.



după doua etape in campio
natul U.R.S.S.

Caracterul dîrz al întrecerii din 
primele două1 etape ale campiona
tului U.R.S.S. se poate întrevedea 
și din faptul că doar 3 din cele 12 
echipe participante au rămas neîn
vinse. In general, primele meciuri 
au scos în evidență forma bună a 
echipelor din Moscova, care, deo
camdată, ocupă primele patru locuri 
tn clasament. Un start slab a luat 
echipa „Burevestnik** revelația cam
pionatului de anul trecut. Fără în
doială că numai după 2 sau 3 me
ciuri cîte au susținut echipele este 
prematur să tragem vreo concluzie.

Iată mai jos clasamentul la zi <1 
competiției :
Torpedo Moscova 
Dinamo Moscova 
Lokomotiv Moscova 
Spertak Moscova 
Spartak Minsk 
Dinamo Kiev
TSK-MO
Dinamo Tbilisi 
Aripile Sovietelor 
Zenit Leningrad 
Burevestnik.
Șahtior 
DESPRE 
VIȘTILOR

BERLIN . __ _ ________ ______
dacția revistei ,,Fussball Woche”).

După cum se știe, Dinamo Bucu
rești va susține două jocuri in com
pania echipelor Dynamo Berlin și 
Motor Magdeburg. Cele două for
mații germane sînt bine cotate în 
fotbalul din R.D.G. Dynamo Berlin 
are acum 6 formație cu mult mai 
Dună deeît cea de anul trecut. Echi
pa este alcătuită din elemente ti
nere, cu o bună pregătire tehnică 
și fizică. In momentul de față. Dy
namo ocupă locul al doilea în cla
samentul ligii I, avînd 8 puncte. In 
ultima etapă, dinamoviștii au termi
nate la egalitate 0-9 la Weimar cu 
echipa Lokomotive. Dintre jucătorii 
cei mai cunoscuți ai berlinezilor 
amintim pe internaționalii Schrotter, 
Schon și Klemm.

Foarte bine s-a prezentat pînă 
în prezent Motor Magdeburg. In 
cinci meciuri ea a totalizat 1» punc
te. In etapa de duminică Motor a 
cîștigat cu 1-0, în deplasare, in fața 
echipei Wolfen. Fără a avea inter
naționali, echipa din Magdeburg 
este alcătuită din elemente tifnere 
șl talentate care vor pune la o se
rioasă încercare echipa bucureș- 
teană.

★
In campionatul ligii superioare ‘a 

R.D. Germaine s-au înregistrat du
minică următoarele rezultate: Motor 
Zwlckau-Aktivist Brieske Senften
berg 1-0, Motor Jena-Fortschritt 
Weisenfels 1-0, Vorwăxts Berlin-Ro- 
tation Babelsberg 2-0, Turbine Er
furt- Rotation Leipzig 2-0, Lokomo
tive Stendal-Wismut Karl Marx Stadt 
2-1, Lokomotive Leipzig-Einheit 
Dresden 1-1, Motor Karl Marx Stadt- 
Chemie Halle Leuna 0-0. In clasa
ment conduce Motor Jena cu 8 P- 
(din 5 jocuri) urmată de Vorwărts 
Berlin cu 7 p. (din 4 jocuri) și Wis-
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DINAM.O-ADVERSARII
BUCUREȘTENI IN R.D. 
GERMANA

15 (prin telefon de la re

mut Karl Marx Stadt cu 7 p. (dfti 5 
meciuri).

DIETER BUCHSPIESS

DUMINICA IN CAMPIONATE...
PRAGA. — Cea de a V-a etapă a 

campionatului cehoslovac de fotbal 
a avut o desfășurare normală cu 
excepția meciului Banlk Kladno- 
Dukla Praga. După aproape doi ani, 
minerii din Kladno au suferit prima 
înfrîngere pe teren propriu cu 3-2. 
Iată celelalte rezultate: Slovan Bra
tislava-Banik Ostrava 6-1; Dynamo 
Praga-Dukla Pardubice 3-3; Ruda 
Hvezda Brno-Tatran Preșov 0-0; 
Spartak Trnava-Spartak Praga So- 
kolovo 9-0; Spartak Hradee Kralove- 
Ruda Hvezda Bratislava 2-L In cla
sament continuă să conducă Dukla 
Praga cu 8 p.

★
BELGRAD. — Etapa a XX a a 

campionatului iugoslav s-a caracte
rizat prin scoruri strînse. Steaua 
roșie a întrecut cu 2-9 pe Beog.-adski 
S.K., iar Radniciki Belgrad a dispus 
de Veiej Mostar cu 3-2. Vojvodina 
No vi Sad cu toate că a Jucat îln de
plasare a cîștigat cu 2-1 în fața e- 
chipei Spartak SuBotița. Partizan 
care a jucat la SkopUe a terminat 
nedecis cu Vardar: 1-1. In sfî.-șlt, 
Lokomotiva Zagreb a dispus cu 1-0 
de Hajduk Split. In clasament eon- 
tlțiuă să conducă' Steaua roșie Bel
grad cu 33 p. urmată de Vojvodi.xa 
cu 30 p-, Hajduk Split 24 p., Partizan 
23 p. etc.

♦
Duminică seara echipa Steaua ro

șie a plecat la Florența .în vederea 
meciului cu Fiorentina. Deaseme- 
nea, echipele Partizan șl Vojvodina 
Novi Sad vor susține meciurile de 
campionat în cursul zilei de miine 
întrucît duminică participă la un 
turneu care se desfășoară ia Buda
pesta.

Polonia Bytom-Lech Poznan 
Ruch Chorzow-Gomik ~ " 
Stal Sosnowiec-Gomik 
Legia Varșovia-Gwardia Varșo- 

4-3; L.K.S. Lodz-Lechia Gdansk 
Wisla Krakow-Budowlazie Opoie

Rad lin 
Zabrze

La Praga, Hodonin șî Bratislava, printre prieteni
Bratislava 14 (prin telefon de 

la trimisul nostru).
Vizita delegației de luptători 

romlni a stîrnit un viu interes în 
rtndurile iubitorilor, de sport din 
R. Cehoslovacă. In afara primi
rii excepționale care ni s-a făcut 
aiît la Praga cît și în orașele 
Hodonin și Bratislava, mărturie 
stă și faptul că prima întîlnire, 
desfășurată între reprezentative
le R.P. Romîne și R. Cehoslova
ce, a fost televizată în întregime. 
De asemenea, amatorii de pro
nosticuri sportive au întîlnit pe 
buletinele de acum două săptă- 

mîni și acest important meci; 
care, se știe, a luat sfîrșit cu sco
rul de 6-2 în favoarea luptătorilor 
romîni. Nu voi intra însă pe făga
șul cortsiderațiunilor tehnice (care 
se impun după un astfel de tur
neu), ci 
camdată, 
lese în

Praga, 
văluit o 
sale comori. Pe 
am vizitat cîteva monumente ale 
arhitectonicii străvechi. Catedrala 
Sf. Vit, construită în sec. XVI, 
ne-a uimit prin frumusețea vi
tratelor sale, despre care se spu
ne că sint cele mai frumoase din 
Europa. In apropiere de ea se află 
o biserică vestită prin melodioa
sele sunete ale clopotelor sale. In 
fiecare zi, la ora 10 a.m. suie și 
sute de vizitatori vin aci să as
culte cîntul clopotelor Loretel 
(așa U se mai spun), rod al mă
iestriei făurarilor cehi. Tot în a- 
ceasiă biserică am văzut o cruce

de aur pe care se află 6522 dia
mante. Povestea ei, foarte intere
santă, mi-a spus-o un tinăr ceh. 
Iat-o:

„In vremuri de mult uitate, se 
afla pe aceste meleaguri o conte
să din casa de Kolovrat. Nu spun 
poveștile bătrînilor dacă era sau 
nu frumoasă, dar măritișul ei a 
întârziat mult, dincolo de granița 
celor. 50 de ani. Și cînd a reușit 
totuși să-și găsească tovarăș de 
viață (număra 53 de ani) a ținut 
ca nunta să rămînă de pomină. 
Ea și-a comandat o rochie a că
rei strălucire să șteargă de pe 
fata sa semnele anilor. Meșterele

ÎNSEMNĂRI
vă voi împărtăși, deo- 
cîteva din impresiile ca- 
această
orașul de aur, ne-a dez- 
parte

călătorie.

din neprețuitele 
dealul Hracianp

vremii au prins de rochia aceea 
6522 de diamante. Cînd a murit, 
contesa a lăsat urmașilor poruncă 
să se facă o cruce pe care să fie 
bătute toate aceste nestemate...“

De la Praga ne-am deplasat la 
Hodonin. un centru industrial si
tuat ta 300 km. de Capitcdă. Că
lătoria am făcut-o cu mașina și 
astfel am avut posibilitatea jă ad
mirăm minunate priveliști create 
de dărnicia... artistică a naturii. 
Profilul drumului — de pildă — 
a constituit pentru noi un prilej 
de uimire. De-a lungul celor 300 
km. șoseaua a conturat continuu 
nenumărate creste și văi. Am a- 
vut pur și simplu senzația că ne

aflăm pe un vas care străbate « 
mare agitată... La Hodonin, un 
orășel cu 222)00 de locuitori, am 
fost întîmpinați sărbătorește. Tn 
fața sfatului popular se adunaseră 
peste 2 000 de cetățeni. Președin
tele sfatului, Jan Hanac, sportiv 
activ în disciplina luptelor, ne-a 
vorbit despre trainica prietenie 
dintre popoarele Cehoslovaciei și 
poporul romln. La 14 aprilie s-au 
împlinit 12 ani de la eliberarea 
orașului de sub jugul fascist.- 
Printre eliberatori, alături de os
tașii sovietici, s-au aflat și ^steșl 
romlni, cărora loc^-dcii le păs
trează o caldă recunoștință.

Drumul de la Hodonin la Bra
tislava l-am făcut tot cu autoca
rul. Bratislava, un mare oraș 
comercial, cu peste 240.000 de la', 
cuitori, este port la Dunăre. Și 
aici am fost în centrul atenției 
sportivilor cehoslovaci, care ne-au 
înconjurat cu dragoste priete-: 
nească...

Mi-au mcă rămas înscrise pe 
blok-notes multe însemnări din 

această călătorie. Va trebui Insă 
să mă opresc aici: se apropie of A 
cînd trebuie să ne înstaiăm îrt 
vagoanele trenului care ne va duci 
spre patrie și timpul nu-mi peru, 
mite să continui convorbirea teleh 
fonică. Deci, la revedere, pe ctv 
rînd, la București...

ION ȘEINESCU ]

Marele bazin acoperit din Moscova va fi tn zilele Jocurilor un 
loc excelent de antrenament pentru 
polo și sărituri.

ești sosite recent de la Mos
cova ne-au făcut cunoscut 
că marea majoritate a ba

ce vor găzdui întrecerile 
de a Ill-a ediții a Jocurilor

V
zelor 
celei 
sportive internaționale prietenești
ale tineretului sînt gata 
mească oaspeții. Marele 
sportiv de la „Lujniki", 
„Dinamo", stadionul

să-și pri- 
complex 

stadionul 
„Tinerilor

participant ii la probele de înot,

fost înzes- 
cu apara- 
Vestiarele,

Pregătiri în vederea întâlnirii 
de „Cupa Davis” cu Austria

• Se va juca pe tore nui Progresul F. B.
• Components echipei R. P. R. au 
fost anunțați forurilor austria ce

Progresul F.B. Sugerăm organi
zatorilor ca, avînd în vedere in
teresul cu care publicul sportiv 
așteaptă întîlnirea de „Cupa Da
vis" cu Austria, să recurgă și 
la— serviciile unei a treia tribu
ne, metalice, care ar da unui nu
măr sporit de spectatori posibili
tatea să vizioneze întîlnirile. Oas
peții sînt așteptați să* sosească în 
ziua de 23 aprilie cu un lot de 7 
persoane. Sosirea lor va fi prece
dată de... o telegramă pe care fo
rurile noastre o așteaptă pentru 
astăzi. Intr-adevăr, conform regu
lamentului „Cupei Davis", echi
pele sînt obligate să-și anunțe re
ciproc formațiile pe care le vor 
utiliza, cu 10 zile înaintea dispu; 
tării meciurilor. Astăzi vom fi 
deci în posesia numelor jucătorilor 
austrieci, care vor fi adversarii 
tenismanilor noștri. Sînteți desi
gur curioși să aflați și cuprinsul 
telegramei care a plecat 
București spre Viena. Ea 
4 nume : Gh. Vizlru, C. 
ceanu, M. Viziru și T.
Dintre ei vor fi desemnați cei 
care vor iuca, la simplu și la du
blu. Arbitrul principal al întîlnirii 
a fost desemnat 
Dem. Plomaritis, 
fost acceptată de 
nis a Austriei.

Pionieri" și altele au 
trate cu inventar nou, 
tura cea mai modernă, 
camerele de odihnă, sălile de sub 
tribune au primit mobilier nou și 
elegant. Se lucrează din plin la 
pavoazarea stadioanelor, astfel ca 
în zilele de întrecere ele să poată 
îmbrăca haina sărbătorească a 
marilor festivități.

Comitetul de organizare a a- 
nunțat de asemenea unele modifi
cări în privința locurilor de des
fășurare a competițiilor. Astfel, 
atletismul și fotbalul se vor dis
puta pe marele stadion central 
„V. I. Lenin“, iar baschetul și te
nisul pe „micul stadion" din ace
lași complex, o bază sportivă co-

Stadioanele Moscovei sint gata, 
să-și primească oaspeții

tribune pentru 15.000chetă cu
spectatori, cu a vizibilitate exce
lentă, cu instalații pentru desfă
șurarea în nocturnă a întreceri
lor. In imediata apropiere, in noul 
bazin de la Lujniki, vor avea loc 
înotul, săriturile și polo. Bazinul 
are dimensiuni olimpice (50 m.), 
8 culoare, apă încălzită. Sistemul 
de construcție permite concurenți- 
lor să ajungă din vestiare direct 
în bazin printr-un „tunel" subte
ran. Tribunele au capacitate de 
13.000 locuri și există, de aseme
nea, instalațiile de nocturnă.

Marele „Palat al Sporturilor", 
imensa sală cu o capacitate de 
17.000 locuri va găzdui, printre 
altele, probele de gimnastică.

Halterele, luptele libere și lup
tele clasice se vor desfășura tn 
încăpătoarele să'i de sport ale Uni
versității „Lomonosov". Handba
lul pe stadionul Burevestnik, rug- 
biul pe baza sportivă a construc
torilor metroului, scrima In Pala
tul de Cultură Fizică al „Aripilor 
Sovietelor", iar canotajul pe baza 
nautică a asociației „Dinamo", 
care dispune de o pistă lungă de 
4 km. și lată de 60o—700 m.

Proba cidistă de fond va avea 
loc pe circuit închis pe un traseu 
integral asfaltat. 0 dificultate

pentru concurenți o va constitui 
faptul că sosirea se face In pantă 
(aproape 500 m.) cu viraje. Lun-. 
gimea circuitului este de 117 km^ 
din. care aproape 4 km. trec prin 
pădure și pe cîmp.

Peste jumătate din participante 
la Jocuri vor locui la Universi
tatea „Lomonosov", unde vor avea 
condiții excepționale de cazare și 
antrenament. Menționăm că Uni-, 
versitatea dispune de un bazin a-, 
coperit, de numeroase săli de gim
nastică, box și haltere, un mie 
stadion pentru atletism, de nume
roase terenuri de baschet, volei șl 
tenis, toate în incinta Universi
tății. Ca anexă, în clădire sepa
rată, sînt cele două săli care vor 
găzdui competițiile de haltere și 
lupte. t

Dintre modificările de regula
ment 
bele 
avea 
alese 
spre 
pice,

spicuim următoarele: in prt- 
feminine de gimnastică vor, 
loc numai exercițiile liber, 
și ansamblul. Proba la soli 
deosebire de Jocurile Olim- 

. se va desfășura pe muzică. 
La lupte se va arbitra după noul 
regulament. O serie de meciuri 
fotbal se vor disputa probabil și 
în provincie, la Leningrad, Minsk 
și Kiev, Aflăm tot odată că unele, 
meciuri se vor desfășura tn noc
turnă. a

Mai sînt zece zile și iubitorii de 
tenis din Capitală vor avea pri
lejul să asiste din nou, dHpă 9 
ani, la jocuri de „Cupa Davis“. 
Așa cum s-a anunțat din timp, 
în zilele de 27, 28, 29 aprilie re
prezentativa tării noastre va întîl- 
ni puternica echipă a Austriei, în 
primul tur al zonei europene din 
„Cupa Davis". Vizita tenismani- 
lor austrieci va prilejui și debutul 
echipei noastre de tineret care, în 
zilele de 25 și 26 aprilie, va servi 
replica selecționatei celor mai 
buni jucători austrieci sub 21 de 
ani.

Cum e și firesc, pregătirile în 
vederea întîlnirilor cu echipele A- 
ustriei 
multe , ...
despre turneele care au loc în a- 
ceste zile, pe 
Dr. Staicovici, 
lor mai bune 
noastră. Cum 
pregătitoare sînt încă în plină des
fășurare, nu ne vom opri asupra 
lor. Ținta investigațiilor noastre a 
fost aspectul organizatoric al pre
gătirilor ce se efectuează pentru 
asigurarea celor mai bune con
diții de desfășurare a meciurilor 
dintre 25 și 29 aprilie. In momen
tul de față se aduc amenajări te
renului cu tribune de beton de la

se desfășoară pe mai 
planuri. Știți, bunăoară,

terenurile din str. 
cu participarea ce- 
„rachete" din țara 
însă aceste turnee de Ia 

conține 
Zacop- 
Bădin.

in persoana lui 
numire care a 
federația de te-

LA SOFIA
(n centrul atenției: pregătirile pentru a X-a ediție a „Cursei Păcii”
Sofia, 15 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Mă aflu de 
cîteva zile la Sofia, în mijlocul 
prietenilor bulgari. Alături de im
presiile pe care le-am cules des
pre frumoasa lor capitală, pe 
block-notes am nenumărate în
semnări referitoare la intensa ac
tivitate sportivă a tineretului. 
Pe sute și sifte de terenuri din 
Sofia și împrejurimi pulsează o 
vie activitate în care sînt angre
nați mii de oameni ai muncit 
Dar, cum într-o convorbire tele
fonică nu vă pot transmite tot 
noianul de însemnări, mă voi re
zuma la relatarea unor amănunte 
în legătură cu un eveniment care 
polarizează atenția opiniei publice 
sportive: pregătirile cicliștilor pen
tru participarea la a X-a ediție, 
jubiliară, a „Cursei Păcii". Iubi
torii ciclismului din Sofia se in
teresează îndeaproape de stadiul 
antrenamentelor alergătorilor, de 
valoarea reprezentativei care va 
străbate, începînd de la 2 mai, 
ruta Praga Berlin-Varșovia. Și 
cum sezonul ciclist pe anul 1957 
a fost inaugurat cu o victorie de 
prestigiu (în Turul Egiptului, e- 
diția pe acest an, formația R. P. 
Bulgaria a ocupat pentru a treia 
oară consecutiv locul I în clasa
mentul pe națiuni), ei așteaptă

de la rultieri o comportare la înăl
țimea rezultatelor obținute pînă 
acum.

In aceste zile, cînd se Iac ulti
mele pregătiri, este greu să-i poți 
lua un interviu antrenorului de 
stat pentru cicâisra, Vasil Stavrev. 
Auzind însă că este vorba despre 
relatări pentru cititorii ronâni, el 
ne-a stat cu plăcere la dispoziție 
pentru cîteva minute. Iată ce ne a 
spus:

,Jn ultima săptemlnă, antre
namentele noastre au fost efec
tuate pe distanțe mai lungi, care 
au atins chiar 200 de km. In ge
neral, am rulat spre Pleven și 
Plovdiv, pe șosele asfaltate sau 
cu piatră cubică. Este adevărat 
că aceste rute nu ne avantajează 
în pregătire, fiindcă nu conim 
porțiuni cu urcușuri, insă consi
der că vom absolvi cu bine pri
mele etape din „Cursa Păcii" — 
al căror profil este mai mult 
muntos — deoarece o mare parte 
din pregătirea noastră s-a desfă
șurat pe șosele de munte. Mă 
bucur că în ultimul timp și-a re
venit la forma bună cunoscutul 
nostru alergător, maestrul sportu
lui Boian Koțev. Pentru a X-a 
ediție a „Cursei Păcii" am alcă
tuit următoarea formație: 
Koțev, Nencio Hristov,

Gheorghiev, Dimiter Kolev, Milka 
Dimov, Gheorghi Borisov. Rezer
ve, penă la plecarea la Praga (tn 
jurul datei de 25 aprilie), vor g 
Ivan Todorov și A. Gornakov".

Specialiștii în ciclism din re-: 
dacția ziarului „Naroden sport",' 
cu care am discutat mult despre 
marea cursă internațională ama
toare, al cărui start se va da li 
începutul lunii mai, consideră că 
Ia primele locuri din clasamentul 
general pe echipe au șanse urmă
toarele formații: U.R.S.S„ R. Cefro* 
slovacă și R. D. Germană. Pen
tru formația R. P. Bulgaria eî 
prevăd unul din locurile 4, 5, 6, 7 
sau 8...,

S. Stancev, redactor la „Naro-: 
den sport", mi-a spus, cu priviră 
la clasamentul individual final, 
următoarele:

„Socotesc că au șanse să uree 
pe podiumul învingătorilor unul 
dintre rutierii de marc talerii 
din acest „pluton": Kolumbei 
(U.R.S.S.), O. Dumitrescu (R.P.R.), 
Schur (R.D.G.), Andersen și Pe
tersen (Danemarca),

DAN GIRLEȘTEANU

Boian,
Stolan



50 AN! DE LUPTĂ PENTRU PROMOVAREA SPORTULUI MUNCITORESC FRANCEZ
Anul acesta sportul muncitoresc 

francez a sărbătorit o aniversa
re drjgă. S-au împlinit 50 de ani 
de c*î’d a luat ființă în Franța 
prima organizație sportivă a mun
citorilor. născută din dorința ce
lor ce muncesc de a avea și ei 
posibilitatea să se întreacă pe 
terenurile de sport, pe atunci pro
prietatea exclusivă a claselor a- 
vute. Prin luptă și străduinți ne
precupețite. cluburile sportive 
muncitorești franceze ișl capătă 
drept la viață, cu toată opoziția 
înverșunată a guvernanților bur
ghezi.

După primul război mondial, 
în cursul anului 1919, aceste clu
buri sînt reunite intr-o singură 
organizație centrală sub numele 
de „Federația sportivă a muncii" 
(F.S.T.). Mai tîrziu, în 1934, spor 
tivii francezi, din sindicate, in 
fața pericolului fascist și a ame
nințării războiului, decid o reor
ganizare a acestei federații, care 
ia un caracter mult mai larg, nu- 
mindu-se de aci incolo „Federation 
sportive et gymnique du travail" 
— F.S.G.T. Acest nume și-l păs
trează pînă în zilele noastre. In
terzisă sub anii ocupației hitle- 
riște, F.S.G.T. nu-și încetează ac
tivitatea și renaște în anii de du
pă război mai puternică decit ori- 
cind.

Astăzi, federația sportivă mun
citorească a Franței reunește sub 
culorile ei mase de sportivi din

In a doua etapă a

ROMÎNIA întiinește azi
Reprezentativa noastră de fotbal 

a avut un debut promițător în Tur
neul Internațional din Spania. Pri
mul examen, care — de obicei — 
este mai greu într-o competiție de 
amploare și valoarea Turneului 
F.I.F.A. — un adevărat campionat 
european —, a fost trecut cu suc
ces de tinerii noștri fotbaliști. A- 
ceștia s-au familiarizat în mare 
măsură cu atmosfera competiției, 
au scăpat de „tracul" inerent și în 
viitoarele partide își vor putea or
ganiza jocul mai calm și mai sigur. 
Faptul nu înseamnă însă, că jocu
rile viitoare au devenit mai ușoare; 
ele rămîn tot atît de grele ca și 
primul

Și ch:ar astăzi echipa noastră 
reprezentativă va fi supusă unei 
noi încercări. De data aceasta, la 
San Sebastian, întîlnește reprezen
tativa Belgiei. învinsa de dumini
că cu 3-1 a Franței. Rezultatul a- 
cesta însă, poate face din echipa 
belgiană un adversar mai greu de- 
cît ne-am așteptat. Informațiile te
lefonice primite aseară în legă:ură 
cu acest joc arată că belgienii, ne
mulțumiți de comportarea formației 
de duminică, au procedat la o rema
niere serioasă, înlocuind pe portar, 
fundașul dreapta, mijlocașul dreap
ta, centrul înaintaș și interul stin
gă-

Faptul că ‘râncezii i-au întrecut 
pe belgieni prin tehnică și viteză, 
arme pe care le posedă și juniorii 
noștri, ne dau totuși speranța unei 
noi comportări bune și, în conse
cință a unui rezultat favorabil. 
De altfel, după cum nj s-a trans
mis aseară, echipa noastră — în 
aceeași formație in care a jucat du
minică — este favorita intilnirii de 
astăzi; specialiștii care au văzut-o 
în parțida cu Cehoslovacia au apre
ciat superioritatea ei in viteză de 
execuție și in individualități.

Cel de al doilea mecj al grupei

In preajma marilor confruntări 
ale rugbiului nostru

(urmare din pag. 1) 

selecționate, care, după cum se 
știe, urmează să întîlnească, la 
5 mai, reprezentativa orașului 
București.

Lotul pe care-l deplasează en
glezii este foarte valoros; de fapt 
rugbiștii noștri vor înfrunta o ve
ritabilă selecționată a insulelor 
Britanice. Din cei 17 jucători a- 
nunțați, fac parte numeroși titu
lari ai naționalei Angliei. In pri
mul rînd este vorba de jumătatea 
la grămadă, Jeeps (marea revela
ție a recentului turneu al celor 
cinci națiuni), și de Barttlett, ju
mătate la deschidere (care a mai 
jucat la București în formația 
Harlequinilor). Alți internaționali 

rîndurile membrilor de sindicate. 
Ea are peste 190.000 de sportivi 
clasificați și un număr dublu de 
membri activi. Contribuția pe care 
F.S.G.T. a adus-o dezvoltării miș
cării sportive din Franța este deo
sebit de importantă, ’’restigiul 
său crește an de an odată cu per
formanțele acelora care au făcut 
primii pași în sport în micite 
dar valoroasele cluburi sportive 
muncitorești. F.S.G.T. a dat Fran
ței asemenea mari campioni ca 
Antonin Magne (fost camp'on 
mondial de ciclism, de două ori 
ciștigător al Turului Franței). Ro
bert Monclar (căpitanul echipei 
olimpice de baschet a Franței). 
Laurent Dauthuiile (fost chalen- 
ger la titlul mondial de box. fa 
categoria mijlocie), Michel Ma- 
cquet, El Mabrouk, Carron. Ber
nard (toți cunoscuți atleți și re
cordmani), Gilbert Bozon (fost re
cordman mondial la înot), Jonquet 
(internațional la fotbal), al că
ror renume a făcut ocolul lumii.

Tinerii, membri ai eroicului par
tid comunist francez șl a< Uniunii 
tineretului comunist din Franța, 
și-au făcut o datorie de cinste din 
sprijinirea permanentă a activită
ții organizației sportive a mun
citorimii franceze.

In ciuda tuturor acestor merite 
incontestabile în promovarea spor
tului francez. guvernul acestei 
țări situlndu-se pe poziții net reac
ționare continuă să refuze orice

Turreului de Juniori FIFA 

la San Sebastian BELGIA 
noastre (D) se dispută tot azi *a 
Bilbao între Cehoslovacia și Fran
ța, o candidată serioasă la primul 
loc al grupei.

In celelalte grupe au loc parti
dele: Turcia-R. D. Germană la Ovie
do (grupa A), Spania-Ungaria și 
Polonia-R. F. Germană la Madrid 
(grupa B), Grecia-Olanda și Aus- 
tria-Anglia la Barcelona (grupa C).

RECORD MONDIAL 
LA HALTERE

In cadrul unui concurs de haltere 
desfășurat duminică la Moscova cu
noscutul sportiv sovietic Ravii Ha- 
butdinov care a concurat în limi
tele categoriei ușoară a stabilit un 
nou record mondial la stilul „îm
pins" cu rezultatul de 125 kg. A- 
ceastă performanță este superioa
ră cu 2 kg vechiului record mon
dial care aparținea aceluiași hal
terofil.

• A fost perfectat meciul de atle
tism Londra-New York, care va a- 
vea loc în zilele de 19-21 iulie. In 
capitala Angliei. Forul de speciali
tate englez intenționează să con
tracteze meciuri și cu reprezentati
vele orașelor Berlin și Fraga, In 
cursul acestui sezon.
• Ultimul concurs internațional 

de schi de la Squaw Valley (SUAJ 
cu participarea schiorilor austriaci a 
prilejuit lui Reider să cîștige slalo
mul uriaș, înaintea francezului Bon-

lieu șl a lui Toni Sailer.
PRAG A, (Agerpres). — Sîmbătă 

s-a desfășurat prima cursă prelimi
nară a cicliștilor cehoslovaci ia ve
derea „Cursei Picii”. Sportivii au

sînt: Mac Ewen, din echipa Lon
don Scottish, taloner al echipei 
Scoției, centrul Cannel de la 
St. Mar’s Hospital, și Micky 
Grant, fundașul Harlequinilor. ti
tular și el al naționalei Scoției. 
Ceilalți jucători au făcut toți par
te din diferite selecționate engle
ze, majoritatea dintre ei figurind 
în formația Londrei care a întîl- 
nit echipa Parisului. Iată numele 
lor: Reid, Ryan, Williams, Raffle, 
Roberts, Syrett, Zeldman, Stree
ter, Greenhow Wright. Simmonds 
și Cutter. Desigur că o asemenea 
formație va fi în măsură să ofere 
spectatorilor bucureșteni un joc va
loros, la înălțimea prestigiului de 
care rugbiul britanic se bucură 
tn întreaga lume. 

sprijin federației sportive munci
torești. Este de fapt o continuare 
a persecuțiilor la care au fost su
puși F.S.G.T. și membrii ei în 
timpul guvernării fasciste. Guver
nul Franței pare să fi uitat că în 
timpul războiului Auguste Delau- 
ne și Leo Lagrange, conducători 
ai federației și eroi ai rezistentei, 
au căzut pe cîmpul de onoare, iar 
alți mulți și-au dat o contribuție 
importantă la eliberarea patriei 
franceze.

Dar în pofida tuturor piedicilor 
puse in cale, F.S.G.T. își conti
nuă activitatea, militind totodată 
activ pentru stringerea legături
lor de prietenie cu sportivii între
gii lumi. Sportivii țării noastre 
au participat. în ultimii ani, la 
numeroase întreceri cu sportivii 
din F.S.G.T.. atît în Romînia cît 
și în Franța. Atleți și atlete, fot
baliști, baschetbaliști, rugbiști. hal
terofili și boxeri din cluburile 
F.S.G.T. ne-au vizitat țara în re
petate rinduri, sustinînd întîlniri 
cu sportivi din asociațiile noas
tre sportive sindicale.

Pe linia acestei prietenii, care 
a devenit tradițională, se situea
ză și viitorul turneu pe care-l va 
întreprinde în Franța o reprezen
tativă sindicală de rugbi a R.P.R.. 
invitată să susțină mai multe 
jocuri in compania unor echipe 
din F.S.G.T. Trăsătură de unire 
intre sportul din țara noastră și 
sportul muncitoresc francez!

APRECIERI ELOGIOASE
LA ADRESA NATATIEI DIN R. P. ROMINĂ

Sîmbătă a părăsit Capitala Ray
mond Delcourț, unul dintre con
ducătorii Federației de natație din 
Belgia care, la invitația Institu
tului de Cultură Fizică din Bu
curești. a făcut o vizită de docu
mentare asupra organizării nata- 
ției în Romînia. înainte de ple
care. dl. R. Delcourț a avut o 
convorbire cu un corespondent al 
Agenției Romîne de Presă „Ager
pres" căruia i-a împărtășit im
presiile sale.

„Constatările făcute cu privire 
la metodele de pregătire ale îno
tătorilor dv„ ca și posibilitățile ce 
se oferă acestora m-au impresio
nat deosebit. Am vizitat nume
roase baze de natație dintre care 
bazinele acoperite din București 
și Cluj, am asistat la antrena
mentele înotătorilor și jucătorilor 
de polo și am luat parte ta nu
meroase discuții de specialitate cu 
antrenorii romini. Părerea mea 
este că frumoasele progrese înre
gistrate în ultimii ani de înotă

parcurs un traseu tn lungime de 157 
km., realizând o medie orară foarte 
bună — 41 km. Victoria a revenit lui 
Kubr, urmat de Ruzicka. Nachtigal, 
Novak. Vesely și Șvab.
• Intr-un meci internațional de 

baschet desfășurat sîmbătă seara la 
Paris echipa selecționată a Buda
pestei a învins echipa Racing Club 
Paris cu scorul de 56-47 (29-16).
• La clubul federației argentinieni 

de șah a avut loc festivitatea de în
chidere a turneului internațional de 
șah de la Mar del Plata. Șahiștii 
clasați pe primele 7 locun au primit 
diplome și premii.

Președintele Federației de șah a 
Argentinei, Alfonso Bornas Avilla, 
a înmînat însemnate premii marilor 
maeștrii sovietici Keres (clasat pe 
locul întîi) și Kotov și a transmis 
daruri marilor maeștrii Botvinik și 
Smîslov. La festivitate au asistat 
Ambasadorul Uniunii Sovietice în 
Argentina. Costîlev și numeroși re
prezentanți ai organizațiilor sportive 
argentimene.
• La Stockholm echipa de box a 

Suediei a întrecut reprezentativa 
R.D. Germane cu 12-4.
• Echipa cicliștilor sovietici care 

va participa în „Cursa Păcii” a so
sit la Praga. Din lot fac parte 8 
cicliști: Capitanov, Koledov, Co han- 
bet, Cerepovici, Volkov, Iutkov, Vi- 
trîakov, Clevtov.
• Ieri s-au desfășurat la Buda

pesta campionatele de cros ale R.P. 
Ungare. Pe distanța de 3000 m. vic
toria a revenit lui Rozsavolgyi cu 
8:12,6. Pe locurile următoare s-au 
clasat Lajos Kovacs și Varga. 
Cursa de 6000 m a revenit Iul Jozsef 
Kovacs care a parcurs distanța în 
17,36,0.

I

SMÎSLOV ȘI-A MĂRIT
In cea de a 17-a partică a me

ciului pentru titiui mondial de șah 
s-a jucat deschiderea Reti. După 
mutarea a 10-a s-a ajuns însă la 
o variantă nouă în care albul a 
schimbat nebunul pentru cal cu 
scopul ocupării centrului, Botvinik 
care avea albele a început lin atac 
pe flancul regelui în timp ce Smisiov 
a căutat calea cea mai scurta pen
tru simplificarea situației. După ce

La jumătatea „parcursului", șa
hiștii care se întrec pe distanța 
celor 13 runde ale turneului de la 
Ploești, au astăzi zi de odihnă. 
Repaus binemeritat, dacă ne gîn- 
dim că acest turneu se desfășoară 
într-o „trenă" foarte susținută, de 
care sînt responsabili în primul 
rînd foștii noștri campioni Băla
nei și Ciocîltea — în mare vervă 
de joc — care,, acumulînd 5'/, 
puncte din primele 6 partide, 
au făcut ca plutonul concurențikir 
să fie risipit de-a lungul celor 14 
locuri ale clasamentului, cu un 
decalaj sensibil între lideri și 
„lanterna roșie". Intr-adevăr, dacă 
după 6 runde cei doi fruntași to
talizaseră peste 90 la suta din 
punctajul maxim, în coada clasa
mentului Diaconescu și Urseanu 
se găseau la 0, handicap practic 
imposibil de refăcut Dar chiar 
pentru urmăritorii mai apropiați 
ai liderilor, sarcina nu se arată 
de loc ușoară. Drimer se află eu 
1 pct. întreg în urmă, Krogius 
(cel mai bine clasat dintre stră
ini, după runda a 6-a) are de 
remontat 1 Va, iar ceilalți — prin
tre care redutabilii Alster, Kola- 
rov și Puc — 2 și mai mult.

torii și jucătorii de polo romini 
sînt consecința seriozității cu care 
se lucrează la dv. în acest dome
niu".

Citind numele unor sportivi ca 
Alexandru Popescu, Maria Both, 
Felix Heitz etc., dl. Delcourț îi 
apreciază ca înotători de valoare 
internațională, adăugind că echi
pa romînă de polo pe apă este 
considerată acum ca una dintre 
cele mai puternice din Europa. 
„Cu prilejul vizitei mele, a spus 
dl. Delcourț, am perfectat în prin
cipiu cîteva întîlniri intre înotă
torii romini și cei belgieni. De 
asemenea esle posibil ca în vara 
aceasta formația de balet nautic 
din Anvers să evolueze în fața 
publicului bucureștean".

In încheiere, dl. Raymond Del- 
courț a mulțumit pentru ospitali
tatea și atenția cu care a fost 
înconjurat în tot timpul șederii 
sale în țara noastră.

(Agerpres)

A fost stabilită echipa R.P. Polone 
pentru „Cursa Păcii”

• La 13 aprilie s-a disputat cea 
de-a treia și ultima cursă de selec
ție a cicliștilor polonezi în vederea 
„Cursei Păcii" Praga—Berlin—Var
șovia. In urina rezultatelor înregis 
trate în cele trei curse culorile spor
tive ale R.P. Polone în marea com
petiție care va începe la 2 mai, vor 
fi reprezentate de următorii cicli
ști: Paradowski, Wieckowski, Pruski, 
Chwiendacz, Btigalski și Grabow
ski.

0 IMPORTANTĂ SESIUNE A COMITETULUI OLIMPIC 
INTERNATIONAL

SOFIA (Agerpres). — Zneie ue- 
cute a avut loc la Sofia o 
conferință de presă organizată de 
Comitetul Olimpic Bulgar în vede
rea celei de a 53-a sesiuni a Co
mitetului Olimpic intei național 
care se va desfășura în septembrie 
în capitala R.P. Bulgaria. Cu a- 
ceastă ocazie general colonel Vla
dimir Stoicev, președintele Comi

LA 2 PUNCTE AVANTAJUL IN
pionul negru rtm centru a tost bio 
cat, Smîslov a inițiat manevre pe 
flancul daniei, pregătind un viitor 
atac de pioni. După schimbul figu
rilor grele s-a trecut într-un final 
favorabil lui Smîslov deoarece în 
lanțul pionilor albi existau slăbi
ciuni serioase. Schimbul forțat d* 
alb np a făcut altceva decît sâ 
ușureze jocul de pioni al negrului. 
Partida s-a întrerupt și ă doua zi

La jumătatea 
întrecerii

Deci, Bălanei și Ciocîltea (se
condați de Drimer) și-au făcut o 
frumoasă rezervă de puncte, ceea 
ce ne Îndreptățește să întrevedem 
In unul dintre ei pe viitorul cîș- 
tigător al turneului. Speranța a- 
ceasta este justificată și de înal
tul nivel calitativ al jocului pres
tat de ei pînă acum. Bălanei a 
cîștigât două partide splendide la 
Krogius și Alster (cu bune șanse 
de a primi premiul special de fru
musețe) iar Ciocîltea se arată și 
el în formă, mai ales prin rezol
varea tactică a pozițiilor surve
nite în partidele cu Dzieciolovski 
și Portisch.

Se poate face totuși o separare 
calitativă între performanțele de 
pînă acum ale acestor doi repre
zentanți ai noștri. Deși fiecare au 
exact cîte 5*/2 puncte, cele ale luî 
Bălanei valorează mai mult, fiind 
obținute în fața unei „serii" foarte 
grele, de pildă: Puc (1), Krogtus 
(1), Kolarov (Va) și Alster (1). 
De aci încolo, el are de jucat cu 
un singur concurent străin (Dzie- 
ciolovski) pe cînd Ciocîltea va da 
piept cu toți „greii" citați mai 
sus, plus Bălănel I Partida din 
urmă poate fi chiar decisivă.

Nu putem încheia acest scurt 
comentariu fără a remarca și com
portarea altor concurenți romini, 
ca Drimer și ploeșteanul Rado
vici, care pînă acum au jucat 
peste așteptări. împreună cu cei 
doi lideri, ei au contribuit la crea
rea acele' note deosebit de ani
mate a Jocului î>n concurs, în spi
ritul stilului caracteristic al șahiș
tilor tineri din țara noastră. Cu 
această armă au fast ținuți pe loc 
asemenea reputafi jucători pozi
ționali ca Alster și Puc.

Așteptăm ca și a doua jumătate 
a turneului să ne aducă aseme
nea satisfacții și poate chiar utti 
loc întîi 1

RD. V.

BĂLANEL DIN NOU ÎNVINGĂ
TOR

PLOEȘTI 15 (prin telefon). — 
In runda a 7-a s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Radovici- 
Bălănel 0-1 (35), Ciocîltea-Golz
•/.->/« (40). Kolarov-Puc «A-'/s (27>- 
Alsfer-Krogius >/2-’/2 (28), Drimer. 
Reicher 1-0 (25), Dzieciolovski-Dia- 
conescu ’/2-*/2 (16), Urseanu-Pw- 
tisch întreruptă.

In urma celei de a șasea victorii 
în concurs, Bălănel a trecut singur 
în fruntea clasamentului cu 6‘/2 
puncte, urmat la ’/2 punct de Cio
cîltea. Drimer are 5‘/2 pct.,Krogius 
4*/2 pct., Kolarov și Alster 4 pct.. 
Puc și Radovici 3*/2 pct., Reicher 
2'/2 (1) pct., Portisch 2 (2) pct, 
Dzieciolovski 2 (1) pct., Golz l'/j 
pct., Diaconescu */2 pct., Urseanu 0 
(2) pct.

tetului Olimpic Bulgar, a informat 
pe reprezentanții presei bulgare și 
străine despre problemele principa
le ce vor figura, pe ordinea de zi 
a sesiunii. El a iăcut cunoscut că 
apropiata sesiune este așteptată 
cu mult interes de opinia sportivă 
mondială și că hotărîrile care vor 
fi luate vor avea o mare impor
tanță pentru desfășurarea viitoare 
a Jocurilor Olimpice.

MECIUL CU BOTVINIK
ia reluare Botvinik a propus re
miză. Smîslov, constatînd la ana
liză că există posibilități de cîștig 
a refuzat propunerea partenerului 
său. Intr-adevăr, după manevre 
îndelungate Smîslov a obținui a- 
vantaj decisiv și Botvinik s-a re
cunoscut învins la mutarea TO. 
Scorul este acum 9‘/’2—7‘/2 în f® 
voarea lui Smîslov. Pînă Ia sfîrși- 
tul meciului mai sînt 7 partide.
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