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K Peste 5 zile, start în crosul de masa
Imaginea zecilor de mii 

siști în întrecere la
* ** **

de cro- 
fiecare 

1 început de primăvară a ajuns 
să facă parte integrantă din marele 
album al realizărilor mișcării de 
cultură fizică și sport din țara noas
tră. Ca o sărbătoare închinată ti
nereții și primăverii, ca un prilej 
de manifestare a bucuriei cu care 
tineretul nostru așteaptă ziua soli
darității internaționale a celor ce 
muncesc, crosul de masă „Să întâm
pinăm 1 Mai“ a atras în fiecare 
an sute de mii de participanți. Și 
în acest 
de masă 
întreaga 
zinte la 
acest fel 
țională a oamenTor muncii.

an tradiționala competiție 
adresează tineretului din 
țară chemarea să se pre- 
start, să întîmpine și în 
marea sărbătoare interna-

nul acesta însă, crosul de 
i 1 Mai" 

de ve- 
diferit 
se va

Anul acesta însă, crc 
masă „Să întîmpinăm 
a căpătat, din punct 

deire competițional, un rol 
față de celelalte ediții. El 
desfășura pe o singură etapă, la 
28 aprilie, ca un prilej de selecțio
nare a celor mai buni crosiști pe 
colective și pe localități, în vede
rea constituirii echipelor reprezen
tative în crosul de toamnă. Dis
tanțele pe care se va alerga sînt 
aceleași din etapa pe localitate a 
trecutelor ediții: 2009 m. pentru 
seniori, 600 m. pentru senioare, 
1000 m. pentru juniori, 600 m. pen
tru junioarei Unica etapă a cro
sului va fi organizată, cum am 
amintit, pe localități, de comitetele 
G.F.S. în orașele reședință de ra
ion sau de regiune și de către co
lectivele sportive de pe lingă în
treprinderi, instituții. G.A.S., gos
podării agricole colective, S.M.T. 
sau cămine culturile în celelalte 
orașe și la sate.

f) rincipala preocupare a or- 
I* ganizatorilor trebuie să fie 
" îmbinarea caracterului festiv, 

sărbătoresc, al marii competiții 
populare, cu aspectul de întrecere 
sportivă avînd rol de selecție. In 
acest scop, colectivele sportive în 
colaborare cu organizațiile de masă 
și îndeosebi cu organizațiile U.T.M. 
trebuie să depună toate eforturile

Ca prilejul apariției numărului 3000 
al ziarului „Sportul Popular"T

0 IMPORTANTA COMPETIȚIE ATLETICA 
STUDENȚEASCA IN CAPITALA

—-■------ — - ------------------- .J
Cu prilejul apariției numărului 3.000 al ziarului „Sportul popu

lar", redacția noastră organizează in zilele de 4—5 mai în colabo
rare cu consiliul orășenesc al asociației Știința concursurile de atle
tism din cadrul campionatelor universitare pe anul 1957, faza de 
zonă a orașului București.

întrecerile se vor desfășura pe Stadionul Republicii din Capitală. 
La concursuri vor participa studenții, dar și absolvenții facultăților 
și institutelor de învățămînt superior, membri ai asociațiilor studen
țești, legitimați pe anul 1957 la asociația Știința.

Spectatorii, pe care-i dorim în număr cît mai mare, vor putea 
urmări întreceri interesante și viu disputate, care se vor încheia cu 
siguranță cu rezultate tehnice dintre cele mal bune. Printre alții 
vor participa numeroși atlefi fruntași ca: Alexandru Bizim, student 
la I.C.F., recordmanul țării la aruncarea suliței, Gherman Vintilă, stu
dent la I.M.F., un valoros alergător de 110 m.g., Constantin Dumi
trescu (I.C.F.) săritor de 1.95 m. la înălțime, Paraschiva Lucaci 
(I.C.F.) aruncătoare de disc de peste 4100 metri etc.

Asupra acestei importante competiții vom reveni cu noi amă
nunte.

PROLETARI DHV TOATE TARILE, UNITI-VA 1

ir

CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT DE PE UNGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI
$1 AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

Iată, in fotografie, un aspect 
de la o întrecere de cros bine or
ganizată: locul de start e pa
voazat, participanta au numere 
de concurs pe piept, numeroși 
spectatori le urmăresc disputa. 
Dar... traseul cuprinde o porți
une de șosea pavată, ceea ce nu 
este indicat intr-o alergare pe 
teren variat.

pentru înscrierea unuj cît mai mare 
număr de tineri și tinere, pentru 
instruirea lor în vederea cit mai 
bunei comportări în concurs. Sub 
aspect tehnic, organizatorii vor tre
bui să aleagă cu grijă traseele, evi- 
tînd șoselele asfaltate sau pavate și 
preferind terenuri variate, situate 
pe malul apelor, în parcuri, crtnguri 
sau păduri. O vie acțiune de 
popularizare a concursurilor meni
tă să atragă cît mai multi spec
tatori și pavoazarea locurilor de 
start (incluzind marcarea traseului) 
vor asigura un caracter sărbătoresc 
frumoasei întreceri a tineretului.

PINA LA 28 APRILIE AU 
MAI RĂMAS DOAR CINCI 
Z'.LE. SA LE FOLOSIM DIN 

PLIN PENTRU ASIGURAREA 
UNUI DEPLIN SUCCES AL CRO
SULUI DE MASA „SA 1NTIMPI- 
NAM 1 MAI".

• Oaspeții noștri au învins duminică în campio
nat pe Spartak Subotița. • Formațiile pe care 
le vor utiliza echipa „ B4‘ și cea de tineret.

După Partizan Belgrad (în 
1945) și Spartak Subotița (de trei 
ori In ultimii ani), iată că din nou 
ne vizitează o echipă iugoslavă de 
fotbal. Este vorba de cunoscutul 
c’ub din capitala țării vecine, BEO 
GRADSKI SPORT K.LUB, care — 
cu ani in urmă — a mai evoluat 
în fața spectatorilor bucureșten'. 
Probab l că cri cu tîmplele încă
runțite își mai amintesc de me
ciurile Venus—B.S.K., Unirea Tri

color—B.S.K., sau Ripensia—B.S.K., 
din anii premergători celui de al 
doilea război mondial.

Beogradski are și acum o for
mație puternică, cu care a reușii 
in ultim i ani rezultate de mare 
valoare internațională, subliniate 
de altfel în ziarul de ieri.

Telegramele sosite Iun: dimineața 
din Belgrad anunțau forma bună 
a echipei ce ne va vizita. In a- 
ceastă privință, iată un rezultat 
ed'ficator: Spartak Subotița, echi
pa lui Ognjanov, a fost întrecută 
duminică ia Belgrad de B.S.K. 
cu 4—1 (2—1), după un meci de 
calitate, In care viitorii noștri oas
peți au aliniat ,,unsprezecele“: 
Radenkovici-Samovici, Krajcici, Si- 
jakovici-Marici I, Davidovici-Niko- 
lici, Antici I, Josici, Mladenovici. 
Șenauer. Cele patru puncte au fost 
înscrise de Josid (de două ori). 
Antici I și Sijakovici din penalii, 
specialist in astfel de lovituri. La 
București, in afară de aceștia, vor 
mai face deplasarea portarul Mă
riei II, stoperul Zdravko Junei. 
fundașul Antici II și mijlocașul 
Djordjevici, sub conducerea antre
norului Voin Bozovici. Aproape 
toți jucătorii sini nume cunoscute. 
Subliniem prezența „olimpicilor' 
Radenkovici și Antici I (după cum 
se știe, Iugoslavia a disputat fi
nala turneului olimpic de la Mel
bourne, fiind întrecută de U.R.S.S.) 
și a internaționa'ilor Krajcici, Si
jakovici, Jurki, Davidovici, Josici. 
Șenauer, fiecare de mai multe ori 
la „A", la „B“ sau la tineret.

încheiem această scurtă prezen
tare a oaspeț'lor, amintind că și-au 
anunțat sosirea pentru azi în ju
rul orei 13, cu avionul de Bel
grad.

Fotbaliștii de la Casa Centrală a 
Armatei, care vor da joi după a- 
miază pe stadionul „23 August'

Adunarea festivă din Capitală 
cu prilejul aniversării a 87 de ani 

de la nașterea lui V. I. Lenin
La 

festivă 
Muncitoresc Romîn cu prilejul împlinirii a 87 de ani de la nașterea 
marelui conducător și învățător al proletariatului. Vladimir Ilici 
Lenin.

Pe fundalul roșu al scenei se afla un mare portret al lui Lenin, 
iar de o parte și de alta datele aniversării: 1870—1957. Deasupra 
era înscrisă chemarea: „Trăiască marxism-leninismul".

La(adunarea festivă au luat parte tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Chivu Stoica, dr. Petru Groza, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă. Nicoiae Ceaușescu, Iosif Chișinevschi, Miron 
Constantinescu, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, Constan
tin Pirvulescu, Dumitru Coiiu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Janos Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, Al. Birlădeanu, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, acad. prof. Traian Săvulescu, Alexa Au
gustin, A. Bunaciu, I. Cosma, Constanța Crăciun, P. 
Daju, Fl. Dănălache, P. Drăgoescu, M. Florescu, Ion Gheorghe, 
Elena Lascu-lordăchescu, I. Murgulescu, P. Niculescu-Mizil, I. Pas, 
Petre Lupu, Gr. Preoteasa. Gh. Stoica, Miron Șerban. B. Solomon, 
A. Stancu. Ghizela Vass, membri ai C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn. Gh. Diaconescu. Gh. Gaston Marin, dr. Voinea Marinescu, 
A. Vijoli, miniștri, deputați în Marea Adunare Națională, conducă
tori ai organizațiilor obștești, vechi activiști ai mișcării muncitorești, 
oameni ai științei, artei și literaturii, militari, numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderile și instituțiile Capitalei.

Au asistat șefii unor misiuni diplomatice acreditați la București.
In prezidiul adunării festive au luat loc membrii Biroului Politic 

al C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn, membri ai C.C. al P.M.R., 
personalități ale vieții științifice și artistice, muncitori fruntași din 
întreprinderile Capitalei.

A luat loc de asemenea A. A. Epișev, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

In prezidiu au mai luat loc membrii delegației C.C. al P.C.F., 
în frunte cu Waldeck Rochet, membru în Biroul Politic al C.C. al 
P. C. F.

Adunarea festivă a fost deschisă de tovarășul Constantin Pirvu
lescu, membru în Biroul Politic al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Expunerea cu privire la viața și opera marelui geniu al ome
nirii muncitoare. Vladimir Ilici Lenin, a fost făcută de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. membru în Biroul Politic al C.C. al P.M.R., 
secretar al C.C. al P.M.R.

Participantii la adunare au manifestat îndelung pentru triumful 
ideilor marxist-* pentru victoria construcției socialiste în țara
noastră, pentru continua întărire a unității și prieteniei de nezdrun
cinat a țărilor lagărului socialist în frunte cu marea Uniune 
Sovietică.

Tov. Florian Dănălache, membru al C.C. al P.M.R.. prim secre
tar al Comitetului Orășenesc București al P.M.R.. a dat citire tele
gramei de salut adresată de participanții la adunare Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.
In încheiere a avut loc un program artistic festiv. (Ageirpres).

22 aprilie a avut loc in 
organizată de Comitetul

replica puternicei echipe din Bel
grad, se pregătesc cu multă grijă 
pentru această confruntare inter
națională. Ei se antrenează astăzi 
și apoi se vor fixa asupra forma
ției. Este probabilă reintrarea lui 
Bone. In orice caz, jucătorii mili
tari acordă multă importantă a- 
cestui meci în care se vor strădui 
■să obț'nă un rezultdt dl mai bun. 
De altfel, în ultimul timp (lucru 
pe care l-a dovedit și duminică în 
partida cu Recolta Tg, Mureș) 
C.C.A. s-a arătat tot măi aproape 
de valoarea sa normală.

LOTUL B SE INTILNEȘTE 
CU LOTUL DE TINERET

In deschidere la jocul C.C.A.- 
Beogradski se va disputa un meci 
de verificare intre lotul B și lotul 
de tineret, care vor alinia urmă
toarele formații:

LOTUL B: CURCAN (Știința 
Timișoara )-SZCCS (FI. roșie A- 
rad), BACUȚ II (Fi. roșie .Arad), 
MACRI (Locomotiva București)-

— N-are rost să spargi ceasul^ 
Nicule! Nu e el de vină

(Desen de MATYJj ]

sala Ateneului R.P.R. adunarea 
Orășenesc București al Partidului

ț

t 
j 

i

HIDIȘAN (Dinamo Orașul Stalin )* 
FARCAȘ (Energia Petroșani)— 
GIRLEANU, LERETER. CIOSES- 
CU (toți Știința Timișoara). CSF-r 
GEZI (Dinamo Orașul Stalin)* 
BOROS (Știința Timișoara).

LOTUL DE TINERET: DUNGI* 
(Locomotiva București)-PAHONȚ(Jf 
(Energia Ploești), STANCU (I.o+ 
comotiva București), SZAKACSt 
II (Dinamo Orașul Stalin)-BODO* 
NEAMȚU-ENE II (toți Locomo
tiva București), EFTIMIE, SZA- 
KACS I (ambii Dinamo Orașul'. 
Stalin), DUMITRESCU (Energia:. 
Ploești), OPREA (Locomotiva 
Cluj).

Rezerve: Zbîrcea (Știința Ti* 
mișoara), Hașoti și David (Ener
gia Steagul Roșu) la Iotul B, 
Moarcăș (Dinamo Orașul Stalin)*. 
Seredai (Locomotiva București) șC 
Costea (C.C.AJ la iotul de tineret*

Cele două loturi se pregătesc îit- 
vederea apropiatelor meciuri inter* 
naț’anale: la 19 mai reprezentativa: 
B va Mîlni echipa B a Poloniei*, 
iar la 26 mai selecționata de ti* 
neret pe aceea a Angliei. Titula* 
tura exactă a formației engleze -* 
așa cum rezultă d'n adresele fede* 
rației din Londra — este echipat 
B cu jucători sub 23 de ani

Echipa de baschet Locomotiva» 
P.T.T. a pierdut meciul cu C.C.A* 
in ultimele 5 secunde...



SPARTACHIADA DE VÂRA A TINERETULUI

IN
primele zile 
lunii aprilie 
desfășurat o 
de anlrena-

■ in

R E G I U N I...
In

die
s-au 
serie 
mente tn colecti
vele sportive bucu
reștene, in vederea 
Spariachiadei de 
vară a tineretului. 
Fotografia noastră 
înfățișează un as
pect. de ia un an- 
irenatnenl efectuai 
tn acea perioada. 
Ce păcat că de a- 
tunci fotografă noș
tri n au mai avui 
posibilitatea să 
„prindă’ astfel de 
aspecte. Aceasta din 
vina colectivelor 
sporfive care nu se prea grăbesc să 
cursuri .'

organizeze antrenamente și con-

CLUJ: Majoritatea colectivelor 
sportive din Cluj au luat din timp 
măsuri organizatorice pentru asi
gurarea unor condiții optime de 
desfășurare a concursurilor Sparta- 
cSiiailei. Astfel, datorită in ensei 
munci propagandistice depusă de 
consiliul orășenesc Știința, peste 
2.000 studenți au fost antrenați in 
întreceri. Pînă acum au avut loc 8 
întilnTi de oină, 8 de volei, 20 de 
fotbal, 4 de handbal. Săptămîna a- 
ceas'a vor începe concursurile de 
ciclism și natație. (Emil Boeoș — 
Corespondent).

iG. MUREȘ: Pr mele concursuri 
din cadrul Spartachiadei de vară 
a t neretalui au început în colec
tivele sportive Voința și Recolta 
„Sirao Geza“ din Tg. Mureș, unde 
au participat peste 250 tineri și ti
nere !â volei, atletism, fotbal și 
trîntă. De asemenea au fost organi- 
za.e concursuri și în comunele 
Band, Miercurea Niraj, Troița, Sin- 
georglu de Mureș din același raion.

Pentru a stimula participarea, 
corn.te.ul regional CFS va acorda 
colectivelor sportive numeroase pre
mii constînd în materiale și echipa
ment spornv. (Ion Păuș — cores
pondent).

SUCEAVA : In prima jumătate 
a lunii aprilie, în regiunea Suceava 
au fost formate țoale comisiile de 
organizare a Sparlachiadei, iar în 
unele comune au și început con
cursurile. Astfel, în comuna Boroa- 
ia, raionul Fălticeni, s-au înscris 
pînă în prezent 400 tineri și tinere, 
iar în comuna Mălini (același ra- 
îon) numărul partîcipanților este 
de 250

O lăudabilă inițiativă au luat 
U.R.C.C.-ur:le raionale care au dat

dispoziții cooperativelor sătești să 
cumpere — din beneficii — mate
riale și echipament sportiv. In acest 
fel fiecare comună va primi o cotă 
fixă constînd din: o minge de volei, 
o minge de fotbal, o minge de oină 
și un număr de maiouri, tricouri, 
teniși etc. (Virgil Haiu — cores
pondent).

45 de concursuri într-o singura săptamîmă!
Clujenii vorbesc despre activi

tatea sportivă studențească cu 
mîndrie, ca despre o veritabilă 
.carte de vizită~ a sportului din 
frumosul oraș ardelean. De a- 
ceea, probabil, încă din primele 
minute după sosire, mi-au fost 
luminate citeva fCe bătute la ma
șină care purtau titlul „Program 
competițional“. Figurau acolo 11 
ramuri sportive, cu felul competi
ției, datele desfășurării lor fi 
scurte observații. Erau prevăzute 
45 de întreceri ale studenților din 
Cluj, toate pe parcursul unei sin
gure săptămâni: 8—15 aprilie. 
Puteam oare rezista tentației de 
a face o raită prin citeva dintre 
terennrue șt soaie menționate in 
acea bogată înșiruire?
DESIGUR, PRIMUL POPAS LA 

FOTBAL
Se disputa tocmai finala de 

fotbal a campionatelor universi
tare, Ploua, ploua fără încetare și 
totuși studenții din Cluj își dă
duseră parcă tiuiirure.-c O-doții pe 

1 <#• fotbal, pentru a-și în
curaja echipa preferată. Se între
ceau reprezentativele universită

ților „Babeș“ și „Bolyai* într-un 
entuziasm tineresc de nedesens. 
Nu mică mi-a fost surprinderea 
And am recunoscut in formațiile 
de pe teren jucători fruntași ca

i duseră
| terenul

Despre activitatea sportiva a stutețitaf ctajeni
Nicoară, Isac, Nedelcu II, Bălu- 
țiu, Oroszhegy sau excelentul 

Jucau bine și 
din

țiu, Oroszhegy 
portar Szillagy. 
miile de glasuri entuziaste 
tribune păreau a le da aripi. Pînă 
la urmă, victoria, subliniată cu «- 
devărate urale a revenit universi
tății „Babeș“ cu 3—2 (1—2). Nu 
mai văzusem de mult un meci de 
fotbal atît de pasionant l
STUDENȚII DE LA I.M.F. ÎN

VINGĂTORI LA VOLEI ȘI 
BASCHET

La finalele de volei și baschet', 
sala de sport a Armatei a devenit 
cu adevărat neincăpătoare. Siu- 
denții-spectatori de la I.M.F, au 

trebuit să pună in aplicare toate 
cunoștințele lor in domeniul tra
tării.,. răgușelii, după trei partide 
deosebit de disputate. E suficient 
să remarcăm că in finala compe
tiției masculine de baschet I.M F., 
folosind echipa din campionatul 
republican de baschet, a întrecut 
Politehnica abia cu 59—54, deși 
formația învinsă era alcătuită din 
nume puțin cunoscute: Radu O- 
prița. Cornel Moldovan, Al. Mi- 
hăilă — de la mecanică. Victor 
Tămaș, de la construcții, cu toții 
fruntași la învățătură.

0 NOUA BAZA SPORTIVA IN CAPITALA: SALA UZINELOR 23 AUGUST
Cu multă bucurie au sprijinit 

muncitorii uzinelor „23 August“dia 
Capitală construirea noii săli de 
sport, începută în vara anului 
trecut. După cum ne informează 
corespondentul Al. Coițan, cons
trucția a fost terminată de cu- 
rînd. Sala are lungimea de 33,50 
m, lățimea de 16 m. și înălțimea 
de 8 m. Sportivii colectivului E- 
nergia „23 August' vor putea 
prac.ica aci diferite discipline ca : 
volei, baschet, handbal redus, gim
nastică, box, lupte etc., iar cei
lalți sportivi își vor putea conti
nua pregătirea fizică generală, în 
timpul iernii.

Noua bază sportivă, terminată 
în cinstea Zilei solidarității inter
naționale a oamenilor muncii, va 
fi inaugurată într-un cadru festiv 
la sfîrșitul lunii aprilie. (Foto: A 
Tzîmscîie’r).

COMPETIȚII
• Bazinul acoperit din Turda 
găzduit sîmbătă un concurs dea .. ______

natație, organizat de Comisia re
gională Cluj.

Cupa „1 Mai", cu care a fost 
dotată această competiție, a reve
nit sportivilor colectivului Loco- 
motiva-CIuj, care au realizat ^:el 
mai bun punctaj. Dintre partici-

corespondent

DESPRE O „PERFORMANȚĂ"
din acoșt ort, au iuar perle... 
9 concu renii și concur iote.

In anii trecuți sportul se 
bucura de o mare popalartale 
și in rindur.le tineretului din 
mediul sătesc. Nenumărate co
mune ca AUlaș, A'uceșii, Mo- 
Ciu, etc., erau fruntașe char 
pe regiune. Activitatea GM.A.

mașnu.. se mai 
, facets port.

Cine locrtă răspunderea 
perdru toate aceste • lipsuri? 
In primul tind Sfatul popular 
raional din a cărui dispoziție 
bazele sportive au primit cu 
totul alte întrebuințări. Apoi, 

organizațiile U.T.M. care nu se 
preocupă de mobilizarea tine
retului la competiții. Și, in 
sfîrșit, comitetul regional 
C-FS. Cluj, care deși cunoaște 
situația existentă in raionul 
Sărmaș nu face nimic pentru a 
o remedia.

Participați cu toții la CROSUL 
DE MASĂ „Să înfîmpinâm LMai" 
care se va desfășura la 28 aprilie

IN CINSTEA
panți s-au remarce t, îndeosebi, 
tinerii înotători Nicolae Toth (Lo
comotiva), Ioan Szîlagy ți Eliko 
Nagy (Progresul).

B. Emil — corespondent
• Colectivul sportiv Energia E- 

lasticul-Sjbiu a inițiat organiza
rea unei competiții de volei și șah, 
la care participă sportivi din co
lectivele Energia-Balanța, Ener
gia-Metalurgica și Locomotiva De
poul C.F.R. Formația care va tota
liza cel mai bun punctaj va primi 
cupa „1 Mai“

Ilie lonescu — corespondent

LUI 1 MAI
• Comitetul orășenesc C.F.S. 

Arad a programat pentru zilele 
27—28 aprilie un concurs de tenis 
de masă. La această întrecere au 
fost invitați jucători din Bucu
rești, Cluj, Timișoara. Oradea, 
Reșița și alte orașe ale țării.
Emeric Grunwald — corespondent
• Numeroși sportivi din colecti

vele bucureștene ProgresuI-F.B., 
Progresul-S.P.P., Progresul-I.A.S. 
participă la întreceri de volei, te
nis de masă, șah și fotbal organi
zate în cinstea zilei de 1 Mai.

E. Filip — corespondent

Partidele de volei au început Ia 
ora 18 30 și s au terminat abia la 
miezul nopții: medidniștii și me
dicinistele au clștigat foarte greu. 
Au întrecut cu 3—2 echipele res
pective de la universitatea „Ba- 
beș“. învingătorii au folosit echi
pele cunoscute, divizionare; iată 
citeva nume ale celor remarcați 
din echipele învinse: voleibaliștii 
C. Samoichiș, Radu Rusu, load 
Cocii',. Sergiu Cociu, voleibalistele 
Viorica Nistor, Melania Sasu, 
Maria Lucaci, Rodica Mureșan, 
Viorica Poldoran, toate- în anul /’

O DISCUȚIE
Regretam că. n-am sosit tn acest 

punct universitar cu citeva zile 
înainte pentru, a vedea și alte 
competiții sportive studențești. 
Dar, o convorbire cu tovarășii 
Jenn-ei și Gogonea de la consiliul 
orășenesc Știința, mi-au dat <g 
imagine despre amploarea activi
tății sportive studențești de la 
Cluj. De pildă, ne-au spus ei, tn 
săptămîna de la 8—15 aprilie A- 
teva mii de studenți au participat 
la meciuri de atletism, scrimă, 
handbal, șah, tenis de masă, sau 
au luat startul la bazinul acope
rit de natație la concursurile 
pentru .Cupa Primăverii", In plus, 
anul acesta țarismul cunoaște o 
activitate deosebit de vie. La 14 
aprilie, peste 600 de studenți ad 
plecat la Băișoara, pădurea Hoia 
etc, iar 50 de studenți de la Poli
tehnică au plecat cu bicicletele la 
Cheile Turzii.

Cei doi vrednici organizatori 
mi-au vorbit și despre faptul că 
foarte mulți sportivi sînt fruntași 
la învățătură, despre speranța că 
finalele pe (ară, ce por avea loc 
în iunie la București, vor răsplăti 
entuziasmul studenților clujeni. 
Am aflat însă și citeva doleanțe 
justificate. In primul rind, este 
vorba de lipsa unor săli adecvate, 
ceea ce face ca activitatea din 
timpul iernii să nu aibă nici pe 
departe amploarea celei estivale. 
In al doilea rlnd, despre oarecare 

neînțelegeri care există între cate
drele de educație fizică din insti
tute și asociațiile studențești în 
privința concepției asupra activi
tății sportive; studenții să facă 
numai sport de performanță, sau 
să se organizeze o vastă activi
tate pentru angrenarea maselor 
de studenți în sport? Mi-au mal 
vorbit și despre dragostea 
care se ocupă cei 
studenții sportivi 
tre ei: Ion Moina, 
la atletism, Marta > Kardos — ca
notaj, V. Aranyosi — polo, C, 
Bogdan — natație, T. Bartos — 
scrimă.

cu
15 antrenori de 
din Cluj. Prin- 
Dr. Arnăutu —

CUM AU RAMAS TIMIȘORENII FARA BAZIN

★
45 de întreceri intr-o singură 

săptămînă I Iată o .performanță" 
care, reeditată ât mai des, va 
genera desigur multe performanțe 
de valoare, va ridica multe ele
mente talentate din riadul stu
denților clujeni

MIRCEA TUDORAN

DE ÎNOT
„N-avem bazin de 

înot, tovarășe, de aceea 
stăm prost cu natația” 
spuneau de multe ori 
iubitorii acestui sport 

din orașul de pe malu
rile Begăi. Intr-adevăr, 
orașul Timișoara nu se 
poate lăuda in prezent 
cu existența unui bazin 
modern de înot, pe mă
sura activității ce s-ar 
putea desfășura în acest 
important centru spor
tiv. De aceea, spre sur
prinderea tuturor scep
ticilor. au fost alocate 
de la centru, la începu
tul anului 1956, fondurile 
necesare pentru cons
truirea unui bazin de di
mensiuni olimpice. Ră- 
mînea în sarcina acelora 
care conduc destinele 
sportului în capitala bă
nățeană să se îngrijeas
că de alegerea locului 
potrivit, întocmirea pro
iectului și efectuarea lu
crării. Desigur că pînă 
la ora la care citiți a- 
ceste rînduri, timișorenii 
ar fi avut un bazin de 
toată frumusețea dacă 
lucrările nu ar fi în
căput pe mîna unor încur- 

că-lume. Rolurile princi
pale le-au deținut: corni- 
i «ai «ti aracenAcg (IkS

care, găsind nepotrivit 
amplasamentul ales, a 
optat pentru renunța
re (!) în favoarea unei 
săli de gimnastică (bine 
că n-au fost luați în se
rios); Întreprinderea de 
construcții nr. 1 care, 
după ce a acceptat să 
execute lucrarea într-un 
loc corespunzător,» nu a 
decontat fondurile încre
dințate și secțiunea pla
nificării din sfatul popu
lar regional care mai 
întîi a redus din fonduri 
și apoi a sistat deîinitiv 
lucrarea, amînînd efec
tuarea ei pentru... anul 
următor. Consultînd însă 
planul de investiții al 
sfatului popular pe anul 
1957 se constată că nici 
vorbă nu e de așa ceva. 
Ceea ce ni se pare cu
rios este faptul că în tot 
acest timp anumiți tova
răși cu munci de răspun
dere ca tov. Milan lo- 
vanovici, vice președ'nte 
Gheza Zahradnik, secre
tar al sfatului popular 

regional, și V. Botezatu, 
președintele sfatului 
popular orășenesc recu
nosc, ba chiar și consta
tă cu îngrijorare, lipsa 
h374>lnr cnnrlivo în -ora-

șui Timișoara. Ce păcat 
însă că un bazin de înot 
nu se poate realiza nu
mai prin... simple cons
tatări. Amintim acestor 
tovarăși că alte orașe 
mai mici și cu 
ține posibilități, 
Turda, Reșița, 
s-au îmbogățit 
pe cale să se 
țească chiar cu bazine 
acoperite de înot. Cei 
drept, în aceste locuri 
s-au găsit oameni cu 
mai multă inițiativă, cu 
adevărată dragoste pen
tru

mai pu- 
cum sini 
Oradea, 

sau sînt 
îmbogâ-

ase-< 
con- 
Este 
care

mai puțin formaliști. 
Oricum, orașul Timișoa
ra nu poate și nici nu 
trebuie să rămînă lipsit 
în continuare de o 
menea importantă 
strucție sportivă, 
de datoria acelora
nu au vegheat suiicient 
atunci la desfășurarea 

operativă a lucrărilor să 
îndrepte neîntîrziat gre
șelile prin reluarea con
struirii bazinului 
necesar pentru 
timișoreană.

atît de 
natația

sport și totodată u.

— Sigur că >u e chiar ce trebuie, dar cu cit ne-d 
rămas din fondurile bazinului, de abia am putut, 
achita liaheanul... (Desen de MATTY), d



necesitatea înnoirii 
activului de arbitri

Nu avem intenția să discutăm 
tn aceste rînduri importanța 
arbitrajului în buna desfășu
rare a unei competiții spor
tive și în ridicarea calitativă 
a sportului respectiv. Orice iu
bitor al sportului — fie prac
ticant, fie spectator — își 
dă seama cît de important 
este aportul arbitrului. Lucrul 
fiind firesc, nu se mai cere 
discutat.

Viața dovedește că un ar
bitru trebuie să împletească 
armonios cunoașterea temeinică 
a regulamentului cu tehnica 
și tactica discipline; respec
tive. Firește, excepțiile nu se 
exclud. Dar, în general, și mai 
In toate ramurile de sport, ar
bitrii fruntași au fost spor
tivi buni. Din multele exemple 
la îndemînă, vom da cîteva * 
la fotbal — D. Schulder, Mir
cea Cruțescu, P. Badea, P. 
Kroner, la box — I. Firu, P. 
Epureanu; la volei — N. 
Sotir; la baschet — C. Riegler, 
Dr. D. Chiriac șui.m.d.

In ultima vreme se consta
tă însă un ienomen curios: 
sportivii fruntași nn se în
dreaptă, după ce s-au retras 
din activitatea competițronală. 
spre arbitraj. Unii devin an
trenori. Din păcate, destul de 
puțini. Alții — marea majo
ritate — preferă să ocupe 
un loc printre spectatori. Este 
drept că aceștia sini îndeobște 
spectatori credincioși și pa
sionați totodată. Dar atît 
este puțin, chiar foarte puțin. 
Sportul îndrăgit de ci, spor
tivii care continuă să ducă riai 
departe atît lupta pentru ridi

carea măiestriei lor cît și a 
nivelului disciplinei respective, 
merită mai multă considera
ție, un ajutor mai concret, 
mai substanțial.

Și de acest ajutor se simte 
mare nevoie. Să luăm, de 
pildă, situația de la fotbal. 
Colegiul central de arbitri a 
decis ca limita maximă de 
vîrstă pentru arbitri să fie 
de 50 de ani. Biroul comi
siei Centrale s-a decla
rat de acord cu această 
măsură, finind seama că ar
bitrajul la fotbal cen. o pre
gătire fizică corespunzătoare 
un mare efort, etc. Acum însă, 
cînd părăsește activitatea 

un număr de arbitri, printre 
care unii dintre cei mai buni, 
vedem că tinerii chemați să 
completeze rindurile ră
rite sînt puțini. Și printre a- 
ceștia se găsește foarte 
rar un fost jucător fruntaș (de 
categoria A sau chiar de B). 
Colegiul de arbitri din Bucu
rești ne-a furnizat doar un 
nume: Andrei Rădulescu. Este 
drept că e un nume cu 
rezonanță. Dar este unul nu
mai. Și cu o floare...

Fie ca rindurile de mai sus să 
aibă darul de a îndemna un 
număr cit mai mare de spor
tivi fruntași rare s-au rettas 
din activitate să devină „ca
valeri ai fluierului". Ei vor 
aduce astfel im prețios servi
ciu mișcării toastie sportive, 
dovedind că au rătnas, nu nu
mai cu sufletul, ci și cu 
fapta, alături de activitatea pe 
care au îndrăgit-o.

ȚICU SIMION

Campionatul de atletism
Se pcaie spune, fără ezitare, că 

prin introducerea în rîndul com
petițiilor noastre atletice, în anul 
1954, a campionatului republican 
pe echipe s-a adus o importantă 
contribuție la dezvoltarea canti
tativă și calitativă a acestui sport 
în țara noastră.

In primul rînd este de subliniat 
faptul că fiind organizată după 
cu totul alte principii decît 
acelea ale vechilor noastre 
campionate pe echipe, această 
întrecere a asigurat o lun
gă activitate competițională unui 
mare număr de atleți și atlete, a 
mobilizat eforturile tuturor antre
norilor și ale sportivilor, a ridicat 
probleme noi în fața asociațiilor 
chemate în întrecere.

In al doilea rînd vom sublinia 
aportul acestei competiții la creș
terea nivelului valoric al atletis
mului nostru, fapt oglindit cum 
nu se poate mai bine prin marel» 
număr al recordurilor republicane 
înregistrate în cadrul cdor 8 e- 
tape a'.e campionatului și prin su
tele de rezultate care au contri
buit la creșterea mediilor perfor
manțelor primilor 5, 10 și mai 
ales 25 și 50 de atleți la fiecare 
probă.

Din desfășurarea ed:țiilor de 
pînă acum ale acestui campionat 
au reieșit însă și o serie de lipsuri 
Cea mai gravă, după părerea 
noastră, este aceea a „rutinei" în 
care au căzut unele din echipe 
și mai ales unii dintre atfeții par
ticipant. In general practica a 
dovedit acest lucru — campiona
tul a opus chiar din primul an 
două echipe puternice: Dinamo și 
Știința. Intre acestea s-a dat me
reu lupta pentru întîietate, o lup
tă care, de ce n-am recunoște. a 
fost interesantă și uneori chiar 
palpitantă. Dar lecui întîi fiind 
decis numai de acest meci (ex
cepție a făcut anul 1956) interesul 
acestor echipe, dar și al celorlalte 
în situații similare, se reducea în 
genera! numai pentru întîlnîrea

pe echipe se va desfășura după o nouă formula
directă, și scădea apoi la restul 
întîlnirilor. I.n afară de aceasta 
regulamentul întrecerilor — în 
mod cu totul special sistemul de 
punctaj — a fost foarte greoi. Din 
acest motiv emul din tribună, și 
de multe ori chiar participanții nu 
puteau să-și alcătuiască singuri 
clasamentul, fapt care a dus Ia o 
scădere a interesului spectatorilor 
pentru aceste întîlniri, care de 
cele mai multe ori s-au desfășurat 
într-un anonimat complet.

Ținînd seamă de aceste aspecte 
și de „lîncezeala" în care căzu
seră întrecerile, birotsl comisiei 
centrale de atletism analizînd o 
propunere mai veche, a hotărlt 
modificarea sistemului de desfă
șurare a campionatului. Titlul de 
campion și-l dispută tot 9 echipe 
(Știința, Dinamo, Locomotiva, 
C.C.A., Energia, Recolta, Progre
sul, Voința, FI. roșie), care par
ticipă la fiecare probă cu cîte dci 
oameni. Toți cei 18 concurenți ai 
fiecărei probe se întîlnesc de fie
care dată, în același concurs. Cla
samentul pe probe se face după 
sistemul: locul 1—18 p.; locul 2— 
17 p... lotul 18—1 p. (la ștafete 
punctajul este dubiu). La aler
gările de viteză concurențij sînt 
împărțiți în 3 serii (cu capi de 
serie). Primii doi din fiecare se
rie participă în finala pentru locu

1

Calificativ»! „slab
După partida Progresul Min. Invățămintnlui— Progresul Orașul Stalîa

”, pentru jucătoarele noastre fruntașe de handbal

rile 1—6; următorii doi din seriîf- 
la finala pentru locurile 7—12, ul
timii doi din serii, la finala pen
tru locurile 13—18. La 800 șf 
1.500 m. se fac cîte două serii 
(primii 5 din fiecare serie se ca
lifică pentru finală). La aruncări 
și săriturile în lungime și triplu 
toți concurenții au dreptul Ia 3 în
cercări preliminarii. Apoi cei mat 
buni șase la încă 3 încercări, pen
tru finală. Performanțele care ntr 
sînt echivalente normelor de ca— 
teg. a IlI-a nu primesc nici utr 
punct.

Întrecerile sînt organizate îm 
șase etape (18—19 mai Bucu
rești, 1—2 iunie, ]5—16 iuniej ; 
5—6 octombrie, 19—20 octombrie,., 
26—27 octombrie București; lo
calitățile care vor găzdui etapeld; 
2, 3, 4 și 5 nu au fost încă sta
bilite).

Clasamentul general al campio
natului se alcătuiește prin adițio
narea punctelor obținute de fie
care echipă în toate cele 6 etape,.

Noua formulă de desfășurare-- 
are toate șansele să se bucure de- 
un binemeritat succes. Este însă, 
de datoria noastră a tuturor ce
lor care iubim acest sport să a— 
jutăm prin eforturi susținute lav 
succesul celui de al IV-lea cam- ■ 
pionat republican de atletism pe 
echipe.
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Dacă anul trecut a fost pentru 
handbalul feminin din țara noas
tră anul unei depline și frumoase 
afirmări pe plan internațional. 
considerăm alunei firesc ca anul 
acesta să însemne pentru handba
listele noastre sezonul în care ele 
au datoria să confirme valoroa
sele rezultate obținute anterior. Cu 
atît mai mull cu cît, in curînd, ne 
așteaptă un sever examen inter
national: turneul de handbal din 
cadrul celei de a 111-a ediții a 
Jocurilor Sportive Internationale 
Prietenești de la Moscova, unde 
echipa noastră feminină va avea 
de înfruntai adversari redutabili.

La toate aceste lucruri ne-am 
gîndit urmărind din tribuna sta
dionului Progresul F.B. evoluția 
celor mai bune jucătoare de hand
bal. Nivelul slab al partidei l-am 
consemnat în cronica noastră 
de ieri. Ni se pare impor
tant să insistăm astăzi asupra u- 
nor probleme legate de acest joc 
și de pregătirea handbalistelor 
noastre fruntașe, acum, în pragul 
unui nou sezon internațional.

Lipsite de pregătirea fizică ge
nerală cu care anul trecut își .su
focau'’ adversarele și, mai grav, 
fiind din acest punct de vedere 
chiar sub nivelul general necesar 
jocurilor de campionat, avtnd 
mari lipsuri în ceea ce privește 
pregătirea tehnică (fotografia noa
stră alăturată ne scutește, m 
acest sens de orice comentariti) 
și vădind o totală dezorientare 
tactică selecționabilele au decep
ționat.’ Aci este cazul să facem o 
precizare: toate cele de mai _slțs 
se referă în mai mare măsură la 
echipa bucureșteană și mai puțin 
la formația din Orașul Stalin.

Cel mai grav lucru ni se pare a 
fi totala lipsă n orientării tactice. 
Nu este admisibil ca două echipe, 
Insumînd nu mai puțin de opt 
maestre emerite, să ofere un spec
tacol de un nivel tactic afît de 
scăzut ca acela de sîmbătă după 
amiază. Un singur exemplu: ex
trema stingă a echipei Frogresul 
Min. tnvățămîntului, lorciana Po
pa, a stat — păsltindu-și, deci, 
cu corectitudine locul — aproape 
10 minute fără să primească nici 
o minge. Poate din această cauză 
cealaltă extremă a echipei bucu-

reștem. Aurora Niculescu, a re
nunțai să mai acționeze pe ex
tremă depiasîndu-se și ea pe cen
tru. Așa că, tot timpul jocului, am 
văzut cum Frogresul Min. Jnvă}ă- 
mîntului concentra acțiune după 
acțiune pe cîțiva metri pâtrați din 
fața porții.

Înainte de a consuma acest ca
pitol considerăm util să atragem 
atenția ambilor antrenori — Ga
briel Zugrăvescu (Progresul Min. 
Invățămîntului), și D. Popescu- 
Colibași (Progresul Orașul Stalin) 
— că pe umerii lor apasă o mare 
răspundere: buna pregătire a ju
cătoarelor selecționabile. Afof gra
vă este situația la echipa Progre
sul Min. Invățămîntului, unde nici 
una dintre jucătoarele fruntașe nu 
se prezintă la valoarea ei nor
mală. Cit privește formația din 
Orașul Stalin, antrenorul respec
tiv ne-a rezervat o surpriză plă
cută: Gerlinde Reipp, o tinără dar 
foarte dotată jucătoare, care, cre
dem că s-a impus selecționerilor 
noștri.

Și acum despre lovitura de la 
14 m. acordată de arbitrul Gh. 
Popescu, pe care o punem în dis

cuție nu pentru că ar fi influențat 
rezultatul final al partidei ci pen
tru că regulamentul a fost inter
pretat greșit. Loviturile de la 14 
m. de acest gen se acordă atunci 
cînd un apărător aruncă CU IN
TENȚIE mingea PORTARULUI, 
Faza respectivă, însă, n-a oferit 
un astfel de prilej, deoarece, dacă 
jucătoarea care a greșit, Maria 
Petrescu, prindea mingea ți o ți
nea, atacanta din spatete ei, In- 
liana Vulcănescu, nu îi putea face 
altceva decit un fault. Este clar 
deci că Maria Petrescu nu a arun
cat intenționat mingea în semi
cerc ci, încerârtd s-o prindă, a 
scăpat-o. Pentru acest lucru tre
buia acordată o lovitură de la 
19 m. Vrem să precizăm din nou 
că, deși dată intr-un moment greu 
(scorul era de 2—2), această lo
vitură de 14 m. nu a influențat 
rezultatul final, deoarece Progre
sul Orașul Stalin începuse să ma
nifeste o superioritate, concreti
zată de altfel ceva mai firziu, de 
golul al 4-lea marcat de Maria 
Scheipp.

CALIN ANTONESCU

O fază ca multe altele, din meciul derbi de sîmbătă după amiază, 
în care se poate vedea lipsa de pregătire tehnică a jucătoarelor noas
tre fruntașe. Maria Petrescu (Progresul Min. Invățămîntului) își îm
brățișează din față adversara, în timp ce de alături losefina U gr on 
o mai „ajută" nițel... ' (Foto: L. TIBOR.)

Nu se poate spune că ama
torii de tenis au parte de tot 
atitea „meniuri" dese cum au, 
de pildă, cei care se dau in 
vînt după fot bai. Le tenis, sînt 
mult mai rare competiple care 
să dea ghes spectatorilor să ia 
cu asalt casele de bilete. Una- 
două pe an. Și citeodată nici 
atît!

Este lesne dt înțeles ce z-jr- 
vă a stirnit tn lumea tenisului 
știrea că vom avea două întil- 
rtiri internaționale, una după 
alta: un meci între tinerii noș
tri tenismeni și cei austrieci și 
întîlnirea oficială dintre echi
pele Rominiel și Austriei, în 
cadrul Cupei Davis. In special, 
meciul pentru Cupa Davis sttr- 
nește un interes general și nu 
ne-ar mira de loc ca în zilele 
cînd se vor desfășura jocurile, 
să întîlnim și în fafa terenuri
lor din strada Dr. Staicovia, 
același tablou pe care îl vedem 

cele mai multe ori la fotbal 
la box, lume Imbulzttidu-se 
intrare, unii Iniimpinîndu-te 
nelipsita întrebare „n-aveți 
bilet în plus?", iar alții, fă-

1
I

de
Șl 
la 
cu 
un .
cind cale întoarsă, posomoriți 
și înciudați că n-au putut in
tra.

Mai precauți, probabil, unii 
spectatori au venit la teren la 
turneele de pregătire, cu gtndul 
că dacă n-or avea norocul să-i 
vadă și pe Huber și Saiko, cel 
puțin să fie în curent cu felul 
cum „merg" ai noștri... Dar 
n-apucă oamenii să-și revină din 
emoțiile pe care le daa diver
sele partide cu seturi prelun
gite, cînd, — poc! — din pă
duricea de lingă terenuri se 
aude detunătura unei puști. Nu 
trec nici 5 minute și o altă 
detunătură umple văzduhul. Și 
asta ține cit țin și meciurile, 
pînă se înoptează...

Firește, spectatorii au început 
să facă tot felul de presupuneri. 
Unii s-au gîndit că a răsărit 
peste noapte un potigon de tir, 
alții 
prin 
tori, 
‘m...

Ei 
ipoteze este exactă. Dar nu cea 
dinții, cum sear putea crede, 
dat fiind vorba de un parc 
sportiv, ci ...cea de a doua!

Intr-adevăr, la cîțiva pași de 
terenurile de tenis și-au fixat

și-au zis că s-au pripășit 
partea locului niște vină- 
care se distrează trăgind 
ciori.
bine, una din cele două

locul de activitate cîțiva vînă- 
tori mai mult sau mai puțin 
improvizați. Și -dacă arbitrul 
Poenaru Bordea, vînător in 
toată legea, are, să zicem, o 
justificare in sensul că e obli
gat să stîrpească un anumit 
număr de ciori (care se găseau 
însă, slavă domnului, și prin 
alte locuri deât lingă terenu
rile de tenis), ceilalți „vînători" 
nu aveau nici măcar această 
justificare. Ei erau recrutați 
dintre jucători (fon Ra- 
kosi) și arbitri (Plomaritis) 
care, plictisiți probabil de „ță- 
căneala" de pe terenurile de 
tenis, și-au spus ci e~mai dis
tractiv să-l ajute pe arbitrai 
Poenaru Bordea la împușcatul 
ciorilort

Poate că jocurile de pregă
tire pentru meciurile cu tertis- 
menii austrieci ar fi meritai 
mai multă atenție din partea 
tuturor factorilor șl n-ar fi fost 
rău ca partidele să se desfă
șoare în liniște. Și fiindcă a 
venit vorba de interesul pentru 
meciurile de pregătire, ar fi 
fost mai bine ca antrenorul lo
tului, M. Bădin, să asiste și el 
sîmbătă după-masă la înlîini- 
rea dintre frații Vizir* și cuplul 
Turdeanu-Rakosi, dectt să 
strălucească prin absență.

Sau, mai știi, o fi suferind 
de inimă și l-au speriat împuș
căturile?. ..

JACK BERARÎU 
IACINT MANOLIU
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Echipa noastră de tineret la tenis debutează 
în întîlnirea cu Austria ț înotător sau jucător de polo? (I)

Oaspeții
Dacă întîlnirea de „Cupa Davis“ 

cu Austria are pentru noi semni
ficația unei reintrări a tenisului 
românesc în concernul internațio
nal, meciul dintre echipele de ti
neret care va preceda partida „a- 
țților", constituie un eveniment la 
tel de important

DEBUTUL ECHIPEI 
DE TINERET

La 25 și 26 aprilie tinerii noș- 
flri tenismani nu vor apăra pentru 
oprima oară culorile țării. In ulti- 
J»nii ani, exponenții tinerei gene- 
ifrații au făcut parte de mai multe 
<®ri din loturile care s-au deplasat 
jpeste hotare pentru a participa la 
«diferite turnee sau întîlniri inter
naționale. Și, mai totdeauna’, ei 
iau dat satisfacție. Ne amintim, de 
-pildă, întâlnirea dintre echipele 

(Kattowice și Cluj, desfășurată în 
11955 la Kattowice. Prevederea 
«din protocolul întîlnirii potrivit 
•dăreia jocurile juniorilor contau 
!tn stabilirea scorului final a fost 
«atunci ...salvatoare pentru echipa 
(noastră. Juniorii au cîștigat toate 
(meciurile, pe cînd seniorii mimai 
«unul, și scorul final a fost de 6—5. 
FDar ’ răspunderea era cum se 
țpoate vedea împărțită între cei fi- 
sneri și cei mai vîrstnici. De data 
«aceasta, greutatea întîlnirii apasă 
rtiumai pe umerii tinerilor, și me
ciul cu echipa Austriei poate fi 
«•ocotit ca adevăratul debut al se
lecționatei noastre de tineret. In 
ttimp ce partida de „Cupa Davis" 
rare un caracter oficial, cea dintre 
«echipele de tineret este amicală și 
(reprezintă pentru ambele echipe 
-tin prilej bun de verificare în.ve- 
«derea „Cupei Galea". Cititorii 
«noștri au aflat că țara noastră 
•este înscrisă în acest an pentru 
•prima oară în „Cupa Galea", o- 
•versiune pentru jucătorii sub 21 
•de ani (care n-au fost daviscup- 
mani) a „Cupei Davis". Tragerea 
la sorți a fost favorabilă echipei 
noastre care — în primul tur — 
nu are adversar iar în cel de al 
doilea va întîlni, în luna iulie la 
Praga, (data exactă n-a fost încă 
stabilită) învingătoarea dintre R. 

•Cehoslovacă și R. F. Germană.
Debutantă în ansamblul ei, e- 

chipa noastră de tineret are și un 
•debutant în întîlnirile internațio
nale. Este tînărul jucător din O- 
rașul Stalin, Giinther Bos.'h, re
velația concursului de sală din 
februarie șl mai ales a turneului 
de pregătire, încheiat ieri, în care 

ra întrecut succesiv pe Georgescu, 
!D. Viziru, Bardan și Serester.

Admițînd că echipele pentru în- 
"Mlnirea de tineret și pentru „Cupa 
iDavis" vor fi: Bardan (21 ani), 
JBosch (20), Serester (19) și res- 
rpectiv G. Viziru (33), C. Zacop- 
uceanu (31) și M. Viziru (33) cea 
«dinții este mai tînără, în medie 
«fcu 13 ani.

iMai multă atenție dublului 
pentru „Cupa Davis”

Turneele de pregât.re a e jucă
torilor de tenis au luat sfîrșit ieri, 
•odată cu disputarea întîlnirii de 
«dublu dintre Gh. și M. Viziru și 
'B.ardan-Serester. Am urmărit cu 
-■»nteres această partidă în care e- 
•Piroluau cele două cupluri ale echi
pelor noastre naționale (de tineret 

tși pentru „Cupa Davis") în vede
rea meciurilor cu Austria. Bardan 
și Serester au jucat bine, au avut 
mereu inițiativa, au fost deciși la 
fileu. La extrema opusă s-a situat 
Jocul fraților Viziru. Acest cuplu, 
care în atîtea rînduri s-a impus 
tocmai datorită omogenității sale, 
* jucat destinat, fără coeziune, în- 
cercind diferite scheme cu care cei 
doi jucători nu sînt obișnuiți. Noi 
credem totuși că Gh. și M. Viziru, 
cu experiența lor, cu puterea de 
.luptă pe care au dovedit-o de 
«nulte ori și aruncând în joc toate 
•cunoștințele, pot avea o compor- 
•ftare onorabilă în fața perechii a- 
«striece. Formule improvizate, ca 
«de pildă M. Viziru—T. Bădin nu 
«an rostul să fie „experimentate" 
«ocmaj intr-un joc de atare însem- 
mă'iate, indiferent care va fi si
tuat ia scorului după prima zi a 
JBntîlnirii. Atît în probele de sim- 
gjlu cit și la dublu trebuie să 
țprezentăin cele mai bune forțe. Ră- 
qmîne ca în zilele următoare să se 
•.insiste la antrenamente asupra du
alului Gh. și M. Viziru. Rezulta
ntul jocului de ieri: Bardan, Seres- 
Her—Gh. și M. Viziru 6—4, 6—2, 
S—6, 6—2.

SPORTUL POPULAR 
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sosesc astăzi in Capitală
Nu cunoaștem amănunte, despre 

formația de tineret a oaspeților. 
Le vom afla abia astăzi după ma
să, cînd este anunțată sosirea 
lor. Și tot astăzi vom ști dacă 
delegația austriacă va accepta 
perfectarea unei a doua întîlniri

Alexandru Bardan va juca pen
tru echipa noastră de tineret in 
întîlnirea cu echipa Austriei atit 
la simplu cit și ia dublu (alături 
de Serester).

Echipele de juniori la rugbi, o vastă pepinieră 
pentru formațiile din prima categorie

După cum se știe, 
duminică a început 
campionatul republican 
de juniori la rugbi. In 
legătură cu acest im
portant eveniment din 
viața juniorilor noștri 
am stat de vorbă cu 
cîțiva dintre antrenorii 
echipelor de juniori 
din Capitală.

De la Dumitru lo- 
nescu, antrenorul E- 
nergiei I.S.P.. fosta 
campioană a țării la 
juniori, am aflat că e- 
chipa sa a slăbit prin 
promovarea în prima 
formație a celor mai 
buni juniori. „Obiecti
vul nostru principal — 
ne-a spus antrenorul 
Ionescu — este ridica
rea de noi elemente 
talentate, care să des
fășoare cu predilecție 
un joc deschis. De pe

acum, se poate conta 
pe aportul unor tineri 
talentați ca Mihai 
Cioară. Mircea Iliescu 
ți Corneliu Nedelcu.

Vor'oindu-ne de vii
torul campionat. A. 
Groman. antrenorul 
„Tinărului dinamovist", 
ne-a declarat: „Parti
cipăm in campionat cu 
două echipe. Cea mai 
bună dintre ele sperăm 
să obțină calificarea 
pen ru turneul final. 
Noi ducem arum o 
muncă de perspectivă, 
urmărind creșterea și 
promovarea elemente
lor talentate în echi
pele noastre divizio
nare A și B, pentru a 
înlătura, odată pentru 
totdeauna, practica ne- 
justă a „importului" 
de jucători, formați de 
alte grupări*, in ceea

După ultimul act al campionatului masculin de baschet
• O ZI A CALCULELOR 9 ATENȚIE INTERNA
ȚIONALI I «„LOTURILE REPREZENTATIVELOR 

A Șl DE TINERET"
• Campionatul masculin de bas

chet pe anul 1957 s-a terminat. 
El s-a încheiat prin turneul fi
nal care a corespuns în special 
din punct de vedere al echilibru
lui luptei care s-a dat timp de 3 
zile pentru titlul de campioană 
și pentru evitarea ultimelor două 
locuri în clasament.

Ca să vă faceți o idee cit di 
echilibrată și plină de ...necunos
cute a fost această întrecere, tre
buie să vă spunem că în ultima 
zi — duminică — au trebuit să 
intre în funcțiune... riglele de cal
cul și toți specialiștii în matema
tică din cercul oficialilor și an
trenorilor penlru a prevedea — 
pe cit posibil — șansele echipelor 
angajate in lupta pentru titlu sau 
în aceea de evitare a locurilor 
11—12. Și iată la ce concluzii a- 
junseseră acești calculatori:

1. In caz de victorie a echipei 
Dinamo București asupra Loco
motivei P.T.T., aceasta devenea 
automat campioană, ca singura 
echipă neînvinsă în turneul final. 
Aceeași echipă cîștiga titlul de 
campioană dacă pierdea meciul cu 
Locomotiva P.T.T. Ia mai puțin 
de 13 puncte.

2. In cazul unei victorii a Loco
motivei P.T.T. Ia mai mult de 13 
puncte asupra lui Dinamo Bucu
rești: campioană Locomotiva.

3. In situația unei înfringeri a 
1-ui Dfnamo Oradea la mai mult 
de 39 de puncte (!?!) de către 
C.C.A. și a unei victorii a Loco
motivei P.T.T. în fața lui Dinamo 
București: campioană C.C.A.

4. In situația unei înfringeri a 
C.C.A. în partida cu Dinamo 
Oradea și a unei victorii a Loco

de tineret, care ar urma să se des
fășoare în zilele meciului de „Cupa 
Davis". Dacă răspunsul va fi afir
mativ, este indicat să fie folo
siți cu această ocazie și ceilalți 
tineri jucători din lot, D. Viziru 
și St„ Georgescu,

ȘTIRI DE PE COASTA 
DE AZUR

In cursul acestei luni, trei ju
cători austrieci: Huber, Saiko și 
Hainka au luat parte la mai multe 
turnee pe Coasta de Azur. Iată 
citeva din rezultatele obținute de 
ei cu prilejul acestor concursuri: 
NISSA: Nyssonen (Finlanda) — 
Huber 6—4, 0—6, 12—10; Asboth 
(R. P. Ungară) — Saiko 6—0, 
9—7; Hainka — Barret (Anglia) 
6—3 6—8 7—5; Stolpa (R P.U.j 
— Hainka’ 6—3, 6—2; CANNES. 
turneul .Gallia": Ulrich, (campio
nul Danemarcei) — Huber 6—4, 
4—6, 4—3 abandon; Huber. 
Drobny — Ulrich. Nielsen 6—3, 
8—6, 6—1; Huber, Drobny — 
Barret 7—9, 6—3, 7—t>; Brichant 
Huber Drobnv — Saiko Jancso 
6—4. 6—3. CANNES: Hainka — 
Baret 7—9, 6—3, 7—5; Brichant 
(Belgia) — Hainka 6—1, 6—0; 
Martinez (Spania) — Saiko 6—3. 
3—6. 7—5; Huber. Drobny — 
Barret, Wilson 7—5, 6—2.

ce priveș e Locomotiva 
Grivița Roșe, antre
nată de Gh. Pircălă- 
bescu, ea se prezintă 
Ca o echipă bine su
dată, cu elemente de 
certă valoare. Locomo- 
tiviștii, care dețin tit
lul de campioni ai ță
rii, sînt încrezători în 
forțele lor și speră să 
reedi eze frum >asa fi
gură de anul trecut.

O echipă care desi
gur va da în curînd 
de furcă celorlalți par
ticipant! este aceea a 
Școlii sportive de ti
neret (antrenor D. Ma- 
noileanu). Deși foarte 
tînără, nu ar ii exclus 
ca ea să confirme pro
verbul „Buturuga mică 
răstoarnă carul mare"

Valentin Hossu 
corespondent

motivei P.T.T. — indiferent la ce 
scor — în fața lui Dinamo Bucu
rești: campioană Locomotiva P.T.T.

Dintre toate aceste ipoteze ma
tematice ș-a realizat, pe jumătate, 
prima. Dinamo a pierdut — după 
cum se știe — la un punct dife
rență și și-a adjudecat titlul de 
campioană. Și fiindcă ne ocupăm 
de acest joc care urma să eli
mine și ultima necunoscuta din 
ecuațiile baschetbalistice sus amin
tite, să ne fie îngăduit să spunem 
că el n-a fost la înălțimea unei 
finale de campionat. Repriza se
cundă, mai ales, a oferit o de
monstrație dc joc pasiv ,,reali
zată" de Locomotiva P.T.T. Fără 
să mai vorbim de obligațiile care 
revin unei echipe fruntașe (con
dusă în cazul nostru de antrenorul 
reprezentativei naționale mascu
line) mai ales în situația cînd a- 
pare într-o finală de campionat, 
este suficient — credem — să 
spunem că înseși necesitățile de 
ordin competițional și aritmetic 
OBLIGAU pe Locomotiva P.T.T. 
să practice un joc ofensiv, să în
cerce totul pentru a recupera han
dicapul de 13 puncte. In modul 
acesta ar fi demonstrat nu numai 
înțelegere deplină pentru concep
ția adevărată despre baschet, do' 
ar fi avut conștiința împăcată că 
a făcut iotul pentru a-și apropia 
titlul național. Din fericire însă, 
introducerea noului regulament va 
pune capăt unor demonstrații de 
asemenea gen, demonstrații care 
constituie — în fond — o proastă 
propagandă pentru baschet!

• Aminteam în articolul trecut 
că turneul final a oferit unui mare 
număr de tineri jucători posibili
tatea afirmării; Suhai, Clonda, 

« Îndrumarea sistematică a ce- 
lor mai buni înotători spre jocul 

7? de polo a născut deja cu mulți 
6) ani în urmă întrebarea, dacă și 
9/ in ce măsură jocul de polo in- 

fluențează dezvoltarea înotului. 
9) Fără nici o îndoială că jocul 
9/ de polo, practicat ca o comple- 
S tare a unora dintre antrenamen- 
9; tele de înot, nu poate avea de- 

cji o influență pozitivă asupra 
înotătorului, trecerea la o „spe- 

7? etatizare mixtă". înot și polo, 
c,) nu poate da însă dedt rezultate 
9} negative, condiționate pe de o 
S parte din împrăștierea resurselor 
y> fizice, pe de alta din deosebirea 
7/ dmire principiile care stau la 
C baza pregătirii, aceeași deosebire 
y? care există, de^pildă, între pre- 
G găt’rea unui atlet 
9, pentru o probă de 
/<■ alergare și aceea a 

unui jucător de î»t- 
bal sau handbal.

yJ In primul rind.
princ’piile tehnice sînt cu totul 

y) altele. înotătorul își îndreaptă 
ț, atenția, aproape exclusiv, spre 
y> mărirea eficacității mișcărilor

propulsive; ținînd cont de spe- 
7/ cifinil sportivului, poziția lui 
ÎJ poate fi plană sau ridicată, fără 

) ca una din aceste alternative sau 
J modul de îmbinare dintre ele să 
ț constituie un lactor indispensabil 
) în vederea obținerii performan- 

A ței. Jucătorul de polo trebuie să 
yj aibă o poziție ridicată care să-i 
7.1 asigure vizibilitatea, trecvența 
y, brațelor trebuie să fie foarte 
9? mare și de aceea tracțiunea de- 
3 vine scurtă și nu mai trece in 
y) împingere. Ba, mulți dintre an- 
<< trenorii de polo preconizează un 
y atac lateral al brațelor, care ar 
£ da o mai mare siguranță în 
ă conducerea balonului și ar în- 

greuna atacul adversarului. Ino- 
2 tătorii care au revenit la înot 
$ duna o perioadă de pregătire la 
S polo, au prezen'at lără nici o 
y) excepție și deformări de tehnică, 
» * căror gravitate era în funcție 
S de durata perioadei de pregătire 
9) la polo, de felul în care s-au fi

Lmriz Nagy (Dinamo București) pe care-l vedem în acțiune, a 
avut o comportare bună în turneul final al campionatului masculin. Să 

sperăm că o va reedita în jocurile internaționale. (Foto: I. M1HA1CA)
Beretzki (Dinamo Oradea), Wilwert, 
Albu, Vizi (Energia Cluj), Niki 
Popescu (Energia București), Po- 
povici (Știința Timișoara), Doga- 
ru, Dumitrescu (Progresul Orașul 
Stalin), Cristian Popescu (Locomo
tiva P.T.T.), etc., ca să cităm pe 
baschetbaliștii care s-au remarcat 
In mod special. Sînt elemente ti
nere în care putem avea încredere. 
Ei trebuie pregătiți mai departe, 
cu atenție. In opoziție cu aceștia, 
însă, unii dintre internaționalii 
noștri de bază (Folbert, Fodor, 
Eordogh) n-au lăsat cea mai bună 
impresie în jocurile din finală, ju- 
cînd — clar — sub valoarea lor 
normală. Membrii reprezentativei 
noastre naționale au datoria să 
treacă cu toată seriozitatea la 
muncă, îi așteaptă jocuri grele în 
viitorul apropiat; cu Italia, „mi
cul" campionat europan de la 
Varșovia, veritabilul campionat 
european de la Sofia, turneLl din 
cadrul Jocurilor sportive interna
ționale prietenești de la Moscova 
(care, prin participarea anunțată, 
va fi o reeditare a „europenelor"). 
Pentru a face față acestor d'ficile 
confruntări și... asaltului tinere
tului — tot mai puternic și de 
mai bună calitate — actualii se

$

de polo o axează pe 
scurte, înotătorii 

variind între 800 
zilnic, parcurse pe cro
ia timpuri stabilite, 
deci cont de pregăti-

xat deprinderile, de adaptabili
tatea și de autocontrolul sporti- 
vuIl., etc. Insă, de-abia atunci 
cînd trecem la o confrun are a 
pregătirii propriu-zise ne dăm 
seama de posibilitatea de a îm
bina, in mod a.nonios, practi
carea inotului cu cea a jocului 
de polo. Antrenamentul jocului 
de polo se compune din cu totul 
alte elemente decît cel al înotă
torului : jucătorul de polo urmă
rește, în mult mai mare măsură, 
pregătirea fizică ge.ierală abso
lut necesară luptei directe cu 
adversarul, înotătorul pune ac
centul pe pregătirea specifică 
La o durată egală a antrenamen
telor, înotătorul parcurge o dis
tanță de 4—5 ori mai mare de

cît jucătorul de po
lo, care trebuie să 

se consacre altor e- 
xerciții, de tehnică 
în mînuirea balonu
lui, de rezolvarea

unor teme de ordin tactic, etc. 
Dar însuși felul cum de
curge această pregătire la înot 
și ce se urmărește prin ea, 
constituie o dovadă a in
compatibilității pregătirii si
multane. Jucătorul de polo 
este pregătit pentru un efort 
foarte susținut, exploziv, cu in
tercalarea de „moment de rela
xare", înotătorul, pentru un e- 
fort mediu, dar continuu și de 
durată. In funcție de aceste o- 
biective decurge și pregătirea : 
jucătorii 
sprinturi 
distanțe 
3.200 m. 
nometru,

Ținînd 
rea specifică și de deosebirea 
fundamentală d'ntre deprinde
rile ce trebuie însușite de spor
tivii care praciică simultan am
bele ramuri ale natației, rezultă 
fără nici un fel de echivoc in
compatibilitatea acestei simulta
nei ăți sub forma de sport de 
performanță.

IOSIF ENACEANU antrenor 

pe
Ș<

natori de drept ai naționalei tre
buie să lupte mai mult și mai * 
convins. Fiecare dmire ei să aibă\ 
dorința de a face din anul acesta, 
un an al totalei noastre afirmării 
pe plan internațional. Ceea ce am\ 
realizat pînă acum pe. acest tărîm. 
ne obligă să mergem înainte!

• In vederea viitoarelor în
treceri internaționale de baschet 
colegiul central de antrenori din, 
cadrul comisiei centrale a sta
bilit următoarele loturi de jucători:

ECHIPA A: Folbert, Fodor,, 
Eordogh, E. Niculescu, E. Rădu- 
canu, Nagy, Novacek, Cucoș, Cos- 
tescu, Kari, Borbeli, Wilwert, M., 
Nedeff, Popovici și V. Rădulescu; •

ECHIPA DE TINERET: Gh.!
Barau, D. Nosievici, J. Ionescu, 
J. Borcescu, D. Poper, C. Paras- 
chivescu, D. Popa, L. Gentz, V. 
Pruncu, T. Nedelea, C. Dirjan, 
C. Dumitru, I. Mitelman, L. Bu- 
zan, L. Toth, R. Adrian, D. Cor
dier, P. Clonda, Gh. Hofman, A. 
Beretzki, M. Albu, L. Pușcașu, 
T. Suhai, P. Dumitrescu, I. Do- 
garu, M. Chioreanu, A. Sebesțien, 
A. Till.

Componența loturilor va suferi 
modificări în funcție de forma ju
cătorilor.
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...O INCURSIUNE IN DOMENIUL CIFRELOR

Deși mai e de jucat o etapă

Campioanele de volei sînt de pe acum cunoscute

încă o etapă și prima parte a 
„CUPEI PRIMĂVERII" pentru e- 
chipele de categoria A va lua 
sfîrșit. Acest eveniment, ca să-i 
spunem așa, se va produce chiar 
duminica aceasta, cînd sînt pro
gramate ultimele jocuri ale turu
lui.

In seria I, deocamdată, lupta 
pentru întîietate se dă !ntre Ști
ința Timișoara, candidată încă de 
la începutul sezonului și Di
namo Orașul Stalin. De altfel, 
aceste două echipe se și întîl- 
nesc duminică la Orașul Stalin. 
Știința are 7 puncte. Dinamo 5.

In seria a II-a, situația nu-i mai 
clară. Pentru moment conduce E- 
nergia Steagul roșu. Vin din 
urmă, însă. Locomotiva București, 
Energia Petroșani și Dinamo 
București. Și chiar duminica acea
sta se întîlnesc Locomotiva cu 
Energia Steagul roșu și Dinamo 
cu Energia Petroșani. Deci, tot 
duminică se va tranșa situația 
ți în seria a doua.

Și acum, să trecem la alte as
pecte ale „Cupei Primăverii".

SERIA INTII MAI EFICACE

Mai întîi să subliniem că între 
cele două serii există o diferen
ță de... eficacitate. Intr-adevăr, 
in seria I s-au marcat aproape 
de două ori mai multe goluri 
decît în seria a II-a: 54 față de 28. 
Să fie înaintașii mai buni rea
lizatori în prima serie sau apă
rătorii mai greu de trecut în seria 
a doua? Se pare că este vorba 
s^^ una și de alta, dar în pri- 
q^Vfînd se pare că iniile de a- 
tă5" ale echipelor din prima serie 
«înt mai bune și mai eficace. In 
cel mai rău caz unele atacuri au 
realizat o medie de un gol de mec'. 
(Dinamo Orașul Stalin, Recolta 
Tgi Mureș), pe cînd în seria a 
doua sînt înaintări care au un 
coeficient sub un gol de meci 
(Progresul Oradea).

In schimb, se poate spune că, 
seria a II-a deține superioritatea 
In apărări pentru că echipele au 
primit puține goluri în comparație 
cu cele primite de echipele din 

Intilnirea dintre C.C.A. și Recolta Ttrgti Mureș a prilejuit multe 
faze spectaculoase la ambele porți. lată-l, în fotografia noastră pe 
Constantin (C.C.A.)... decolînd și trimițind mingea cu capul în spre 
poarta apărată de Moguț. (Foto : L. T1BOR)

Clasamentele Cupei Primăverii
Categoria C.

SERIA I-* SERIA A V-a

1. Locomotiva lăți 3 3 0 0 6:2 6 1. Știința Cradova 2 2 8 0 4:1 42. Progresul Rădăuți 2 1 1 0 9:1 3 2. Energia Craiova 3 2 0 1 7:3 43. Locomotiva Pașcani 3 1 1 1 7:4 3 3. Locomot. Tr. Severin 3 1 1 1 6:8 3
4. Știința I.M-.F. Iași 2 1 1 « 32 3 4. Locomotiva Craiova 3 1 1 1 3:5 35. Energia Bir Iad 3 1 0 2 4:8 2 5. Energia Tg. Jiu 2 1 • 1 5:2 2
6. FI. roșie Botoșani 3 8 1 2 2:5 1 6. F. roșie Rm. vîlcee 3 4 2 1 4:6 27. Progresul Dorohoi 2 0 8 2 1:10 • 7. Progresul Corabia 2 112 1:5 1

SERIA A II-a SERIA A VI-<
1. vlcto-ria Tecuci 2 2 « t 8:8 4 1. Energia 3 Reșița 3 1 2 0 5:2 41. Locomotiva Galați 3 2 « 1 7:3 4 2. Progresul Brad 2 1 1 0 5:3 33. Energia St. r. Bacău 3 2 • 1 6:4 4 3. Energia 10« 3 1 1 1 6:6 34. Fi. roșie Buhuși 3 1 0 2 6:8 2 4. Energia Oțelul Roșu 3 1 1 1 2:4 35. Energia Moinești 2 1 1 1 3:6 2 5. Fi. r. 7 Nov. Arad 2 6 2 0 4:4 2A Locomotiva Tg. Ocna 3 1 « 2 3:7 2 6. Energia Const r. Arad 3 6 2 1 4:5 27. Dinamo Brăila 2 • « 2 3:5 • 7. Energia 14 2 6 1 1 1:3 1

SERIA A Ml-a SERIA A VH-â

1. Energia București 3 3 • 0 15:2 6 1. Fi. roșie Cluj 3 2 « 1 51 4
X FI. roșie Giurgiu 2 1 1 « 3:2 3 2. Progresul Bistrița 3 1 1 1 9:5 3
3. Fl, r. F. C. Buc. 2 10 1 4:3 2 3. Voința Tg. Mureș 2 1 1 6 6:4 3
4. Energia Galați 3 1 C| 2 5:6 2 4. Fl. r. Sf. Gheorghe 3 1 1 1 4:6 3
S. Energia Medgidia 3102 3:5 2 5. Recolta Toplița 2 0 2 6 4:4 2
C. Energia Constainița 3 10 2 1:6 2 6. Progresul Turda 3 1 0 2 7:12 2
7. Știința Galați 2 0 1 1 0:2 1 7. Energia 7 2 0 1 1 2:4 1

SERIA A IV-a SERIA A VlII-a
1. Energia 1 Victoria 3 2 1 0 5:2 5 1. Progr. Satu Mare 2 2 0 6 2:0 4X Energia 4 Cîmpina 2 2 0 0 3:0 4 2. Fl. roșie Oradea 3 2 0 1 7.4 4
3. Energia 131 2 2 9 0 2:0 4 3. Recolta Slghet 3 1 >1 1 6:5 3
4. Dinamo Pitești 2 1 0 1 2:1 2 4. Recolta Cărei 3 1 1 1 7:7 3
3. Ensrgia Sinaia 3 1 0 2 4ri 2 5. Energia Oradea 2 1 0 1-5:3 3
6. Energia Tîrgoviște 3 0 1 2 2:6 1 4. Recolta Salonta 3 1 0 2 6:10 2
T. Energia Leordeni 3 0 0 3 Ori 0 7e Dinamo Baia Mare 2 0 02 2:6 0

seria întîi. Cele mai multe le-a 
primit Progresul Oradea (9), pc 
cînd Recolta Tg. Mureș a primit 
13, Progresul București 12, iar 
Energia Ploești 11.

CEI MAI BUNI REALIZATORI..

Să mai semnalăm un aspect... 
statistic :al golgeterilor.

In seria I conduce Ciosescu 
(Știința Timișoara) cu 5 goluri, 
urmat de: Alexandrescu (C.C.A.), 
Al. Meszaros (Recolta), Csegezi 
(Dinamo Orașul Stalin) cu cîte 
3, Tătaru, Zavoda I. Constantin 
(C.C.A.), Lereter, Filîp (Știința), 
Oaidă, Dinulescu, Moldoveanu 
(Progresul), Zaharia, Dridea, Du
mitrescu (Energia Ploești), Mi
hai (Dinamo Orașul Stalin) cu 
cîte 2 goluri etc.

In seria a II-a: Seredai, Olaru 
Ene (Locomotiva București), Ga
bor, Florea, Paraschiva (Energia 
Petroșani), David (Energia Stea
gul roșu), Ene (Dinamo Bucu
rești) și Szekely (FI. roșie Arad) 
cu cîte 2 etc.

Făcînd un total al golurilor mar
cate pe posturi ajungem la si
tuația următoare:

Extremele dreapta: 14 goluri; 
interii dreapta: 9; centri: 20; in
terii stingă: 20 și extremele stin
gă: II (celelalte goluri au fost mar
cate de fundați, halfi sau în pro
prie poartă).

Deci, cei mai eficace jucători 
au fost pînă acum înaintașn- 
centru și... interii stingă, care — 
Ia un loc — au înscris aproape 
50 la sută din numărul total de 
goluri (40 diiț 82). Faptul nu-i o 
întimplare; el corespunde atacului 
cu două „vîrfuri", doi cenții îna
intași, cu care joacă multe din 
echipele noastre (Ozon—Dinulescu, 
Ciosescu—Filip, Szakacs I—Cse
gezi, Dridea—Dumitrescu, Proca— 
Szigeti etc.). Și pentru că veni 
vorba de tactica cu 4 înaintași 
să remarcăm și prezența în liniile 
de atac a cîte doi centri-înain- 
tași (Olaru—Ene II, Ciosescu— 
Lereter, Ozon—Banciu, Bociardi— 
Al. Meszaros, Proca—Szigeti, Găi
nă sau Moldovan — Florea etc.) 

ceea ce de asemenea duce la for
mula cu 4 înaintași, pe aceeași 
linie. In sfîrșit, să subliniem și 
eficacitatea scăzută a extremelor. 
Din elemente în principal reali
zatoare, ele au devenit cel mai 
puțin... productive. De altfel, ex
tremele constituie de mult o pro
blemă a fotbalului nostru, care 
încurcă foarte mult pe selecționeri 
ori de cîte ori au de format re
prezentativele.

CUVINTUL UNUI OBSERVATOR

In încheiere să dăm cuvîntul 
unui observator special din cei 
care au funcționat duminică. Este 
vorba de antrenorul Gică Nicu- 
lae care a urmărit cel mai inte
resant meci al etapei (C.CA.— 
Recolta): „In acest meci, C.C.A. 
a jucat mai echilibrat: a făcut 
o primă repriză mai bună decît 
repriza a doua a partidei cu Pro
gresul și o a doua repriză supe
rioară în comparație cu prima re
priză a aceluiași meci. De aici, 
concluzia că jucătorii militari 
și-au îmbunătățit rezistența, după 
cum au realizat progrese în ce 
privește viteza.

Duminică din nou
la „concurență”

Cele două jocuri programate du
minică la București se vor disputa 
la aceeași oră dar pe terenuri dife
rite:

Stadionul Dinamo, ora 16.45: Dina
mo-Energia Petroșani.

Stadionul Giulești. ora 16.45: Lo- 
comotiva-Energia Steagul Roșu.

> DISTRIBUIREA BILETELOR
> LA MECIUL DE FOTBAL
> C.C.A. — BEOGRADSKI
J I.E.B.S. aduce la cunoștință 
>că din cauza numeroaselor so-
> licitări de bilete din partea în
treprinderilor și instituțiilor,
> fapt care a necesitat timp de 
’repartizare, cota de bilete pen- 
J tru public se pun-e în vînzare 
fiazi, cu începere de la ora 11 
'la casele Pronosport calea Vic- 
, toriei, Dinamo, Giulești, C.C.A
> și chioșcul din str. Ion Vidu.
J La meciul C.C.A.—Beograd- 
, ski sînt valabile permisele vi-
> zate pe anul 1957, albastre și 
’ roșii în piele, roșii în derma- 
■tin, verzi (ziariști), gris (mae- 
’ștrii sportului la fotbal), albas-
tre în pînză (membrii Comisiei 
,Centrale de fotbal), arbitri și
> antrenori de fotbal.
. Delegații asociațiilor mai pot 
• ridica cota repartizată pînă 
'miercuri 24 aprilie Ia oră 15, de 
>Ia sediul I.E.B.S. — Stadionul 
'Tineretului.

In urma trierii și omologării ce
lor 932.140 variante depuse la con
cursul nr. 16 din 21 aprilie 1937 au 
fost stabilite următoarele premii:

Premiul I: 1 variantă cu 12 rezul
tate exacte, revenindu-i suma de lei 
245.454.

Premiul II: 26,2 variante cu 11 
rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cite 10.444 lei.

Premiul ni: 418.32$ variante cu 
10 rezultate exacte, revenind fie
căreia cîte 1.056 lei.

La fondul de premii a fost adău
gată suma de lei 101.350 reportată 
de la concursul anterior.
• Premiul I a fost obținut de un 

buletin colectiv depus ia agenția 
Nr. 2 din București.
• Programul concursului prono

sport nr. 17 din 23 aprilie este... 
deschis de patru IntUniri din ca
drul ultimei etape a turului „Cu
pei Primăverii".

Dinamo Orașul Stalin va Intîlnl 
pe teren propriu pe Știința Timi
șoara. Dat fiind forma arătată de 
studenții timișoreni în acest sezon, 
trebuie să le acordăm șanse de 
victorie. Nu putem însă „nedrep
tăți" nici pe gazde și ca atare 
pronosticurile noastre vor fi 2 șl 1. 
Jucînd la București cu Energia 
Orașul Stalin noi credem că Lo
comotiva București va ști să 
fructifice avantajul terenului pro
priu și ca atare vă sfătuim să vă 
„mulțumiți cu „1“ solist! Un meci 
echilibrat va fi fără îndoială cel de 
la Arad dintre Flamura roșie și 
Progresul Oradea. In mod normal 
victoria nu poate „scăgia" arădanl- 
lor dar forma slabă pe care au 
arătat-o în ultimele întîlniri ți în
dreptățește pe oaspeți să spere ob
ținerea cei puțin a unui meci egal. 
Reîntoarsă din turneul întreprins în 
R. D. Germană și după meciul pe 
care-1 va susține cu Progresul la 
Oradea Dinamo București va avea 
de susținut asaltul Energiei Petro
șani. Deoarece formația minerilor 
nu pare a fi în cea mai bună for
mă, nu putem să-i acordăm prea 
multe șanse, cel mult pentru un 
meci egal.

® CAMPIONA
TELE REPUBLI
CANE DE VOLEI 
AU FOST DE
CISE PRACTIC în 
penultima etapă 
cînd formațiile Di

namo la fete și 
C.C.A. la băieți au 
trecut cu ușurință 
de ultimele „ob
stacole" asigurîn- 
du-și astfel dife
rențe substanțiale 
care să te pună la 
adăpost de orice 
surprize, cu o săp- 
tămînă înaintea 
ultimelor jocuri. 
Cele două vir
tuale campioane ale 
țării s-au dovedit 
pe toată durata 
întrecerilor cele 
mai valoroase și 
mai în formă e- 
chipe, ele justifi- 
cîndu-și pe de
plin poziția lor 
fruntașă în ierarhia
voleiului autohton. Superioritatea 
formațiilor Dinamo și C.C.A. este
evidență. In clasamentul la zi di-
namovistele au un setaveraj ex
cepțional: 24—I, obținut prin
șirul de victorii neîntrerupte de 
pînă acum iar militarii, de ase
menea neînvinși, nu au pierdut 
decît patru seturi, față de 24 cîș- 
tigate. Subliniem pe lingă aceste 
elocvente cifre și aportul adus de 
cele două formații la progresul 
voleiului romînesc, prin pregăti
rea lor superioară, prin spectacu
lozitatea jocului practicat, prin 
ținuta ireproșabilă de pe teren. 
Cucerirea titlurilor atrage felici- 
tări atît componenților loturilor 
respective, cît și celor doi antre
nori, Victor Tibacu de la C.C.A. 
și Gh. Constantinescu de la Di
namo.

Tot duminică au fost decise și 
trei din cele patru echipe care vor 
retrograda. Progresul Cluj și Pro
gresul Alba Iulia la fete și Ști
ința Timișoara la băieți nu mai 
au nici o șansă de a evita trece
rea lor într-o oategorie inferioară.

• REZONANȚA NUMELOR NU 
ASIGURA ÎNTOTDEAUNA RE
ZULTATELE BUNE. Acest lucru 
a [pst dovedit cu prisosință de 
importanta întrecere dintre volei
balistele de la Locomotiva și Di
namo, Așa cum s-a văzut pe te
ren, arma de bază a formajiei fe
roviare, atacul, a fost ca și ine
xistent. Faptul are două explicații: 
imprecizia paselor și a mingilor 
ridicate pentru tras și, in special, 
forma foarte slabă a celor trei 
trăgătoare: Natalia Cernat, Rodi- 
ca Sădeanu și Ana Păunoiu. De
fectuoasa primire a ser. iciilor pu
ternice executate de dinamoviste a 
dus la o și mai defectuoasă diri
jare și fructificare a mingilor. 
Considerăm că la această situație 
a contribuit și compoziția destul 
de nouă a echipei. Și este știut 
cît de mult contează obișnuința

C^onosport
Meciurile V și VI programează 

formații din categoria secundă: 
știința Cluj cu Energia Cimpia 
Turzii și Știința Iași — Energia 1 
Mal Ploești. In mod normai, la 
aceste două întîlniri formațiile gaz
dă pornesc favorite. Cum este însă 
vorba de echipe studențești even
tualitatea unor surprize nu trebuie 
neglijată cîtușl de puțin. Oa atare 
este bine să dublăm cei doi de „1“ 
și cu ,DC“-uril

In continuarea programului vom 
Intimi trei meciuri din cadrul cam
pionatului italian. Primul dantra 
ele: Genoa — BolQgna va furniza 
fără îndoială o dispută extrem de 
dii-zâ dat fiind faptul că echipa 
gazdă — amenințată de retrogra
dare — va face tot ce-i este- posi
bil pentru obținerea victoriei. Noi 
vă sfătuim să adăugați și un „X” 
deoarece atît Genoa pe teren pro
priu cît și Bologna în deplasare 
sînt veritabile „specialiste" ale me
ciurilor egale. Nu mal puțin dispu
tată — din alte motive însă — va 
fi și întilnâ-rea Triestlna — Lazio. 
In luptă pentru locul doi, Lazio 
va înceroa să treacă peste deza
vantajul terenului și să obțină cele 
două puncte puse în joc. In acea
stă situație, ,.2“ șl „1" par a M 
pronosticurile cele mal nimerite. 
Juventus, echipa surprizelor din 
ultimul timp va întîlnl „acasă" pe 
Napoli. Gazdele s-au arătat a îi în 
Ultimul timp într-o adievăretă 
„pasă nefcgră" care le-a adus în 
zona expusă retrogradării. Cu toate 
acestea noi credem că Juventus va 
reuși duminică să înregistreze o 
victorie în fața echipei napolitane 
și ea într-o formă destul de slabă.

Finalul programului din 28 apri
lie îl asigură trei întîlniri din cam
pionatul francez, neîndoemic unu'

Doina Jvănescu (Dinamo) a tras puternic sur- 
orinzind nepregătit blocajul efectuat de Mariana 
Popovici și Ana Păunoiu (Locomotiva).

trăgătorului respectiv cu un ridică
tor precis, care-i cunoaște prefe
rințele, punindu-i în valoare toată 
forța de atac. Aceste succinte a- 
prederi nu pot să ne facă să tre
cem însă cu vederea comportarea 
cu totul nesatisfăcătoare, greșelile 
uneori elementare și lipsa de vla
gă în ofensivă de care au dat 
dovadă cele 3 jucătoare de mai 
sus, care sînt in același timp ele
mente de bază ale lotului repu
blican. In această direcție, aceea 
a unei cît mai bune sincronizări 
între apărarea și atacul Locomo
tivei. trebuie să se îndrepte în de
osebi atenția antrenorului dr. Mi
ron Georgescu.

Ne-a surprins schimbarea indi
cată de antrenorul Locomotivei 
duipă al doilea set, cînd a scos de 
pe teren tocmai pe Elena Marca. 
Am subliniat acest lucru deoarece 
tinăra jucătoare a fost foarte utilă 
formației sale și schimbarea, ab
solut necesară, trebuia efectuată 
ou altă echipieră.

*

Intîlnirea restantă dintre echipe
le masculine Energia I.O.R. și 
Progresul I.T.B. din București s-a 
desfășurat aseară în sala Dinamo. 
După o partidă foarte disputată, 
în care trei din seturi s-au termi
nat la consecutive, Energia a ter
minat victorioasă cu 3—2 (16—14; 
14—16; 15—17; 15—8; 15-9). In 
urma acestui rezultat pentru penul
timul loc în clasament candidează 
cinci echipe cu cîte 11 puncte: E- 
nergia Orașul Stalin, Progresul 
I.T.B., Știința Arad, Energia 
I.O.R. București și Știința Cluj. In 
etapa de duminică, ultima în cam
pionatul republican din acest an, 
va fi stabilită cea de a doua e* 
chipă care va părăsi, împreună cu 
Știința Timișoara, prima categorie 
a țării.

dintre cele mai disputate. De data 
aceasta ne vom baza mai mult pe 
forma și posibilitățile actuale ale 
echipelor.

Nimes — Nancy. După două în- 
trîngeri consecutive suferite pe te
ren propriu, Nimes a reușit dumi
nică la Paris să termine meciul cu 
Racing cu un scor alb. Să fie oare 
semnul unei reveniri de formă a 
echipei din Nimes sau un accident 
al Racing-ult". Noi credem mal cur 
rînd ca justă cea de a două alter
nativă și cum Nancy a înregistrat 
în ultimul timp o serie de frumoa
se rezultate îi acordăm și de acea
stă dată încrederea și bineînțeles 
pronosticul nostru. Angers va in
timi duminică pe teren propriu pe 
Strasbourg. De remarcat că dumi
nică -ambele formații au suferit 
înfrîngeri: Angers în depasare de 
la Iyon, iar Strasbourg acasă de la 
Marseille. In tur victoria a revenit 
actualelor gazde care credem că au 
și de data aceasta prima șansă în 
obținerea celor două puncte, oas
peții putînd spera cel mult la ob
ținerea unui meci egal. Deși joacă 
pe teren propriu, Nice are o sar
cină foarte grea în fața uneia din
tre cele mai bine cunosc- a echipe 
franceze Reims. Oaspeții nu și-au 
pierdut cîtuși de puțin speranța ob
ținerii titlului de campioni în timp 
ce gazdele par mulțumite cu un loc 
pe la mijlocul clasamentului. Ca 
atare — poate surprinzător pentru 
unii — noi vă Indicăm să treceți 
pe buletine la acest meci „2".
• Pentru concursul Pronosport 

nr. 17 din 28 aprilie a, c, se vor 
acorda următoarele premii pentru 
variantele cu „0“ rezultate :

— O motocicletă I.J. de 350 cmc. 
participantului cu cel mai mare 
număr de variante cu „0“ rezul
tate; — un aparat de televiziune 
participantului următor cu cel mai 
mare număr de variante cu „8" 
rezultate.

Prin tragere din nmă s — 3 a- 
parate de televiziune; — 3 aparate 
de radio „Victoria".

De remarcat că In locul obiecte
lor, participanții vor putea primi 
contravaloarea în bani.



Misiuni dificile pentru rutierii noștri
Cicliștii romini participă simultan 

internaționale. Șansele alergătorilor noștri 
Odată cu primele zile ale lunii 

mai, cicliștii noștri sînt chemați la 
startul unor importante întreceri 
Internaționale. Este cunoscut citi
torilor noștri, de pildă, faptul că 
la 2 mai reprezentativa R.P R. ur
mează să ia startul intr-o întrecere 
de mare anvergură internațională, 
un adevărat criteriu mondial al ce
lor mai buni fondiști amatori; edi
ția jubiliară (a X-a) a „(ursei 
Păcii", citeva zile mai tîrziu, la 
5 mai. din orașul de la poalele 
Tîmpei, vor porni să se întreacă în 
a Vi a ediție a circuitului ciclist 
al regiunii Stalin, numeroși aler
gători din R. P. Bulgara. R. P. 
Ungară, și, bineînțeles, R. P. Ro- 
tnînă. Acestea sînt primele, dar nu 
și ultimele concursuri internaționale 
din acest an la care vom fi re
prezentări. Urmează „Cursa prie
teniei romino-bulgare" pe ruta Cluj- 
Buairești-Russe-Sofia, Turul R.P.F. 
Iugoslavia, „Cursa Mun*iîor“, în
trecerile de la Moscova. Turul Eu
ropei etc.

Fără îndoială un program bogat 
care va permite alergătorilor noștri 
să se afirme și mai ales să cîștige 
plusul de experiență de care com
portarea lor de pînă acum a do
vedit că au nevoie.

Vom încerca. în nodurile care 
urmează, să vă prezentăm cele două 
întreceri internaționale la .are par
ticipă sportivii noștri în luna mai, 
valoarea acestor competiții și — 
într-o oarecare măsură — șansele 
alergătorilor romîni.

La a X-a ediție a „Cursei Păcii", 
care se desfășoară anul acesta pe 
ruta rraga-Bernn-varșovia, șt-au 
anunțat participarea o serie de aler
gători de renume, care au in pal
maresul lor pertormanțe excepțio
nale. Este suficient să pomenim nu
mele unor rutieri ca Stan Brittain 
(Anglia). Jan Vesely, Kubr (R. Ce
hoslovacă), Furloni, Bertini (Ita
lia), Kolumbet (U.R.S.S.). Schur 
(R. D. Germană), Petersen, Ander
sen (Danemarca), Wienkowski, Bu- 
galski (R. P Polonă). Boian Ko- 
țev, Nencio Hristov (R. P. Bulga
ria). Paul Nyman (Finlanda), Le 
Menn, Boudon 
Ilustra temeiul 
In lupta pentru 
pe vor concura 
bile ale U.R.S.S., R. D. Germane, 
R. Cehoslovace, R. P. Bulgaria, Da
nemarcei, R. P. Polone. In aceste 
condiții, misiunea rutierilor noștri 
esbTToarte dificilă. In afara faptu
lui că noi nu am reușit să avem 
o formație omogenă ca valoare, pre
gătirea din acest an n-a putut fi 
evaluată din lipsă de competiții in
ternaționale de verificare. Succesul 
alergătorului romin C. Dumitrescu 
în edTlia a IX-a a „Cursei Păcii"

nu poate fi luat ca etalon pentru 
a se anticipa comportarea din edi
ția a X-a. Aceasta întrucît in ci
clism — spre deosebire de alte 
sporturi — palmaresul nu este ’în
totdeauna cel mai concludent indi
ciu. In plus, pentru a realiza o

la două întreceri
la aceste competiții
creșterea nivelului mediu al ciclis
mului nostru.

Firește comentarii mai ample și 
mai folositoare ne vor prilejui com
portările rutierilor noștri în aceste 
doua întreceri internaționale.

H. NAUM

0 importantă competiție începe astăzi la Sibiu:

Campionatul republican motociclist 
de regularitate și rezistență

Maestrul sportului C. Dumitrescu este solicitat să dea autografe 
nu numai în cursele de peste hotare ci și in cele interne, lată-l, în 
fotografia noastră la Sibiu, după etapa a Il-a a Cursei Sânieii, încon
jurat de „puști" care îl cer cu insistență semnături...

SIBIU 22 (prin te
lefon de la subredac- 
ția noastră). — O- 
dată cu zorii zilei de 
azi, organizatorii și 
concurența campiona
tului republican mo- 
tociclist de regulari
tate și rezistență, au 
căpătat rezolvarea u- 
neia dintre cele mai 
importante probleme: 
condițiile atmosferice. 
Soarele puternic și 
vremea plăcută au 
dat speranțe celor în 
cauză în privința bu- 

reușite (din a- 
punct de vede- 

a competiției.
Forfota din par- 
de mașini ne 

spune că participanții 
și organizatorii sînt 
gata pentru întrece
rea care va începe 
mîine (N. R. astăzi). 
Motocidiștii și-au 
predat motocicletele 
comisiei care le-a 
verificat și le-a sigi
lat conform regula
mentului.

• Azi după-amiază 
a avut loc deschide
rea oficială a compe- 
tiț:ei; Am remarcat

cu această ocazie 
faptul că asociațiile 
și-au trimis cei mai 
valoroși reprezentanți 
la această întrecere. 
Fără îndoială aceasta 
dovedește interesul 
deosebit pe care îl 
manifestă respecti
vele asociații pentru 
competiția de regula
ritate și rezistență.

• Printre concu
rența care vor lua 
startul am recunoscut 
pe Ludovic Szabo 
(Dinamo). campio
nul R.P.R. al probei 
pe anii 1955 și 1956, 
Alexandru 
(Energia)' 
Sădeanu 
Ion Olaru 
și Gh.
(C.C.A.). Se află de 
asemenea și o serie 
de debutanți în ast
fel de întreceri prin
tre care 
(Energia)' 
Balamac 
și componenfii lotului 
A.V.S.A.P.

Vor lua startul și 
patru concurente: Ve
nera Vasilescu (E- 
nergia). Margareta

Radovici
Nicolae 

(C.C.A.), 
(Dinamo)

Ioniță

H. Sitzler 
Teodor 

( Dinamo)

Unghi (Recolta), Ilo
na Ujlaki (Dinamo) 
și Maria Iliescu (E- 
nergia ).

• Alex. Radovici 
ne-a spus că anul a- 
cesta lupta va fi 
mult mai disputată 
pentru faptul că fo
rurile de specialitate 
urmează să selecțio
neze, pe baza com
portărilor în această 
competiție, pe cei 
care vor lua startul 
în întrecerile inter
naționale.

• Prima etapă mă
soară 309 km. și se 
va desfășura pe ur
mătorul traseu: Si
biu — Cristian — 
Orlat — Gura Rîu- 
lui — Curmătura — 
Rășinari — Prislop
— Cisnădioara —- 
Cisnădie — Sadu 
Tălmaci — Racoviță
— Avrig — Sacadate 
—Cornăf el—Caș olt— 

Sibiu. (Acest traseu 
are o lungime de 103 
km. și va fi acope
rit de trei ori).

M. VLADOIANU, 
C. PITARU 

corespondenți

(Franța), pentru a 
afirmației noastre, 
întîietatea pe echi- 
formațiile reduta-

performanță de valoare, chiar intr-o 
întrecere individuală, C. Dumitrescu 
sau altul dintre alergătorii noștri, 
va trebui să fie bine susținut de 
ceilalți echipieri mai ales dacă res
pectivul se va arăta drept unul din
tre protagoniștii cursei.

Iată de ce considerăm că șansele 
sportivilor noștri la ediția jubiliară 
a „Cursei Păcii" nu vizează pozi
țiile de liderL

In ceea ce privește competiția de 
la 5 mai, circuitul regiunii Stalin, 
interesele noastre sînt de alt or
din. Nu urmărim atît rezultatele 
(deși acestea ne pot fi favorabile) 
cit verificarea întregului rezervor 
de cadre tinere al ciclismului nostru 
în compania unor alergători in pli
nă dezvoltare din Bulgaria și Un
garia. De altfel, socotim că forul 
de specialitate are datoria să tri
mită observatori la această com
petiție, pentru a promova în lotu
rile republicane elementele care se 
impun prin pregătirea și perspecti
vele lor. Selecționarea acestor tineri 
ar contribui efectiv la depășirea 
actualului nivel valoric al sportului 
cu pedale din țara noastră. De a- 
semenea, credem că este bine ca 
pentru Turul R. P.F. Iugoslavia să 
se alcătuiască un lot format din 
elemen’e tinere. Aceasta ar duce la

AVIATORII SPORTIVI AU ÎNCEPUT ASALTUL ÎNĂLȚIMILOR
Apariția noului regulament de 

clasificare a aviatorilor sportivi, 
elaborat de forurile de specialita
te în colaborare cu CCFS, a des
chis o problemă din cele mai ar
zătoare pentru tinerii care au în
drăgit sportul cu aripi din țara 
noastră: stabilirea și doborirea de 
recorduri. Mai ales în . domeniul 
zborului cu motor nu se făcuse ni
mic în această direcție. De aceea, 
faptul că regulamentul prevede 
printre normele de clasificare obli
gatorii cîștigarea unei înălțimi de 
5.000 m. — este vorba de zborul 
cu motor — conține în germen un 
îndemn la tentative de record 
cele mai îndrăznețe. Și iată 
zilele trecute, la inițiativa 
sub îndrumarea directă a 
Constantin Manolache, s-a 
cut la pregătirea și organi
zarea metodică a unor zboruri de 
înălțime-record. Pentru aceas
ta a fost folosit un avion de 
sport IAR 813, de construcție ro- 
mînească, al cărui plafon maxim 
este de aproximativ 5400 m. și 
care — amănuntul trebuie reținut 
— nu dispune de instalații spe
ciale de oxigen. înaintea fiecărui

din 
că

Și 
Jiii 
tre-

TURNEUL ECHIPEI IUGOSLAVE MEDVEDGRAD— 
UN BILANȚ POZITIV PENTRU POPICARII ROMINI

r Facind bilanțul turneului pe 
care l a întreprins de curind în 
țara noastră, reputata echipă de 
popice Medvedgrad-Zagreb. con
statăm cu satisfacție că ne este 
favorabil, că el a consacrat pe 
plan internațional o serie de 
sportivi romîni. Am obținut trei 
victorii la București, Roman și 
Timișoara, dintre care primele 
două la diferențe importante. (144 
și respectiv 153 popice dob'orîte) 
și am pierdut de două ori la sco
ruri strînse (Ploești — 4 p.d., Pe
troșani — 26 p.d.). Sportivii iu
goslavi și conducătorii lor au fost 
surprinși și plăcut impresionați de 
valoarea arătată de reprezentanții 
colectivelor Energia și Voința, cu 
care s-au întrecut. Astfel, secre
tarul federației iugoslave de spe
cialitate și antrenorul echipei Med- 
vedgrad, Ivan Pipinicit a ținut să 
fie asigure că avem posibilități 
Teale de a realiza în viitoarele 
competiții internaționale și chiar 
La campionatele mondiale din iu
lie a.c. de la Viena, rezultate din
tre cele mai bune, bineînțeles eu 
condiția de a înlătura anumite 
neajunsuri ce se referă mai pu
țin la tehnică și mai mult la pre
gătirea fizică și morală a echipei. 
Observațiile umir tehnician care 
a antrenat o echipă care pînă la 
iturneul din țara noastră nu a su
ferit decît o singură înfrîngere 
internațională la proba de 200
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lovituri mixte, confirmă n’Ve’ul a- 
vansat de pregătire al popicarilor 
romîni, dar și anumite lipsuri de 
care ei mai dau dovadă.

Intr-adevăr, dacă cercetăm e- 
vofuția scorurilor înregistrate de 
echipele noastre constatăm urmă
toarea caracteristică generală: 
ne-am creat mereu un avantaj co
pios de puncte în prima parte a 
întllnirilor. ca apoi concentrarea^ 
rezistenja și precizia sportivilor 
noștri să scadă și odată cu ele, 
bagajul de puncte acumulat.

Astfel, Energia Flacăra Ploești 
a condus cu 33 p.d. înaintea ulti
melor două trageri, dar Th. Mi- 
hăilescu și Victor Ivan (deținător 
al celei mai bune performanțe de 
La noi) s-au enervat, au ratat bile 
relativ ușoare și, bineînțeles, au 
pierdut. Selecționata Capitalei își 
datorează succesul în special a- 
vantajului inițial de 125 p.d. creat 
de Alexandru Eugen și Tr. Mik&- 
lescu. In rest, în afară de V. 
Saenco și maestrul sportului Ale
xandru Andrei, ceilalți patru coe
chipieri nu au făcut decît să ri
sipească această „zestre1*. De a- 
semenea, la Roman reprezentan
ții asociației Voința au ajuns, 
mulțumită formei excepționale do
vedită de maestrul sportului /. 
Micoroiu (861 p.d. și o diferență 
pozitivă de aproape 100 puncte), 
maestrului sportului Th. Szemany 
și Kalman Coco, să conducă cu 
170 p.d.. Următorii nu au mai pu
tut menține însă, acest ritm. La

Petroșani, sportivii din localitate 
conduceau cu 50 p.d. după prima 
zi, dar în cea de a doua au fost 
pierdute 76 puncte. Concluzia: 
POPICARII NOȘTRI DEȘI VA
LOROȘI, MAI TREBUIE SA LU
CREZE SERIOS PE LINIA OMO
GENIZĂRII ECHIPELOR. IN 
SENSUL REALIZĂRII DE RE
ZULTATE MAI CONSTANTE, A 
ÎNTĂRIRII SPIRITULUI DE E- 
CHIPA, A ÎMBUNĂTĂȚIRII RE
ZISTENȚEI ȘI PUTERII DE 
CONCENTRARE.

Dacă pe plan tehnic sportivii 
noștri au corespuns în bună mă
sură, din punct de vedere organi
zatoric și propagandistic, turneul 
echipei Medvedgrad Zagreb ne-a 
adus depline satisfacții. O serie de 
centre cu tradiție în practi
carea sportului popicelor (Roman, 
Petroșani etc) au putut aplauda 
pentru prima dată sportivi valo
roși de peste graniță. De aseme
nea, legăturile noastre prietenești 
cu reprezentanții sportului din 
Iugoslavia au fost întărite. Măr
turie ne stă mulțumirea, exprimată 
de înlreaga delegație iugoslavă în 
frunte cu conducătorul ei, preșe
dintele clubului Medvedgrad, 
Srdjak Misko. Bilanțul rodnic al 
întîlnirilor turneului nu face de
cît să confirme maturitatea la 
care a ajuns acest sport la noi dar 
și să creeze, totodată, o serie de o- 
bligații pentru sportivii și antre
norii romîni în vederea pregătirii 
lor viitoare

N. MARDAN

Primul record republican de înălțime in zborul cu motor 
a fost stabilit de o femeie: Elena Barac—6200 metri 

zbor a fost fixat pe avion un 
barograf — aparat care înregis
trează grafic înălțimea — sigilat 
și închis într-o cutie inaccesibilă 
pilotului. In aceste condiții, 
aviatoarea Elena Barac de
colează într-un zbor de înăl
țime și încă de la 4000 m. se- 
zisează prezența în atmosferă a 
unor curenți ascendenți. Deși se 
afla la bordul unui avion, ea folo
sește cu pricepere principiile spe
cifice zborului cu planorul (de 
unde se vede valoarea pregătirii 
multilaterale a aviatorilor spor
tivi) și „cochetînd" cu un larg 
front de furtună cîștigă mereu î- 
nălțime. De la 5.000 m. Elena 
Barac „patrulează" între două 
straturi de nori, întrucît avionul 
nu dispunea de instrumente pentru 
zborul fără vizibilitate, și pilo
tează continuu în zbor cabrat. 
Dînd dovadă de dîrzenie și cali
tăți fizice excepționale, ea face 
față cu succes temperaturii scăzu
te și aerului mereu mai sărac în 
oxigen, continuînd să cucerească 
noi înălțimi. La capătul acestui 
efort, acul barografului se oprise 
în dreptul unei cifre impresionan
te : 6200 m. Cu această perfor
manță Elena Barac stabilește pri
mul record republican de înălțime 
în zborul cu motor, categoria in
ternațională avioane ușoare, sub-

clasa C—1 B (greutate 500— 
kg). In ziua următoare pilotul 
Teodor Băjenaru pleacă și el în 
zbor de înălțime cu același avion 
și atinge 5100 m. iar pilotul Vin- 
tilă Ionescu atacă la rîndul lui 
proba și realizează 5300 m.

Așadar, în decurs de numai 2 
zile, zborul cu motor înregistrează 
un cumul de evenimente sportive 
remarcabile: un pilot îndeplineș
te norma de 5.000 m .cerută de 
regulamentul de clasificare, un 
altul — Vintilă Ionescu — stabi
lește recordul de înălțime pentru 
bărbați, iar primul record repu
blican este cucerit de o femeie, cu 
un rezultat strălucit: 6200 m.

Este un început splendid, care 
vorbește de la sine despre posi
bilitățile și avîntul aviatorilor 
noștri sportivi, despre pregătirea 
și temeritatea piloților de avion. 
Ce au de spus acum planoriștii, 
parașutiștii, aeromodeliștii ? ^i 
inai cu seamă ce au de 
bărbații pentru faptul că cel diWi 
record republican de înălțime a 
fost stabilit de o femeie ? Cum 
s-ar spune, mănușa a fost arun
cată. Cine o va ridica la... 7000 
—8000 m. ?

In ce ne privește, avem de 
spus un singur lucru : bravo Ele
na Barac 1

ION VALERIU POPA

„CUPA ORAȘELOR" LA HANDBAL 
Duminică s-au disputat primele 

meciuri de handbal din cadrul „Cu
pei Orașelor" rezervată echipelor de 
juniori. Rezultatele înregistrate au 
fost următoarele: Bucureșți-Craiova 
11—2 (6—2); Sibiu-Petroșani 13—4 
(8—2); Botoșani-Ploești 5—6 (3—5);
Cluj-Timișoara 2—18 (1—6). La sfîrși- 
tul acestei săptămîni se va juca re
turul acestor partide.
REUNIUNE CICLISTA IN COMUNA 

BĂNEASA
• Comitetul C.F.S. al raionului 

Tudor Vladimirescu organizează du
minică 33 aprilie o interesantă reu
niune ciclistă în comuna Băneasa. 
In program, întreceri pentru: avan
sați (toate categoriile), juniori, soț 
micurse, fete, biciclete de oraș, elevi 
și copii. De notat că se vor desfă
șura și alergări pentru foștii cicliști 
(de la 40—45 ani și de .la 45 ani în 
sus).

Concursurile se vor disputa pe cir
cuit. Adunarea concurenților la ora 
8 în comuna Bâneasa (șos. Mogo- 
șoaia).
CONSFĂTUIREA ARBITRILOR DE 

SPORTURI NAUTICE
In vederea reluării activității de 

sporturi nautice în Capitală, arbi
trii de sporturi nautice dî*n Bucu
rești se vor intimi în ziua de 
miercuri 24 aprilie ora 17,3# la se
diul Comitetului orășenesc C.F.S. 
București (str. V. Alecsandri nr. 6) 
unde se va țime o importantă cons
fătuire.

SANCȚIUNI LA LUPTE
Biroul Comisiei Centrale de lupte 

a Lotărît următoarele sancțiuni: 
AVERTISMENT: D. Hîtru (antrenor 
Energia DGSM'i pentru că a facilitat 
prezentarea unui luptător fără vi
zita medicală în concurs, V. Borșan 
(Cluj), St. Constantei (Buc.), St.

perei (Oradea), M. Demetrovicl 
(Tim.), A. Corodan (Arad) pentru 
lipsuri în arbitraj, I. Tukacs, A. 
O ni ga, Gh. Poran (toți B. Mare) 
pentru absențe nemotivate la arbi
traj, St. Simionescu (luptător Pro
gresul Buc.) pentru atitudine necu
viincioasă față de arbitri; SUSPEN
DARE UNA LUNĂ: M. Popovici 
(Tim.) pentru serioase greșeli ma
nifestate în funcția de arbitru^ prin
cipal. De asemenea, s-a hotărît tri
miterea în fața comisiei speciale 
pentru antrenori a lui L. Kovacs 
(Energia Hunedoara) cu propunerea 
ca acesta să fie suspendat pe timp 
de 3 luni, pentru repetate atitudini 
nesportive.

i 0 mare parte din fon-ji 
’durile realizate din con-;î 
’cursurile PRONOSPORT» 
sînt destinate construirii;; 
de noi baze sportive, j 

Vreți ca numărul ba

llzelor sportive din 
giunea voastră să 
rească ?

PARTICIPAȚI LA

re- 
spo-

CONCURSURILE
PRONOSPORT !
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In ultimul său număr (pe a- 
priiie) revista engleza 

„World Sports" face re-, 
cenzia cărții „Jocurile Olimpice 
1956“, editată1 de Comitetul 0- 
limpic britanic. Analizind ca
pitolele introducerii, autorul 
articolului, Frank Lindley, re
marcă modul realist în care a 
fost prezentată atmosfera în 
care s-au desfășurat jocurile. 
El scrie '.„Ambianța, atît pe 
stadion, cit și în satul olimpic 
sau în oraș, a fost extrem de 
prietenească șl fericită. Țintnd 
seama că aceasta ~s-a petrecut 
tn momentul unei încordări in
ternaționale iată desigur un 
punct ciștigat in demonstrarea 
celor ce pot fi realizate pentru 
binele omenirii prin asemenea 
festivaluri sportive. Da, Jocurile 
s-au apărat singure împotriva 
tuturor detractorilor sportului 
internațional. Această Olimpi
adă a avut loc in timpul cind 
pacea lumii stătea în cumpănă. 
Dar la Melbourne erau sportivi 
și sportive din Rusia. Ungaria, 
Anglia, S.U.A. și alte 03 de 
tărijocuind împreună in același 
sat... In ciuda așteptărilor pre
sei de senzație, care abia aș
tepta vreun „incident interna
țional", un asemenea conflict 
nu s-a produs în timpul Jocu
rilor".

n aceeași revistă remarcăm 
un articol semnat de fostul 
campion mondial de tenis 

de masă. Victor Barna, asupra 
problemei interzicerii 
cu burete. ,d~

paletei 
.Buretele a supra

viețuit — scrie Barna— cel pu
țin pentru viitorul apropiat. 
Mult așteptatele dezbateri ale 
Federației internaționale de 
tenis de masă (in timpul cam
pionatelor mondiale de la Stock
holm) asupra interzicerii bu- 
retelui au adus oarecare rezul
tate, dar nu imediate. Propu
nerea engleză de a se interzice 
paletele cu burete sau cele simi
lare a căzut, dar a fost nu
mit un comitet special autori
zat să elaboreze regulamente 
facultative pentru standardiza
rea paletelor, urmind că ele să 
fie aplicate cu începere de la 
1 iulie. Federațiile naționale 
pot să adopte aceste regula
mente cu titlu de experiență în 
teritoriile bor. Muși campio-

■,)
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II
DIN ECHIPA CONTINENTULUI 

LA... UN CIRC AMBULANT

Scriam nu de mult că „maca
raua din sud" cunoscutul haltero
fil Paul Anderson a trecut la pro
fesionism, și-și cîștigă existența 
prin exhibifii făcute in circurile a- 
mericane.

Recent, am fost informafi că o 
altă „vedetă" sporlivă a pornit pe 
același drum. Este 
vorba den fotba
listul francez Ju
lien Dărui care 
ant de-a rindul 
a apărat buturile 
reprezentativei Franței și a fost 
portarul selecționatei continentului 
în meciul cu echipa Angliei din 
1947. Dărui a fost angajat la cir
cul ambulant „Jean Richard" din 
Franța. El a semnat un contract 
cu patronul circului prin care se 
obligă să „joace" rolul unui „por
tar" de fotbal și să apere într-o 
poartă regulamentară lovituri de 
la lt m. executate de spectatori.

învingătoare duminică, Beogradski S. K. a 
in clasamentul campionatului de fotbal

Campionatul de fotbal al Iugo
slaviei se apropie de sfirșit. Du
minică s-a desfășurat (parțial) cea 
de a XXI-a etapă astfel că mai 
rămîn de disputat 5 etape. Intîl- 
nirile (Partizan — Rariniciki 0—0 
și Vojvodina Novi Sad — „Zagreb” 
2—4) din cadrul acestei etape s-au 
desfășurat săptămîna trecută îna
inte de plecarea echipelor Partizan 
și Vojvodina Ia Budapesta.

Duminică, cel mai bun rezultat 
a fost obținut de formația belgră- 
deană „Beogradski S.K.” care a 
dispus cu scorul de 4—1 de Spar
tak Subotița. Steaua roșie obosită 
probabil, după meciul de la Flo
rența. a term nat la egalitate (2—2) 
cu Hajduk Split. In urma acestor 
rezultate Steaua roșie și-a consoli
dat poziția în fruntea clasamen'.u- 
tului avînd un avantaj de 4 puncte 
asupra celei de a doua clasate Voj
vodina Novi Sad, iar formația 

nateie internaționale vor tre
bui să urmeze dispozițiile Fe
derației internaționale 
mente in vigoare.

Aceasta înseamnă că 
că asemenea modificări 
gulament vor conține și inter
zicerea bureielui — ceea ce 
personal nu cred — Federația en
gleză de tenis de masă va putea 
pune in aplicare intenția sa a- 
nunțată de a opri folosirea pa
letei de burete pe teritoriu! An
gliei. De fapt Federația engle
ză ar fi putut fade aceasta și 
fără binecuvîniarea Federației 
internaționale, cum orice țară 
este stăpină pe propriul ei te
ritoriu. De pildă. Federația de 
tenis de masă a S.U.A. inter
zisese serviciul eu palma în
chisă cu mult înainte ca aceas
tă regulă să f!e adoptată de 
Federația Internațională.

Se pare că lucrările comisiei 
speciale vor avea cfrepl rezultat 
o oarecare standardizare a pa~ 
letelor. Dar că ea va include 
și interzicerea expresă a bure- 
telui sau fim tarea grosimii 
lui, este grea de presupus".

Ziarul .J’Fquipe" din7 aprilie 
fși informează cititorii des
pre mersul tratativelor în

așa zisului 
_ Ș> tn do
meniul cluburilor profesioniste 
de fotbal din Occident. Se pa
re Insă că- treaba nu ’ merge 
prea bine. O conferință „infor
mativă” ținută acum cîteva zi
le la Londra cu delepa‘;: țări
lor apusene n-a avut ” '.i un 
rezultat concret. Ziarul scrie: 

„La ordinea de zi figura în
ființarea unei Cupe a echipelor 
campioane d;n țările reprezen
tate la conferință. Nici o hetă- 
rire fermă n-a fost luată, dar 
reiese că majoritatea delega- 
ților au privit nefavorabil acest 
proiect, un asemenea turneu 
nefăcîtid decit să dubleze Cupa 
campionilor europeni pe de o 
parte, iar pe de alia, să îngreu
neze calendarul internațional, 
deja destul de comp’icat".

Singura propunere adoptată 
a fost aceea a creării unei 
„tXirse de meciuri” pentru con
tractarea de întilniri interna
ționale și aceasta probabil 
după foarte multă... tocmeală.

vederea creării 
„stadion comun'

Bineînțeles că, dreptul de a-i 
trage un „penalti" faimosului portar 
se obține contra unui preț supli
mentar, neprevăzut in costul bile
tului de intrare. Cel care marchea
ză, primește banii înapoi, dar pa
tronul circului (prevăzător} nu a 
omis în contract clauza prin oare 
aceste sume se scad din... gajul lui 
Dărui. Vorba ceea: „Dărui plon
jează și patronul încasează!”

Cazul fotbalistu
lui francez nu 
constituie o excep
ție. In sportul pro
fesionist înlilnim 
încă multe al

tele asemănătoare. Ele nu fac decit 
să confirme, odată în plus, soarta 
tristă pe care o au acești sportivi 
care, odinioară, au adus glorie 
țării lor.

Dărui a urmat — dealtfel — 
exemplul oferit cu ani tn urmă 
de fostul internațional al „ W under- 
teamului", fotbalistul austriac, 
Rudi Hiden.

B.S.K. a trecut pe locul 6 în cla
sament, la egalitate de puncte cu 
Dinamo Zagreb dar cu un golaveraj 
mai slab.

Campionatul iugoslav a fost în
trerupt tn vederea întîlnirilor in
ternaționale care se vor desfășura 
la începutul lunii viitoare. Astfel, 
la 5 mai, reprezentativa „A“ a 
Iugoslaviei va juca la Atena in 
cadrul preliminariilor campionatu
lui mondial. In timp ce la Belgrad 
în aceeași zi, se vor intîlni repre
zentativele secunde ale Iugoslaviei 
și Bulgariei. O săptămîna mai tir- 
ziu, la Zagreb, va avea loc meciul 
de fotbal iugoslavia — Italia.

Pentru meciurile de la 5 și 12 
mai au fost alcătuite loturile celor 
două reprezentative. Reprezentativa 
A va fi cantonată cu începere de la 
25 aprilie în localitatea Skoplje 
unde va fi pregătită de Cirici an-

JDin tana

Sport la
Primul grup de cercetători sovietici ai Polului 

Sud, membrii expediției complexe a Academiei 
de Științe a U.R.S.S. s-a înapoiat în țară după 
ce a „iernat” mai bine de un an printre ghețurile 
și zăpezile veșnice.

Este interesant de remarcat că în rîndurile oa
menilor de știință porniți să studieze tainele An- 
tarctidei s au aflat și numeroși sportivi printre 
care și maestrul emerit al sportului prof. A. M. 
Gusev. Iată ce a declarat cunoscutul alpinist, care 
are la activ cîteva ascensiuni pe piscuri de peste 
7000 metri.

„Pentru noi sportul a fost un admirabil mijloc 
de odihnă. In timpul lungii călătorii spre An
tarctida, pe motonavele „Obi” și „Lena” și la îna
poiere pe vaporul „Cooperația”, am organizat con
cursuri de tenis de masă și șah. de haltere și gim
nastică. Locuitorii centrului polar „Mi mii” au 
luat parte la mai multe concursuri prin— cores
pondență. Astfel, au avut loc meciuri de șah, cu 
expediția sovietică din insula Diksoa, cu cer
cetătorii francezi de pe pămîntul lui Adel, cu ar
tiștii „Teatrului Mic” din Moscova. In primele luni

Polul Sud
ale vieții noastre pe cel de al șaselea continent, 
de multă popularitate s-a bucurat voleiul. Meciu
rile, foarte aprige, erau urmărite de mi* de... pin
guini. Odată cu venirea iernii activitatea spor
tivă din aer liber a trebuit să fie suspendată.

In condițiile gheții și zăpezii veșnice nu ne-am 
putut desigur descurca fără schiuri. Primele re
cunoașteri din Antarctida le-am făcut pe schiuri, 
recunoașteri cărora le-au urmat expediții lungi 
de zeci de k;lometri. Deseori organizam antre
namente și chiar Întreceri foarte orig nale de 
slalom. Cum nu aveam munți prin aprop’ere sla- 
lomiștii coborau pe pantele uriașelor aisberguri.

Foarte mult ne-a ajutat tehnica alpină, reflexele 
căpătate în timpul ascensiunilor. Mergînd pe teren 
foarte accidentat foloseam asigurarea alpină și 
astfel nu ni s-a intîmplat să avem accidente.

Pot afirma cu hotărire — a încheiat prof. Gusev 
— că fără o pregătire fizică prealabilă, fără prac
ticarea permanentă a sportului ne-ar fi fost mult 
mai greu să învingem marile greutăți și dificul
tăți ale vieții din Antarctida.

O grandioasă demonstrație de gimnastica

Aspect din marea demonstrație de gimnastică efectuată cu prile
jul sărbătoririi „Zilei Unionale a sportivului" din anul 1954.

G bnnaștil sovietici sini . vestiți
pretutindeni pentru uriașele 

' demonstrații de masă pe 
care le-au efectuat cu prilejul di
feritelor sărbători sportive. Neui
tate vor rămîne exercițiile prezen. 
taie de peste 8.000. tineri și tinere 
cu prilejul sărbătoririi ,ZHei unio
nale a sportivului" din anul 1954. 
Pentru festivitatea de desch:dere a 
celei de a III-a ediții a Jocurilor 
sportive internaționale prietenești 
ale tineretului de la Moscova, 
gimnaștii sovietici pregătesc un 
nou și atrăgător program. Pe ma
rele „Stadion Central" vor evolua 
5.000 de studenți din institutele 
de invățămînt superior ale capi
talei U.R.S.S., 3£00 elevi din
școlile .Rezervelor de muncă", 
2.200 elevi din școlile medii, 1.200 
studenți ai Institutului central de 
cultură fizică din Moscova, și 
1.000 de studenți din Institutul 

de cultură lirică „Leshajt" din 
Leningrad. De pe acum marea de
monstrație se anunță drept princi
palul punct de atracție din pro
gramul deschiderii jocurilor.

trecut pe locul 6 
al Iugoslaviei

trenorul echipei Steaua roșie. Iată 
numele jucătorilor selecționați: 
Beara, Stojanovici. Zekovici. Țrn- 
kovici, Herțeg. Spaici, Krstici H, 
Boșkov, Șan'ek, Mitici, Zebeț, Mi- 
lutinovici, Rajkov, Lipoșinovici, Ve- 
selinovici, Vukelici, Antici, Vukas.

Lotul reprezentativei B va fi 
cantonat cu începere de la 29 apri
lie în localitatea Zemun și va fi 
antrenat de Toslci. lată lotul • 
Krivocucea, Radenkovici. Ciokici, 
Șiakovîci, Koșciak, Tomici, Brani- 
s>ci, Liubenovici, Petakovici, Muici 
Papeț, Kostici, Jivkov, Mesaroș, 
Medved și Rudinski.

Cercetînd ce'e două loturi vedem 
că d:n echipa Beogradski S.K. au 
fost selecționați 3 jucători. In re
prezenta iva A a fost inclus Antici 
1, iar în reprezentativa secundă 
Radenkovici, și Șiak„vici.

CEI MAI BUNI VOR FI 
DESEMNAȚI PRINTR-UN CON

CURS UNIONAL DESCHIS
Cea de a IlI-a ediție a Jocu

rilor sportive internaționale 
prietenești ale tineretului se

anunță fără îndoială drept cea mai 
mare competiție mondia'ă a anu
lui. întrecerea de la Moscova stâr
nește un mare interes în rîndurile 
sportivilor din toate țările lumii.

Pemtru a alcătui echipa repre
zentativă a U.R.S.S. după cele 
mai bune criterii, pentru a stimula 
pe sportivi și pentru a da posibili» 
tatea fiecărui tînăr să participe la 
marea întrecere. Comitetul Olimpic 
al Uniunii Sovietice, care patro
nează actuala ediție a Jocurilor 
tineretului, a hotărit să organizeze 
numeroase întreceri preliminare la 
care să poală lua parte oricine 
dorește. Astfel, în cursul lunilor 
mai și iunie va avea loc concursul 
unional deschis pentru desemnarea 
candidaților în echipa reprezenta
tivă a U.R.S.S. Întrecerile se vor 
desfășura în 13 discipline sportive: 
box, lupte clasice și libere, ciclism, 
gimnastică, caiac, atletism, înot, 
sărituri în apă, pentatlon modern, 
tenis, tenis de masă, haltere și 
scrimă.

întrecerile preliminare, ca și cele 
din cadrul Jocurilor, poartă un 
caracter strict individual. Pot par
ticipa la ele sportivi între 17—22 
ani iar la înot între 15—22 ani. 
Fără îndoială că acest concurs 
unional deschis va produce o mare 
emulație în rîndul tineretului, va 
contribui ta relevarea unor noi ta
lente sportive de la orașe și de 
la sate.

PROBLEMA Iffi. 1 A FOTBALULUI MAGHIAR:
ALCĂTUIREA ECHIPEI REPREZENTATIVE

Nu este deloc ușoa
ră misiunea antreno 
rului federal Marton 
Bukovi și a antreno
rului lotului primei 
reprezentative, Karoly 
Soos, care au primii 
însărcinarea de a pre
găti pe fotbaliștii ma
ghiari în vederea 
campionatelor lumii. 
Problema nr. 1 care 
preocupă pe antrenori 
este alcătuirea echi
pei naționale, și sînt 
multe dificultăți în 
această privință. Se 
știe că unii jucători 
fruntași sînt suspen
dați și vor reintra 

în activitatea compe- 
tițională abia în 
toamna acestui an.

Care sînt în mo
mentul de față posi
bilitățile de alcătuire 

a ,,11”-Iui național 
maghiar? In privința 
portarilor nu există 
„probleme”, llku, Ko- 
maromi și probabil 
Farago — dacă va fi 
introdus în echipă pî- 
nă în iunie — sînt ju
cători de valoare care 
pot apăra cu mult 
succes buturile repre

zentativei. Mai dificilă 
este problema funda
șilor. Buzanszkj și 
Lantos sînt ieșiți din 
formă, iar ceilalți, 
Karpati, Dalnoki și 

Kctasz sînt de o va
loare mai scăzută 
iață de ceilalți jucă
tori din lot. Pentru 
postul de stoper, 
Borzsei pare să fie 

titularul, in ciuda ce-, 
lor 36 de ani ai sai 
el este și acum peste 
valoarea celorlalți 

fundași centri in 
toamna acestui an 
cind va reintra BozsilH 
se intenționează utili-v 
zarea acestuia în
postul de stoper. An
trenorii susțin că
Bozsik are toate ca
litățile unui stoper 
excelent: viteză, aerb- 
șaj, calm în acțiuni, 
plasament.

Pentru cele două 
posturi de mijlocași 
concurează o serie ae 
jucători talentați și, 
firește, alcătuirea a- 
cestui compartiment 
nu produce „dureri de 
cap” selecționerilor. 
Bundzsak-Berendi se 
pare că alcătuiesc cea 
mai bună pereche dar 
și celelalte, Szojka- 
Dekani, Sipos-Szabo 
sînt de certa valoare.

Linia de atac va 
suferi unele modifi
cări. Pentru postul de 
extremă dreapta can
didează Kertesz și 
Machos (ultimul este 
încercat în acest post 
și probabil că va da 
un randament bun 
datorită vitezei sale). 
Pe partea stingă se 
pare că titular este 
Fenyvessi dublat de 
Szimcsâk, eventual.

Problema interilor 
va Ii rezolvată prin 
reintroducerea în for
mație a lui Csordas 
și Palotas pe dreapta,

Tichi sau Molnar pe 
stingă. Hidegkuti este 
deocamdată titularul 
pentru postul de cen- 
tru înaintaș. In cazul 
cînd Mathos sau Ti- 
chf nu vor juca în alte 
posturi, și ei, alături 
de Hidegkuti, pot 
evolua în <entrul li
niei de atac.

Lotul acesta se an
trenează săptăminal 
sub conducerea fui 
Soos Karoly. In pre
zent se caută omoge
nizarea echipei, obiș- 
nuirea jucătorilor în 
noile lor posturi și în
trebuințarea unei tac
tici eficace atît în a- 
tac cît și în apărare.

Marton Bukovi spe
ră să obțină cu actua
lul lot de jucători re
zultate la fel de va
loroase ca și în anul 
trecut, firește cu con
diția ca echipa să fie 
omogenă și în special 
ca noii jucători să se 
integreze în jocul de 
asociație.

Cele 13 meciuri in
ternaționale din acest 
an, printre care jocu
rile din cadrul preli
minariilor campiona
tului mondial precum 
și cele din America 

de Sud, vor constitui 
o verificare serioasă 
a posibilităților repre
zentativei maghiare 
ca și a șanselor pe 
care le are — în caz 

de calificare—la vii- 
toarea ediție a canw 
pionatului mondial.



MIRCEA DOBRESCU, EMIL CIȘMAȘ Șl OĂNILĂ BONE
M REVENIRE BE FORMĂ

Aseară, în ringul de la Floreasca, 
Mircea Dobrescu (CCA) a tranșat 
în favoarea sa rivalitatea cu cam- 
p,i .:ul republican Ludovic Ambruș 
(Voința). Dobrescu s-a impus de 
la început. In prima repriză, el 
caută schimburile de aproape, do- 
vedindu-se în verva ’de zile mari. 
Spectaculoasele .serii" la față și 
la corp, ca și binecunoscutele sale 
„stingi" dublate, își fac cu priso
sință efectul, mardndu-1 evident pe 
Ambruș. Acesta schițează rare a- 
tacuri, ripostînd fără vigoarea obiș
nuită. Totuși, în prima repriză, se 
cuvin subliniate cîteva upercuturi, 
trimise cu adresă de Ambruș. Ur
mătoarele două reprize îl văd pe 
Dobrescu dezlănțuit. El atacă fără 
încetare și, lovind din toate pozi
țiile, îl obligă pe Ambruș la de
fensivă. Victoria Ia puncte — re
marcabilă prin maniera în care a 
fost obținută — i-a revenit lui Mir
cea Dobrescu.

O interesantă desfășurare a avut 
și meciul „penelor" Emil Cișmaș 
(CCA) și Ion Militaru (Voința). 
Am încercat plăcuta surpriză de a-1 
vedea pe Cișmaș în accentuată re- 
venif'e de formă, punîndu-și în func
țiune excelentele sale „pistoane" 
de stînga, cu care l-a dominat pe 
Militaru de 1a un capăt la altul al 
meciului. Tînărul adversar al cam
pionului a boxat cu o combativitate 
deosebită, dar în majoritatea cazu
rilor a intrat în contrele plasate cu 
precizie de Cișmaș. Decizia pro
nunțată de juriu — învingător la 
puncte : Emil Cișmaș — este jifctă

și ea ține seama de superioritatea 
tehnică a acestuia.

Mult schimbat în bine, față de 
precedenta sa evoluție, ni s-a părut 
și „semi-ușorul" Dănilă Done (E- 
nergia). El a boxat de astă dată 
clar, a lovit precis și puternic și a 
dovedit calm în momentele deci
sive. Adversarul său, dinamovistul 
Maximilian BiedI, accidentat la 
picior, a dovedit mult curaj dar s-a 
comportat mai slab ca deobicei. in 
plus, el a avut o atitudine nespor
tivă, lovind după comanda .break". 
In reprizele II și 111.

„Greii- dinamoviștl Eugen Fîiresz 
și Vaslle Mariutan *u furnizat o 
veritabilă partidă „în familie", lip
sită de vlagă și cu numeroase faze

DANILA. DONE'
" văzut de NEAGU

DINAMO BUCUREȘTI Șl DYNAMO BERLIN LA EGALITATE 
Șl LA MAGDEBURG: 1-1 (1-0)

BERLIN 22 (Prin telefon). Re
vanșa jocului Dinamo București 

— Dynamo Berlin a avut loc luni 
la Magdeburg, în fața a 15.000 
de spectatori, pe un timp frumos. 
Și de data acesta, întîlnirea s-a 
terminat la egalitate, dar cu sco
rul de 1—1, după ce la pauză ro- 
mînii conduceau cu 1—0. Partida 
a prilejuit un spectacol interesant, 
mult apreciat de public, în spe
cial în prima repriză cînd oaspeții 
au desfășurat un joc tehnic. Di
namo București a deschis scorul 
în min. 12 prin Koszegy, care a 
speculat o greșeală a stoperului 
Schon.La 1—0, romînii au părut 
..mlțumiți de rezultat, n-au mai 
insistat la poartă, rezumîndu-se 
la un joc spectaculos dar steril. 
După pauză, inițiativa a trecut 
de partea dinamoviștilor din Ber
lin, care au și egalat în min, 75

mi- 
în

au

prin Hănsicke, după ce cu 7 
nute inainte Schrotter trăsese 
bară.

Cei mai buni dintre romîni 
fost I. Lazăr și Ene, iar de 1a
berlinezi Schrotter și Matzke. Di
namo București a aliniat forma
ția: Cozma-Al. Vasile, 1. Lazăr, 
Izghireanu-Călinoiu, Nunweiller- 
V. Anghel, Nicușor, Ene, Koszegy, 
Suru. Romînii părăsesc Berlinul 
miercuri dimineață cu destinația 
Oradea, unde vor sosi în aceeași 
zi.

DIETER BUCHSPIESS

AL DOILEA JOC AL PROGRE
SULUI IN GRECIA

Progresul București susține as
tăzi al doilea joc din cadrul tur
neului în Grecia. Bucureștenii e- 
voluează la Pireu în compania for
mației locale Olimpiakos.

TORPEDO MOSCOVA CONDUCE 
BN campionatul, u.r.s.s.

campionatului mondial de fotbal 
care urmează să aibă loc anul vii
tor în Suedia. Primul meci dintre 
cele două echipe desfășurat la 19 
aprilie la Lima s-a terminat cu un 
aoor egal: 1-1. Din această grupă 
(a 10-a) făcea parte și Venezuela 
care, însă, s-a retras din compe
tiție.

Brazilia este prima țară calificată 
în finala campionatului mondial de 
fotbal, alături de Suedia (țara or
ganizatoare) șl R.F. Germană (cîș- 
tigătoarea ultimei ediții a campio
natului) calificate din oficiu.

MANCHESTER UNITED — 3 VIC
TORII IN « ZILE t

Primele patru etape .Je campio
natului de fotbal al Uniunii Sovie
tice au scos în evidență forma 
bună a echipelor moscovite Tor
pedo și Dinamo, de altfel singu
rele care nu au suferit nici o în
frângere. In schimb campioana ță
rii, Spartak Moscova, trece prln- 
tr-un moment dificil, aiUîndu-se 

deocamdată doar pe locul Vin în 
olasament, După un început slab 
(două infringed) dinar.ioviștii din 
Tbilisi au cîștigat trei meciuri con
secutive, ameliorfndtu-și simțitor 
poziția. Tot cu două Infringed a 
început campionatul și Burevestnik 
Chișinău. Acum, fotbaliștii moldo
veni și-au revenit obțlnînd trei 
meciuri nule în compania echipelor

BRAZILIA S-A CALIFICAT IN 
FINALA CAMPIONATULUI MON

DIAL
Invingînd duminică cu scorul de 

1-0 echipa Perului, reprezentativa 
Braziliei s-a calificat pentru finala

fruntașe din Moscova, Lokomotiv.
Dinamo și Spartak.

Iată clasamentul :
1. Torpedo Moscova 4 3 1 0 5:0 7
2. Dinamo Moscova 4 3 1 0 6:3 7
3. Dinamo Tbilisi 5 3 0 2 8:6 6
4. Dinamo Kiev 4 2 1 1 7:4 5
5. Lokomotiv Moscova 4 2 1 1 6:4 5
6. T.S.K.—M.O. 4 2 0 2 7:5 4
7. Șahtior Stalino 4 1 2 1 2:2 4
8. Spartak Moscova 5 1 2 2 4:5 4
9. Bur eves tnik

Chișinău 5 0 3 2 4:7 3
10. Zenit Leningrad 5 113 4:10 3
11. Spartak Minsk 4 1 0 3 3:6 2
12. Aripile Sovietelor 4 1 0 3 3:7 2

Ieri s-a jucat în Anglia a treia 
etapă de campionat în decurs de 
patru zlie. Invingînd cu 2-0 pe 
Bolton, Manchester United termină 
detașat campionatul. De notat că 
Manchester, după ce a jucat trei 
meciuri de campionat, are de în
fruntat joi pe Real Madrid pentru 
semifinalele Cupei campionilor eu
ropeni. Nu se poate spune că en
glezii se vor prezenta prea... odih
niți ia meci, totuși Matt Busby, 
managerul echipei, se declară în
crezător în posibilitățile echipei 
sale de a remonta handicapul de 
2 puncte! Real care a trimis ob
servatori la ultimul meci al lui 
Manchester, deplasează o caravană 
de 71 persoane.

In etapa de ieri, cealaltă finalis
tă a Cupei Angliei, Aston Villa, a 
manifestat aceeași formă bună, dis- 
ptunînd de Wolverhampton Wan
derers eu 4-0.

• In semifinalele Cupei Elveției, 
desfășurate Ieri, Chaux-de-fonds a 
învins pe Grasshopers cu 1-0, iar 
F. C. Lausanne a eliminat pe F. C. 
Bern eu 2-1.

FERENCVAROS A ClȘTIGAT 
TURNEUL DE LA BUDAPESTA

Ieri după amiază au avut loc pe 
„Stadionul Popular" în fața a 
30.000 spectatori două meciuri in
ternaționale. In primul joc M.T.K. 
a terminat la egalitate cu Partizan

L
Redacția șl administra

A X X X X țîa București, str Const. 
Abonamentele se fac ta

în care ni s-a părut că asistăm la 
un film rulat „cu încetinitorul". 
Fiiresz a fost totuși mai bun, lu- 
crind cu mai multă eficacitate Ia 
corp. Cu toate acestea, juriul a dat 
o inexplicabilă decizie de egalitate. 
Nicj reintrarea lui rrancisc Ambruș 
(CCA) nu ne-a satisfăcut. El a 
făcut din nou proba tehnicii sale 
remarcabile, excelînd in eschive, 
dar a fost lipsit de convingere și 
hotărîre. Ceea ce i-a permis lui 1. 
Rodicenco (Dinamo) să-i .smulgă' 
un rezultat egal. La categoria co
coș, Ion Stoica (Sc. de tineret) I-a 
învins, surprinzător, pe Dinu Eugen 
(Energia), iar la .ușoară'. Marin 
Ion (Progresul) l-a întrecut pe Gh. 
Dumitru (Energia). In .deschi
dere", cîteva meciuri viu disputate, 
dar de un nivel cu totul îndoielnic.
Bun arbitrajul (I. Fini, 1. Gruia, 
B. Robert). Notă discordantă a 
făcut doar arbitrul 1. Constantinescu 
care a comis erori evidente în me
ciul Done — BiedI.

SURPRIZE
în penultima rundă

telefon). —

MARIUS GODEANU

PLOEȘTI 22 (prin
Runda a 12-a (penultima) a tur
neului internațional s-a încheiat 
cu cîteva rezultate neașteptate. 
Astfel, fostul lider al turneului, 
Ciocîltea a fost Învins de Radovi
ci după numai 24 de mutări, după 
ce pierduse pe rînd doi pioni în 
timpul jocului. Două intîlniri de 
importantă pentru plutonul frun
taș al clasamentului — Krogius- 
Drfmer și Bălănel-Reicher — n-au 
avut istoric, fiind încheiate rapid 
cu rezultate de remiză (ambele la 
mutarea 19). Tot în categoria sur
prizelor poate fi considerat și re
zultatul de egalitate obținut de 
Diaconescu in fata maestrului iu
goslav Puc. Alte rezultate: Golz- 
Portisch 0-1 (32), Alster-Dziecio- 
lovschi 1-0 (41). Partida Kolarov- 
Urseanu s-a întrerupt cu avantaj 
pentru jucătorul bulgar.

înaintea jucării partidelor între
rupte (care vor fi reluate marți) 
clasamentul are următoarea înfă
țișare: Bălanei 8'/2 (2), Drimer 
8«/2 (1), Krogius 7*/2 (1), Kolarov 
și Ciocîltea 7 (1), Portisch 7, 
Reicher 6‘/2, Alster 6 (1), Rado-

viei 5*/2 (1), Puc 4'/2 (1), Golz 4, 
Urseanu 2’/2 (2), Dzieciolovski
2 (1), Diaconescu l*/2.

/ Oprescu ți M. Ahghelescu 
corespondenți

Cupa R. P. R- la schi
întrecerile de schi desfășurate 

simbătă ți duminică in cadrul Cu
pei R.P.R. s-au bucurat de o vre
me splendidă ți o zăpadă foarte 
bună, fapt care a permis obține
rea unor timpuri categoric supe
rioare celor de săptămina trecută.

La fond fete, 5 km.. Elena Zan- 
gor (C.C.A.) a cițtigat cu 22 min. 
33 sec., față de 26 min. 23 sec. 
timp cu care s-a clasat pe primul 
loc săptămina trecută. Pe locurile 
următoare s-au clasat Ștefania 
Botcariu (Dinamo), Iu li ana Simon 
(Dinamo). Margareta Arvay (E- 
nergia) ți Maria Bratu (Recolta).

Proba de 10 km. seniori a fost 
foarte disputată și a revenit la 
mică diferență lui I. Sumedrea 
(Dinamo), care a înregistrat 33

m;n. 41 sec., față de 33 46 
33.52 realizate de St.
(C.C.A.) ți respectiv C. 
(Energia).

In probele alpine s-au 
trat următoarele rezultate: FETE, 
slalom special: 1. Magdalena Ma- 
rotineanu (C.C.A.); slalom uriaț: 
1 Magdalena Marotineanu 
(C.C.A.), 2. Viorica Albert
(C.C.A.); BĂIEȚI, slalom special: 
1. I. Bîrsan (Dinamo), 2. N. Pan- 
drea (C.C.A.); slalom uriaț: 1. 
Petre Ciinct (Progresul), 2—3.
Gh. Cristoloveanu (Dinamo), I. 
Bîrsan (Dinamo).

De remarcat victoria juniorului 
Petre Clinei, care confirmă de alt
fel performanțele sale in alte con
cursuri.

Drăguț
Enache

inregis-

JUREK WOJCIECHOWSKI (R. P. Polonă) 
a cîștigat turneul de spadă din „Criteriul mondial 

al tineretului”
Varșovia, 22 (prin 

Campionatul de spadă 
la o dispută palpitantă, 
cepțional nivel tehnic, între repre
zentanții R.P. Polone și Italiei. 
Dintre ceilalți concurenți (36 la 
număr) numai belgianul Debeur

telefon): 
s-a redus 
de un ex-

Belgrad 2-2 (1-1). Golurile au fost 
marcate de Miledimovlei (min. 17), 
HMegkuU (min. 32), Bbdor (min. 
48). Partizan a egalat în min. 76 
prin punctul înscris de Meszaros.

Al doilea joc a opus lui Ferenc- 
varos echipa Voivodina Novisad. 
Victoria a revenit la limită echi
pei gazde care a marcat singurul 
gol al partidei în minutul 62 prin 
Boreos. in urma rezultatelor obți
nute sîmbătă și luni, pe primul 
loc s-a clasat Ferencvaros cu 4 p. 
urmată de M.T.K. cu 3 p. Partizan 
1 p. șl Voivodina Novisad 1 p.

și germanul Robert au reușit să 
se califice în finală alături de trei 
polonezi (Wojciechowski, Ganor 
și Glos) și trei italieni (Saccaro, 
Boscheto și Prato). Printre elimi 
nați se numără și reprezentanții 
noștri Csillag și Sorin Poenaru 
(înscris la spadă în ultimul mo
ment) .

Lupta pentru titlu s-a desfășu
rat în principat între vice-cam- 
pionul de anul trecut Jurek Woj
ciechowski (plecat de altfel anul 
acesta ca principal favorit) și ita
lianul Saocaro, ale cărui calități 
le-am admirat anul trecut la con
cursurile internaționale de la 
București. Wojciechowski, învin
gător în asaltul cu Saccaro, a cu
cerit pe merit titlul de campion 
mondial de juniori.

Berczik învins in finala 
campionatului de tenis de masă 

al R. F. Ungaw
BUDAPESTA (prin telefon). - 

Duminică noaptea au luat sfîrși; 
campionatele de tenis de masă aie 
R.P. Ungare. In finala de simplu 
bărbați s-a înregistrat o mare 
surprii#. Intr-un meci dramatic, 
talentatul jucător Berczik a fost 
Întrecut cu 3—2 de Gyetvai. Pri
mul set a revenit lui Berczik cu 
21—16, următoarele două s-au ter
minat cu victoria lui Gyetvai cu 
21—13 și 21—14, setul patru a 
fost cîștigat de Berczik cu 24—22, 
iar setul decisiv a revenit lui 
Gyetvai cu 21—19. Gyetvai a a- 
doptăt un stil ofensiv și a obținut 
o victorie pe deplin meritată. Fi
nala la simplu femei a revenit ju
cătoarei Kerekes care a întrecut 
pe Mosoczi cu 3—0. La dublu fe
mei pe primul loc s-a clasat pe
rechea Eva Roczian-Mosoczi, la 
dublu bărbați Gyetvai-Csender, iar 
la dublu victoria a revenit pere
chii Berczik-Gizi Farkas-Lantos.

SU«ERT ZOLTAN

Schur a cîștigat trialul 
cicliștilor germani 

pentru „Cursa Păcii”
Zilele trecute s-a desfășurat 

circuitul orașului. Magdeburg la 
care au participat cei mai buni 
cicliști ai R.D. Germane. întrece
rile au servit drept criteriu pen
tru selecționarea echipei R.D. Ger
mane în vederea „Cursei Păcii*.

Prima etapă (118 km.) a fost 
cîștigată de Hening cu timpul de 
3:35.32, în același timp au sosit 
Knortzer, Treffiich, Braune. Etapa 
a doua (160 km.) a fost cîștigată 
de cunoscutul alergător german 
Schur, care a parcurs distanța în 
5h:58,27.

In clasamentul general indivi
dual pe primul loc s-a clasat 
Schur cu 9:34,32, urmat de Hagen 
cu 9:34,52, Meister I , 9:37,12, 
Seldman, Nell, Meister |I, Stolper 
și Braune.

intuire de gimnastică 
intre TlfL Finlanda — 

reprezentativa sindicală 
a R. P. R.

Activitatea internațională de 
gimnastică din acest an s-a îmbo
gățit eu o nouă întîlnire. Este 
vorba de întîlnirea între reprezen
tativele sindicale (masculine și 
feminine) ale țării noastre și cele 
ale organizației sportive muncito
rești T.U.L. din Finlanda. Această 
întrecere se va desfășura în ziua de 
29 mai la Cluj.

1 • Peste 30.Ș08 de spectatori din 
capitala R. P. D. Coreene au asistat 
'duminică pe stadionul Maranbon la 
'Întâlnirile internaționale de bas
chet dintre echipele Jalglras (R.S.S. 
Lituaniană) șl Armata Populară a

’ R.P.D. Coreene.
Meciul dintre echipele feminine 

's-a încheiat cu scorul de 50-31 in 
' favoarea baschetbalistelor Mtuanie- 
,ne. Intiinirea dintre formațiile mas- 
cuhne a fost ctștigată de asemenea 
de echipa Jalgiras cu scorul de 
98-67.
• Echipele masculină și femini

nă de baschet als orașului Rișaau 
susținut duminică două noi mtîl- 
niri in compania selecționatelor 
orașului Lodz. Baschetbaliștii din 
Riga au obținut victoria ia femei 
cu 61-40, iar la bărbați cu 107-57.
• In zilele de 26—28 aprilie va 

avea loc la Lugano întîlnlrea in
ternațională de tenis dintre Elve
ția șl Cehoslovacia, întîlnlre con
țină pentru primul tur al Cupei 
Davis. In vederea acestui meci Fe
derația cehoslovacă de tenis a al
cătuit următoarea formație : Jiri 
Javorski, Jiri Parma șl Jan Kraj- 
cik.
• După cum anunță ziarul „L’E- 

quipe“, întîlnlrea de atletism din
tre țările scandinave șl S.U.A., 
care urma să aibă loc în cursul 
acestui an la Los Angeles se pare 
că va fl anulată, deoarece forul a- 
merican de specialitate nu a con
firmat încă, pînă în prezent, da
tele întâlnirii. In acest caz țările 
scandinave își vor concentra toate 
eforturile în vederea întîlniril a- 
tletice cu țările balcanice care ar

urma să aibă loc în zilele de 4—6 
octombrie la Atena.

• Atletul australian Goodacre a 
stabilit un nou record mondial la 
proba 440 yarzi garduri, cu timpul 
50,8 sec.
• In primul tur al Cupel Davis, 

Noua Zeelandă a eliminat Libanul 
cu 5-0. In turul următor, neo-ze- 
elandezii Intîlnesc echipa Angliei, 
calificată direct.

• In semifinalele turneului in
ternațional de tenis de ta Monte 
Carlo, s-au înregistrat două mari 
surprize. Astfel, belgianul Bri chant 
s-a calificat în finala probei sim
plu bărbați, întrecîndu-1 pe suede
zul Davidsson. In cealaltă semi
finală francezul Remy l-a depășit 
pe cel mai bun tenisman amator 
al Statelor Unite, Richardsson cu 
8-10, 7-5, 6-4, 6-3.

Finala probei de simplu băr
bați a avut un epdlog neașteptat, 
francezul Remy abandonînd în se

tul doi din cauza unei fracturi la 
mina dreaptă. Brichant, care cîști- 
gase primul set cu 7-5 a devenit 
astfet cîștigătorul competiției.
• La Antibes (Franța) a început 

ieri un mare turneu internațional 
de baschet la care participă echi
pe din S.U.A., Spania, Italia. Bel
gia și Franța.
• La Coventry (Anglia) echipa 

de rugbi (tineret) a Franței a în
trecut pe cea a Angliei cu 15-8.

• In cadrul cupei „Santelli" e- 
chdpa de spadă a Ungariei a între
cut Italia cu 22-14.
• A fost alcătuită echipa R.P. 

Ungare care va participa în Cursa 
Păcii. Iată numele componenților: 
Tbrfik, CFdkos, Aranyi, Kis-dala, 
Bengze și Viszt. Rezervă : Csomor.
• Ieri a început la Budapesta în

tâlnirea de șah dintre reprezentati
vele orașelor Belgrad și Budapesta. 
După prima zd șahiștii iugoslavi 
conduc cu 7-5.

• Pe terenurile de tenis „Dina
mo" din Moscova a «avut Ioc întîl
nirea internațională între echipele 
Dinamo și Gvardia Varșovia. Gaz
dele au cîștigat cu scorul de 8-1.

• La Tașkent a început tradițio
nala cursă cicHstă de fond Taș
kent—«Samarkand—Tașkent. Pe un 
traseu care măsoară peste 1400 km. 
se întrec cicliști reprezentând mal 
multe republici unional«.
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