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Recunoscând valoarea pugiliștilor romîni, 
cotidianul parizian „I/EQUIPE** scrie :

Dobrescu, Negrea și Stoian, cei mai buni făurari
ai unui foarte ușor succes romînesc"

PARIS 6 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Duminică dimi
neața, ța Paris, nu 
singur ziar și acela

apare decît un 
cu un pronun-

Sportul - prieten bun el eleuilor suceveni
înainte cu ani, sportul In școli 

nu constituia pentru reporterii de 
specialitate un subiect „viu". O- 
rele consacrate sportului se rezu
mau, de obicei, la executarea — 
tntr-un mod șablon — a unor 
simple mișcări de gimnastică ele
mentară, sau, în cel mai bun caz, 
la executarea cîtorva exerciții cu 
ajutorul unor aparate primitive 
aflate prin cîte o sală.

Iată, însă, că a venit vremea 
în care reporterilor de specialitate 
li se oferă toate elementele nece
sare pentru a înfățișa o bogată 
și multilaterală activitate sportivă 
în care „eroii" să fie elevi, iar 
„acțiunea" să se petreacă în școli. 
In rîndurile ce urmează redăm cî- 
teva imagini din activitatea spor
tivă a elevilor școlii medii „Ștefan 
cel Mare" din Suceava. Nu ne 
vom opri la descrierea unei ore 
de educație fizică, cuprinsă în pro
gramul obișnuit al școlii și res
pectat cu strictețe ci, asupra ac
tivității elevilor desfășurată în 
cadrul orelor de colectiv sportiv.

...O după-amiază cu soare blind 
de primăvară. Pe un teren din 
vecinătatea școlii, două echipe de 
elevi, frumos echipate, își făceau 
antrenamentul obișnuit de volei. 
Din timp în timp, profesorul de 
educație fizică Vasile Rulai dă
dea îndrumări în executarea cit 
mai corectă a paselor, a blocaje
lor, a loviturilor de atac. In pauza 
ce a urmat, profesorul Bulai ne-a 
informat ci acestea sînt reprezen
tativele de 
pregătesc 
competiții.

Atlețli școlii — multi la nu
măr — erau răsptnditi în dteva 
grupe și îndrumați de profesorul 
de educație fizică Liviii Topa. A- 
fergătorii străbateau distanțele 
prevăzute în graficul de antrena

și 
mo
st a-

votei ale școlii care te 
In vederea viitoarelor

meni; aruncătorii .culegeau’ 
„expediau’ din nou bilele de 
tal; săritorii se avlntau peste 
chdtă ori gropile cu nisip...

Deși n-am avut prilejul să 
dem „la lucru’ echipele de gim
nastică. baschet, oină, despre bo
gata activitate a acestora ne-am 
dat seama văzînd numeroasele 
cupe, diplome și plachete — afla
te ta sediul școlii — mărturii ale 
succeselor repurtate 
diferite competifii. 
minici sau zile de 
chipe sportive ale

pe-

de elevi în 
In multe du- 
stmt oare, e- 
elevilor școlii
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țat caracter de magazin săptămî- 
nal : „L’Humanite Dimanche". L-am 
deschis cu nerăbdare dornic să aflu 
primele impresii ale presei pariziene 
despre boxerii bucureșteni. Dar ora 
tirzie la care sa terminat reuniu
nea (era trecut de miezul nopții) 
l-a Împiedicat desigur pe cronica
rul de specialitate al ziarului să a- 
corde un spațiu mai mare întîlnirii 
dintre pugiliștii parizieni și bucu- 
reșteni. „L’Humanite Dimanche* no
tează : „Ieri seară, în vechea sală 
Elysee Montmartre boxerii amatori 
din București au repurtat o victorie 
foarte ușoară asupra parizienilor. 
Cel mai bun în ring a fost „musca“ 
Mircea Dobrescu care, foarte rapid, 
cu o mare mobilitate, l-a debordat a- 
deseori pe curajosul Balmiki. De 

cin-

medii Ștefan cel Mare au făcut 
deplasări in comunele de prin îm
prejurimi contribuind la populari
zarea sportului în mediul rural.

Pe cit de muU le place elevilor 
să practice diferitele ramuri de 
sport pe atît de grijulii și între
prinzători s-au dovedit profesorii 
de educație fizică și directorul 
școlii. Alexandru Obadă. Cea mai 
grăitoare dovadă a acestor afir
mații o constituie faptul că, da
torită stăruinței lor, de curînd a 
fost reamenajată sala de sport a 
școlii și înzestrată cu toate ma
terialele necesare. Elevii școlii au 
la dispoziție o îndestulătoare 
titate de echipament.

Lucruri bune pot fi spuse 
despre activitatea sportivă a 
vitor de la școala medie Nr. 
școala profesională metalurgică. 
Se cuvine, însă, ca pe lîngă însu
șirile fizice șl talentul de care 
dau dovadă elevii acestor școli și 
a conștiinciozității în muncă a pro
fesorilor de educație fizică să se 
simtă mai puternic sprijinul sec
țiunii de învățămint a Sfatului 
popular orășenesc, care poate Șl 
trebuie să creeze elevilor acestor 
școli condiții mai bune de activi
tate sportivă.

PETRE DAVID

șl 
ete- 

2 și

★★ *

de du- 
„ Cupei 
la fot-

In etapa 
minfcă a 
Primăverii* 
bad, nenumărate o- 
oazii au fost ratate 
de Înaintași care au 
tras In... bară.

putea

Bara:
— După cite go

luri am salvat 
azi, ai 
să-mi dai și mie 
poza la ziar.

(desen de Matty)

* * ★
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c. Gheorghiu (văzut de Neagu) 

partea pariziană, victoria iui Clau
de Saluden este o satisfacție, iar 
ce* a lui Sangare o surpriză*.

Abia luni dimineață am putut 
frunzări cu adevărat ziarele din Pa
ris, în căutarea ecourilor întîlnirii 
de sîmbătă seara. Marele cotidian 
sportiv „L’Equipe* consacră un larg 
articol succesului boxerilor romîni. 
Cronicarul de specialitate, Victor 
Sinet, își intitulează cronrca : „Do
brescu, Negrea și Stoian cei mai 
buni făurari ai unui foarte ușor 
succes romînesc". In continuare el 
are cuvinte de laudă Ia adresa pu- 
giliștilor noștri. „Și cum prietenilor 
noștri latini — scrie Victor Sinet — 
nu le lipsește nici meseria, nici tac
tica, cu atit mai puțin vigoarea, ar 
fi trebuit pur și simplu echipa 
Franței pentru a-i ține la respect... 
Pe scurt, rominii au triumfat în 
ringul de la Elysee Montmartre Ia 
o diferență elocventă. Dobrescu, ex
celenta „muscă* căruia tinărul Bal
miki i-a rezistat onorabil și Negrea, 
atleticul semi-greu care a rezolvat 
intr-un minut soarta lui Weinreb 
— au fost evident cei mai buni fău
ritori ai succesului oaspeților. Sto
ian, înaltul boxer cu garda pe stin
gă, a cărui adresă și eficacitate l-au 
deconcertat pe Hamon și „pana" 
Mindreanu care l-a fulgerat literal
mente pe Thevos cu o superbă con
tră de dreapta, au lăsat deopotrivă 
o bună impresie".

Iată părerea cronicarului de la 
„L'Aurore" :

„Dacă ai noștri s-au arătat ener
gici ardoarea lor deosebită a făcut 
insă jocul oaspeților, tehnic mai

JIScorul de li-3 este nemeritat de sever"
In articolul măturat — scris special pentru ziarul „SPORTUL 

POPULAR" — cunoscutul gazetar britanic VIVIAN JENKINS, care 
a însoții reprezentativa de rugbi a Londrei, face o serie de apre
cieri asupra meciului de duminică.

Vivian Jenkins este unul din cei mai mari specialiști in rugbi 
din lume, redactor de specialitate la săptămlnalul britanic „Sunday 
Times” și la revista ilustrată „World Soorts", precum și comentator 
la postul de radio Londra. Părerile exprimate de el in acest articol 
sini extrem de utile pentru aprecierea jocului prestat de rugbiștii 
noștri in fața puternicei selecționate engleze. Nu trebuie uitat că 
V. Jenkins a fost de 13 ori internațional in reprezentativa Țării 
Galilor.

Am asistat la un meci foarte 
bun in ciuda timpului ploios, care 
in prima repriză a împiedicat pe 
jucători să practice hi bune condiții 
jocul la mină. In repriza a doua, 
clnd terenul a Început să se usuce,

copți, mai ordonați dispunind de 
un joc de picioare mal bun (ei au 
abuzat chiar uneori) și mult mai 
savanți în lucrul cu contrele șr ie
șirile din corp la corp. In mod deo
sebit dintre acești stiliști cu pumni 
puternici și picioare rapide, Dobres
cu — dinamic, Mindreanu — pun- 
cheur necruțător și Negrea — redu
tabil semi greu, au îăcut mare im
presie".

• înainte de reuniune cîntarul 
oficial s-a făcut la barul L’Equipe. 
Aici redacția ziarului a oferit un 
vin de onoare în cinstea sportivilor 
romîni.

• Duminică după-amiază, la tra
diționala reuniune pugilistică pro
fesionistă din sala Central, au fost 
prezentați pe ring- publicului boxerii 
romînj care evoluaseră cu o seară 
înainte. Spectatorii au făcut o cal
dă manifestație de simpatie spor
tivilor noștri, aplaudîndu-i îndelung.

• La masa comună care a avut 
loc duminică la prinz, Assane Diouf, 
fost campion de box profesionist, 
antrenorul boxerilor Camarra și 
Sangarfe, ne-a declarat: .Aveți o 
echipă In fața căreia puține repre
zentative din Europa pot tezista. 
Mi-a plăcut în mod deosebit sigu
ranța și curajul lui Gh. Negrea, 
calmul imperturbabil al lui Stoian 
și vitalitatea inepuizabilă a lui Mir
cea Dobrescu".

• Boxerii romîni părăsesc marți 
seara Parisul, cu avionul. Delega
ția va face o escală de o noapte 
la Bruxelles și m'ercuri dimineața 
tși va continua călătoria spre Bu
curești.

MARIUS GODtANU

Elita gimnastelor 
in „Cupa Europei” 

la București
Sala Floreasca din Capitală, 

martoră a zeci și zeci de în
treceri de amploare, va fi 

din nou gazdă a unei importante 
competiții sportive. Către sfîrșitul 
lunii mai, cele mai bune gimna
ste ale bătrînului nostru conti
nent se vor Intilni la București în 
cadrul „Cupei Europei".

Faptul că prima ediție a „Cu
pei Europei" a fost încredințată 
— ca organizare — țării noastre, 
ne bucură mult și dovedește a- 
precierile pozitive pe care forul 
internațional de specialitate. Fe
derația Internațională de gimna
stică le are pentru gimnastica 
noastră.

Tocmai pentru a nu înșela aș
teptările, comisia centrală de gim
nastică. inspecția și cei mai buni 
tehnicieni ai acestui sport s-au 
și „mobilizat" cu mult timp îna
inte pentru a pregăti competiția. 
Astfel, a fost formată o comisie 
care răspunde de organizarea și 
desfășurarea „Cupei Europei" și 

(care are ca președinte de onoare 
pe academician prof. Raluca Rî- 
pan, s-au alcătuit mai multe sub- 

(comisii (tehnică, de propagandă, 
t organizatorică), a fost fixat corpul 
/de oficiali etc. Dar toate acestea 
Xs-au făcut cu luni în urmă...
Z Acum, sîntem în măsură să ofe- 
J rim citito-ilor noștri alte amă- 
f nunte mai actuale. Mai întîi, 
1 numărul de țări participante: pro- 

af me- 
schim- 
derută 
așa că 
trebuie

ambele echipe și-au dat silința să 
facă jocul deschis și atractiv și cu 
toate că au fost comise o serie de 
greșeli ,cele două formații au arătat 
lucruri foarte frumoase. Splendida 
încercare a lui Johnnie Williams a 
fost momentul de cotitură 
ciului. dar strălucitele sale 
bări de picior au pus In 
multe echipe și pînă acum, 
jucătorii bucureșteni nu
să-și reproșeze prea mult pentru a- 
ceasta. Romîniî au avut și ei oca
zii de a înscrie — mai numeroase, 
de fapt, decît cele ale londonezilor 
— însă lip :or de hotărîre »n e- 
fectuarea ultimei pase a fost ele
mentul hotărîtor. Cu toate acestea, 
odată am avut impresia că ei au 
reușit să marcheze, clnd Insă ver
dictul arbitrului a indicat că Jeeps 
culcase balonul și nu TeofilovicL 
Cum am fost la 50 de metri depăr- 
tare de fază, iar arbitrul la cîțiva 
metri doar, nu voi intra într.o 
discuție asupra acestei decizii, dar 
ea rămtne totuși foarte dubioasă. 
Am fost impresionat de faptul că 
publicul a primit această decizie 
cu foarte multă sportivitate. Aplau-? 
zele pe care spectatorii bucures- 
teni le-au adresat după meci echi
pei Londrei vor rămine pentru 
mine una din cele mai frumoase a- 
mintiri ale primei mele vizite la 
București. Am fost impresionat, de 
asemenea, de faptul că 35.000 de 
oameni au rămas să vadă meciul

VIVIAN JENKINS , 
(Continuare în pag. IIl-a) J

Danielle Sicot, una din cele maț: 
bune gimnaste franceze

babil zece, inclusiv Finlanda carw 
și_-a anunțat participarea de prin
cipiu. Țările care au confirmat 
participarea anuntind nominal șl 
sportivele sînt: U.R.S.S., R.P. Po- 
lonă, R.P. Ungară, R.P. Bulgaria,. 
R. Cehoslovacă, Franța, Italia, R- 
F. Germană și bineînțeles R. P. 
Romînă. Fiecare tară este repre
zentată de cite două sportive. Int 
sfîrșit, în cadrul „Cupei Europei"- 
vor fi prezentate numai exerciții 
liber alese.

Iată loturile anunțate: U R.S S* 
Tamara Manina, Larisa Latini,na„ 
Sofia Muratova; R.P. POLONA» 
Danuta Stahov, Renata Rost, Li* 
dia Szczovinska; R. CEHOSLOVA* 
CA: Eva Boșakova, Ana Marejkos 
va. Matilda Sinova; R.P UNGA
RA: O lua Tass-Lenihenyi, Alioei 
Kertez, Gyongyi Mak; R.P. BUL
GARIA; Tarpova Saltîrca, Tvetaruu 
Dimova, lvanca Varbanova; FRAN-. 
ȚA: Sicot Danielle, Monique Ro
ssi; ITALIA: Miranda Cicopn;anin 
Liliana Scaricalozzi; R.F. GERMA* 
NA: Rosa Fottner, Thea Nocke.

Pînă în ziua de 26 mai, data, 
clnd va avea loc întrecerea pentrui 
cucerirea „Cupei Europei", mai 
sînt aproape trei săptămîni. Pre-< 
gătirile sînt aproape terminate; au 
fost lucrate cîte două rînduri de 
aparate noi — unul pentru con
curs, altul pentru antrenamente —4 
a fost confecționat un nou covor, 
iar sălii de atletism Floreasca, a- 
menejată special pentru încălzire* 
i se aduc ultimele „retușuri**,.
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terenul Progresul I.T.B., jocurile din cadrul Spartachiadei 
continuă...

SPARTACH1ADA DE
Competițiile sportive de mase 

ru mare „priză" printre I.T.B.-iști. 
De nenumărate ori am consemnat 
în coloanele ziarului nostru suc
cesele obținute în domeniul spor
tului de mase de către colectivul 
sportiv Progresul I.T.B. Și, iată că 
«l’n nou. sîntem „obligați" să 
popularizăm acest colectiv care, cu 
prilejul ediției a II-a a Sparta- 
chiade; de vară a tineretului (în 
curs de desfășurare) se evidenția
ză din nou...

Cu trei săptămîni în urmă într-o 
atmosferă sărbătorească a avut lec 
P'e baza sportivă Tei — unde se 
dispută acum în fiecare luni și 
sîmbătă concursurile — deschide
rea oficială' a Sparlăchladei. De 
atunci, concursuri, concursuri. 
■Concursuri. 14 echipe de fotbal, 8 
echipe masculine șl 4 echipe femi
nine de volei, doua echipe de 

’handbal, 60 concurenți la primul 
concurs de atletism. Acestea sînt 
cifre’e de par’ticipanti pină în 
prezent.

Datorită metodei de muncă fo- 
■Ios»itn de consiliul colectivului 
Sportiv (se tipăresc și se difuzează 
în cercuri programe cu ore, spor- 
turijp la care au loc întrecerile, 
etc.) numărul participanjilo» la 
etana ne cercuri „amenință" sâ de
pășească cifrele înregistrate în 
competițiile anterioare. Compara
tiv cu prima ediție a Spartachia- 
dei (ip vară sau chiar cu Sparta- 
chiada de iarnă care s a soldat cu 
mult succes la I-T.B., graficul a- 
ratp n creștere simțitoare.

Daci Spartachiada se bucură 
de no ularitate la Progresul I.T.B. 
este, evident, în primul rînd, me- 
ritul consiliului colectivului spor
tiv, al tehnicianului Radu Bădesca 
(care depune multă străduință 
Pentm ca sportul să cuprindă cît 
maj mulți salariați din întreprin
dere) Dar. merite revin și mul
tor activiști obștești dintre care 
amintim ne Nicolae Vițan (res- 

PRINTRE CEI MICI

Nu! De data 
vorba de mult i

i aceasta nu este 
cunoscuții și apre- 

ciațjj călăreți fruntași care ne-au 
prilejuit de alîtea ori satisfacția 
unor spectacole hipice din cele 
mal atrăgătoare. La manejul mic 
dn calea PLevnei am îniilnii de 
această dată cu totul alte persona
je. Unele dintre acestea aa fosl la 
vremea lor figuri cunoscute în 
sportul călare iar altele— Dar săi 
lăsăm mai bine să se prezinte sin
guri

Încă din primele ore ale dimine
ții manejul cunoaște o animație 
puțin obișnuită pină nu de midt 
Voci cristaline ce se străduiesc să 
pară grave, forfotă mare, revederi 
întovărășite mai totdeauna de nun- 
gîieri și „tratația" calului prefe- 
nit. sînt im-gini care preced în
ceputul lecțiilor zilnice la care 
iau parte 80 de elevi ți eleve din 
diferite școli medii și tehnice ale 
Capitalei. Antrenorul N. Radules
cu nu omite nimic din cete ce ar 
putea să-i intereseze pe elevii lui. 
Primelor noțiuni teoretice le ur 
meeză exemplificarea p-adiră 
destul de stîngaci execu‘atl de ti
nerii călăreți. Se mai Intîmpiă ■- 
ncc.n ca la capitolu' —nozifia co
rectă in ța“ — elevul satt eleva 
șă se trezească afară din șa sau 
chiar să ia contact cu păminiu’. 
Așa e începutul. Bucuria pr ma-
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VARA LA I. T. B.
ponsabilul cercului Splai), Tudor 
Marin (responsabilul cercului 
G.R.E.S.) si Vasile Olariu (respon
sabilul cercului Getax). In înche
iere <-> recomandație» consiliului 
colectivului: mai multă Îndrumare 
cercului Atelierele Centrale, unde 
Spartachiada nu „merge" ca în 
alfi ani

ELENA MATEESCU 

Partateni ins:
me

acti-

VEȘTI DIN COLECTIVELE SPORTIVE DIN TARĂ
• Colectivul sportiv al Școlii Pro

fesionale de Energie Eie-,-;că din 
Timișoara nu-și dezminte nici în a- 
cest an reaurnele ciștigat, de colec
tiv ăruntao în activitatea sportivă' de 
masă. Astfel, pînă acum, 102 elevi 
din cadrul școlii 
mele G.M.A., un 
levi an participat 
tămpinăm 1 Mai“.

In prezent, elevii școlii se pregă
tesc pentru campionatul școlilor pro
fesionale la care vor participa cu 
echipe de volei, handbial, oină, atle
tism și hochei pe iarbă (Mircea Po- 
povici — eoresp.).

De asemenea, direcțiunea Centrului 
școlar agricol a pus la dispoziție 
fondurile necesare amenajării unui 
club și a unei șăll de sport. Stlmuj- 
lați de interesul acordat sportului, 
elevii centrului școlar agricol se pre
gătesc în prezent la gimnastică, vo
lei, handbal și tenis pentru a parti
cipa la primul festival regional 
(Aurel ștefănescu — eoresp.).

și-au trecut nor 
număr de 225 e- 
la crosul „să în-

urau terminat
IntrixiBeerea noului regulament al complexului G.M.A. a 

cedată de numeroase ți interesante discuții privind nec 
confirmării calității de purtător *1 insignei G.M.A. Mai 
viștiior care muncesc tu domeniul complexului G. t cu
entuziasm punerea in discuție a acestei probleme. chiar
unele acțiuni menite să reflecte și opinia aspiranților ți a purtăto
rilor. Și, toată lumea a apreciat ca deosebit de uWă introducerea o- 
bligati vității de reconfirmare a calității de purtător ăi insignei. 
De-atunci, nu s-a trecut însă practic la realizarea acestei 
deri a regulamentului complexului sportiv G..M.A. N-an existat 
preocupări, n-au existat— insigne etc. Acum, proMema insignelor 
este rezolvată și purtători iasignei G..M-A. re pot pregăti pentru 
viitoarele „examene". Pentru cei care n-au luat încă cunoștința de 
amănuntele privind obligativitatea reconfirmării, amintim că ei vor 
trebui să treacă 5 probe practice: gimnastica, cursa cu obstacole, 
cros și două probe la alegere. Reconfirmarea se face numai cu pri
lejul concursurilor Ia care asistă și un membru al comisiei de cen
tral G.M.A. Regulamentul prevede obligativitatea reconfirmării după i 
2 ani de la data trecerii ultimei norme (exceptindu-se purtătorii in
signei F.G.M.A. și cei din grupa de vîrstă 16—18 ani — G.M.A. gra
dul I). încă o precizare: normele de reconfirmare pot fi trecute 
in timp de un an.

Iată deci un ..examen* poate neașteptat — Ia această dată — 
pentru zeci de mii de tineri ți tinere. Firește, sint necesare toate pre
gătirile cuvenite și, in aceasta direcție, acțiunea de reconfirmare a 
calității de purtător al insigna G.M.A. poate fi considerată un ade
vărat examen și pentru comisiile G.M.A. in sarcina carcra revine 
mobilizarea purtătorilor de insignă ia concursurile de reconfirmare.

Călduroasele zile de vară sint mai mult decit favorabile pentru 
organizarea unor astfel de concursuri și nu mai este necesară decit.. 
inițiativa comisiilor G.M.A. și a colectivelor sportive.

Să nu uităm că fiecare purtător al insignei C M.A. așteaptă acum 
cu nerăbdare primele concursuri și._ insigna specială care va fi in- 
minată fiecărui tmăr ce va ebți ne reconfirmarea.

O ZI LA MANEJ
lui succes, a încurajării antreno
rului. Încep s-o CMioască însă tot 
mai mulți dintre elevii aces'ei 
ecoli Si poate că oe.cc cițtva ani 
din rindurZe lor . Dar sd fim 
modesÎL

în manej persofta- 
puțin cunoscute fa 
da- la fel de dor- 
și chiar să șg ccp-

ȘI ALȚII MAI MARI DAR TOT 
ÎNCEPĂTORI

E pauză la manejul nuc ? Da. 
Insă doar atic ât este necesar pen
tru o nouă lecție. De data aceasta 
rm elevii școlii de tineret a a- 
sociațjei Ștnnta. Și iată că iți fac 
acum apariția 
je tot atît de 
sportul cStnre 
mie să învețe 
sine acestui plăcut ți util sport. 
Lxgența ardtre-wruiui Gh. Ma- 
gherescu ii obligă pe tinerii e’eoj 
sâ privească tu tortă serfozUalea 
programul fiecăre le fii. Cei care 
r. au ținut „pași" '.a distirEnă 
au fost nevoițj să renunțe în ]a- 
t.erea altor stndenți ca'e „a-ai- 
t*azS" țtmia

„Șt aiti nodnr'e etemvrffare 
stnt pe prim plan. Deroalrccfarea 
grremlă, poziția rbrec'ă îi șa. 
ccmducenea ealutid la nas. trap 
ți galop. sărituri pest; ob’.fair.le 
mici, ială preocupările noi ale 
studentelor Maria Romcnesiu. 
Sttliana Velescu, Nadia Bogo- 
r.an, ale studenților Stelian Ciu- 
botaru, Mircea D.nescu, Ion Tă- 
năsescu ți ale tuturor celor 70 de 
elevi ai școlii de tineret, 
mărul amatorilor dornici 
meze această școală este 
Unuă creștere.

Și nn- 
sd ur- 

tn con-

In cadrul recentă consfătuiri pe 
țară a arbitrilor și antrenorilor de 
oină, antrenorul Al. Rafailescu 
(Știința) a prezentat un Interesant 
proiect. Este vorba de jocul redus, 
la care participi numai șase spor
tivi.

Proiectul se adresează attt ju
cătorilor consacrați dt și (mai 
ales) celor mici (juniori și pio- - 
nieri).

Acest gen de joc (se precizează 
In proiect) este recorftandat să se 
practice, îndeosebi, la sală. O 
asemenea activitate folosește efec
tiv și celor mid, fa ceea ce pri
vește învățarea temeinică a regu
lilor de joc și, totodată, servește 
la gradarea eforturilor în practi
carea einei de către începători.

Traducerea în fapt a proiectului 
mai prezintă și un alt aspect, de 
un real folos: jocul poate fi prao- 
ticat și acok v.ade nu se afifnci 
un Teren mare. De asemenea, în lo
calitățile înde nu există dec.’t o 
s-ngură eciifă completă Uk U 
j«că*eri> awtrewamente’e ««este*

• • •

l-am lăsat pe tinerii călăreți să 
se bucure mai departe de plăce
rea ce fi-o prite tulește fiecare lu
cru nou învățat. In aceeași zi, an
trenorul Gh. MighereKd începea 
și el să culeagă roadele muncii 
sale: tO dintre 
ai școlii urmau 
zi caii lotului 
ta-lon pînă la 
cărat raid, de 
fârri.. cițtigăfori.

cei mai buni 
să încalece a 
republican de 
Bănea :a Un 
da'a aceasta

elevi 
doua 
pen- 
ade- 
însă

O. GINGII

de schi G. M. A.

EVA VERTEȘ 
cores*

înlocuirea normei

lată clipa mirii dorită de fiecare elev al școlii 'de tineret: con
ducerea calului. * • 

A

Noutăți la oină: jocul tn șase
formații nu vor avea de saierit. 
Astfel, se vor putea efectua antre
namente de joc redus, cu două e- 
chipe de ote șase jucători. Lucrul 
este ușor realizabil, fntrucît se 
poate găsi mai repede al 12-lea 
jucător, dedt să se alcătuiască o 
altă formație completă, de II. ju
cători.

O FOTO SUGESTIE
/n centrul Aradu

lui, in imediata 
apropiere a Liceului 
de băieți nr. 1, se a- 
flă acest teren, bine 
nivelat, dar... viran la 
ora actuală. Aci își 
petrec după-anvezele 
tinerii din împrejurimi 
și iot aci depozitează 
unii „gospodari" gu
noaiele. Dacă cineva 
țeddnriial' Sfatul popu-

Iar al orașului) ar 
dispune împrejmuirea 
completă a acestui loc 
cu jolosințe— multila
terale, elevii școlii ar 
putea amenaja, prin 
muncă voluntară, cî- 
ieva terenuri de sport 
de toată frumusețea. 
Este drept că astfel 
„gospodarii" amintiți 
n-ar mai avea unde 
să-și .deporteze guno-

• O activitate febrilă desfășoară 
în aceste zrle membrii colectivului 
sportiv Recolta G.A.S. Mînăstirea, 
raionul Oltenița, în vederea măririi 
numărului de baze sportive.

Propunerea făcută de curind, de 
secretarul organizației U.T.M. <Hn 
gospodărie, de a se construi In co
mună. două terenuri de volei și bas
chet, o pistă pentru atletism și ob
stacole G.M.A. și o tribună la tere
nul de fotbal a fost îmbrățișată cu 
multă căldură de tineretul din gos
podărie care s-a angajat să realizeze 
aceste construcții prin muncă volun
tară (Ion Popescu — eoresp.).

• Ințelegînd să traducă în fapt, 
îndrumăritle date prin Ordinul nr. 
49 al Ministerului învățămîntului și 
Culturii direcțiunea Centrului școlar 
agricol din Găești acordă un deosebit 
sprijin activității sportive a elevilor. 
Astfel, centrul agricol școlar a reu
șit să-și amenajeze numeroase baze 
sportive ca : terenuri de volei, bas
chet, tenis și o pistă de atletism.

Proiectul se află ta studiu, ur- 
mtnd sâ i se asigure cele mal po
trivite condiții de aplicare. Trebuie 
să subliniem că jocul în șase a- 
duce o contribuție efectivă la dez
voltarea oinei, servind totodată și 
la popularizarea sportului nostru 
național, jocul redus fiind mai sim
plu și mai puțin pretențios.

nici 
mai 
așa

iul dar... poate că 
nu este acesta cel 
potrivit loc pentru 
ceva. Elevii așteaptă 
acțiunea Sf atului popu
lar, pentru a începe, 
la rîndul lor, amena
jarea terenurilor. Spe
răm că nu vor tre
bui să aștepte prea 
mult!

(Foto V ARNA JTU)

• Deși se găsesc in p:ină campa
nie agricolă, tinerii din G.A.S. Por
cești, raionul sibiu își rezervă timp 
și pentru activitatea sportivă. Mem
brii gospodăriei se mîndrcsc cu spor
tivi ca Iordan Crăciun. Ton Coștei. 
Ion Chîc.is. Aneta Purece și Paras- 
chiva Oancea, component! ai echipe
lor de volei.

In gospodărie, mulți tineri îndră
gesc oină, disciplină în care sporti
vii de la Recolta Porcești s-au si
tuat printre fruntașii pe regiune.

Trebuie remarcat că 
sportive ale tinerilor 
Porcești, o contribuție 
au adus-o șl sportivii 
Flamura roșie Tîlmactu 
jirtat eu materiale și echipament 
sportiv (Ilie Ionescu — eoresp.).

ia succesele 
din GA-S. 
importantă 

colectivului 
care i-a« a-

• In cinstea zilei de 1 Mai, la 
Baia Mare s-au încheiat de curînd 
numeroase întreceri sportive inter- 
coiective, și Interorașe la volei, bas
chet șt box. Tată cîtcva cin rezul
tatele înregistrate : volei masculin : 
Dinamo-Progresui 2—0 : Volnța-Gru- 
pul școlar miner 2—0; Selecționata 
orașului Bala Mare-Selecționata ora
șului Sighet 3—0; volei feminin : 
Energia Phbnlx-Progresul 2—1; Se
lecționata orașului Baia Mare — Se
lecționata orașului Sighet 3—2. Bas
chet masculin : Voința Satu Mare— 
Voința Baia Mare 60—38 (33—20).
Box: Selecționata orașului Baia Miare- 
Selecțlonata orașului Oradea 10—6. 
(V. Săsăranu — eoresp.).

Comitetul pentru ’Cultură Fi
zică si Sport de pe lingă Con
siliul dP Miniștri a dat o de
cizie în legătură cu înlocuirea 
normei de schi cu alergare sau 
cros. Aspiranții . la insigna 
G.M.A. gr. I și gr. II care nd 
și-an trecut norma de schi fa 
iarna anului 1956—1957 v®r 
putea Înlocui această normă cu 
n Probă alergare sau cros, 
în condițiile prevăzute la punc
tul 7 din tabelele respectiv» d* 
norme din regulamentul est 
plexului G.M.A Trecerea aar- 
jpeior ce înlocuiesc probs d« 
schi sp Poate faee piuă 1» 3®



Școlarii gimnaști au lăsat o excelentă impresie
Limbată și du

minică, spectatorii 
oftați în sala E- 
nergia din Ploești 
pentru a asista la 
faza finală a cam
pionatului republi
can școlar de 
gimnastică pe a- 
nul 1957, au ad
mirat și aplaudat 
evoluțiile celor 
peste 120 eleve șl 
elevi prezenți la 
startul acestei în
treceri. Am urmă
rit c u mult Mi
res execuțiile gim- 
naștilor Livia Fi
lip. Siegrid Burz, 
Ana Scherer, Tibe
riu Dnimuș, Vasile 
Ungurean:, etc., și 
ne-arn dat seama 
de munca plină de 
oanștiinciozitaie a 
acestor elevi. Ei 
au știut să între
buințeze ca multă 
chibzuință flecare 
clipă a antrena-

meatului, cu 
mai muli cu 
munca în cadrul 
colectivului sporti» 
școlar nu depășeș
te 4 ore pe săp- 
t amină. Elegant a, 
amplitudinea, pre
cizia in mișcări 
sint oalități care 
trebute jucrode", 
numai talentul 
nefdnda-le sufici
ent. Intr-o discu
ție avută cu Ma
ria Petrescu, an- 
trenoarea de stai, 
aceasta spunea: 
„Sînt convinsă că 
pe mulți _ dintre 
cei p« care astăzi 
îi admir ca spec
tatoare, îi voi in-

oa

arit
cit

gimnastica vor lu
cra și de ad inatn- 
te cu aceeași rlvni. 
Mai au Insă multe 
de corectat: conți, 
tuiit ai ea execuției, 
ritmul adecuat fie
cărui aparat (mai 
viol fi totodată 
mai variat), zbo
rul fi extensia a 
doua ia sărituri.

fi 
eie-

în- 
noa- 
asa-

tatoare, îi voi 
stnii mîine 
antrenoare”.

Faza finală 
luat sfirșit. 
campioni se 

nosc de acum, 
cei care au îndră
git cu adevărat

a 
nod 
cu- 
dar

expresivitatea 
chiar artele 
mente tehnice.

Pa patern 
cheia scurtele 
stre aprecieri
pra fazei finale 
înainte de a feli
cita pe: orgaruza- 
:ori. (secția de in- 
vățămint a Sjo- 
tului popular Pio- 
ești). prin a căror 

străduință concursul 
a fost pus la punct 
pină la cel din 
urmă amănunt, pe 
spectatori care s-au 
dovedit buni ca-

născători, apreciind 
cele mai bune e- 
xerciții (Ana Sche
rer a fost bisată 
la _soC liber a- 
ks), pe noii cam
pioni ai amdtti 
1957 șl alături de 
ei pe coniponențil 
echipei școlii pro
fesionale „Gh. Di
mitrov" din Arad 
(campioana aso
ciației Enegia, in
vitată la acest con
curs) care a ocu
pat local fii tn 
clasamentul pe e- 
chipe

Și acum,
rezultatele tehnice 
inregisirate : fete: 
1. Șc. medie nr. 
2 Constanța 319.13 
pj 2. Șc. medie 

' 2 Ploești
31780 pj 3. Șc. 
medie nr. 20 Buc. 
Băieți:
med/e 
Viicea 329,40 pj

iată

■V.

1. Șc. 
nr. 1 R.

2. Șc. medie nr. 1 
Ploești 324,15 pj
3. Șc. -proț, Qh. 
Dimitrov" Arad 
318,55 p.i Indivi
dual compus: fe
te: junioare: La
da Hoiouski (Șc. 
m. 2 Constanta)
53.80 p.i cat 111: 
Lioia Filip (Șc. 
m. 2 Ploești) 
5585 pj cat II: 
Siegrid Burz (Șc. 
m. 2 Sibiu) 52.15 
p-i cat I : Ana 
Scherer (Șc. m. 
germană Sibiu)
83.80 p. Băieți: ju
niori: M. Lisooski 
(Șc. m. 1 Ploești) 
5470 p.t cat III: 
M. Atropoiescn 
(Șc. m. 1 R. VU- 
cea) 5685 p.: cat 
II: V. Ungureana 
(Șc. m. Sibiu) 
5480 pj cat I: 
T. Dramuș (Șc. 
prof. 1 A'ad) 
98,05 p.

BE PEDEAPSĂ
Furnizori de surprize

Putem aștepta cu încredere concursurile anului 1957

Primele rezultate ale atleților noștri ne dau speranțe
Prima confruntare mai serioasă 

dm acest an, a atleților noștri 
fruntași a oferit prilejul înregis
trării unei sumedenii de rezultate 
remarcabile, care anticipează nu
meroase performanțe de valoare și 
recorduri, pentru sezonul competi- 
țional care a început. Dintre toate 
aceste rezultate, așa cum scriam 
șl în ziarul nostru de ieri, cele 
mai valoroase sînt desigur perfor
manțele aruncătorilor de ciocan. 
Nicolae Rășcănescu, prin recordul 
său, ca și Constantin Spiridon 
prin cifra de peste 59 metri rea
lizată în concursul de duminică, 
au făcut pași tot mai siguri spre 
mult doriții 60 de metri.

Nicolae Rășcănescu a început să 
practice atletismul în anul 1950, 
pe cînd era student la I.C.F. L* 
22 de ani el a aruncat 44,69 m. De 
atunci, an de an, rezultatele sale 
au fost într-o continuă creștere: 
59,16 m. ------ ------ ------
55,61 m. 
57,91 m. 
și acum, 
59,33 ra. ...

Un nutne nou figurează de acum 
pe lista celor mai buni performeri 
aî țării în proba de 110 m. gardu
ri. Este numele studentului de la 
I.C.F. Tiberiu Ardeleanu, care 
după cum am mai scris, a aler
gat sîmbătăt pe ploaie și pe o 
pistă grea 15,1 sec. Rezultatul 
poate fi considerat cu adevărat ex
cepțional. dacă ținem seama că a 
fost înregistrat în prima cursă a 
vieții sale pe această distanță, șl 
s-a apropiat la 0,3 sec. de recordul 
țării deținut de tînărul Mircea 
Ursac. Dar cine este Tiberiu Ar
deleanu? Cei care urmăresc statis
ticile atletismului nostru, i-au gă
sit uneori numele printre partici- 
panții cursei de 100 m. sau al 
celor de la săritura în lungime. A 
început atletismul pe etnd Ișl sa
tisfăcea stagiul militar, participînd 
la întrecerile Spartachiadei mili
tare de vară din anul 1952. A de-

Constantin Dumitrescu

loare, am putea ep«ne a unor 
rezultate de prestigiu pentru atle
tismul nestru. Constantin Dumi
trescu (student la I.C.F.) a sărit 
1,98 m. la înălțime, rezultat cu 
care și-a îndeplinit norma de mae
stru al sportului; Melania Veli- 
cu-Silaghi a aruncat greutate* 
la 13,97 m. — al doilea rezultat 
din istoria atletismului nostru ; 
iar medicul Andrei Demeter cu 
69,66 m. la suliță șiia [stabilit 

un bun record personal. Dar iată 
rezultatele de ieri: BARBAȚI: 
200 m.: I. I. Weisenmayer 22,6; 
2. I. Măgdaș 22,8 — trebuie să 
lucreze mai mult pentru dezvolta
rea rezistenței — 3. Gh. Stanei 
22,9; 800 m.: 1. Tr. Sudrigean 

D. Blrdău
1:57,4

4. V.
1. I.

tn valize și cită 
pernă.
a doua zi dimi- 
eu poftă, au îm

(1951); 52,00 m. (1952); 
(1953); 56,51 m. (1954); 
(1955); 58,34 m. (1956) 
sperăm pentru început, 

în 1957.

butat ca săritor în lungime, cuce
rind titlul de campion militar cu 
6,51 m. Apoi, în 1953 deși a in
trat ca student la I.C.F. nu a mai 
participat la nici un corcurs atle
tic. In 1954 Ardelea-nu a sărit 6,63 
m. la lungime și 13,49 m. la tri
plu. Un an mai apoi a alergat 
100 m. în 11,2 sec. și a sărit 6,70 
m. la lungime.

Din acest an a renunțat însă la 
lungime pentru sprint — a obținut 
11,1 sec. în 1956 — și acum, după 
ce vineri realizase 11,0 pe 100 m. 
iată-1 alergător de garduri, și 
chiar de la prima cursă al IV-lea 
alergător romîn, după M. Ursac 
(14,8 sec. în 1956), Gh. Stanei 
(14,9 sec. în 1955), I. Wittman 
(15,1 sec. în 1955). Este fără îndo
ială un excelent debut cu atft mai 
valoros, cu cît nu cunoaștem prea 
multe exemple de asemenea aler 
gători, care chiar dki prima cursă 
să fi alergat 15,1

Ieri dimineață, 
concursului, ne-a 
martorii unor noi

secunde...
în continuarea 

fost dat să fim 
rezultate de va

Echipajul 7azbir-Mihalski (R.P. Polonă) 
conduce în „Cupa Victoriei" la yachting

MAMAIA 6. (Prin telefon). — întrecerile importantei competiții 
internaționale de snipe au continuat în cursul zilei de luni cu încă 
două regate și au dat prilej unui tînăr echipaj romîn, Tașcu-Baraș 
să se afirme. Cei doi veliști reprezentând Marina A.V.S.A.P. s-au 
situat pe locurile II și respectiv 1, și au putut sălta astfel cu 
focuri în clasamentul general individual în imediata apropiere a 
liderilor, polonezii Tazbir-Mihalski, care s-au dovedit pînă acum 
deosebit de valoroși. De asemenea, întrecerile de azi (n.r. ieri) au 
evidențiat forma bună și omogenitatea echipajelor Marinei A.V.S.A.P. 
care este în prezent fruntașă a clasamentului pe echipe.

Regata a IlI-a, desfășurată dimineața, nu a beneficiat de un 
vânt prea favorabil și a fost totodată aproape lipsită de istoric. 
Astfel, echipajul polonez Slojevski-Solcinski, care a avut un start 
tnai bun a cîștigat fără emoții după ce a condus tot timpul. Apoi 
au sosit pe rînd Tașcu-Baraș (Marina A.V.S.A.PJ, Tazbir-Mihalski 
(R.P. Polonă) etc. Mult mai interesantă ca desfășurare, regata de 
după amiază s-a bucurat și de un vînt mai bun (forța 2—3) și 
a solicitat în mare măsură cunoștințele tactice ale participanților. 
Regata a 4-a a revenit reprezentanților A.V.S.A.P., Tașcu-Baraș, 
care au fost urmați de Tazbir-Mihalski.

In urma consumării celor 4 regate prima jumătate a clasamen
tului individual arată astfel: 1. TAZBIR-MIHALSKI (R. P. Polonă); 

.3097 p., 2. Tașcu-Baraș (Marina A.V.S.A.P.) 2738 p., 3. Duraitriu- 
Lungu (Energia) 2562 p., 4. Ivancic-Videka (RP.F. Iugoslavia) 
2465 p., 5. Cozmina-Orlici (R.P.F. Iugoslavia) 1901 p., 6. Sloievski- 
Solcinski (R. P. Polonă) 1796 p. Clasamentul general pe echipe: 

, 1. MARINA A.V.S.A.P. 6029 p., 2. R.P.F. Iugoslavia 5576 p., 3. 
R. P. Polonă 5489 p., 4 Energia 4729 p. Marți se dispută o singură 
regată, iar miercuri două. pg(re Enache.C0TMpon^ni

numai că n-au anat ele- 
poiiteță de a-și aștepta 
tn gară, dar i-au lăsat 
in voia toartei, ndngri- 
măcar să le asigure ta- la

ta 

ăe 
un

gea- 
I-au 
cînd 
i-au

1 : 55,6 ; 2. 
3. M. Pîrvu 
rezultat —;
400 m. g.:
V. Pop 56,9; 3. I.
3.000 m. ob.: 
9:26,8; 2. I. Hîră 9:35,8; 
Mureșanu
Stoian 14,06; hiălțîme: I: I. Șo
fer 1.98; 2. C. Dumitrescu 1,98; 
suliță: 1. A. Demeter 69,66 ; 2. 
D. Zamfir 65,30; FEMEI: 200 m.: 
1. S. Băltăgescu 26,8; 2. L. Bar- 
daș 27,0; 400 m. : 1. FI. Oțel
58,3; 2. A. Lipoczi 59,2; 3. El. 
Buda 60,3; lungime; 1. I. Kno
bloch 5,35; 2. M. Pândele 5,24 ; 3. 
V. Seitan 5,19; 4. G. Belu 5,13; 
5. I. Mantea 5,13; greutate: 1. 
M. Silaghi 13,97; 2. A. Roth- 
Coman 13,38.

ROMEO VILARA

1 : 57,0; 
— un frumos 
Popa 1:58,7; 
Savel 53,5; 2. 
Bittner 58,0;

1. Gr. Cojocara 
' “ * 3. I.

9 : 52,9 ; triplu : Șt.

Dacă o să începem mica noas
tră povestire descriind momentul 
tn oare, descinzind pe peronul 
gării dui Timișoara, luptătorii de 
la Energia-Reșița n-au InfUnii pi- 
dor de organizator. veți spune, 
desigur, că despre asemenea lu
cruri s-a scris mereu, mai oles fa 
această rubrică. S-a mai scris, t 
adevărat, dar. de geaba. Mai mult 
încă, unele colective se pare că 
au luat critica noastră drept lau
dă, iar „lovitura de pedeapsă* 
drept rubrică de., schimb de ex
periență. Cel puțin așa reiese dm 
■nodul cam au procedai activiștii 
colectivului Locomoiiva-Timișoara, 
care nu 
meni ara 
oaspeții 
complet 
jinduse 
zarea.

Așa se face că tn ziua aceea, 
cetățenii din Timișoara s-au... îm
piedicai mereu pe străzile orașu
lui de un grup de tineri, transpi
rați și prăfuiți ca vai de lume, 
flrlnd după ei tot felul de 
manbane, serviete șl sacoșe, 
tniilnit și [a 5 după-amiază, 
localnicii ieșeau pe •.Corso",
revăzut și la 7, cînd intrau la ci
nematograf, au dat de ei și la 9, 
ca o completare parcă la filmul 
.Copiii străzii"... Ba chiar spre 
miezul nopții, dnd cei mai mulți 
timișoreni (inclusiv tov. Bați, 
antrenorul de lupte a! Colectivului 
Locomotiva) se întorceau pe par
tea cealaltă, mal puteau fi auziți 
pe trotuoare pașii bieților luptă
tori din Reșița, care umblau din 
lec tn loc duoă un culcuș. Noroc 
de directorul Școlii Profesionale de 
Construcții Nr. 12 care, trezit pe 
la ora 2 din noapte, nu numai că 
nu s-a supăra: ca orice on deran
jat din somn, rtir a făcut el trea
ba pe care trebuiau s-o facă cei de.

li Locomotiva încă de dimineață, 
dină ospitalitate reșițemlor Imr-urt 
dormitor al școlii...

Dar... cine se frige cu ciorba, 
suflă și în iaurt. Așa că. două, 
săptămini mal ttrzia. cînd reș:(e-» 
nil au fost invitați la o nouă com* 
petit ie la Timișoara șl mai ales 
dnd au auzit că organizatorii 
sini'tot cel de la Locomotiva, oa- 
menii și-au pus 
o pătură și o...

Bine odihniți, 
rieața au luptat
vbts reprezentanții celorlalte ora- 
Ș* fi au primit chiar din mina 
tov. Demetrovid, președintele co- 
misiei de organizare, o capă di 
țoală frumusețea. Ad luat-o. ais 
mulțumit frumos, au Unnachetat-O 
fi aa pornit-o spre gară...

Mai erau clteva clipe ptnă 
plecarea trenului dnd., apare 
din părtini sportivul Cdsnic de 
Locomotiva Timișoara. Gîfiind 
emoție și alergătură, el scoate
biet fi-l întinde anlrenoriilai 
Lovoț. Era o misivă a tov. De- 
metroolcl care... pe motiv că re- 
ștțenii erai de faot la egalitate 
de pwicte cu Locomotiva Timișoa
ra cerea cupa., înapoi. Indiferent 
față de discuția înflăcărată ce te 
purta la geam trenul s-a per. în
cet-încet în mișcare. Atunci tn ru
moarea de pe peron, printre cu
vintele de rămas buri ale călăto
rilor către rudele șl cunoscuții ră
mași tn gard s-a auzit și vocea 
antrenorului Locaș, adreslndu-se 
tul Crlsnic care fugea după tren: 
„Citiți regulamentul! Cupa e a 
noastră, pentru că avem tin tuș tn 
plus t".

Curlnd, luptătorii reșițeni vor, 
mai vizita Timișoara, pentru alte 
competiții. Ce surprize i-or mal 
fi așteptind?

JACK BERARIU | 
V. ARNAUTU 1

99Scorul de 11*3 este nemerilat de sever*>6

(Urmare din pag. 1)

ciuda ploii. Aceasta dovedește 
rugbiul se bucură actualmente 
mare interes în Romînla.

Nivelul de joc arătat de rugbiștil 
bucureșteni în fața selecționatei 
Londrei, cuprinzînd șapte interna
ționali, a fost satisfăcător și sco
rul de 11-3 este nemeritat de se
ver. In echipa Bucureștiulul cel 
mai mult mi-a plăcut „lucrul4* îna
intașilor în grămadă, pe care au 
păstrat-o frumos legată. In grăma
da deschisă ei s-au descurcat de 
asemenea foarte bine și au urmă
rit balonul cu remarcabilă viteză, 
cu toții în buchet. In prima |.n>e, 
Mano! ache, lordăchescu și Teo- 
filovici sînt foarte muncitori; 
periculos în acțiuni s-au arătat 
Moraru iar Marinache, aș zice, un 
adevărat „tigru". In spatele gră
mezii mi-a plăcut micuțul llie Ion 
și în general linia de 3/4 
a arătat că știe jocul. Fundașul 
Penciu, cu toate că a greșit o dată 
sau de două ori, s-a arătat de 
înaltă valoare, capabil de a-șl găst 
locul in oricare națională din Eu
ropa. El îmi amintește foarte mult 
de minunatul jucător francez Van- 
nier, în special prin degajările 
sale în șurub, cu stîngul. Am im
presia totuși că Penciu exagerează 
plecînd în atac cu linia sa de 3/4, 
ceea ce lasă terenul său descoperit, 
în cazul cînd vreo pasă este inter
ceptată. Dar eu nu condamn prea 
mult o asemenea greșeală, 
ce ea arată dorința de a 
un rugbi ofensiv.

La margine, bucureștenii 
handicapați de faptul că adversarii 
lor erau mai Inalți, dar în plus ei

în 
că 
de

deoare- 
realiza

au fost

plan, de la stingă: Merghișescu, Ghiuzelea, Zaidman șiPrimul
Moraru.

Planul
Ultimul plan : Jeeps,

doi: Simonds, Ryan, Marinache, Bartlett și Williams, 
llie Ion, Manolache și Grant.

(Desen de Neagu Rădulescu)

ția poate fi diferită, dar cum rug
biul se joacă și pe vreme uscată șl 
pe vreme ploioasă, orice echipă 
trebuie să știe să-și adapteze teh
nica la condițiile diferite.

Bine înțeles, acestea sînt însă 
observații critice de nu prea mare 
importanță și dacă rugbiul romî- 
nesc progresează în ritmul actual 
el va deveni o forță redutabilă în 
arena internațională. Pentru a în
cheia, vă mulțumesc rugbiști și 
spectatori bucureșteni pentru acea
stă plăcută întîlnire sportivă! ,>

mai comis greșeala de a lovi 
de a-1 
face o

au _ ,
balonul cu o mînă în loc 
prinde cu amîndouă și a 
pasă înapoi. Pe timp ploios, cu un 
balon care alunecă, pasa cu o 
mînă prilejuiește ratări, așa cum 
s-a văzut și la mijlocașul la gră
madă. De asemenea, pe timp ploios 
o lovitură lungă de picior de la 
22 m. valorează mult mai mult 
decit una scurtă, de care au abu
zat bucureștenii. Cu loviturile lun
gi se cîștigă de obicei cel puțin 
20 de metri. Pe teren uscat, situa-



De miîne, m săTa Dinamo

'Echipa feminină de baschet Slavia (Praga) 
evoluează în compania celor mai bune formații ale noastre

O Baschetbalistele cehoslovace sosesc azi la București • Reprezen
tativele R. P. Romine în ajunul unor importante întîlniri.

Baschetbalistele cehoslovace practică un joc de o ridicată valoare. 
Spectatorii bucureșteni vor putea urmări o demnă reprezentantă a 

baschetului cehoslovac: Slavia Praga.

Discuții tn problema individualizării
antrenamentelor (I)

' • De mîine, sala Dinamo din 
Capitală găzduiește unul din cele 
mai importante turnee organizate 
în țara noastră pentru echipele 
feminine. Alături de echipele 
bucureștene Energia Trustul 1 
Construcții (organizatoarea'' com
petiției). Locomotiva B.M. și Pro
gresul M.I.C., participă valoroa
sa formație cehoslovacă Slavia 
Praga, clasată în campionatul 
încheiat săptămîna trecută pe 
locul III. Nivelul jocului practi
cat de echipele din R. Cehoslova
că este binecunoscut și apreciat 
în întreaga lume.

Slavia Praga a sosit în țara 
soastră duminică noaptea, oprin- 
du-se la Oradea. Lotul ce
hoslovac este alcătuit din urmă
toarele 13 jucătoare: Julia Kon- 
kalova (6), Mașa Lauterova (3), 
Darina Augustinova (4)', Jarvila 
Traikova' (5), Marie Rakova (7),' 
Eva Rauda (8), Alena Piehatova 
(9), Jaroslava Francikova (10), 
Vera Cerna (11), Olga Bart ova 
(12), Jaroslava Navotna (13), A- 
nealia Mariarova (14), Ana Otova 
(15). Cifrele din paranteze indică 
numerele de pe tricou.

Antrenorul echipei este Liubomir 
Dobri.

Primele meciuri ale turneului se 
desfășoară mîine In sala Dinamo 
de la ora 19, In următoarea or
dine: Energia — Locomotiva
B.M.; Slavia Praga — Progresul 
MIC.

★
Pentru echipele noastre reprezen

tative începe — de duminică — una 
dintre cele mai bogate perioade de 
intilniri din întreaga lor activitate. 
In mai puțin de o lună și jumătate 
echipa masculină va susține peste 
10 partide (cu Italia, U.R.S.S., tur- 
neu Varșovia, campionat european 
Sofia), echipa feminină va juca la 
Belgrad și Sofia iar echipa de ti

1NFRÎNGEREA DIN „CUPA DAVIS” REFLECTĂ NIVELUL SCĂZUT AL 
TENISULUI NOSTRU...

^.DAR SUCCESUL ECHIPEI DE
1 In 1948, echipa de „Cupa Da
vis" a țării noastre, alcătuită din 
' Gh. Vizîru și Cristea Caralulis. 
ținea „în șah“ redutabila formație 
» Franței (Bernard, Destremeau, 
Bolelli), una din cele mai puter
nice din Europa la acea oră. Am 
condus cu 2—0 după prima zi, dar 
am părăsit învinși terenul cu 2—3. 
Cititorului ziarului nostru care nu 
se interesează în amănunt de pro
blemele tenisului, i se pare, pro
babil. foarte curios că după 9 

lani echipa noastră reprezentativă, 
(revfnită în „Cupa Davis", este în- 
Ifrlntă cu cel mai sever scor po- 
îsibil: 5—0, de o echipă care, deși 
■valoroasă, se află în urma celor 
imai bune selecționate de pe con- 
itinent, cum sînt cele ale Italiei, 
j Suediei, Belgiei, Danemarcei, 
(Franței, Angliei și luptă de la egal 
■ cu echipele R. Cehoslovace, R.P. 
’'Polone, R.P. Ungare. In timp ce 
■în multe alte sporturi de la noi 
lîntreaga activitate a urmat tn ul
timii ani o linie ascendență, la 

'tenis — dimpotrivă — sînt vizi- 
Ibile semnele regresului. Totuși, 

neret va... deschide seria acestor 
întîlniri prin meciul de duminică 
cu selecționata de tineret a Italiei.

Cum este și firesc cei mai avan
sați tn pregătiri sînt tinerii noștri 
baschetbaliștL Lotul compus din 
AR>u, Barău, Borcescu, Buzan, Dfr- 
jan, Paraschivescu, Nosievki, Ne- 
delea și Pruncu a făcut antrenamen
te zilnice și a susținut o serie de 
partide de verificare In compania 
echipei prime. Tinerii noștri jucă
tori vor părăsi Capitala tie joi cu 

Schiorii de Ia C. C. A. au cucerit Cupa R. P. R. 
...iar cei de la Voința Cupa Tineretului
• Săptămîna trecută a avut loc la Bușteni festivitatea de în

cheiere a sezonului de schi la care au participat schiorii tuturor aso
ciațiilor și cu care ocazie au fost împărțite premiile primilor clasați 
în Cupa R.P.R. și în Cupa Tineretului.

In Cupa R.P.R., care s-a desfășurat în trei etape, primul loc pe 
echipe a fost cîștigat de schiorii Casei Centrale a Armatei, urmați 
la apreciabilă diferență de cei ai asociației Dinamo. In probele alpine 
Cristoloveanu a realizat o frumoasă victorie, iar tinerii Mihai Bucur 
și C. Tăbăraș au ocupat locuri fruntașe care oglindesc valoarea și 
perspectivele acestor două talentate elemente. La fond victoria a re
venit unui junior, Dinu Petre, care a întrecut un grup de schiori cu 
vechi state de serviciu. La fete, Magdalena Marotineanu la probele 
alpine și Elena Zangor-Tom, la fond, au cîștigat clar, demonstrând 
diferența de valoare dintre ele și celelalte concurente.

• lată acum clasamentele primilor clasați în Cupa R.P.R.: 
ECHIPE: 1. C.C.A„ 1036 pt., 2. Dinamo 751 pt, 3 Voința 658 pt, 4. 
Energia 423 pt., 5. Recolta 206 pt, 6. Progresul 187 pt., 7. Flamura 
roșie 35 pt.; PROBE ALPINE BĂIEȚI: 1. GH. CRISTOLOVEANU 
(Dinamo), 2. 1. Bîrsan (Dinamo), 3. Mihai Bucur (C.C.A.), 4. Mihai 
Bîră (C.C.A.), 5. C. Tăbăraș (Progresul), 6. Klauss Theîll (Voința); 
FETE: 1. MAGDALENA MAROTINEANU (C.C.A.), 2. Viorica Albert 
(C.C.A.), 3. Siegried Klein (Voința), 4 Hilde Welter (Energia), 5. Su- 
zana Weber (Voința), 6. Rodica Bucur (Progresul); FOND BĂIEȚI: 
1. DINU PETRE (Voința). 2. C. Enache (Energia), 3. Gh. Olteanu 
(Dinamo), 4. I. Cimpoia (C.C.A.), 5. St. Drăguș (C.C.A), 6. Gh. 
Drăguș (C.C.A.); FETE: ELENA ZANGOR-TOM (C.C.A.), 2. Mar
gareta Arvay (Energia), 3. St. Botcariu (Dinamo), 4. Estera Adam 
(Recolta), 5. Grete Bomfert (Voința), 6. lolanda Balaș (Progresul).

• CUPA TINERETULUI, organizată pentru schiori pînă la 22 
ani, a fost cîștigată de asociația Voința cu 509 pt., urmată de Energia 
cu 506 pt. și Flamura roșie cu 118 pt

TINERET ARATĂ PE CE DRUM TREBUIE SĂ MERGEM

faptele sînt fapte, și explicația lor 
trebuie căutată în indiferența cu 
care organele care conduc activi
tatea sportivă de la noi, și în pri
mul rind C.C.F.S., au manifestat-e 
față de tenis, căruia în mod ne
justificat i s-a atribuit rolul de 
„cenușăreasă" a sportului nostru. 
Pînă acum șase luni Inspecția de 
tenis din C.C.F.S.exista fără... Ins
pector. Au fost ani de-a rîndul în 
care terenurile noastre de tenis 
n-au găzduit nici o întrecere inter
națională iar deplasările peste ho
tare ale fruntașilor acestui sport 
căpătau proporțiile unor mari eve
nimente. Să nu uităm și alte as
pecte, la fel de importante, ca de 
pildă descreșterea numărului de 
terenuri și totala insuficiență a 
materialelor de calitate.

Iată că abia în ultimele luni sa 
putut simți o adiere încuraja
toare în lumea tenisului. Direcția 
jocuri sportive din C.C.F.S. a tre
cut încă de la sfîrșitul anului 1956, 
•a o serie de acțiuni menite să 
trezească tenisul din amorțeala 
care-1 paralizase. Cei mai buni ju

trenul fie vineri cu avionul. îndrep- 
tindu-se spre Gorizia (lingă Triest) 
unde va avea loc jocul.

Prima noastră reprezentativă în
cepe să simtă și ea emoțiile jocului 
cu Italia de la 18 mai. Cei 15 ju
cători care compun lotul: Folbert, 
Fodor, Nedef, Eocdogh, Niculescu 
Emil, Nagy, Rădueanu. Popovici, 
Costescu, Cucoș, Kari, Borbely, 
Wilvert, Radulescu și Novacek se 
antrenează sub îndrumarea lui Va- 
sile Popescu. Pregătirile au însă 
mult de suferit deoarece terenul 
de antrenament se schimbă la fie
care ședință iar înseși condițiile an
trenamentelor lasă de dorit. Suge
răm ca ultimele antrenamente să 
fie organizate pe terenurile din 
Parcul Dinamo. Pentru ace ista este 
însă nevoie ca asociația Dinamo să 
arate înțelegerea necesară față de 
nevoile de pregătire ale echipei re
prezentative. In aceeași ordine de 
idei, cerem ca instalarea podiumu
lui pe stadionul Republicii să se 
iacă în timp util în așa fel ca ju
cătorii noștri să poată face câteva 
antrenamente pe el și să nu facă 
cunoștință cu condițile jocului-, 
odată cu oaspeții italieni.

In sfirșit, echipa reprezentativă 
feminină va trece și ea la pregă
tiri in jurul datei de 20 mai, sub 
conducerea prof. Leon Teodoresca. 
La 2 iunie jucătoarele noastre vor 
fi |a Belgrad unde vor intilni echipa 
Iugoslaviei iar o săptămîna mai 
tîrziu ele vor apare in fața spec
tatorilor sofioți jucind în compania 
naționalei bulgare.

cători, tineri și virstnici, s-au pre
gătit fără Întrerupere și în timpul 
iernii. Calendarul internațional 
alcătuit pentru 1957 este mai in
teresant și mal bogat decît al ani
lor precedenți. S-au făcut și, după 
cum sîntem informați, se fac efor
turi pentru a se spori cantitatea 
de materiale, atît a celor din im
port cit și a celor indigene. Dar, în 
numai cîteva luni nu se pot șter
ge urmele unei stări de lucruri 
care a dăinuit ani de zile. Este 
bine că s-a făcut începutul, ar fi 
și mai bine dacă s-ar persevera pe 
atest drum. La înoirile care se 
petrec în tenisul nostru așteptăm 
o contribuție mai eficientă din 
partea comisiei centrale.

Să revenim la scopul inițial al 
rîndurilor noastre : comportarea e- 
chipei noastre în „Cupa Davis". 
Meciurile cu cei mai buni jucă; 
tori austrieci ne-au arătat că 
singurul jucător din garda, hai 

să-i spunem veche ,a cărui valoare 
îi dă dreptul să se întreacă de 1a 
egal la egal cu adversari puter-

Forma obișnuită de desfășurare 
* muncii de pregătire a sportivilor 
este lecția în comun cu întregul 
efectiv al unei echipe. La spor
turile individuale (atletism, na- 
tație etc.) datorită specificului 
diferitelor Pr»be și stiluri, spor
tivii avansați trebuie să lucreze 
individual sau în grupe separate. 
In schimb, la sporturile de echipă 
sau la jocurile sportive, chiar cei 
maj avansați sportivi fac pregă
tirea laolaltă, după același pro
gram.

Lecțijlp în comun cu toți spor
tivii echipei sub conducerea unui 
antrenor priceput, oferă, pînă la 
un anumit grad șî moment, con
diții deosebit de bune pentru in
struirea și educarea omogenă a 
echipei. Totuși, asemenea lecții nu 
reușesc să dezvolte și să perfec
ționeze decît numai ceea ce este 
asemănător Ș» util pentru toți 
sportivii. Adesea, cînd echipa a- 
junee la un nivel mai înalt, apare 
o lini» dreaptă sau chiar un re
gres în traficul dezvoltării echipei. 
In astfel de situații, lecțiile tn 
comun, oricît de bine ar ii con
cepute și conduse din punct de 
vedere metodic și tehnic, nu reu
șesc să ajute echipa pentru ca ea 
să depășească nivelul la care s-a 
oPr<t. De la o vreme deci, efec
tuarea exclusivă a antrenamente
lor in comun constituie o frînă 
atît pentru progresul echipei cit și 
pentru sportivi, luați individual, 
și aceasta din următoarele cauze 
principale:

1. Particularitățile și lipsurile 
individuale (cu privire la structu
ra șj dezvoltarea corpului și a 
organelor sale, însușirile psihice 
și intelectuale, calitățile fizice și 
morale, cunoștințele tehnice și tac
tice, gradul de pregătire anterioa
ră si gradul de experiență acu
mulată etc.) creează în echipă o 
dezvoltare inegală, o lipsă de o- 
mogenitate, o piedică spre progre
sul int revii formații.

2. Anumite obiective ale pregă
tirii sportivilor unei echipe (spe
cializarea pe probe, stiluri sau 
posturi; sarcini speciale în cadrul 
sistemului de joc sau în cadrul 
unei acțiuni tactice, specializarea 
In executarea unor anumite proce
dee sau lovituri standard etc.) 

nu se Pot antrena tn cadrul lec
țiilor în comun.

Mezinul familiei Viziru, Dumitru, este una din speranțele tenisului 
noștri/ (Foto 1. MIHAICA)

nici, net însă avantajați de rutina 
nenumăratelor turnee internațio
nale, este Gh. Viziru. Credem că 
el va mai conta drept jucătorul 
nostru Nr. 1 pentru „Cupa Davis". 
Cu atît mai mult îi revine obli
gația de a-și corecta unele gre
șeli pe care le plătește, cum s-a și 
întîmplat, chiar prin înfrîngeri. 
Gh. Viziru își permite, de pildă, 
ca după o serie de puncte admi
rabil reușite, cînd își simte adver
sarul în derută, să slăbească rit
mul, să-și îndrepte atenția nu la 
joc ci spre discuțiile cu arbitrii 
sau cu publicul, lucru care nu 
poate rămîne fără urmări. Ii cerem 
primului nostru jucător ca, odată 
cu înlăturarea acestor deficiențe 
să-și îmbunătățească loviturile sale 
slabe: forehandul și voleul.

Inadmisibil de slab s-a prezen
tat în „Cupa Davis" fostul cam
pion C. Zacopceanu. Am auzit 
spunîndu-se: X sau V ar fi fă
cut figură mult mai bună. Mai 
mult chiar. Nu Marin Viziru sau 
Tudorel Bădin, dar chiar și un ju
cător de categoria a 11-a ar fi 
arătat pe teren mai mult decît a

3. Din cauza numărului mare 
de sportivi, de probleme și de 
sarcini asupra cărora se distri
buie atenția antrenorului, se pot 
strecura greșeli de organizare, de 
conducere, de metodă, de exe

cuție tehnică-tactică, de compor
tare față de sarcinile antren a men-, 
tului, de apreciere asupra con

știinciozității, intensității, cantității 
ȘÎ ritmului muncii depuse de fie-, 
care sportiv^

Progresul neîncetat și atinge
rea unor rezultate din ce în ce 
mai mati, tneoesită atît accen

tuare? si adtncirea muncii de stir- 
diu, instruire și control a antre
norului în mod separat și special 
cu fiecare sportiv, cit și partici
parea din ce în ce mai activă și 
conștientă a acestora din urmă la 
studierea, planificarea, conduce

rea și coptrolul antrenamentului 
propriu.
Antrenamentul individualizat de

vine necesar P« măsură ce munca 
de pregătire a sportivilor tinde 

să atingă rezultate din ce în ce 
maț înalte.

Individualizarea antrenamentului 
este 0 metodă științifică de muncă 
Prin care se urmărește ridicarea 
gradului de antrenament și a va
lorii lui individuale la un nivel 
cit mai înalt astfel încît, prin 
suma valorilor individuale, să se 
ridice nivelul performanțelor între
gii echipe. Prin individualizarea 
antrenamentului se urmărește dez
voltarea și perfecționarea calități
lor, deprinderilor și cunoștințelor 
precum și corectarea greșelilor, 
ținînd seama de particularitățile 
fiecărui sportiv, de specificul șî 
cerințele sportului și ale echipei 
respective. Sînt frecvente cazu
rile tn care sportivii unei echipe 
au calități fizice, deprinderi de 
mișcare, cunoștințe tehnice sau 
morale dezvoltate în mod inegal, 
ceea ce provoacă neajunsuri atît 
în cursul procesului de antrena
ment cît si în cursul competiții
lor. Prii studierea cu atenție a 
particularităților individuale ale 

sportivilor. Cit și printr-o justă 
muncă de pregătire individuali

zată se poate ridica valoarea in
dividuală, se poate obține armo> 
nizarea si omogenizarea valorilor 
individuale dlntr-o echipă.

PROF. VICTOR COJOCARU

arătat Zacopceanu! Comportarea 
sa sub orice critică ne scutește de 
a face comentarii suplimentare. 
Nimeni altul decît Zacopceanu va 
putea face ca impresia penibilă cu 
care am rămas după recenta sa 
evoluție, să fie pe viitor estompată.

Comportarea lui Marin Viziru 
în dublul de „Cupa Davis", nu a 
fost edificatoare, el a făcut multe 
greșeli dar a făcut și puncte bune.

Penuria jucătorilor de valoare 
din rîndurile cadrelor vechi, jucă
tori care alături de Gh. Viziru 

să poată corespunde cerințelor 
unor întîlniri internaționale^ pre
cum și comportarea promițătoare 
a echipei noastre de tineret arată 
că drumul pe care trebuie mers 
de acum înainte este cel al spri
jinirii cu toate mijloacele a ju
cătorilor tineri. De la ei și numai 
de la ei ne putem aștepta ca în 
cîțiva ani — cîți vor fi oare ? — 
să uităm amintirea neplăcută a 
acestui 0—5 cu care „Cupa Da
vis' a reapărut pe meleagurile 
noastre.

C. SEVEREANU
1. MANOL1U



FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL
Campionatele republicane au dovedit

Jocul ofensiv cîștigă noi adepți 
în tenisul de masă

Szucs a ajuns prea tirziu. Ene a tras nestingherit 
la poartă (Dinamo București — FI. roșie Arad 2—1)

Tinerețea nu scutește de obligații!
Tinerele elemente care s-au ridicat în ultimii ani 

tn fotbalul nostru au produs — fără nici o îndoială
— un reviriment necesar celui mai popular sport din 
țara noastră. Echipele noastre de frunte care numără 
în formațiile lor pe fotbaliștii tineri, de talent, au 
cîștigat și sub aspectul combativității și sub acela 
al calității jocului. Spectatorii urmăresc cu simpatie 
și Încurajează pe acești viitori internaționali, care nu 
se pot plinge nici un moment de lipsă de atenție și 
de grijă pentru ei.

Constatăm însă — și nu fără regret — că mulți 
dintre fotbaliștii noștri de perspectivă au început 
să se creadă indispensabili, să se socotească jucători 
de mare valoare, care nu mai au de învățat de la 
nimeni, ba dimpotrivă, au aerul că pot incepe ei să 
dea lecții. Stancu, Bodo, Ene II, V. Anghel etc., sînt 
foarte increzuți de la o vreme. Ei nu mai ascultă 
cu respectul și disciplina cuvenită pe antrenorii echi
pelor din care fac parte. Alții ca Dridea sau Florea
— ambii de la Energia Ploești — sînt nediscipli
nați pe teren, lovesc adversarul, discută cu arbitrul 
postîndu-se in situația de fotbaliști recalcitranți și 
nervoși, cum s-a întîmplat duminică în jocul cu Pro
gresul București.

Recomandăm tinerilor fotbaliști citați de noi, pre
cum și celorlalți aflați în aceleași culpe, să ia exem
plul jucătorilor noștri cu experiență, care dau do
vadă mereu de conștiinciozitate la antrenamente, de 
corectitudine pe teren și de respect față de antrenori. 
Și nu trebuie să caute prea departe pe acești oameni. 
Ei sînt chiar coechipieri cu mulți dintre jucătorii de 

care am pomenit. Filote, Nicușor, Bone, Cojereanu, 
Crîsnic, iată fotbaliști de la care tinerii noștri ju
cători pot invăța încă multe I

Ce-i nou în Cupa Campionilor Europeni?.
Real Madrid șî Fiorentina vor 

susține la 29 mai ultimul act al 
ediției 1956—57 a Cupei Campio
nilor European. In același limp însă, 
se fac pregătiri și pentru... edi
ția 1957—58 a Cupei, în care țara 
noastră va fi reprezentată de 
C.C.A.

Viitoarea ediție a acestei gran
dioase competiții cuprinde câteva 
noutăți pe care le împărtășim 
cititorilor noștri.

® Meciurile-tur din etapa opti
milor, sferturilor și semi-finalelor 
se vor disputa pe terenul echipei 
care va ieși prima din urnă, la 
tragerea la sorți. Regulamentul 
admite însă și acorduri survenite 
între echipe, pentru schimbarea 
ordinei localităților.
• Pînă acum, calificarea echi

pelor pentru turul următor se fă
cea în baza golaverajului. Or, 
între două echipe nu se ajunge 
niciodată la golaveraj și această 
prevedere regulamentară inutilă a 
fost înlocuită în regulament prilg- 
tr-o clauză nouă: se califică echi
pa care în două partide marchează 
cel mai mare număr de goluri. 
Dacă numărul de goluri este egal 
(una învinge cu 2—1, iar alta cn 
3—2 de pildă, sau meciurile se 
termină la egalitate), atunci se 
dispută un al treilea joc. pe teren 
neutru, care însă nu-i obligatoriu 
să fie în altă țară. In cazul când 
și acest meci se termină la ega
litate, el va fi prelungit cu 2 re
prize a 15 minute, iar dacă ega
litatea persistă, echipa învingă

toare va fi desemnată prin tra
gere la sorti.

• Arbitrii vor fi a>lesî de echi
pele interesate dintre cei interna
ționali anunțați la F1FA, dar țara 
de unde sînt arbitrii, va fi de
semnată de comisia de organi
zare UEFA.
• Dacă un jucător este exclus 

de pe teaen pentru atitudine ne
sportivă, el nu va mai putea lua 
parte la jocul retur (în cazul cînd 
eliminarea s-a produs în jocul 
din tur) sau la turul următor 
(dacă a fost eliminat în partida- 
retur). Regulamentul prevede ceva 
mai mult: dacă abaterea pentru

Neamțu — mijlocașul stingă feroviar — respinge o 
acțiune orădeană, degajînd mingea cu capul (Loco

motiva — Progresul Oradea 1—2).

Arbitrajul trebuie îmbunătățit 1
Departe de noi gindul de a tăgădui valoarea și 

meritele unor arbitri și arbitraje care au corespuns 
cerințelor și au asigurat meciurilor regularitate, di
namism și continuitate. Nu putem insă să ignorăm 
sau să trecem prea repede peste unele greșeli frec
vente. care se comit in arbitraj sau in legătură cu 
arbitrajul, pentru că ele au consecință directă toc
mai asupra desfășurării normale a jocurilor și une
ori chiar asupra rezultatelor.

Ultimele jocuri au scos in evidență asemenea gre
șeli grave. Infracțiuni rămase nesancționate pentru 
că arbitrul a fost departe de fază (St. Constanti- 
nescu-București), lipsă de curaj in sancționarea ne
regular ităților comise in careu, tolerarea durităților 
și atitudinilor nesportive ale jucătorilor (Al. Toth- 
Oradea, St. Mataizer-Craiova, Lăzărescu-Rm. Vilcea, 
St. Constantinescu), decizii inverse sau sancționarea 
unor infracțiuni imaginare (Lăzărescu), decizii in 
compensație (Mataizer) — iată numai citeva din 
greșelile de arbitraj care — după părerea noastră — 
se datoresc pe de o parte insuficientei pregătiri a 
arbitrilor, iar pe de alta unor greșeli in sistemul 
de delegări.

Sînt două aspecte care trebuie să atragă in mod 
serios atenția colegiului central al arbitrilor. Se 
impun măsuri urgente și eficace. Obligativitatea an
trenamentelor săptăminale supraveghiate îndeaproape, 
arbitrarea unor jocuri de antrenament, probe atle
tice și control medical periodic, întărirea spiritului 
de răspundere al arbitrilor, delegări bazate numai 
pe valoare și pregătire verificate, promovări gra
date rațional, nu simple încercări dăunătoare — sînt 
o parte din măsurile pe care credem că le poate lua 
— și trebuie să le ia — colegiul central al arbitri
lor pentru înlăturarea treptată a lipsurilor care îm
piedică îmbunătățirea arbitrajului.

care arbitrul elimină pe un jucă
tor este gravă, comisia de orga
nizare poate extinde pedeapsa și 
în tururile următoare și chiar in 
ediția următoare a competiției. 
Pină acum, regulamentul nu pre
vedea nici o sancțiune pentru ju
cătorii eliminați. Așa se explică 
de ce jucătorul Dimitrov (TDNA 
Sofia) — de pildă — eliminat în 
partida de la Belgrad cu Steaua 
Roșie, a jucat totuși în meciul 
de la Sofia.

® Dacă două echipe nu cad de 
acord asupra datelor jocurilor, a- 
cestea vor fi stabilite de comisia 
de organizare UEFA. Echipele 
sînt obligate să cadă de acord 
asupra datei și terenului unui even
tual al treilea joc, înainte de dis
putarea celui de al doilea.

• Odată cu adeziunea de par
ticipare la ediția 1957—58 a Cu
pei, toate echipele sînt obligate să 
comunice la UEFA perioada de 
timp în care în țările respective 
nu se poate juca fotbal.

Clasamentele „Cupei
Categoria C

Primăverii”

SERIA I
1. Locomotiva Iași 4 4 0 0 •: 2 8
2. Progresul Rădăuți 4 2 11 12: 4 5
3. Fi. r. Botoșani 5 2 12 9: 7 5
4. Locom. Pașcani 4 12 1 8: 5 4
5. Știința I.M.F. lași 4 12 1 4: 6 4
s. Energia Bîiiad 5 113 6:11 3
7. Progresul Doroho! 4 113 3:16 1

SERIA II-a
1. C.S.A. Tecuci 4 3 10 14: 5 7
2. Ix>comotiva Galați 4 3 0 1 9: 4 8
X Energia Momești 4 3 0 1 1«: 7 S
4. Enea-, St. R. Bacău 5 2 0 3 7:11 4
5. Locom. Tg. Ocna 4 2 0 2 4: 7 4
6. FI. roșie Buh uși 5 113 8:14 3
7. Dinamo Brăila 4 0 0 4 4: 8 0

SERIA m-a
L Energia Buc. 4 3 0 1 13: 7 6
Z. El. r. F.C. Buc. 4 2 11 114 8 5
3. FI. roșie Giurgiu 4 2 11 6: 5 5
4. Energia Galați 5 2 12 8: 8 5
5. Energia Medgidia 4 112 5: 7 3
6. știința Galați 4 0 3 1 4: 6 3
7. Energia C-ța 5 113 5:11 3

SERIA IV-a
1. Energia 131 4 4 « • «: 1 8
2. Energia 4 Cîmpina 4 3 0 1 7: 4 «
X. Energia I Victoria 4 2 1 1 7: 5 5
4. Birergia Sinaia S 2 » 3 t: 8 4
5. Dinamo Pitești 4 2 0 2 S: 5 4
8. Energia Tg-viște sil:3 5:10 3
7. Energia Leondeni 4 • « 4 2: 7 *

SERIA V-a
1. Loc. Tr. Severin S 2 2 1 18:18 *
2. Știința Craiova 3 2 10 4: 1 5
3. Energia Craiova 3 2 0 1 7: 3 4
4. Energia Tg. Jiu 3 111 5: 2 3
5. FI. r. Rm. Vilcea 4 0 3 1 4: 6 3
6. Locom. Craiova 4 112 4: 8 3
7. Progresul Corabia 4 0 2 2 2: 6 2

SERIA VI-a
1. Energia 108 5 3 11 12:7 7
2. EneTgia 3 Reșița 5 2 2 1 9:3 6
3. Progresul Brad 4 2 11 6:7 5
4. FJ. r. 7 Nov. Arad 4 12 1 7:5 4
5. Energia Constr. Arad 4 12 1 5:5 4
6. Energia Oțelul Roșu 4 112 2:7 3
7. Energia 14 4 0 13 2:9 1

SERIA VIT-a
1. Progresul Bistrița 5 3 11 15: 6 7
2. Fl. roșie Cluj 4 2 11 «: 3 5
3. Voința Tg. Mureș 4 13 0 8: 6 5
4. Fl. roșie Sf. Gh. 4 12 1 5: 7 4
5. Progresul Turda 5 2 0 3 10:10 4
6. Energia 17 4 112 5: 9 3
7. Recolta Toplifla 4 0 2 2 5: 8 2

seria vrn-a
1. Progr. !Satu Mare 4 3 10 (: 2 7
2. H. roșie Oradea 4 3 0 1 10: 5 6
3. Rcodta Sighet 5 2 2 1 9:6 4
4. Energia Oradea 4 2 0 2 7: 6 4
5. Recolta Cărei 5 113 8:15 3
•. Dinamo Bad a Mare 4 10 3 7: 8 2
7. Recolta Salonta 4 10 3 4:11 3

Selecționata erașuiui Călărași 
ia Bulgaria

_ Recent, selecționata orașului 
Călărași a susținut patru întâlniri 
în Bulgaria. Jucătorii român au 
cîștigat trei din aceste partide : 
3—1 (2—0) la Tervelo, 4—1 (3—0) 
la Srediște și 3—0 (2—0) la Si- 
listra, și au pierdut unul cu 1—0 
(0—0) la Tervelo.

A. Scăunaș, corespondent

Viitoarea etapă la categoria A: 
Dominica 12 mai

SERIA I : Recolta Tg. Mureș— 
Energia Ploești, Progresul Bucu
rești—Știința Timișoara (pe sta
dionul „23 August") și C.C.A.— 
Dinamo Orașul Stalin (se dispută 
slmbătă pe Stadionul Republicii). 
SERIA II : Progresul Oradea— 
Energia Petroșani, Energia St r. 
Or. Stalin—Dinamo București și 
FI. roșie Arad—Locomotiva Bucu
rești,

Timp de două zile în sala Flo- 
reasca s-au întîlnit fruntașii teni
sului de masă. întrecerile au scos 
la iveală cîteva aspecte mai impor
tante.. In primul rînd faptul că în 
semifinalele probei de simplu fe
minin, în afară de Ella Zeller, s-au 
clasat trei jucătoare care pînă 
acum nu aspirau la ocuparea unui 
loc atît de avansat într-o finală 
de campionat republican. Este vor
ba de cele trei studente Mariana 
Barasch. Catrinel Folea și Marta 
Tompa. Despre primele două putem 
spune că practică un joc cu încli
nații evidente către ofensivă. Cît 
privește pe Marta Tompa ea s-a 
dovedit o excelentă lupfăfoare — 
ți partida pe care a cistigat-o 
după ce a fost condusă de Geta Pi
tică cu 2-0 la seturi și 19-18 în al 
treilea — a demonstrat pe de

plin această calitate. Păcat însă 
că ea nu lucrează cu aceeași pa
siune pentru a-și ridica jocul olzn 
siv la nivelul celui defensiv. In 
rest, menționăm inegalitatea ac
țiunilor Getei Pitică și slaba com
portare a Măriei Golopenta.

Confruntarea băieților a adus 
pe parcurs o triere echitabilă, în 
sîerturile de îinală calif ictndu-se 
cei mai buni 8 în momentul de 
față: Harasztosi, Gantner, Pesch, 
Popescu, Reiter, Naumescu, Andro- 
nache și Bottner. Regretăm doar 
îaptul că nici un alt nume nou ca 
Gavrilescu, Cobîrzan, Bujor sau 
Șirlincan nu a reușit să străpungă 
linia primilor opt. Poate că viitoa
rele competiții ne vor oferi a- 
ceastă satisfacție. Am fost totuși 

lat-o pa Mariana Barasch — revelația campionatului republican in
dividual execuți nd cu o mișcare caracteristică lovitura din rever.

Un concurs reușit: „Cupa Victoriei” la tir
Trăgătorii din probele de armă liberă calioru redus, pistol vi

teză și pistol precizie se pregătesc pentru „Cupa țărilor latine" care 
va avea loc între 3—5 iunie la Torino, cu participarea Franței, 
Spaniei, Portugaliei, Italiei, Belgiei și a statului Monaco; juniorii 
au în perspectivă o întilnire cu reprezentativa R. F. Germane, în 
luna iulie (meciul este în curs de perfectare) iar senioarele și ju
niorii privesc spre Belgrad, locul unde anul acesta se va desfășura 
cea de a doua ediție a campionatelor europene de tir.

Privit prin această prismă — a verificării pentru viitoarele con
cursuri internaționale — concursul de la Tunari, organizat de Casa 
Centrală a Armatei și dotat cu „Cupa Victoriei" s-a soldat cu re
zultate remarcabile. La armă liberă calibru redus, maestrul emerit 
al sportului, losif Sîrbu, a obținut o cifră de certă valoare mon
dială: 1.172 p. Din cercetarea rezultatelor pe poziții și din discuțiile 
purtate cu el ne-am dat seama că și această cifră putea fi depășită. 
Oricum, la poziția culcat /. Sîrbu putea obține mai mult decît 397 p., 
iar la poziția picioare forma sa ii permitea să stabilească un nou 
record republican și să treacă deci de 384 p. Noi... nu ne-am pierdut 
răbdarea și așteptăm viitoarele concursuri pentru performanțe și mai 
valoroase. Socotim remarcabilă și comportarea tînărului I. Văcaru. 
(1.155 p.) care ne dă mai multe speranțe (am luat în seamă și 
constanța acestui tînăr) decît Peter Șandor. In sfîrșit, cu 400 p. din 
400 posibile, V. Antonescu s-a înscris și el în lotul recordmenilor 
noștri la poziția culcat. Și pentru el ca și pentru P. Șandor se pune 
aceeași problemă: a confirmării rezultatelor. Iosif Aron cu 576 p, 
la armă liberă calibru redus 3x20 și 399 p. la poziția culcat s-a 
impus ca unul dintre cei mai valoroși juniori.

Rezultatele fetelor sînt de asemenea remarcabile. Marieta luver- 
deanu și Lia Sîrbu domină evident în acest început de sezon plu
tonul celor mai bune trăgătoare din țara noastră. De ele se apropie 
cu insistență ti nara Rodica Năstase. Ultimul ei rezultat (577 p.) o 
impune printre fruntașe. De asemenea, remarcăm cu satisfacție rein
trarea (după o întrerupere de un an) a trăgătoarei ludith Moscu, cu 
o performanță promițătoare (572 p.).

La pistol viteză, un singur trăgător, maestrul emerit al sportu
lui Gh. Lykiardopol, a atins nivelul valoric pe care antecedentele îl 
pretind viteziștilor noștri. Cu 60 siluete și 582 p. el se înscrie în 
fruntea performerilor din acest an. Remarcabilă este și comportarea 
dinamovistului Ion Tripșa: 60ț576 p. In rest, comportarea viteziștilor 
fruntași Marin Dochiliță, Ștefan Petrescu, Zoltan Dealt și Petre 
Mocuță nu ne poate mulțumi nu numai pentru faptul că perfor
manțele lor nu se situează la nivelul pretins- ci și pentru că de la 
concurs la concurs rezultatele lor oscilează nefiresc. In ceea ce-l 
privește pe Șt. Petrescu se pare că lipsa de antrenament se face 
acum serios resimțită.

Pînă la primele întreceri internaționale nu mai avem nici un 
prilej oficial să constatăm evoluția formei trăgătorilor noștri. Ră- 
mîne deci ca sîrguința lor la antre nainente să se oglindească in re
zultatele pe care le vor obține la aceste competiții...

H. NAUM j

bucuroși de alura dinamică și ten- 
dința ofensivă arătată de Harasz- 
tosi, Gantner, Andronache, Cobîr
zan, Gavrilescu, Bujor, Șirlincan- 
Pesch, același jucător unilateral 
și dezordonat; Popescu a marcat 
o puternică revenire. El este însă 
unilateral în ceea ce privește tac
tica pe care o aplică indiferent da 
adversarul pe care îl are în față- 
Cînd se hotărăște să joace mai o- 
fensiv, Popescu liftează Ia infinit 
Și numai rareori trage și cîte o 
lovitură puternică. Or, dacă acea
stă tactică s-a dovedit bună con
tra lui Reiter, ea a fost falimen
tară împotriva lui Gantner. Pen
tru că vorbeam mai sus despre în- 
curajatoarea tendință spre ofensi
vă a unor jucători, vom include la 
acest capitol și pe Ella Zeller (nu 
comitem o inadvertență fiindcă ea 
participă și la unele competiții 
masculine). Ella Zeller a atacat 
destul dc mult și deseori foarte 
bine. Trebuie însă ca să cumpă
nească mai profund în alegerea 
momentului trecerii la atac, pen
tru că au fost cazuri, și încă destul 
de numeroase, cînd Ella Zeller a 
atacat mingi nefavorabile pentru 
asemenea acțiuni și nici poziția 
corpului nu era propice pentru e- 
xecutarea unei lovituri ofensive. 
fn schimb, în alte ocazii, de data a- 
ceasta favorabile, ea a avut unele 
ezitări. Deci, Ella Zeller va trebui 
să tindă în continuare spre practi
carea unui joc mai ofensiv, dar să 
fie mai judicioasă în pregătirea ac
țiunilor premergătoare ca și în a- 
legerea momentelor celor mai po
trivite.



Antrenorul Em, Freund, despre:
Perspectivele natației orădene

duminicile acelora
• La 

desfășurat cu o 
urmă la bazinul 

i marea familie a

Despre arbitri și arbitraje în handbal

Penuu iubitorii natației a în
ceput seria întrecerilor de amploa
re, întreceri care vor „monopoli
za", desigur, ........  —
care îndrăgesc acest sport,
primul concurs 
săptămînă în 
Floreasca, din 
natației noastre: înotători, antre
nori, arbitri și bineînțeles supor
teri, aproape că nu a lipsit ni
meni.

Trebuie să mărturisim că dis
cuția cea mai rodnică purtată de 
noi în acele 2—3 zile ne-a prile
juit-o un antrenor care a fost in
vitat la București... fără nici un 
sportiv. Intr-adevăr, cunoscutul 
antrenor Emeric Freund, ne-a re
ținut atenția cu fapte deosebit de 
semnificative privind natațla oră- 
deană. „Af-am instalut la Oradea, 
și-a început mărtdrisirile Em. 
Freund, cu puține luni tn urmă, ho- 
tărlt să fac tot posibilul de a for
ma aici un imnortant centru al 
natației romînești. Am pornit cu 
multă încredere la muncă deși 
știam că trebuie să încep aproape 
de la zero. Conștient, insă, de 
importanța pe care o va avea pen
tru munca noastră viitoare,- tn-am 
ocupat îndeaproape de construcția 
tuzinului acoperit din localitate. 
Acum sînt în măsură să afirm 
categoric că spre sfîrșitul anului 
vom inaugura această piețioasă 
bază sportivă tn cadrul unui con
curs cu invitați. Dar pută atunci 
mai sînt multe de făcut. Și ia- 
tă-mă „bătătorind" treptele școli
lor din oraș pentru a recruta din 
rîndurile elevilor (așa cum a pro
cedat cu succes colegul meu din 
București, Iosif Enăceanu) viitoa
rele elemente chemate să creeze 
un prestigiu și natației orădene. 
Cu ajutorul profesorilor de edu
cație fizică am reușit să umplem 
pînă la refuz sala sfatului popu
lar cu elevi și eleve care au as
cultat două conferințe deosebit de 
instructive. Astfel dr. Filip (n n. 
Jucător de polo în echipa orădea- 
nă de categoria A) a vorbit des
pre: „INFLUENTA ÎNOTULUI 
ASUPRA ORGANISMULUI", iar 

intitulat conferința; 
SPORTUL T1NERE- 
completat programul 

2 filme documentare, 
a depășit așteptările.

eii mi-am 
.JNOTUL, 
ȚII". Am 
nostru cu 
Succesul

CUPA „TtNĂKUL DINAMOVIST“ 
LA CAIAC — CANOE 

Duminică, a fost inaugurată în Ca- 
pitală activitatea competițională în 
«porturile nautice. In organizarea 
Comisiei orășenești s-a desfășurat 
pe lacul Floreasca primul concurs, 
dotat cu cupa „Tînărul Din>amo- 
visV*. in ciuda timpului nefavora
bil. la startul întrecerilor s-au pre
zentat peste 140 ce concurenți re- 
prezeniînd asociațiile sportive Vo
luta, Recolta, Locomotiva, Progre
sul, Tînărul Dinamovist, Știința și 
Energia. De remarcat faptul că£. 
pentru prima oară, asociația Recolta 
a prezentat o echipă destul de bice 
pregătită. Corpul de arbitri și. în 
general, organizatorii au contribuit 
la buna reușită a acestui concurs. 
Toate probele de caiac și canoe 
s-au disputat re distanța da 500 m. 
Iată și cîștigătorii probelor : caiac 
1. juniori : Aurel Vernescu (T.D.) 
2:08,2; caiac 2 klinker juniori : V. 
Georgescu-A. Scarlat (Progresul) 
2:31,2; canoe 1 juniori î A. Tecuci 
(T.D.) 2:58,2; caiac 1 seaunri :

’A. Vernescu (T. IX) 2:06,1 ca
iac 2 Juniori : ion Ene - C.

Joi, la Ploești, începe 
la sabie

Sabrerii și spadasinii se găsesc 
tî startul campionatelor republi
ca pe echipe. Orașul Ploești — 
gazda din acest an a competiției — 
își așteaptă oaspeții. Joi începe în
trecerea celor mai bune opt echipe 
(C.C.A., Progresul Oradea, Știința 
Tg. Mureș, Progresul București, E- 
nergia S. Mare, Dinamo Cluj. E- 
nergia Ploești, Progresul Cluj) la 
spadă, iar sîmbătă va veni rîndul 
formațiilor de sabie. Se așteaptă 
ca disputele din acest an să depă
șească nivelul calitativ al meciu
rilor din ediția precedentă și de 
aceea rezultatele — de această dată 
— nu mai pot fi pronosticate cu 
siguranță ca în trecut. Explicația 
acestei stări de lucruri se găsește 
în progresul înregistrat de multe 
echipe (cu precădere provinciale) 
ca urmare a saltului valoric reali
zat de trăgătorii tineri. Printre for-
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Numeroși tineri și-au manifestat 
dorința de a urma drumul mă
iestriei sportive, un drum pe care 
puține zile după aceea l-au șt în
ceput. Orele lor de educație fizică 
au cuprins tn program numeroase 
exerciții de inițiere in înot.

Desigur, munca adevărată 
începe odată ca deschiderea 
zinului de vară, și el complet 
novat. Apoi, printr-o atentă 
lecție vom continua instruirea 
citor înotători la bazinul acope
rit. De asemenea, dorind natației 
orădene o dezvoltare armonioasă 
ilt și organizat 
rituri format de 

na 
6 a- 
re- 
se- 
mi

centru de să-
acum din 23

un 
pe 

fete și 8 băieți, și condus de o -.- a
Farkaș, săritoare de 
cu puțini ani în 
Freund și-a încheiat 
prețioasele sale deș
ii urăm mult succes

natației: pro-veche cunoștință 
fesoara Rene 
performantă 
urmă". Aici 
scurtele dar 
tăinuiri. Noi 
în munca — trebuie să recunoaș
tem — destul de dificilă care ii 
așteaptă.

Observațiile de oină acum indică

Asemenea lucruri nu văd arbitrii noștri de handbal! Fie că sini 
prea departe de fază, fie ci ezită sd fluiere și să sancționeze prompt 
și exemplar jocul brutal, ei înlesnesc comiterea unor faulturi ca 
aceia din fotografia noastră, în care se poate vedea cit de nere

gulamentar atacă apărătoarele echipei Progresul Orașul Stalin pe 
Aurora Nicul eseu (Progresul M.I.C.).

(Foto L. TIBOR)

Mercurian (Loc.) 2383. caiac 2 klin
ker fete : V. Dumitrescu-G. Giuțoiu 
(Loc.) 2:54,0, canoe 2 juniori : V. Po
pov- A. Mircea (T. D.) 2:513, caiac 1 
junioare : Lia Dumbravă (T. D.)
3:12- caiac 2 seniori : I. Popescu-A. 
Pîsîaru (T. D.) 2:82,0. canoe 1 seni
ori : p. Golban (Energia) 2:52,3, 
caiac 1 senioare : R. Petrescu (Loc.) 
2:39,8. canoe 2 seniori : M. Trane afl- 
ridis-N. Bahnaru (Recolta) 2:42.8, 
caiac 2 senioare : L. Dumbravă-G. 
Cioc (T. D.) 2:3Lt

Clasamentul general pe echipe : 1. 
Ti nărui Dinamo vist — care a cuce
rit și Cupa — 2. Locomotiva, 3. Pro
gresul, 4. Recolta, 5. Energia, S. Vo
ința 7. știința,

CONCURSUL REPUBLICAN DE 
CĂLĂRIE AL ANULUI

CRAIOVA (prin telefon). — Prf- 
mul concurs republican de călărie 
ai anului, desfășurat în localitate pe 
terenul din „Parcul poporului“, s-a 
bucurat de participarea celor mal 
buni călăreți al țării noastre. Un 
numeros public a urmărit cu un vtu 
interes întrecerile disputate timp de 
trei zile. Organizatorii, asociația Re
colta și organele locale, nu s-au dez
mințit nici ce această dată a să gu

campionatul pe echipe 
și spadă
mafiile în ascendență valorică evi
dențiem : Dinamo Cluj, Energia 
Satu Mare, Știința Tg. Mureș și 
Progresul Oradea, toate la sabie. 
In felul acesta, echipa CC.A. în
vingătoare în șapte ediții consecu
tive de campionat, va avea la 
Ploești o sarcină mult mai di
ficilă ca în trecut, deși trăgătorii 
militari (mai ales, I. Istrate, C. Pel- 
muș și D. Mustață) au manifestat 
o bună pregătire în recenta com
petiție „Cupa Primăverii"

La spadă perspectivele nu sint 
mult diferite. Titlul deținut de echi
pa C.C.A. va fi în principal asaltat 
de formația Progresul București, 
fără să fie exclusă posibilitatea ca 
„buturuga mică să răstoarne carul 
măre". In orice caz, indiferent de 
rezultate, de la acest campionat 
pretindem un nivel calitativ supe
rior, care să marcheze mult aștep
tatul progres valoric atît de nece
sar în aceste două probe rămase în 
urmă ca dezvoltare calitativă.

Și în handbal, ca și în alte 
jocuri sportive, există părerea una
nimă că antrenorii și arbitrii, prin 
activitatea lor cu sportivii, formea
ză un cuplu a cărui acțiune — 
dacă, firește, are același sens po
zitiv — exercită o influență covîr- 
șitoare asupra dezvoltării tehnicii 
și tacticii de joc și asupra formării 
personalității sportivilor. Nu cred 
necesar să mai fac o amplă sus
ținere pentru a proba importanța 
pe care o au arbitrii — alături de 
antrenori — fn imprimarea concep
ției moderne de joc.

Cu toate acestea, arbitrajul pre
stat de unii „cavaleri ai fluierului" 
la jocurile din actualul campionat, 
în loc să marcheze un evident pro
gres fată de anii trecut» — ceea ce 
ar fi dovedit că și arbitrii sînt 
conștient» de importanta lor sarci
nă — se prezintă intr-un îngrijoră
tor regres. Desigur că s-au făcut ș! 
unele progrese, reîerindu-mă, in 
mod special, la echipamentul arbi
trilor— In schimb, au putut fi ob
servate unele scăpări care 
rios de gindit și care pot 
confuzii în mintea tuturor 
ri, antrenori, spectatori).

dau se- 
provoaa 
(juca to

ri nd (spre mulțumirea tuturor), o 
bună desfășurare a întrecerilor. Iată 
pe principalii cîștigători ai probelor: 
trillion eateg. „1“ 1. Oscar Recer 
(Dinamo Buc.) pe calul Pirus; trfia- 
tlon cat. 1. Andrei Radar (Rec.
Ploești) pe Falnic: Dresaj „I": I.
Budtaan (D) Ceahlău; Dresaj „A“: 1 
I. Oprea (C.C.A.) pe Bolero; proba 
de obstacole semiușoară : 1. Gt. Iuja 
(Victoria Buc.,:pr. obst. ,,ușoară“: 
1.1- Molnar (C.C.A.) Accident; pr. 
obst. mijlocie : 1. Gh. Chițuran
(C.C.A ) pe Galon: pr. obst. semi- 
mijlocie : 1, V. Pinciu (V. B ) pe Fi
ricel: pr. obst. vînătoare grea : V. 
Pinciu pe Dinar.

C. AVRAM — coresp.
ȘARTȘTn ȘTIINȚEI BUCUREȘTI 

AU DEBUTAT VICTORIOS
Duminică au înc?put în sala din 

Bd. Republicii 32 întrecerile gru
pei din Capitală a semifinalelor 
campionatului republican de șah pe 
echipe. Iată primele rezultate: Pro
gresul Pitești — Voința București 
IViS1/» (3), Știința București — 
Voința Alexandria 71/±-l/2. Intîlni- 
rile continuă as'ăzî ora 9 (între
rupte) și 17,30 (runda a IlI-a), iac 
mîine la ora 17,30 (runda a LV-a).

In urma trierii și omologării celor 
1.034.345 variante cep use la concursul 
Pronosport nr. 18 din 5 mai 1957 
au fost stabdiite următoarele pre
mii:

PREMIUL I: 2 variante cu 12 re
zultate exacte, revenind fiecăreia 
cîte 122.828 lei;

PREMIUL II: 64,23 variante cu 11 
rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cîte 4.589 lei;

PREMIUL III: 918,83 variante cu 
10 rezultate exacte, revenind fie
căreia cîte 481 iei.

Premiul T a fost obținut de ur
mătorii:

Comănici Manole din Iași
Mureșan Suzana din com. Vașcău 

Reg. Oracea.
• „Cuvîntul de deschidere" al 

concursului din 12 mai îl are me
ciul de la Zagreb dintre reprezen
tativele R.P.F. Iugoslavia și Italiei. 
Fără îndoială „squadra azzura” este 
una dintre cele mai bune repre
zentative de pe continent. Noi ne 
îndoim însă că va reuși să depă
șească formația gazdă renumită 
pentru jocul eficace practicat în 
special pe teren propriu. In con
cluzie vă sfătuim să treceți pe 
buletine „1". Urmează apoi: Pro
gresul București—Știința Timișoara. 
Studenții timișoreni (neînvinși în 
acest sezon) vo«r înfrunta o echipă 
bine pusă • la punct — după cum 
ne-a arătat acel 2—2 de duminică 
la Ploești. Tată de ce considerăm 
că „X"-ul își găsește aici locul I 

o periculoasă tendință de a arbitra 
„după ureche" în dauna arbitraju
lui corect, regulamentar. Firește 
Înțelegem că în viitoarea, rapidi
tatea sau dinamismul unui Joc, 
un arbitru poate greși! Dar nu în
țelegem și cred că nici nu pot ft 
tolerate greșelile comise din nești
ință.

Cîteva exemple vor fi conclu
dente în această privință. La jocul 
dintre echipele feminine Progresul 
M.I.C. și FI. roșie Sighișoara arbi
trul Gh. Osiac (Timișoara) a eli
minat pe jucătoarea Aurelia Sălă- 
geanu-Szoko pe timp de 5 minute 
pentru că a intrat ca a 7-a jucă
toare în treimea de teren adversă. 
Această măsură este în afara pre
vederilor regulamentului care pre
cizează că: „în cazul în care al 
7-!ea jucător al echipei IN ATAC 
intră în treimea adversă de teren, 
arbitrul oprește imediat jocul și a- 
cordă o lovitură liberă în favoarea 
echipei în apărare, de pe locul 
unde s-a găsit jucătorul în culpă; 
fixarea locului de executare a lo
viturii libere rămine la latitudinea 
arbitrului". Vom preciza că în 
principiu se stabilește ca cel de al 
7-lea jucător, jucătorul cel mal a- 
propiat de linia de 35 m. Regula
mentul nu mai prevede nimic în 
plus. Și este foarte logic așa, de
oarece la alcătuirea lui s-a t*nut 
seama că pierderea mingii decătre 
echipa în atac constituie o sancțiu
ne suficientă și nu mai este nece
sară acordarea unul avertisment 
sau a unei eliminări, chiar dacă e- 
chipa greșește In repetate rîndurl. 
Bine înțeles că nu tot același lucru 
se fntîmplă dacă greșește echipa 
în apărare. In această situație jo
cul nu se oprește imediat, acor- 
dlndu-se mai întîiu legea avantaj 
jului echipei în atac. Abia apoi, 
dacă jocul s-a întrerupt, se dă a- 
vertisment echipei în culpă și îr» 
cv de recidivă intenționată, fă
cută în scop tactic, se trece la eli
minarea de pe teren.

Din cele de mal sus reiese clar 
că arbitrul a greșit eliminind de 
pe teren pe jucătoarea Aurelia Să- 
lăgeanu-Szoko, punînd astfel pe 
nedrept In inferioritate numerică 
echipa Progresul M.I.C.

Un alt exemplu de totală necu
noaștere a regulamentului l-a dat 
arbitrul Mihai Penescu (București) 
care la jocul C.C.A.-Fl. roșie Cis- 
nădie a acordat corner mic (!?l) 
pentru că portarul echipei textiliste 
a degajat mingea cu piciorul. Or, 
este astăzi un fapt cunoscut de 
toată lumea că la Congresul F.I.H. 
de la 
gula

Stockholm s-a suprimat re- 
prin care anumite greșeli

A luat sfîrșit turul campionatuhi 
de lupte pe echipe

Sîmbătă s-au desfășurat ulti
mele întreceri din turul campiona
tului republican de lupte pe echi
pe. După cum era de aștepiat. Di
namo București a învins pe rînd 
pe C.C.A. (10—6), Energia DGSM 
(13—3) și Energia Hunedoara 
(12—2). Lupta pentru locul II în 
clasamentul general s-a decis în 
favoarea Energiei DGSM oare a 
întrecut C.C.A. cir 10—6. Ploește- 
nii au întrecut și pe colegii lor
de la Hunedoara cu 10—6. In
sfîrșit C.C.A. a obținut victoria
asupra Energiei Hunedoara ciî
12—4.

De remarcat faptul că deși au 
învins, dinamoviștii nu au fost la 
înălțimea reputației lor. O notă

pronosport
După ce au cedat surprinzător pe 

teren propriu Progresului Oradea 
feroviarii buoureșteni vor juca în 
deplasare cu Flamura roșie Arad. 
Părerea noastră este că arădenii 
— deși nu sînt în formă — pot 
obține victoria sau, în cel mai 
rău caz pentru ei, un meci egal. 
Dinamoviștii bucureșteni au de în
fruntat o echipă care știe să joace 
pe teren propriu: Energia Orașul 
Stalin. în plus, dorința de revanșă 
poate da gazcelor... aripi și de a- 
ceea e precaut să prevedem victo
ria ambelor echipe, un meci egal 
părîndu-ni-se mai greu de realizat. 
Progresul Oradea, călduros reco
mandată de victoria obținută du
minică la București (cu Locomo
tiva) va înfrunta „acasă" Energia 
Petroșani, pe cît de bună pe teren 
propriu, pe atît de slabă în de
plasare. Ca o concluzie, „1" pare 
cel mai indicat pronostic. Ceva 
mai grea ni se pare obținerea 
victoriei de echipa gazdă în meci-ul 
Recolta Tg Mureș — Energia Plo- 
ești. Dat fiind faptul că ploeștenil 
n-au prea strălucit niciodată în 
deplasare, ne vine destul de greu 
să credem că pot obține mai mult 

erau sancționate cu corner mic, 
urmînd oa în viitor să se acorde în 
locul acestei aruncări, o lovitură 
liberă de la 19 m.

In sfîrșit, ca încheiere ta acest 
capitol, cîteva cuvinte despre gre
șeala arbitrului Gh. Popescu 
(București), oare la Jocul Progre
sul M.I.C.-Progresul Orașul Stalin 
a acordat, după părerea noastră 
cu totul gratuit, o lovitură de la 
14 m. în favoarea echipei Progre
sul Orașul Stalin. Iată faiptele: o 
minge revine în teren după ce a 
lovit bara și jucătoarea Marla Pe
trescu (Progresul M.I.C.) vrea s-o 
prindă dar o scapă în suprafața 
de poartă. Mingea se oprește aci. 
Arbitrul acordă lovitură de la 14 
m., comițînd prin aceasta o gravă 
eroare. In situația în care arbitrul 
ar fi apreciat intenția jucătoarei 
Maria Petrescu de a arunca min
gea în semicerc ar fi trebuit ca în 
conformitate cu regula 7, paragra
ful 6, aliniatul C să sancționeze e- 
chipa Progresul M.I.C. cu o lovi
tură liberă de la 19 tn. Iar în si
tuația în care nu ar fi observat 
intenția apărătoarei de a arunca 
mingea în semicerc (părerea mea 
este că mingea a fost scăpată ne
intenționat) jocul nu ar fi trebuit 
întrerupt.

DE UNDE PROVIN GREȘELI
LE DE ARBITRAJ?

Cred că în afară de principala 
cauză (necunoașterea temeinică a 
regulamentului) pe care am exem
plificat© suficient de concret' cu 
cele cîteva concludente „cazuri", 
majoritatea greșelilor de arbitraj 
în haindbal apar din următoarele 
cauze:

a) interpretarea greșită a unor 
texte din regulament, datorită 
uneL superficiale studieri a pasaje
lor respective;

b) necunoașterea evoluției regu
lilor jocului și a cauzelor care au 
determinat' de-a lungul timpului 
modificarea acestora;

c) necunoașterea în mod științi
fic a mecanismului de bază al teh
nicii și sărăoia de cunoștințe în 
domeniul tacticii individuale și co
lective ;

d) lipsa unei pregătiri metodice
și a unui antrenament special pen
tru arbitraj. i r 11 '"’+■1!

Cum campionatul se găsește 
acum în cea de a doua parte a sa 
este neapărat necesar ca arbitrii 
să studieze mai profund regula
mentul și -— printr-o pregătire 
metodică să asigure jocurilor o 
conducere corespunzătoarea.

IOAN KUNST 
președintele colegiului de antrenori 

de handbal

slabă pentru Fr. Horvath care a 
fost de nereauinos-out. El a fast în
vins de Cernea, Pîrvulescu și M‘. 
Cristea. De asemenea, este coo- 
daimnalbilă nepăsarea colectivului 
ptoeștean, a asociației Energia și 
a antrenorului Hîtru față de echi
pa de lupte Energia DGSM. Plo- 
eștenii au reușit cu mare greutate 
să prezinte la cin temi oficial 6 
oameni. Asupra acestei chestiuni 
vom reveni. De asemenea, slabă 
comportarea luptătorilor de la 
C.C.A. Nemulțumitor arbitrajul 
la centru al iui V. Constantinescu,

Mențiuni pentru luptătorii de la 
Energia DGSM care ,au concurat 
cu multă dîrzenie și în special 
pentru I. Cernea în revenire de 
formă.

decît un meci egal. O dispută dîrză 
va fi La Reșița între Energia și 
Progresul sibiu. Formația sibiană 
cuprinde o serie de jucători valo
roși care pot trece — eventual — 
peste elanul cu care știu să-și a- 
pere șanșele gazdele în fața publi
cului reșițean. Totuși „1” nu trebuie 
să lipsească de pe buletine... Nici 
următoarele două întîlniri din ca
tegoria secundă (Progresul Focșani
— Energia 1 Mai Ploești și Ener
gia Mediaș — Locomotiva Timi
șoara) nu nl se par mai... ușoare. 
Prin prisma rezultatelor obținute 
pînă acum de cele 4 formații ca 
pronosticuri de bază nouă ne a- 
par: „1" la meciul de la Focșani 
și „2" la cel de ia Mediaș. Am 
spus pronosticuri „de bază" deoa
rece este nimerit ca la aceste în
tîlniri să se caute și eventuale sur
prize.

Patru meciuri din cadrul cam
pionatului francez... trag cortina 
programului din 12 mai: Strasbourg, 
una dintre cele mai serioase can
didate la retrogradare va întîln! 
acasă pe St. Etienne care acum, 
mai mult ca oricînd, se poate con
sidera la un... pas de titlu. Un 
meci foarte disputat deci, în ca«re
— dacă nu-și vor cruța eforturile
— gazdele au totuși prima șansa. 
Lens mai are foarte puține șanse de 
a obține mult rîvnitul titlu de oațm- 
pioană. Și de aceea meciul pe care-l 
va susține duminică cu Nice, poate 
fi oansidenat ca cel mai important,



O înaltă răsplată pe deplin meritată

Sportivii, activiștii mișcării de 
cultură fizică, toți iubitorii 
sportului din Uniunea Sovie

tică au primit cu un sentiment de 
mare bucurie Decretul Prezidiului 
Sovietului Suprem al U. R. S. S. 
cu privire la conferirea de Or
dine și Medalii unui grup de 
697 sportivi, antrenori, profe
sori și activiști sportivi pentru 
mari succese obținute în dezvoltarea 
mișcării sportive de mase, în ridi
carea măiestriei sportivilor sovie
tici, în repurtarea de strălucite suc
cese în întrecerile internaționale, 

înalta prețuire pe care statul so
vietic a acordat-o sportivilor săi 
fruntași constituie fără îndoială re
cunoașterea marilor succese repur
tate tn ultimii ani de mișcarea de 
enRură fizică, reprezintă imaginea 
clară a grijii permanente pe care 
partidul comunist și guvernul so
vietic le acordă dezvoltării culturii 
fiztee și sportului în U.R.S.S.

Intr-adevăr, aceste succese sint 
răsunătoare. In cei peste opt ani 
care au trecut de la istorica Hotă
râre a Comitetului Central al 
P.C.U.S. din decembrie 1948, miș
carea sportivă de masă a făcut 
pași uriași inainte angrenind zeci 
de milio'ane de oameni ai muncii. 
Este suficient să arătăm că în mo- 
menlul de lată Uniunea Sovietică 
numără aproape 19.0C0.090 sportivi 
legitimați, adică de două ori și ju
mătate mai mult decît în 1948. A 
crescut simțitor numărul sportivilor 
de la sate. In toate republicfle unio
nale au luat ființă asociații sporti
ve colhoznice care includ peste 
3.009.000 membri. A crescut uriaș 

--------- . ---------—

O PEPINIERĂ
DE CADRE SPORTIVE.
Iri școala sportivă de tineret a 

asociației sindicale „Aripile Sovie
telor" se pregătesc în prezent 1270 
de băieți și fete. Tinerii sportivi 
pot practica aici gimnastica spor
tivă, atletismul, boxul, gimnastica 
artistică, luptele libere și clasice, 
canotajul academic, schiul și multe 
alte discipline sportive. In total, în 
școala sportivă de tineret există 12 
secții care sînt conduse de profe
sori și antrenori încercați.

Intr-o convorbire cu un cores
pondent al Agenției TASS. direc- 

*............ a
In școala noastră sint pri

miți copii între 6 și 18 ani. Toți 
activează împărțiți in grupe pe 
discipline sportive. Cursurile școlii 
pot fi armate fără a se plăti nici 
o taxă. Tinerii care au depășit vir
ata de 18 ani continuă activitatea 
sportivă în secțiile asociației „Ari
pile Sovietelor" unde au la dispo
ziție toate condițiile pentru a-și 
desăvlrși măiestria sportivă.

Din rîndurile elevilor școlii spor
tive de tineret a asociației „Aripile 
Sovietelor" s-au ridicat numeroși 
sportivi cunoscuți atît în țara cit 
și peste hotare. Printre ei se află 
campionul olimpic de canotaj aca
demic Viaceslav Ivanov, precum și 
mulți campioni unionali, europeni 
și mondiali”.

torul școlii, Anatoli Nikolski,
■spus:

de pretis- 
acum un 

cit, calen
de marile 
ale anului 

• atleții și

Printre sportivii sovietici cărora le-a fost conferit Ordinul Lenin 
se numără și marele maestru V. Smislov. Pentru el acordarea 
înaltei distincții a coincis cu o mare victorie sportivă: cucerirea 

titlului de campion mondial la șah.

volumul întrecerilor sportive. In 
competiții sint atrase mase larg' 
de oameni ai muncii din uzine, fa
brici, colhozuri, instituții de invă- ' 
țămint In ultimii doi ani numărul 
concurenților în . diferite întreceri 
sportive a crescut de la 18 Ia 28 
milioane participant.

Concomitent cu dezvoltarea de 
masă a mișcării de cultură fizică 
— și ca o urmare directă a acestui, 
fenomen — crește măiestria spor
tivilor sovietici. O strălucită de
monstrație a aces’ei realități a con
stituit o Spartachiada popoarelor 
din -U.R.Sri»., etapă importantă pe 
calea dezvoltării viitoare a. sportu
lui sovietic. Anul trecut, mimai in 
perioada de prega’tre și de desfă
șurare a Spartach’adei, 1672 spor
tivi au îndeplinit normele de mae
stru al sportului. In momentul de 
față U.R.S.S. numără 9.000 mae
ștri și maeștri emeriți ai sportului. 
In aceeași perioadă (uLimii doi 
ani) sportivii sovietici au stabilit 
584 recorduri unionale și 192 re
corduri mondiale, astfel că acum 
rezultatele sportivilor sovietici ocu
pă mai bine de o treime din tabela 
celor mai bune performanțe mon
diale

Din primele zile ale existenței 
sale Statul Sovietic a acordat o a- 
tenție deosebită pregătirii specia
liștilor în domeniul culturii fizice, 
creării unei vaste rețele de insti
tuții pentru învățămint sportiv. La 
ora actuală există în Uniunea So
vietică 15 institute superioare de 
cultură fizică, 42 facultăți de edu
cație fizică. 32 școli medii tehnice 
și 64 secțiuni de învățămint spor
tiv pe lingă școlile pedagogice. In 
domeniul culturii fizice activează 
zeci de mii de specialiști dintre 
care 50.000 au studii medii și su
perioare.

Principala caracteristică a sporti
vilor sovietici este modestia. Iată 
de ce inalta prețuire ce le-a fost a- 
cordată acum va constitui un im
bold puternic pentru o muncă și 
mai susținută, pentru repurtarea de 
noi succese, spre slava patriei care 
le-a pus la dispoziție condiții mi
nunate de practicare șl dezvoltare 
a sportului.

IURII VLASOV:
Iurii Vlasov este un nume cu 

totul nou in sportul sovietic. 
Cu doi ani in urmă nimeni nu au 
zise despre el. pentru simplul mo
tiv că Vlasov făcea pe atunci pri
mii pași tn sport iar performan
tele sale nu depășeau (firește) ni
velul începătorilor. Si totuși, an
trenorul S. Bagdasarov a între
zărit de la început marile posibi
lități ale atletului ne care îl pri 
mise la antrenamente. Vlasov era 
admirabil construit și proporfiot 
nat. avea o musculatură sculptu
rală, de veritabil Hercule. In z:ua 
cînd a pus pentru prima oară nui- 
nfle pe haltere el a reușit să îm
pingă SO kg., să smulgă 75 șl să 
arunce 95. Antrenorul a fost im
presionat mai cu seamă de modul 
corect tn care Vlasov executa 
mișcările. Iată-1. dec!, admis In 
secția de haltere a clubului 
T.S.K.—M.O. din Moscova.

In primul an Vlasov realizează 
un progres de 135 kg. aoropiim 
duse la sfirțiM lui 1955 de 400 
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kg. la triatlon. In martie 1956, ti 
reușește 405 kg., iar in decem
brie, același an, 430 kg., arătln- 
du-se drept o mare sneranfă a 
sportului halterelor din L'.R.S-S.

Anul acesta performanțele lui 
Vlasov continuă să înscrie o linie 
ascendentă. La 24 februarie, cu 
prilejul unul concurs desfășurat 
tn cinstea Armatei Sovietice, el 
impinge 145 kg., smulge 135 kg. 
și aruncă 170 kg., totali zind 450 
kg-, o performanță de mare valoa
re. Cîteva zile mai ttrziu Vlasov 
stabilește un nou record unional 
la împins, realizind 183 kg. “ iar 
la triatlon însumează 462,5 kg. 
îndeplinind norma de maestru al 
sportului. Puțin mai tirziu, admi
rabilul atlet obține performanțe și 
mai răsunătoare: 184 kg. 
runcat și 477,5 kg. la trei 
Aceste rezultate îl situează 
odată in rîndul primitor 
mondiali.

Vlasov are 22 ani și este cursant 
ta anul IV ta Academia Militari

la a- 
stiluri. 
dîfiir- 
.grti’
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A fost completată 
echipa Franței in vederea 

partidei de rugbi 
de la București

comunică agențiaS După cum
? France Presse, Federația france- 
/■ ză de rugbi a selecționat încă doi 
j jucători în vederea jocului din 19 
Ț mai, de la București. Cei selec- 

ționați : Dompnech și Darrouy,
jj; au jucat în echipa Franței (care 

în acest sezon a întîlniț forma; 
țiile Angliei, Scoției, Țării Ga
lilor, Irlandei și Italiei) și sînt 
jucători cu o mare experiență in
ternațională, ultimul fiind consi
derat revelația sezonului.

Pregătirile atleților i 
tindeni au căpătat de 
ritm tot mai intens, cu 
daristic, ne apropiem i 
concursuri și competiții 
1957. Fac excepție doar 
atletele din emisfera sudică, în 
special cei din Australia și Noua 
Zeelandă care și-au și încheiat 
întrecerile sezonului de vară.

Iată acum cîteva informații în 
legătură cu activitatea actuală a 
atleților:
• In primul concurs în aer 

liber Ia care a participat în acest 
an, atletul sovietic V. Sitkin a 
obținut un rezultat foarte bun i 
2.04 m. la săritura în înălțime.

• In cadrul unei întreceri at
letice desfășurate la Lawrence în 
Kansas, aruncătorul de greutate 
Bil Nieder- — al doilea clasat ta 
Jocurile Olimpice de la Melbour
ne — a obținut un rezultat 
excelent cu 18,95
m. Aceasta este 
a doua pe.-lorman-

simpatie. Meciul ar urma să se 
desfășoare în capitala Uniunii So
vietice între 12 și 14 iulie. Pro
gramul de concurs cuprinde toate 
probele olimpice, mai puțin mafe 
șui și maratonul. La fiecare pro® 
urmează să concureze șase at- 
leți, cîte trei pentru fiecare țară. 
Unul dintre conducătorii atletis» 
mului din S.U.A., Don Ferris a 
făcut de curînd o declarație prin 
care a spus că această întâlnire 
care se anunță foarte interesantă, 
este în măsură să poată fi orga
nizată, Mult mai grea se anunță 
însă revanșa, deoarece conducă
torii atletismului din S.U.A, an 
știu de unde vor putea sttîrrge 
fonduri pentru organizarea ei.

• După cum am mai anunțat 
recordmanul lumii la 3.000 și 5.000 
m. englezul

De oe pistele

dial, la numai ===== 
cîțiva centimetri de recordul lu
mii. Inleresant de sublinia: că 
în același concurs, recordmanul 
mondial Parry O’Brien s-a c'.asat 
al dcilea cu 18,03 m. Judecîndu-1 

prin prizma formei pe care 
a arătat-o la ultimele con- 
cursuri, specialiștii americiani a- 
firmă că Nieder.s.ar pute®fobort 
in scurt timp recordul lui O’Brien.

• Atletele' italiene se jwtgătesc 
cu toată seriozitatea în vederea 
revanșei meciului triunghiular Ro- 
minia — Cehoslovacia — Italia, 
care va avea loc la București Ia 
23 iunie. Pînă acum, cele mai în 
Tormă se arată a fi aruncătoarele 
de disc. Paola Paternoster a și 
aruncat 46,02 m. iar Ricci a ob
ținut cel mai bun rezultat al său 
aruncînd peste 42 de metri.

• Se vorbește tot mai mult 
despre o întîlnire de atletism în
tre echipele Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite. Propunerile făcute 
de conducătorii atletismului so
vietic au fost primite cu multă

Goi don Pirie s-a 
stabilit de la sfîr- 
șittd anului trecui 
în Noua Zeelan
dă. După numai 
cîteva luni, el a 
declarat că do- 
înapoieze în Aa- 

_ nu are unde să se
antreneze 1 El și-a mărturisit sur
prinderea că Noua Zeelandă a 
avut atleți finaliști olimpici, ța 
Murray Halberg și Scott la 1JS® 
m. deși în această țară nu există 
nici măcar o singură pistw de at
letism I

• La Ujgorod, tînărul aruncător 
sovietic Tkacev a înregistrat ua 
rezultat excelent: 64,36 m. la a- 
runcarea ciocanului. Alte rezul
tate ale atleților sovietici: la 
Tbilisi: Șarvakaladze 2.00 m. Ia 
înălțime (este al cincilea atlet 

'sovietic care a trecut în acest se
zon peste 2,00 m.J, Antadze 10,5 
sec. pe 100 m. (tînarul Antadzs 
a concurat la Ploești în 1955 ia 
meciul de juniori dintre echipele 
R P.R. și Uniunii Sovietice) ; ta 
Kiev: veteranul Piotr Denisenko 
este iarăși in formă bună. El a 
sărit 4,20 m. la prăjină. AruneAi 
torul de disc Kompaneț a obținat 
un excelent rezultat cu 52.80 m.

dorește să se 
glia. Motivul:

însemnări din R. P. Bulgaria

așteptarea Jocurrl&r de la >•••

Pregătirile sportivilor bulgari in 
vederea marilor competiții inter
naționale din anul 1957 care cul
minează cu Jocurile de la Moscova 
au început odată cu... sfirșitul O- 
limpiadei de vară de la Melbour
ne. Și, de-atunci, în zeci și zeci 
de colective, sub atenta îndrumare 
a celor mai buni antrenori, cîteva 
sute de tineri sportivi bulgari se 
antrenează pe frumoasele baze 
sportive din Sofia sau Plovdiv. 
Dar, înaintea obiectivului „nr. 1“ : 
Jocurile de la Moscova, ei au de 
trecut un foarte greu obstacol: 
standarduriîe, care au fost din 
vreme stabilite pentru toate spor
turile individuale. Despre dificul
tatea acestor standarduri vorbesc 
însă mai bine... cifrele, lată cite
va exemple : 100 m. plat : 10,5
pentru bărbați, 11,8 pentru femei; 
200 m. plat: 21,2 pentru bărbați, 
24,5 pentru femei; greutate : 16,50

La

un nume nou 
în sporiul sovietic
Aeronautică din Moscova, 
școală ca și pe terenul de sport,
calificativele obținute sint numai 
excepțional'. El este un sportiv 
multilateral, practicînd schiul și 
baschetul precum și atletismul. La 
aruncarea greutății Vlasov obține 
cu regularitate performanțe peste 
14 m. Greutatea sa proprie este 
destul de mică penira an ,greu“: 
95 kg. Recent, la campionatele 
Armatei Sovietice Vlasov stabi
lește un nou record fi la împins 
(144J kg.) iar ta aruncai ratează 
de puțin la 187,5 kg.

După cum declară antrenorul 
său, „secretul’ rapidei ascensiuni 
sportive a lui Vlasov constă tn 
seriozitatea pregătirii, in dragos
tea deosebită față de disci plina 
preferată. Nu încape îndoială ci 
In scurt timp vom mai auzi des
pre alte performanțe, despre noi 
succese ale tînărului halterofil so
vietic.
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m. pentru bărba'i. 14.30 m. pen
tru femei: prăjină : 4 40 m., de
catlon: 6.300 puncte, pentatlon fe
mei : 4.2C0 puncte Norme asemă
nătoare au fost desemnate și la 
canotaj academic, caiac și canoe.

R.P. Bulgaria va fi reprezentată 
la Jocurile de la Moscova de un 
lot de aproximativ 2P0 de sportivi 
care vor participa la următoarele 
ramuri: at'etism. gimnastică, bas
chet, volei, fotbal, lupte libere și 
lupte clasice, box, haltere, înot, 
polo, sărituri, canotaj academic, 
caiac, canoe, scrimă, tenis de 
masă, tenis, ciclism, pentatlon mo
dern. Pentru fiecare ramură de 
sport au fost organizate comisii 
tehnice care îndrumă și suprave
ghează pregătirea sportivilor în 
cadrul colectivelor. Printre cei 
mai valoroși antrenori angrenați 
în pregătirea sportivilor pentru 
Jocurile sportive prietenești de la 
Moscova, se numără: D. Eiencov 
Și Metodie Stoilov (volei), Kolev 
și Liudmil Katerinski (baschet), 
N. Ciakmakov (fotbal), R. Petrov 
(lupte libere), M. Borisov (lupte 
clasice), I. Krîștev, N. Kuzaref, D. 
Bacivarov. T. Koncev, C. Jalov, F. 
Voivedov (atletism) și alții.

Pentru verificarea stadiului de 
Pregătire și pentru armonizarea e- 
chipelor se organizează în fiecare 
săptămînă cite 2—3 antrenamente 
la fiecare disciplină sportivă.

Concomitent cu pregătirea Iotu
rilor de sportivi iruaioți, in pre

zent se desfășoară în toată R-P. 
Bulgaria numeroase alte acțiuni 

închinate celei de a IlI-a ediții ■ 
Jocurilor sportive prietenești. Ast
fel. la Sofia, Plovdiv, Russe, Var
na și în alte localități au loc Fes
tivaluri regionale la care participă 
mii de tineri sportivi. De curind, 
a început șl tipărirea unui mar» 
număr de broșuri și albume spor
tive care cuprind date deosebit de 
interesante despre dezvoltarea 
sportului bulgar, despre participai 
rea sportivilor 
anterioare ale

bulgari la edițiile
Jocurilor etc.

*

trei luni înaintea 
sportivii

Cu aproape 
Jocurilor de la Moscova 
bulgari Iși manifestă optimismul 
deși pregătirile abia au intrat în 
etapa finală. Cîteva discuții cu 
unii dințre membrii comitetului de 
pregătire a sportivilor pentru 
participarea la Jocurile sportive 
prietenești de la Moscova, mi-ao 
arătat că sportivii bulgari ațteap-’ 
tă rezultate din cele mai bune 
(poate chiar primele locuri) la 
următoarele discipline sportive: 
lupte libere, lupte clasice, volei 
fete, baschet băieți și fete precum 
și la unele categorii Ia haltera, la 
unele probe atletice. Pînă atunci 
însă, stadioanele Sofiei găzduiesc 
săptămîpal citeva antrenament® 
de verificare.

DAN GlRLEȘTEANU

Echipele de gimnastică Știința învinse la Sofia
SOFIA, (prin telefon). In Sala 

Sporturilor din Sofia a avut loc 
Slmbătă ți duminică întilmrea in
ter națională de gimnastică din
tre echipele Akedecnik-Sofia și 
Știința-București. Victoria a re
venit, MM la băieți rit și la fete, 
echipelor Akademik La băieți, în
trecerea a luat sfîrșit cu reanl- 
tatul de 282,60 puncte totalizate 
de echipa Akademik, față de 
273 totalizate de echipa Știința. 
La fete 175,85 pentru Akademik, 
175,80 pentru Știința. In clasamentul 
indhridnat compus au cîșfigat: la

băieți T. Bacivarov (Akadanuit)] 
57,60 p„ urmat de P. Nricev (Ae 
kadetnik) 56,15 și Ștefan HJp 
dălaș (Știința) 56,10, iar la fota 
Anastasia lonescu (Știință', 
38,10 p„ urmată de Utta Schland® 
(Șifiânța) 37,75 și Stanca Pavlov* 
(AfcadenA) 37,66 p.

TOMA HRISTOV 
«■mpondent
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„SÎNT 
A

PARTIZANUL TUTUROR ÎNTRECERILOR SPORTIVE INTERNATIONALE” 
DECLARAT D. A. MASSARO, VICEPREȘEDINTE AL C. I. 0.
Massard, vicepre- 

Comitetului Olimpic 
se află de cîteva

D. .Armand 
ședințe al 
Internațional, 
zile în Capitală, ca oaspete al 
țării noastre. Cu acest prilej a 
fost organizată de către Comite
tul Olimpic Romîn o conferință 
de presă in cadrul căreia dl. Mas
sard a răspuns cu amabilitate nu
meroaselor întrebări puse de re
prezentanți ai presei sportive ro- 
mîne și străine. „Sînt bucuros că 
pot sta la dispoziția Dvs. și vă 
pot răspunde în calitate de vice
președinte al C.I.O.. cu atît mai 
mult cu cît eu însumi am fost 
ziarist. Sper numai că „tortura" 
la care voi fi supus nu va fi prea 
grea...". Este necesar să accen
tuăm că dl. Massard a fost și 
sportiv de performanță (bobeurjt 
și că a practicat de multa vreme, 
voleiul și schiul.

Firește, prima întrebare a fost: 
„Ce impresii ați cules în vizita 
pe care o faceți în țara noastră?"

„Sînt plin de admirație față de 
efortul pe care-l faceți pentru dez
voltarea diverselor discipline spor
tive, a început d. Massard. Am 
văzut puține lucruri, dar ceea ce 
am văzut este într-adevăr minu
nat. Este foarte frumos ceea ce 
ați făcut ca stadioane complexe, 
terenuri, baze sportive, poligoane 
de tir (în această privință aveți 
ceva unic în lume). Totul este 
splendid nu numai ca realizare, 
ci și ca așezare în cadrul încîntă- 
tor al naturii. Ai vrea să fii ins
tructor sportiv într-o asemenea 
ambianță, să trăiești aci...

Am văzut meciul de rugbi Lon- 
dra-București. După părerea mea 
scorul nu corespunde realității. 
Echipa Bucureștiului a picat re
marcabil. cu atît mai mult cu 
cît a avut un adversar reduta
bil, rutinat, o echipă cu jucători 
mult mai masivi... Rememorînd 
desfășurarea jocului eu opinez că 
un meci nul ar fi fost mai real, 
dacă bineînțeles englezii n-ar fi 
marcat acel remarcabil eseu al 
lui Wiliams. Cit despre dl. Sam
pled, deși îmi este compatriot, nu

pot fi de acord cu el în ce ori- 
vește unele dintre deciziile sale.

Cit despre public, ei bine, avefi 
un public foarte sportiv, obiectiv, 
care lăsind la o parte orice urmă 
de șovinism a aplaudat frumoasa 
acfiune — de care am vorbit —: a

Selecționata feminină a Bucureștiului 
a cîștigat turneul de volei de la Istanbul

DL. A. MASSARD

englezilor. Pentru aceasta felicit 
călduros publicul bucureștean".

Fiind întrebat ce părere are 
despre neparticiparea Elveției și

Olandei la J.O. de la Melbourne, 
d. Massard a răspuns că această 
chestiune a fost discutată cu oca
zia Congresului C1O ținut în ca
pitala Australiei. .Această acțiune 
— a spus d. Massard — a fost 
blamată, iar blamul a fost votat 
în unanimitate de Congres. El
veția a încercat să repare în ul
timul moment gafa, dar era prea 
tîrziu pentru a se mai [ace depla
sarea din cauza distanței mari..."

D. Massard a fost întrebat apoi 
ce părere are despre Jocurile spor
tive internaționale prietenești de 
la Moscova. „Sînt partizan al 
tuturor întrecerilor sportive inter
naționale organizate de către ori
ce (ară. Acest fel de întreceri a- 
jută la înfrățirea popoarelor, aduc 
un folos mult mai mare in a- 
ceastă privință decît defuncta 
Ligă a Națiunilor."

Oaspetele nostru a mai răs
puns la o serie de întrebări puse 
de cei prezenți în legătură cu: 
perspectivele J.O. de la Roma (in 
această privință consideră că 
Bucureștiul ar fi putut face față 
la fel de bine organizării); com
portarea admirabilă a sportivilor 
romîni la J.O. de la Melbourne: 
discuțiile în jurul programului 
viitoarei ediții a J.O.; roiul Fede
rațiilor Internaționale în ce pri
vește J.O.; relațiile sportive ro- 
mîno-franceze (pe care le dorește 
cit mai strînse); situația sporturi
lor de echipă (el însuși fiind un 
fervent admirator și susținător al 
introducerii voleiului în 
olimpicț etc.

Conferința 
șurat într-o 
și reciprocă

ISTANBUL (prin telefon de la 
trimisul nostru). •— Turneul echi
pelor feminine a fost încheiat a- 
seară prin victoria categorică rea
lizată de echipa Bucureștiului în 
fața selecționatei orașului Istan
bul cu scorul de 3—0 (la 2, 0, 2). 
In felul acesta reprezentativa ora
șului București s-a clasat pe pri
mul loc în clasamentul general, 
fără nici o infringere și fără a 
pierde vreun set. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat selecționa
tele orașelor Sofia și Istanbul.

In turneul echipelor masculine 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : R. Cehoslovacă — Tur-

cia 3—0 (la 5, 9, 5), Franța — 
Liban 3—0 (la 3, 7, 6), R. Ce
hoslovacă — R. P. Bulgaria 3—0 
(la 4. 15, 10). R.P.R. — Turcia 
3—0 (la 7, 4, 7).

Azi se dispută ultima etapă a 
întrecerii, în cadrul căreia echi
pele R.P.R. și R. Cehoslovace, ne
învinse pînă acum, se întîlnesc 
pentru a decide cîștigătoarea tur
neului. Meciul este așteptat cu 
mult interes de spectatori. Tot azi 
se desfășoară jocurile R. P. Bul
garia — Liban și Franja — Tur
cia. In meci amical echipa femi
nină a R.P.R. intilnește azi echipa 
R.P. Bulgaria. C. FAUR

fi. Mititelu conduce in turneul zonal de șah de la Sofia
Sofia

IV-a a 
nărului 
cînd cu_________   r

Mititelu a ales complicata va
riantă Sămiech din indiana Nim- 
zovici dezlănfulnd un puternic a- 
tac pe aripa regelui. Re.iunțind 
la rocadă el a întreprins o inge
nioasă combinație soldată cu 
ciștiț? de calitate. Printr-un joc 
precis, Mititelu și-a valorificat a- 
vantajul obținînd victoria la mu-

6 (prin telefon). Runda a 
adus o nouă victorie ti- 

șahist romîn Mititelu. Ju- 
albele împotriva lui Fuchs,

tarea 36-a. Alte rezultate: Filip- 
Neikirch Piei fer— Zitta
Va—‘Za, Sliwa—Karaklaici 
Szilaghi—Basiuni 1—0, Matano- 

vici—Beni 1—0. Partida Niemela- 
Barcza s-a întrerupt cu avantaj 
pentru șahistul finlandez.

După runda a IV-a în fruntea 
clasamentului a trecut MITITELU 
cu 3 puncte.
2*/2(l)> Sliwa
Pfeifer, Szilaghi 2 (1), Bent 2 p. 
etc.

Urmează Fitip 
21/,, Neîkirch,

programul

de presă 
atmosferă 
simpatie.

s-a desfă- 
de caldă

intilnirile internaționale ale echipelor de volei
După încheierea turneelor de la 

Istanbul și Bratislava, reprezentati
vele de volei ale țârii, selecționa
tele sindicale, studențești și de ti
neret, precum și unele echipe de 
colectiv, susțin numeroase între
ceri internaționale. Iată programul 
acestor partide:

CIRCUITUL CICLIST AL RE
GIUNII STALIN

P. Gane a preluat 
tricoul galben

ORAȘUL STALIN 6 (prin tele
fon). Etapa a doua a circuitului ci
clist al regiunii Stalin, desfășura
tă pe ruta Orașul Stalin—Predeal 
—Cioplea— Orașul Stalin—Tg. Se
cuiesc—Orașul Stalin (172 km.), 
a fost foarte, agitată.

La Cioplea sosește pri
mul Sima. De la Predeal in drumul 
spre Tg. Secuiesc plutonul se frag
mentează și în frunte rămîn doar 
10 alergători printre care și Călin 
Tudose, Ioniță, Hora, Schuster, Ga- 
■ne. La întoarcerea din orașul Tg. 
Secuiesc primul este Gane. Cu toa
te că plutonul fruntaș încetinește 
alura, nici unul din plutoanele ur
măritoare nu reușesc să facă jonc
țiunea cu el. Pe străzile Orașului 
Stalin, alergătorii se înșiruie, linia 
sosirii fiind trecută în această or
dine : P. Gane (4h 42 : 33.0), 1. Ho- 
ra (4h 42:38,0), I. Minulescu (a- 
celași timp), I. Ioniță (411 42 : 39,0), 
Călin Tudose (același timp) și alții. 
In clasamentul general conduce P. 
Gane (Energia București) 
7h 09 : 18,0 iar în clasamentul pe 
echipe Dinamo I cu 21h 30:11,0. 
Marți se aleargă etapa a 111-a pe 
ruta Orașul Stalin—Sibiu—Mediaș, 
miercuri etapa a IV-a pe distanța 
Mediaș — Tîrnăveni — Blaj —Te- 
iuș — Cluj iar joi va Ii zi de odih
nă la Cluj.

AL. DINCA

La Karlovy Vary, într-o dimineață însorită... 
...discutind despre comportarea de puia acum a cicliștilor romini 
KARLOVY VARY 6 (prin telefon

de la trimisul nostru). — Un soare 
darnic și zîmbitor le-a spus bună 
dimineața cicliștilor și membrilor 
caravanei „Cursei Păcii" în bine 
venita zi de odihnă de la Karlovy 
Vary. La fel ca și mine cred că au 
răsuflat ușurați de această plăcută 
schimbare de decor toți oeilalți 
membri ai caravanei pe care stră
vechiul oraș boemian îi primise în 
ajun cu o ploaie rece, uneori cu nin
soare și cu un frig neobișnuit de 
pătrunzător. Imbiați de timpul 
frumos, cicliștii au pornit încă de 
dimineață la plimbare pe străzile 
orașului. Trecătorii îi recunosc după 
treningurile de cele mai felurite cu
lori, de la albastrul celor din 
R.D.G. pînă la galbenul suedezilor. 
In jurul lor se string nelipsiții ama
tori de autografe și discuții cu su
biect sportiv.

Intr-un asemenea grup i-am în
tâlnit pe C. Dumitrescu șî L. - 
noni care Ia rugămintea a doi foto
reporteri (unul ceh și altul polonez) 
se opriseră în pavilionul celebrelor 
băi pentru a fi pozați în momentul 
cînd serveau renumitele ape mine
rale. Prilejul era cel mai nimerit 
pentru a sta de vorbă cu cicliștii 
noștri căci, acum erau date uitării 
nervozitatea și precipitarea dinain
tea startului, oboseala si mîhnirea 
după sosire (fiindcă așa după cum 
se știe C. Dumitrescu, ca și cei
lalți, n-au avut motive să fie prea 
bucuroși de locurile ocupate în cele 
4 etape). Pentru cei care urmăresc 
„Cursa Păcii" din acest an, com
portarea lui C. Dumitrescu consti
tuie un semn de întrebare. Aproape 
fără excepție, a fiind că sînt romin, 
interlocutorii mei mă întreabă: 
„Ce e cu Dumitrescu? Unde e Du- 
mitrescu?“ Desigur că și cei de a- 
casă își pun această întrebare căci 
și ei se așteptau, ca și cei de aci,

Za-

ca Dumitrescu să fie unul din pro
tagoniștii întrecerii. Totuși iată că 
nu numai Dumitrescu ci și ceilalți 
cicliști ai noștri ne dezamăgesc eta
pă după etapă. Revirimentul în 
care încă mai nădăjduim întârzie, 
întârzie....

La toate aceste lucruri tn-am gin- 
dit atunci cînd m-am hotărit să-i 
siric plăcerea acestei dimineți de 
odihnă lui C. Dumitrescu, amintin- 
du-i de locul 20 pe care-1 ocupă 
și de cele 15 min. 30 de sec. care-I 
separă de tricoul galben. Dumi
trescu este însă mai optimist decît 
m-ași fi așteptat Pentru el cursa 
— înțeleg prin aceasta ambiția de 
a cuceri un loc fruntaș — este de
parte de a se fi încheiat Ei aș
teaptă etapele lungi de plat pe care 
se simte mai bine și în care o eva
dare bine inspirată poate schimba 
mult lucrurile. Optimismul lui C. 
Dumitrescu este bun, poate chiar 
moilipsitor, dar cu asta nu am 
răspuns la întrebarea de ce au mers 
cicliștii noștri așa de slab in pri-

mele etape. Părerea mea confirmată 
de altfel și de antrenorul Alois 
Secui este că băieții au plecat în 
cursă neîncrezători în puterile lor, 
fără convingerea că pot și 
buie să meargă bine. De 
aoeastă quasi totală lipsă 
țiativă, de îndrăzneală. C.
trescu și ceilalți nu sînt oameni 
care să stea la umbra plutonului. 
Ei trebuie să se afle pe primul 
plan căci altfel cum vor putea 
răspunde încercărilor de evadare 
ale puternicilor lor adversari. Așa 
s-a întîmpat de pildă, și în etapa 
IV-a cînd stind la mijlocul plutonu
lui Dumitrescu, Șandru și Șerban 
au privit neputincioși la grupul ce
lor 7 fugari care aveau să termine 
primii cursa. Este clar că cicliștii 
noștri nu au arătat pînă acum ceea 
ce pot într-adevăr face și nădăjdu
iesc ca în etapele următoare să vă 
pot aduce vești bune despre acești 
băieți care în alte ocazii ne-au ofe
rit atâtea satisfacții.

1. MANOLIU

că tre- 
aceea, 

de ini- 
Dumi-

— 24-26 mai, la Craiova: dublă 
întâlnire între selecționatele mascu
line ale orașelor Craiova și Plovdiv 
(R. P. Bulgaria).

— 24-26 mai. Cluj : turneu cu 
participarea echipelor feminine: Fla
mura roșie Cluj, Voros Meteor Bu
dapesta și Spartak Sofia

— 5-10 iunie, la Plovdiv : dublă 
întâlnire între reprezentativele mas
culine ale orașelor Plovdiv și Craio
va.

— 14 iunie, București : R.P.R.- 
R.P.F. Iugoslavia (echipe sindicale 
băieți și fete).

— 28-30 iunie, București : R.P.R - 
R. Cehoslovacă (băieți șî fete).

— 14 iulie. Belgrad:
R.P.F. Iugoslavia (echipe sindicale 
băieți și fete)..

— 19-21 iulie. București: R.P.R.- 
R. P. Ungară (băieți și fete).

— 1-8 septembrie, Paris: cam
pionatele mondiale universitare 
(participă selecționata masculină)

— iulie, București: turneul e- 
chlpei T.U.L. Finlrnda în R.P.R.

— 7-9 septembrie, București : 
R.P.R.-R. P. Polonă (tineret mascu
lin).

— Wroclaw : R.P.R.-R. P. Polonă 
(tineret feminin).

— 20-25 septembrie, Sofia : Cupa 
Comitetului Olimpic Internațional 
(participă reprezentativele masculi
nă și feminină).

— 1-15 decembrie, Paris: R.P.R.- 
Franța F.S.G.T. (băieți și fete).

— decembrie: turneul echipelor 
reprezentative în Brazilia în curs de 
perfectare.

R.P.R.-

0
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DINAMO TBILISI CONDUCE IN 
CAMPIONATUL U.R.S.S.

Jocul excelent ai dihamoviștilor 
din Tbilisi (5 victorii consecutive in 
ultimele etape), startul puternic al 
echipelor Lokomotiv și Torpedo, 
precum și revenirea marcată de 
Spartak au complicat lupta aprigă 
din campionatul de fotbal al U.R.S.S. 
Vineri, Dinamo Kiev a produs o 
mare surpriză învingind în cep La
șa re la Moscova pe T.S.K.— M.O. 
(scor 4—2) iar a doua zi Torpedo a 
adăugat o nouă victorie palmaresu
lui său învtngînd cu 2—8 pe Sahtior 
Stalino. Tn felul acesta s-a format 
de pe acum un pluton compact de 
6 echipe, înșirate pe minima dife
rență a 2 puncte. In partea inferi
oară a clasamentului lupta este la 
fel de interesantă. După un început 
slab', Burevestnik și-a regăsit ca
dența ce anul trecut și, obținînd 
săptămîna trecută prima victorie în 
campionat (2—0 cu Spartak 
a trecut dintr-odetă 
mul loc pe locul 8.

Iată clasamentul : 
Dinamo Tbilisi 
Torpedo Moscova 
Lokomotiv Moscova 
Dinamo 
Spartak 
Dinamo 
T.S.K.—____
Burevestnik Chișinău 
Zenit Leningrad 
Șahtaor Sta lino 
Aripile Sovietelor 
Spartak Minsk

este și 
lata

de pe
Minsk), 
penulti-

11: 7
8: 2

I I t.

%

Erfurt 0-2, Einheit Dresden-Motor 
Zwickaw 3-0. Lokomotive Stendal- 
Fortschritt Weisenfels 1-1. In R.D.G. 
se află echipa engleză Luton Town. 
Ea a învins în primul meci Motor 
Zwickau cu 4-3, și a terminat du
minică la egalitate 3-2 cu M»Jtor 
Jena. Miercuri Luton joacă cu se
lecționata R.D.G.
• Dintr-o eroare în recepționa rea 

știrii cu privire la meciul de fot
bal Iugoslavia B-Bulgaria B, rezul
tatul întîlnirii a apăirut greșit Li 
numărul trecut al ziarului nostru. 
Scorul real al meciului a fost de 
2-2, după ce la pauză fotbaliștii iu
goslavi conduseseră cu 2-0.
• Cel de ai doilea meci

echipele Mexicului și S.U.A. 
preliminariile campionatului ____
dial, a revenit cu 7-2 (3-2) mexica
nilor. Aceștia au fost învingători, 
după cum se știe, și * 
tîlnire încheiată în 
cu scorul de 6-0.
• La 3 mai a plecat

echiipa reprezentativă_________ _
R.P. Chineze. Fotbaliștii chinezi ur
mează să joace cu reprezentativa 
indoneziei ia 12 mai în cadrul pre
liminariilor campionatului mondial.
• Echipa reprezentativă de fotbal 

a Cambodgiei și-a început la 3 mai 
turneui pe care-1 întreprinde în 
R.P. Chineză jucînd în compania 
selecționatei orașului Pekin. Fotba
liștii chinezi au obținut victoria cu 
scorul de 5-0 (3-0).

dintre 
din 

mon-general, echipa Budapestei 
reprezentativa R.P. Ungare), 
lotul care a fost alcătuit pentru me
ciul din 26 mai cu selecționata ce 
sud a R.F. Germane : PORTARI : 
Gulyas și Kovalik; FUNDAȘI: K-ar- 
pati, Matra i, Varhidi, Sarosi; MIJ
LOCAȘI : Bundzak, Berendi, Dekant; 
ÎNAINTAȘI : Toth îl, Machos, Tichi, 
Bencsics, Fenyvessi, Hidegkuti, 
Csordas.
• In etapa de duminică a campiona

tului italian s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Atalanta-Torino
0-1, Bok>gna-Sampdoria 4-2, Genova. 
Milan 0-1, Intemazionaie-Udinese 
2-3, Juventus-Palermo S-4, Lanerosi- 
Spal 4-1, Lazio-Padova 1-1, Tries- 
tina-Fiorentina 0-0, Napoli-Roma 
1-2. In clasament conduce. Milan 
cu 45, Florentina 30 și Lazio 35 p.
• IN CAMPIONATUL MAGHIAR 

s-a jucat un singur meci. Szom- 
batheJyi a învins Ferencvaros cu 2-0!
In clasament conduce Vasas cu 10 
p., urmată de Ferencvaros 9 si 
M.T.K. 8 r.
• IERI s-au desfășurat în Fran

ța semifinalele „Cupei Franței”. 
Toulouse a învins Nice cu 3-2, 
Iar Angers pe Bordeaux cu 1-0

SOFIA :Lewski Sofia-Beogradski 
S.K. 3-0 (1-0).
• IN ETAPA de duminica a cam

pionatului R.D.G. s-au înregistrat 
rezultatele: Vorwărtz Berlin-Turbi ^e

în prima în- 
favoarea lor

spre Djakarta 
de fotbal a

7 5 0 2
8 4 11
6 4 1 1 19: 5
4 11111: S

7 3 2 2 9:5
6 3 2 1
6 3 0 3
7 13 3
7 124
6 12 3
6 114
6 19 5

10 
9
9 
8 
8 
8 
6 
5 
4 
4 
3
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e LA HIGHBURY s-a desfășurat 
sîmbătă fntflnirea dintre reprezen
tativa Angliei și selecționata de ti
neret a Angliei. Meciul s-a terminat 
cu o mare surpriză : a învins repre
zentativa de tineret cu 2—1. După 
cum se știe, echipa de tineret a 
Angliei va juca în cursul acestei 
luni la București. In rtndul ttnerel 
formații engleze sînt mai mulți in
ternaționali: Hodgkinson, Edwards,
Sevan s.a.

ecu ÎNCEPERE de miercuri se
lecționata orașului Budapesta își va 
începe pregătirile în vederea meciu
rilor Internaționale din acest an (în

Kiev 
Moscova 
Moscova 
M.O.

s: 4 
10: 9
6: t
5:12 
2: 6
3: 3
3:12

Muițumeșie pe aceas
tă cale tuturor celor 
care i-au adresat feli
citări cu prilejul apari
ției Nr. 3000.

K X K R5dacti* •* adniinistra fia București, str Const. Miile Nr. «7: telefon 5.30.3B—5.30.37 Nr 1-9 STAS 3452. Intr Poligrafică Nr. g Str. Brezolanu Nr. 23—25 
* * Abonamentele se fac la oficiile ooș tale orin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi.


