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înalta prețuire a activității antrenorilor 
Radu Hutan, Emeric Vogi și Stefan Petrescu

La invitajia Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. sosește 

astăzi in patria noastră o de
legație a Scupșcinei Populare Fe
derative Iugoslave condusă de 
Dlazo lovanovici, președintele Scup
șcinei Populare din Muntenegru. 

Vizita delegației parlamentare 
iugoslave va aduce o contribuție 
însemnată la stringerea relațiilor 
dintre R.P.R. și R.P.F.I., la în
tărirea prieteniei dintre poporul 
rom in și popoarele Iugoslaviei.

Poporul nostru dorește întărirea 
in și mai mare măsură a legă
turilor de prietenie romino-iugosta-

ve, a colaborării dintre țările noas-* 
tre vecine.

Cu prilejul vizitei în țara noas
tră, delegația parlamentară iugo
slavă va putea să vadă îndea
proape realizările obținute de oa
menii muncii in anii puterii popu
lare, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn. să cunoască 
dragostea lor de pace, dorința 
de a întreține legături prietenești 
cu toate popoarele. Delegația par
lamentară iugoslavă va găsi in 
țara noastră prietenie pentru po

porul iugoslav. dorința sinceră 
ca relațiile dintre țările noastre 
să devină tot mai bune.

Au fost alcătuite loturile de fotbal

R. HUȚAN EM. VOGL

In acea clipă de adevărată ex
plozie a sentimentelor, cînd emo
ția, pasiunea zecilor de mii de 

spectatori se revarsă in torente 
de aplauze și ovații la adresa 
sportivului învingător, puțini se 
gîndesc la omul modest și stărui
tor, care, zi de zi. și-a pus toate 
cunoștințele, toată puterea de 
muncă în slujba obținerii acestei 
victorii: antrenorul.

Iată de ce, recenta acordare a 
titlului de cinste de „ANTRENOR 
EMERIT" antrenorilor Radu Hu- 
țan. Emeric Vogi și Ștefan Pe
trescu a umplut de bucurie inimile 
tuturor iubitorilor de sport din 
țara noastră și în primul rind ale 

Institutul Medico-Farmaceutic din București sărbătorește în 
acest an un centenar de existen fă.

Evenimentul, întîmpinat prin numeroase seziuni cu caracter 
științific și manifestafii culturale a fost un prilej fericit și pentru 
iubitorii de sport din Institut, studenți și studente, de a se întrece 
în cadrul unei competifii de mare amploare denumită simbolic 
„CUPA CENTENARULUI I.M.F."

In fotografie, un aspect de ta finala de gimnastică a corn- 
petifiei. care a avut loc în cursul acestei săptămlni.

tuturor sportivilor, care văd astfel 
recompensate meritele celor mai 
buni dintre apropiații lor prieteni 
și sfătuitori. Pentru Radu Huțan, 
sportivul care a hotărit să pună 
experiența acumulată in anii de 
activitate sportivă la dispoziția ti" 
nerelor speranțe ale canotajului 
rominesc, titlul de antrenor emerit 
vine ca o încununare a bucuriei 
de nedescris pe care a trăit-o 
atunci cind „elevii" săi Leon Rot- 
man, Simion Ismailciuc și Dumi
tru Alexe urcau pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului învingători
lor de pe malul Iacului Wendouree 
din Australia. Ce bucurie mai 
mare poate trăi tin antrenor, decît

ȘT. PETRESCU
clipa în care sportivii săi, oamenii 
pe care el i-a modelat printr-o 
muncă perseverentă, aduc în dar 
patriei trei medalii olimpice de aur?

(Continuare in pag. 2-a)

„Cupa Balcanică" este numai începuiul
Fiecare tînăr din 

țara noastră se 
poate număra printre 
competitorii unei în
treceri balcanice de 
atletism. Tinerilor .nu 
li se cer decît nu
mai două condiții:
1. să îndeplinească 
prevederile regula
mentare în ceea ce 
privește vîrsta (băie
ții pînă la 19 ani 
inclusiv și fetele pînă 
la 17 ani inclusiv)) 
și 2. să participe la 
întrecerile organizate

în toate orașele ță
rii.

Aceste concursuri 
sînt și un bine venit 
prilej pentru stringe
rea rind urilor tineri
lor noștri atleți, care 
în afară de faptul că 
participă la „CUPA 
BALCANICA", au 
posibilitatea de a s? 
face remarcați și de 
a fi introduși î:i 
componența lotului 
republican de juniori. 
Să nu uităm că în 
afara „CUPEI BAL
CANICE", juniorii și

Un bun exemplu 
in muncă și sport...

Klaus
Scheminger

... este tînărul e- 
lectrieian Klaus 
Scheminger de la 
cooperativa „Meta
lul" din Orașul 
Stalin. Deși a de
venit de puțin timp 
lucrător calificat. 
Klaus Scheminger 
se situează lună 
de lună printre cei 
mai buni electri

cieni din secția în care lucrează. 
Cu depășirile sale de normă, în 
medie de 60—70 la sută, stegulețtil 
roșu de fruntaș e nedespărțit de 
locul lui de munca...

...Același Klaus Scheminger este 
cunoscut și ca un vrednic sportiv; 
participind ta campionatele repu
blicane de schi din acest an, lină- 
rul Klaus a obținut titlul de cam
pion la combinata nordică juniori, 
reușind să întreacă prin îndemî- 
nare șî cunoștințe tehnice nume
roși tineri schiori talentat.

N. Dumitrescu 
czuesQoadent

pentru apropiatele jocuri internaționale
Antrenorul de stat Gh. Popescu despre meciul Grecie - Iugoslavia
Primul meci internațional de 

fotbal bate la ușă. La 19 mai, 
reprezentativa noastră secundă va 
întîlni la București echipa B a 
Poloniei, iar după aceea pe rind 
fotbaliștii romini vor înfrunta se
lecționatele Belgiei și Angliei-ti- 
neret (la 26 mai la Bruxelles și 
București) și ale U.R.S.S. (la 1 
iunie la Moscova și 2 iunie la 
București). Lucrările de selecțio
nare a laturilor în vederea acestor 
partide, au fost încheiate. Aceste 
loturi se prezintă astfel:

LOTUL A: Toma și Voinescu 
(portari), Zavoda II, Pahonfu, A- 
poizan, Neacșu (fundași), Căli- 
noiu, Onisie, Bone, Nunweiller 
(mijlocași), Cacoveanu, Constantin, 
Nicușor, Ene I, Ozon, Petschowski. 
Tătaru. V. Anghel (înaintași). An
trenori: Em. Vogi. Gh. Popescu și 
N. Petrescu.

LOTUL B: Curcan, Dungu (por

junioarele noastre sus
țin în acest an trei 
meciuri internaționale: 
cu echipele R. P. 
Bulgaria, la Sofia; cu 
echipele R. P. Polone 
și R. Cehoslovace la 
Cluj și cu echipele 
R.P.F. Iugoslavia, 
probabil Ia Belgrad. 
Iată dar un frumos 
program în perspec
tivă.

Concursurile din 
Capitală se desfășoa
ră mîine (de la 
ora 9) pe stadioanele 
Republicii, Dinamo 
și Tineretului. 

Concurs de orientare turistică
In organizarea comisiei obștești de turism din Tg. Mureș, deu

năzi a avut loc un interesant concurs de orientare turistică de gra
dul II cu temă de zi. Concursul s-a desfășurat pe ruta Tg. Mureș- 
Jedu-Corunca-Tg. Mureș și a fost deosebit de dificil, prin varietatea 
traseului și numeroasele posturi de control (vii, mute, și false) pe 
care le-a avut. Concursul a fost cîștigat de echipa colectivului spor
tiv Progresul 1 Poligrafie (519 pct.). Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele colectivelor sportive Știința I.M.F. (509 pct.). Pro
gresul 3 Poligrafie (489 pct.) și FI. roșie Petofi Sandor (472 pct.).

Ion Păuș 
corespondent • i

Construcția pe care o vedeți nu 
este subfeolui unei clădiri, cum v-ar 
îndemna poate să presupuneți descni- 
zăturile din pereți, cl noul bazin de 
înot dtn Arad. Cît despre deschiză
turile cu pricina, ele nu sînt altceva 
de cit ferestre prin care se va pu
tea urmări mișcarea înotătorilor sub 
cJLvsluL aa». (foto v. ajucAuțu)

tari). Zbircea, Szucs. Bac uf II. 
Brinzei, Macri, Caricaș (fundași), 
Hidișan. Farcaș, Tănase (mijlo
cași), Hașoti, Girleanu, Lereter. 
Ciosescu, Koszegy, Dinulescu, 
Meszaros II (Tg. Mureș), Boros 
(înaintași). Antrenori: .¥. VUcnv 
șl Tr. lonescu.

LOTUL TINERET: Cozma, Uțu 
(portari), Szakacs 11. Stanca, I. 
Lazăr, Ivănescu, Soare (fundași), 
Bodo, Neamțu, Jenei. Al. Vasile 
(mijlocași), Ene U. R. Lazăr, Ef- 
timie, Raab, Biikossy, Seredai, Cos- 
tep, Hulea, David, Mate.anu (îna
intași). Antrenori: C. Braun și B. 
Marian.

Selecționerii mai au în vedere 
pe jucătorii V. Copil și Georgescu 
care și-au reluat antrenamentele, 
urmînd să reintre poate chiar du
minica aceasta, și care eventual 
ar intra în unul din loturile de 
mai sus.

Pregătirile efective ale acestor 
loturi vor începe de luni. 
ADVERSAR GREU, JOC GREU...

Joi seară s-a înapoiat în Capi
tală antrenorul de stat Gh. Po
pescu, care a asistat duminică la 
jocul Grecia—Iugoslavia la Ate
na, în calitate de observator. Mă
sura a fost bună deoarece antre
norul de stat a putut urmări la 
lucru pe cei doi adversari ai echi
pei noastre în preliminariile cam
pionatului mondial.

In legătură cu acest joc. antre
norul de stat Gh. Popescu ne-a 
spus următoarele:

— „Echipa Greciei a intrat pe 
teren hotărîtâ să se apere în pri
mul rind și în al doilea să atace. 
In consecință, dispozitivul apărării 
a fost întărit din primul minut: 
halful stingă Kotridis l-a dublat 
pe stoperul Linoxilakis, interul

(Continuare în pag. 5-a)



confecționate pe plan local — 
sprijinul presei locale și al stajției 
radiofîcare, Spartachiada de vară 
bucură de o bună popularizare 
regiunea șl orașul Pitești. Un

începerea întrecerilor Spartachiadei, 
cele prevăzute în planul de acțiune 
continui să rămînĂ simple prevederi 
înscrise pe coli de hîrtie. Pentru 
popularizarea Spartachiadei, instrui
rea activului obștesc, trimiterea unor 
sportivi fruntași în comunele raionu
lui și alte asemenea prevederi, ni
meni n-a mișcat măcar un deget 
pînă acum. Numai așa se explică fap
tul că de cîte ori sînt solicitați să 
dea relatări în ceea ce privește des
fășurarea Spartachiadei, tovarășii 
Ilie Dinu, secretar al comitetului ra-

niițiativd lăudabile

tonaj U.T.M. și N. lonesen, președin
tele comisiei rz-iouale, dau același 
răspuns: „VA ÎNCEPE".
Noi ne îngăduim să amintim aces

tor tovarăși — care au răspundere 
în organizarea Spartachiadei în raio
nul Urzicenl — că termenul de înche
iere a primei etape e Spartachiadei 
expiră la 30 iunie. Nu de alta, dar 
dacă după aproape două luni ni se 
promite că „VA ÎNCEPE”, să fie 
evitată eventualitatea ca la 30 iunie 
să ni se relateze că... „NU A ÎN
CEPUT". (V. Donciu — corespj.

Uin nou, vești despre desfășurarea 
<celei de a doua ediții a Spartachna- 
■ <lel de vară a tineretului. Prin in
termediul corespondenților noștri 
facem cunoscute cititorilor unele 
initiative frumoase și acțiuni rod- 
nice. ®ar> în același timp, împăr
tășim părerea de rău a unor cores
pondenți care ne semnalează lipsuri 
.cu privire ia pregătirea și organl- 
Ptarea întrecerilor Spartachiadei.

• In scopul popularizării atletis- 
-taulul și pentru a contribui la atra
gerea tineretului spre întrecerile 
Spartachiadlei, comisia orășenească 
de atletism din Satu Mare a ini
țiat programarea unor concursuri 
atletice în pauzele meciurilor im
portante de fotbal. O asemenea în
trecere atletică a fost organizată în 
pauza întâlnirii dintre formația lo
cală Progresul și echipa Recolta- 
Sighet. Cu acest prilej, numeroși a- 
tleti și-nu disputat întîietatea în 
probe de alergări pe diferita dis
tanțe. (M. Pop — corespondent).
• Prin distribuirea a 6.000 afișe

cu 
de 
se 
în _ _ ___ ,_ _____ ,__ __
mare număr de membri ai colecti
velor Progresul, Voința, FI. roșie si 
Recolta participă la întrecerile 
volei și fotbal. Majoritatea celor 
peste 2500 participanți la Spartachi- 
odă, reprezentând colectivele Voin
ța, Recolta, școala medie nr. 1 și 
Școaia nrofesionailă Metal-lemn din 
Rm. vîlcea și-au disputat întiieta- 
tea la volei, handbal, atletism și ci
clism.
• In cadrul colectivului sportiv 

Voința-Tîrgoviște întrecerile din pri
ma etapă a Spartachiadei de vară se 
află în plină desfășurare. Pe listele 
de concurs au fost înscriși 165 atleți 
ri atlete. 33 înotători, 10 echipe de 
fotbal, 7 echipe masculine de volei, 
4 foșmatii feminine de volei și 19 ci
cliști. (M. Avanu — coresp.)

O La ședința de constituire _ 
misiei raionale Urzicenl pentru orga
nizarea Spartachiadei de vară, tov. 
N. lonescu, președintele comisiei, a 
dat citire unui pian de acțiuni ex- 
primîndu-și totodată optimismul în 
privința realizării acestuia. Iată, însă, 
că acum, după aproape 2 luni de la

a co-

Consfătuirea cu metodiștii 
regW de educație fizică 

zilele de 6—7 mai a 
în Capitală o consfă- 
metodiștii regionali de 
fizică organizată de 
educației fizice șco- 
Ministerul Invățămîn- 
Culturii. Cuvîntul de 

de

De vd? bi cu un vechi sportiv despre sportul arădan

Cu sprijinul organelor de partid j
Dezvoltarea continuă a activității sportive de masă de la orașe S 

și sate se datorește în mare măsură îndrumării și sprijinului primit J 
din partea organelor de partid. Folosind metodele cele mai practice, \ 
organele de partid stimulează nemijlocit mișcarea noastră sportivă, j 

Sub acest aspect se cuvine să subliniem eficacitatea recentei șe- X 
dințe de analiză a activității sportive din regiunea Suceava, care a Z 
avut Ioc la comitetul regional P.M.R.

Prezentând un raport asupra activității sportive din regiune, tov. f 
M. Ungureanu, președintele comitetului regional C.F.S. a relevat J 
succesele obținute în ultimul timp în domeniul sportului de masă, / 
amintind totodată despre unele deficiențe care au împiedicat înregis- / 
trarea unor rezultate și mai bune. Au mai fost prezentate referate X 
din partea secției admi nistrative a comitetului regional U 
P.M.R., din partea comitetului regional U.T.M. și a comitetelor ra- j 
ionale C.F.S. Gura Humorului și Botoșani. Din discuțiile purtate de / 
participanții la această ședință s-au desprins o serie de propuneri ) 
concrete, eficace a căror aplicare în practică va contribui la im- % 
bunătățirea activității sportive de masă din regiunea Suceava. i

Se cuvine să scoa'em in evidență frumoasele inițiative ale co- C 
mitetului raional C.F.S.-Rădăuți și a colectivului sportiv Recolta- J 
Bosanci (raionul Suceava) care au lansat cu acest prilej chemări la C 
întrecere avînd ca obiectiv ridicarea la un nivel mai înalt a acti- / 
vității sportive de masă. I

Din chemarea la întrecere a comitetului raional C.F.S. Rădăuți, f 
subliniem: \

— îmbunătățirea activității sportive din întreprinderile mari I 
astfel incit fiecare dintre acestea să aibă minimum cîte o echipă de r 
volei, fotbal și tenis de masă, alcătuite din muncitori și funcționari ii>

IIn
avut loc 
tuire cu 
educație 
Direcția 
lare din 
tului și
deschidere a fost rostit 
prof. M. T. lonescu, șeful ser
viciului pentru educație fi
zică și sport din Jirecția e- 
ducației fizice școlare, după 
care a luat cuvmtul prof. So
nia Dănescu care a prezentat 
un referat din partea Direc
ției educației fizice școlare. 
Vorbitoarea a arătat sucesele 
obținute în acest an în în- 
vățămîntul educației iiziee, 
mai ales în urma Ordinului Nr. 
49 și a insistat asupra sar
cinilor ce revin metodistilor re
gionali în direcția dezvoltării 
învățămîntului de edurație fi
zică. In continuare, prof. 
Dușan Tatalovic a prezentat un 
raport cu tema „ACTIVITATEA 
DE EDUCAȚIE FIZICA DIN

i ȘCOLILE REGIUNII TI
MIȘOARA PE ANUL 1957“.
Din partea regiunii Hunedoa
ra, prof. S. Bivolaru a dezvol
tat un raport privind structura 
lecției de educație fizică, mo
dul în care se predă educația 
fizică la clasele mixte etc. 
Raportul prezentat de prof. G. 
Sîrbulescu, pe marginea acti
vității de educație fizică din 
școlile din Capitală a cuprins 
printre altele o serioasă dia
liză a procesului de învățămînt. 
Au urmat apoi discuții la 
au participat numeroși 
todiști.

Concluziile consfătuirii 
fost prezentate într-un
documentat de tov. V. Lupan, 
din partea Direcției de meto
dică și învățămînt de pe lingă 
C.C.F.S./C.M.

In cuvîntul de încheiere, prof. 
M. T. lonescu, a arătat că 
obiectivul consfătuirii — ana
liza muncii de educație fizică 
In învățămîntul de cultură 
generală —a fost atins. Con
sfătuirea a constituit un u- 
til schimb de experiență între 
metodiști, prin dezbaterea la 
un nivel înalt a principalelor 
sarcini ce revin profesorilor de 
educație fizică din școli, pe te
meiul îndrumărilor date 
Ordinul Nr. 49, pentru 
bunătățirea necontenită 
muncii de educație fizică 
învățămîntul de toate 
dele.

Doar rezonanța numelui m-a în
demnat să lac o legătură intre res
pectabilul con'abil economist NI- 
COLAE BRETOTEANU, de la fa
brica „7 NOIEMBRIE" din Arad 
și tânărul fotbalist care evolua 
înainte de război în echipa „U" 
pen’ru ca să-și termine activitatea 
totbaiist:-3 ]a UTA. Da, nu mă 
înșelase n și am folosit aceasta în
tâlnire neașteptată pentru o scurtă 
discuție, firește, despre sportul a- 
rădan.

— Nu se poate spune că sportul 
arădan a regresat în ultimii 4—5 
ani, dar n:ei progresele făcute nu 
ne pot mulțumi.

— Și care ar putea fi cauza ? 
am întrebat, uimit de atâta spirit... 
autocritic.

— Cauza este, după mine, mul
tiplă. In primul rînd există o pro
blemă a tineretului, încă nerezol
vată de toate colectivele sportive. 
Doriți exemple ? Iată, după a- 
rroape o lună de la începerea 
Snartachiade'. în colective nu s-a 
făcui mai nimic, iar principala vină 
o poartă, duiă păre-ea mea, unii 
aftâviștâ ai organizațiilor U.T.M, 
ma interesați deseori în mobiliza
rea tineretului la un... bal care pro
duce fonduri decît într-un concurs 
sportiv. In întreprinderea noastră 
secretarul organizației U.T.M.. Ioan 
Milea, se ocupă mult cu sportul; 
el sprijină direct organizarea Spar- 
tac’i iadei și rezultatele nu s deloc 
rele Ce bine ar fi dacă această 
situație ar fi generală !

— Tar colectivele ?
— Aci e vorba despre întărirea 

ecnipe'o- cu elemente tinere. Vâ 
spun sincer, mă doare în suflet de 
cîte ori asist la un meci al echipei 
în care am jucat si eu, UTA. Sînt 
convins că o „întinerire” ar avea 
efec'e salutare, mai ales că există 
elemente suficiente. Dar ce folos, 
cînd ea este mereu amin.ată, iar 
apariția unor elemente ca Țîrlea

sau alții se produce de-a dreptul 
accidental, pe perioade scurte ; de
seori, acești tineri dau satisfacție, 
dar nu sînt deloc serviți de restu' 
echipei, care manifestă parcă o 
teamă de tineret I Noi, în colecti 
vul nostru care are o echipă de 
categoria C. am încercat, în mic, 
u experiență. Anul trecut am pri
mit cu „împrumut” de la UTA 
cîțiva băieți loarte buni, ca Anton, 
Benko. Covaci, Andrei. Buni bă
ieți, dar din punct de vedere dis
ciplinar ne-au dat multă bătaie de 
cap. Anul acesta ne am hotărît să 
promovăm în echipă o serie de ti
neri de la noi: Pop, Cilan, Sza- 
tadai, Pascu și alț'i. N-o să mă 
credeți poate, dar rezultatele (nu 
numai cele de pe teren) au fost 
mai presus de c«le mat optimiste 
așteptări.

— Și alte sporturi ?
— Hm, în cele patru cartiere 

din împrejurimi — Gal, Bujoc, Ko- 
kosvaros și Seiga — există 3—4-300 
de tineri care ar dori să facă box. 
Colectivul uzinelor „Gh. Dimitrov” 
și-a desființat însă secția de box... 
Există la Arad condiții excepțio
nale pentru ridicarea de tineri at- 
leți, dar... nici o pistă de atletism 
pusă la punct. La volei, handbal, 
am avut perioade de sclipire, dar 
acum „moda” acestor sporturi pare 
să fi trecut, deși tineretul e pa
sionat dună ele. O secție de hal- 
te-e cu elemente foarte bune s-a 
dizolvat și abia 
activitatea... Ar 
spus dar...

...ln*r-adevăr.

recent a reînceput 
mai H multe de

se făcuse târziii. 
Nu prea... târziu însă pentru ca 
atât colectivele sportive cit și ce
lelalte organe răspunzătoare de 
bunul mers al activității sportive 
din Arad să realizeze acea cotitură 
în muncă pe care foștii dar mat 

oales actualii sportivi aradani 
așteaptă de atîta vreme.

V. A.

care
me-

au 
mod

prin 
îm- 

a 
»n 

gra-

Îai întreprinderii;
— îmbunătățirea activității în domeniul complexului G.M.A.

— intensificarea muncii de educare a sportivilor și a activiștilor 
sportivi;

— trimiterea în 
care lună în scopul popularizării gimnasticii voleiului și fotbalului; 
înzestrarea colectivelor sportive sătești, prin folosirea resurselor 
locale, cu materiale și echipament sportiv;

V — consolidarea bazei organizatorice a colectivelor sătești Re- 
'colta.

Chemarea Ia întrecere a colectivului Recolta Bosanci își în
dreaptă atenția în deosebi spre următoarele :

— participarea unui număr cît mai mare de tineri și tinere 
membri ai colectivelor sătești, la Spartachiada de vară; <

— amenajarea unor noi baze sportive și procurarea de materia- C 
le și echipamente prin folosirea resurselor proprii; r

— angrenarea unui număr cît mai mare de sportivi în activi- î 
tatea cultural-artistică a căminelor culturale; (

După cum se vede, această chemare la întrecere cuprinde obiec- g 
tive deosebit de importante și, fără îndoială, înfăptuirea lor va mar- j 
ca noi pași înainte pe drumul dezvoltării activității sportive sătești. J 
Este de dorit ca aceste chemări la întrecere să constituie un exem- \ 
piu și un stimulent pentru îmbunătățirea muncii sportive în întrea- ) 
ga țară. \

îndrumarea și sprijinul permanent al organelor de partid și de r 
stat, aportul cît mai 
interesul maselor față de sport 
ale mișcării sportive de masă

comune a cel puțin patru echipe sportive în fie-

din patria noastră.

i consistent al activiștilor sportivi, dragostea și X 
Ță de sport — iată chezășia viitoarelor succese /

Înalta prețuire a
Radu Hutan, Emeric

(Urmare din pag. I)

activității antrenorilor
Vogi §i Ștefan Petrescu

Pentru Emeric Vogi, unul dintre 
cei mai vechi internaționali ai fot
balului romînesc, sportivul care 
odinioară era considerat printre 
cei mai buni half-centri din 
ropa, activitatea de antrenor a 
semnat o aplicare a calităților 
vedite ca sportiv : pasiune și
tere de muncă, dorința de a ști 
cit mai mult și multă, multă mo
destie. Ștefan Petrescu, unul din
tre pionierii atleticii grele în Ro- 
mînia, omul care a luptat o viață 
întreagă pentru dezvoltarea spor-

Eu-
în-
do-
pu-

turilor ce-l pasionează, trăiește 
acum, laolaltă cu bucuria împli
nirii dorinței sale, satisfacția re
cunoașterii unor merite indiscuta
bile.

Titlul de antrenor emerit acordat 
acestor trei vrednici
ai tineretului sportiv este o răs
plată bine meritată, un îndemn 
către noi succese; pentru 
antrenori, el reprezintă un 
lent de preț spre muncă 
verentă, spre îmbogățirea
tată a cunoștințelor de speciali
tate, pentru binele și progresul 
mișcării noastre t-porlive.

indrumăiori

ceilalți 
stimu- 
perse- 

neînce-

însemnări din R. P. Bulgaria

Cine va păși pe urmele lui Anton Kuzov sau V. Mit rev ?...
Cu această întrebare — 

însemnată discret pe 
un colț al blocnote

sului plin de note de drum 
— am pornit, căutînd răs
puns, spre impunătoarea 
clădire a școlii „Ghiorghi 
Sava Rakovschi”. Școala 
nu-mi era complet necunos
cută. Nadejda Bogdanova, 
din secția propagandă a zia

rului „NARODEN SPORT” 
îmi istorisise pe larg ,,uce
nic ta’ pe care șl-au făcut-o 
aici multi sportivi de frunte 
ai Bulgariei: Anton 
Svetoslav Hristov, 
Nicola Slavcev.
V. Mîtrev... 'Dar,
Cine sini cei care se pregă
tesc să devină maeștri ai 
sportului? Cine îi va urma 
talentatului schior V. Mi- 

trev sau rutinatului jucător 
de baschet A. Ktszov ?

In cele cit ev a ceasuri am 
găsit răspuns la toate aces
te întrebări-. .

Kuzov, 
Neicev, 

Nene ev, 
acum ?

Ploaia ne-a jucat și de 
data aceasta o festă. 
Soarele, apărut pentru 

citeva clipe prin pătura 
deasă a norilor, ne-a pără
sit imediat. Lecția de edu
cație fizică nu se mai pu
tea ține în curtea școlii. Ne 
resemnăm și pășim în spa
țioasa sală de gimnastică. 
Mărturisesc că m-a intere
sat mai puțin moderna sală 
de gimnastică și ținuta ire
proșabilă a elevelor și a e- 
levilor, pentru că aveam o- 
cazia să mai răspund unei 
întrebări pe care am auzit-o 
de multe ori și în școlile 
noastre : ,,Din cîte părți se 
compune lecția ?“ Iată de 
ce mi-am notat aproape în
treg programul lecției, pu
țin modificat de neprevăzu
ta... ploaie: 1. partea in
troductivă (cu exerciții de 
atenție și enunțarea proble
melor lecției) 2. partea 
pregătitoare (10—12 minu
te) cu prilejul căreia s-au 

făcut exerciții în funcție de

lecția de bază (sărituri in 
înălțime) 3. partea de bază 
și 4. încheierea. Interesant 
ar fi, poate, și faptul că 
toate lecțiile de educație fi
zică cuprind, în mod obliga
toriu, dansuri populare. 
Dar, ora s-a sfîrșit și cei 
doi profesori de educație 
fizică se oferă să ne facă 
cunoștință cu alte aspecte 
ale sportului din această 
școală.

In fa 
năr 
lui: 

rească 
în ajun

n fața noastră, un tî-
Numele 
O fi- 

Doar 
cunoscusem 

pe Dragomir Mateev, recto
rul Institutului de cultură 
fizică din Sofia. Da. Noul 
nostru interlocutor este fiul 
profesorului 
președintele 
sportiv. De la el și de 
doi dintre profesorii de 
ducație fizică din școală: 
1. Hristova și D. Kavaicev, 
aflăm multe lucruri intere
sante. In școala s Ghiorghi 
Sava Rakovschi", din, 705

eleu. 
Mateev. 

tresărire!
îl

Mateev șZ... 
colectivului 

la 
e-

elevi doar 16 sini scu
tiți de orele de educație 
fizică. Elevii și elevele 
școlii desfășoară o intensă 
activitate în secțiile de 
gimnastică, turism, atletism, 
fotbal, schi, volei, baschet, 
notație, șah și turism. Tt- 
nărul președinte al colecti
vului, Gancio Mateev, are și 
el multe lucruri de spus. 
Dar, parcă nu știe cu ce să 
înceapă. E greu să înfăți
șezi pe scurt o activitate 
aitt de bogată. In frumosul 
bazin acoperit, în sala de 
gimnastică, pe terenurile de 
baschet sau volei, pe sta
dion, sutele de elevi își 
dispută întîietatea in nenu
mărate întreceri sportive. 
Cine sînt cei mai buni dintre 
ei ? Din 
Dacă o 
despre 
Zoev și 
pre înotătorul A. Gheorghi- 
ev sau despre atleta Alina 
Stereva, n-au să se supere 
cumva ceilalți? Mai ales că 
și ei sînt fruntași la învă
țătură /

nou o dificultate, 
să amintești doar 
gimnaștii Todor 
H. Zlatareva, des-

In fiecare săptămnă, D. 
Kavaieev, A. GîuskOv, 
N. Komitska și I. Hris

tova — cei patru profesori 
de educație fizică — au un 
program de 22—24 ore. Se 
pare însă că nu-i suficient 
pentru că. în prezent. Mi
nisterul învățămîntului stu
diază propunerile priviM\ 
mărirea numărului orelor 
de educație fizică. Profeso
rii sînt prezenți și pe sta
dion, pe terenurile de sport 
sau la sală unde ajută la 
pregătirea echipelor școlare. 
Și, nu odată îl întilnești în 
mijlocul elevilor pe dr. Vi- 
dev — întotdeauna însoțit 
de renumita-i servietă cu... 
fișe medicale.

...Am părăsit școala 
„Ghiorghi Sava Rakovschi" 
știind că lui Anton Kuzov, 
lui Svetoslav Hristov și al
tor sportivi fruntași le vor 
urma sute de tineri și ti- 
nere la ale căror începuturi 
mă bucur că am outut fi 
martor într-o dimineață de 
sfîrșit de aprilie...

D. GIRLEȘTEANU



O victorie categorică și explicațiile ei
Pe marginea succesului echipei de volei Dinamo București

Pentru cei mai mulți dintre pa- 
sioniații și specialiștii voleiului 
victoria echipei feminine Dinamo 
București în campionatul repu
blican părea aproape sigură și 
doar un accident ar fi împiedi
cat-o să piardă titlul de cam
pioană a țării. Aprecierea aces
tora, ca și a noastră de altfel, 
s-a dovedit a fi exactă, deoarece 
dinamovistele 
cucerit titlul de cele mai bune 
jucătoare ale țării, dar, în plus, 
din' cele nouă meciuri susținute 
nu au pierdut nici unul și au 
cedat doar UN set, 
trebuie să recunoaștem, este 
performanță poate unică în istoria 
unui campionat național.

La prima vedere s-ar părea că 
această categorică superioritate 
a fost realizată numai datorită 
efectivului valoros de jucătoare 
de care a dispus echipa. Este 
foarte adevărat că echipa Dinamo 
numără nu mai puțin de șapte 
din componentele loturilor repu
blicane A și B. Reala explicațiea 
victoriei se datorește însă în pri
mul rînd seriozității cu care toate 
echipierele au înțeles să se pre
gătească, să-și ridice măiestria, 
sportivă, să asculte de sfaturile 
antrenorului Gh. Constantinescu.

Echipa Dinamo a devenit cam
pioană și și-a impus atît de ca
tegoric superioritatea pentru că 
antrenorul Gh. Constanținescu a 
știut să formeze un adevărat co
lectiv, combativ în toate meciu
rile, închegat, cu o remarcabilă 
putere de luptă. Dinamo a luat 
în serios toate meciurile și a 
făcut o adevărată demonstrație 
de cum se joacă volei. Plasamen
tul judicios, blocajele prompte și 
apărarea din linia a Il-a au func
ționat ireproșabil tocmai dato
rită forței colectivului. Iar în atac 
s-a căutat ca fiecare jucătoare 
să fie folosită în cele mai bune 
momente, în așa fel îneît adver
sarele au fost întotdeauna sur
prinse, neștiind care din atacantele 
dinamoviste va trage. Formația 
campioană a practicat un joc viu, 
spectaculos, cu pase rapide, lovi
turi de atac surprinzătoare, cu o 
apărare impenetrabilă.

Adresăm echipei feminine

nu numai că au

ceea ce,
o

'O- Xv&Mb

Miine Ia Gorizia'

IntHnirea internațională de baschet dintre echipele 
de tineret ale 0. P. R. și Italiei

Mîine seară, reprezentativa mas
culină de tineret a țării noastre 
susține al doilea îneci din ..ca
riera” sa, întîlnind în ora;ul Go
rizia (lingă Triest) echipa Italiei. 
Lotul de tineret al țării s-a pregă
tit cu multă atenție în ultimele 
săptămîni și a manifestat o formă 
din ce în ce mai bună, iar ultima 
verificare — efectuată joi seara 
în compania echipei naționale A 
(rezultat 49-38 pentru A) — a 
ilustrat progresele tinerilor noștri 
baschetbaliști. Prima lor înltilnire 
internațională s-a desfășurat la 
29 martie, ia București cu echipa 
de tineret a Bulgariei. Faptul că 
oaspeții au folosit cî(iva jucători 
care au participat ța Olimpiada 
de la Melbourne, nu a Împiedicat 
echipa țării noastre să aibă o 
comportare foarte bună, pîerzînd 
in fata unei formații mai rutiiate 
cu 56 63 (27 28).

Echipa R. P. Romîne a plecat 
ieri dimineață cu avionul 
Gorizia. Au făcut deplasarea :

delea. Barau, Borcescu, Paraschi- 
vescu, Nosievici, Dîrjan, Pruncu, 
Albu și Buzan, sub conducerea 
antrenorului prof. Al. Popescu.

Intense pregătiri au făcut și ti
nerii jucători italieni, care s-au 
antrenat sub supravegherea an
trenorului federal Carmino Para
tore. Formația echipei de tineret 
a italiei va fi alcătuită din urmă
torul lot: Motto, Vulpatti, Norii* 
Pianel'o, Conți, Rochi, Sarti. Sol- 
lia, Galli, Bertini, Bugga, Lam- 
berti.

întrecerea se va desfășura du- 
miacă seara în sala din Gorizia 
și va fi condusă de arbitrii Chout 
ard (Elveția) și ÂVeber (R. Ceho
slovacă).

Adresăm echipei feminine de 
volei cuvenitele felicitări și îi do
rim ca în viitoarele competiții să 
se prezinte la fel de bine pregă
tită, asigurîndu-și astfel perfor
manțe din ce în ce mai frumoase 
iar lotului reprezentativ elemen
te de nădejde.

D. STANCULESCU

E,.opa feminină de volei Dinamo București, campioană repu
blicană pe anul 1957: de la stingă la dreapta, sus: Gh. Constan- 
tinescu (antrenorul echipei}. Elena Răzvanță-Florea, Maria Păun, 
linela Pleșoianu. (căpitana echipei). Cornelia Moraru, Doina Ivă- 
nescu, Florina Teodorescu, Sonia Col ceriu; jos: Victoria Herișart. 
Maria Pintea. Eugenia Metopadov.P--------------- -------- --- ---

I Noutăți in legătură cu desfășurarea
„Cupei Europei

Cu ocazia campionatelor șco
lare de gimnastică desfășurate 
săptămina trecută la Ptoești am 
întî'.nit-o pe profesoara Eliza Ne- 
de’.covici care îndeplinea, la a- 
ceastă competiție, funcția de ar
bitră principală. Cum ea face par
te din comisia de organizare a 
„Cupei Europei”, ne-am bucurat 
de... întîmpiare, deoarece ne în
lesnea posibilitatea de a cu
noaște unele amănunte în legă
tură cu desfășurarea acestei im
portante întreceri.

Iată ce am aflat:
„Organizarea și desfășurarea 

„Cupei Europei" se deosebește de 
celelalte concursuri care au avut 
loc în țara noastră, in primul 
rînd sistemul de desfășurare per
mite publicului spectator să vadă 
la lucru de două ori în aceeași 
zi pe cele mai bune gimnaste 
din competifie. Și iată cum: di
mineața se va lucra la toate a- 
paratele, pentru stabilirea ordinei 
în clasamentul individual compus. 
In acest fel, la ora primului se 
va putea cunoaște câștigătoarea 
cupei (campioana absolută) și ie
rarhia celor mai bune gimnaste 
participante la „Cupa Europei"c 
După-amiază, cele mai bune gim
naste la fiecare aparat (după cla-

0 „METODĂ” NOCTURNĂ DE ANTRENAMENT
Antrenorul echipei (Francisc Mo
rtis) și responsabilul secției de 
handbal a colectivului Energia (ing. 

Mculescu) și-au dat seama (cam 
tîr>iii...) că' „metoda” nu poate 
decît să aducă echipa acolo unde 
de fapt o și adusese: pe ultimul 
loc în clasament

Consecința acestui fapt a fost 
imediata suspendare a jucătorMor- 
„cercetâtori”, care — supărați de 
„lipsa de înțelegere” față de înal
tele lor preocupări, manifestată de’ 
către antrenor și conducător — 
au căutat să protesteze vehement. 
Și în discuțiile iscate cu acest 
prilej lucrurile 
muri, o parte 
con vin gîn du-se

gNOTf CRITICE

De curînd, la Făgăraș, un colec
tiv format din cîțiva jucători de 
handbal ai echipei din localitate — 
care, după cum se știe, participă 
la campionatul categoriei A, unde 
luptă din greu să. evite ultimul loc 
— a făcut o senzațională desco
perire. După lungi și obositoare 
cercetări (veți vedea mai departe 
că pentru unii din „cercetători” lu
crările au fost și - costisitoare)' ă- 
cest colectiv a descoperit legătura 
strînsă care — zic jucătorii — ar 
exista între jocul de rummy și cel 
de handbal. Trebuie să recunoaștem 
că descoperirea iese din comun!

Tocmai pentru a- 
ceasta am solicitat 
corespondentului 

nostru din localita
te, Valentin Lazăr, 
unele amănunte pe
care le-am primit zilele acestea. 
Astfel că astăzi sîntem în măsură 
să informăm pe cititori din cine se 
compune colectivul care a elaborat 
„metoda”: frații Tischler, Schneider, 
Șelaru, Stoica, Chiujdea, Rcimesch 
și Gross, ultimul punînd la dispo
ziția celorlalți și camera lui pentrif- 
ca „lucrările” să se poată desfă
șura în cele mai bune condițiuni. 
Activitatea colectivului se ducea, în 
special, noaptea, iar ziuă „cercetă
torii” nu se mai prezentau la locu
rile de producție. Intre timp, ceilalți 
jucători, în așteptarea rezultatului 
definitiv, au început să neglijeze 
antrenamentele, unii preiinzînd 
chiar că nu mai au nevoie de an
trenor. Și tocmai cînd „cercetăto
rii” erau gata să stabilească le
gătura dintre hand-ul de la rummy 
și hatid,..bal, s-a produs „bomba".

au prins a se ]ă- 
din „cercetători” 
că tot mai bine 
este să foloseas
că metodice obiș
nuite de antre
nament, să se ducă 
cu regularitate în 
producție, iar tim- 

1 utilizeze altfel de- 
„experiență”

pul liber să și- 
cît în jurul mesei de__ _
la rummy. Așa că de unde pînă în 
a Vil-a etapă a campionatului e- 
chipa Energia nu cîștigase nici un 
meci, în etapa a VIII-a, disputată 
la 5 mai, făgărășenii au obținut o 
frumoasă victorie, în deplasare, la 
Jimbolia.

Iată dar, că cu toate eforturile 
depuse de grupul de jucători- 
„cercetători” — eforturi care, în 
treacăt fie spus', pe unii i-au cos
tat bani grei... — sistemul lor a 
căzut baltă. Asta spre bucuria iu
bitorilor de handbal din Făgăraș 
care au văzut echipa lor revenin- 
du-și din lunga perioadă de stag
nare în care o țineau cercetările 
grupului de jucători de... rummy. 
Dar, cea mai mare bucurie a făgă- 
rășenilor a fost aceea că jucătorii 
de rummy au redevenit jucători de 
handbal, disciplinați și conștiincioși 
la^ locurile de producție.

V/

la gimnastică
dimineață)samentul întocmit de

vor evolua din nc-u, de data a- 
ceasta pentru a se stabili clasa
mentele finale la fiecare aparat, 

tn al doilea rînd. concursul va 
începe cu un singur aparat (de 
exemplu paralele) la care vor 
lucra toate participantele. După 
ce primele 8 gimnaste (desem
nate prin tragere la sorți) vor 
termina de lucrat la paralele, vor 
trece la cel de al doilea aparat, 
de exemplu la birnă. In felul a- 
cesta toate participantele vor lu
cra la toate aparatele în aceeași 
ordine (ex. paralele, birnă, sol, 
sărituri). Din momentul in care 
se va lucra la 2 aoarate vor func
ționa două brigăzi de arbitri, sis
tem care va fi menținut pînă la 
sfîrșit. Eu personal, găsesc că ar 
fi fost mult mai bine să se jl 
lucrat la un singur aparat (cînd 
oare vom mai putea vedea noi 
bucureștenii elita gimnasticii eu
ropene în sălile Capitalei noas
tre?). Dar cum F.I.G. a hotărit 
desfășurarea concursului în acest 
fel, firește că așa se va proceda".

— Dacă se va lucra continuu 
la două aparate, cern se va re
zolva problema încălzirii?

— încălzirea se va face în sala 
Floreasca II. Gimnasta va veni 
gata încălzită și va intra direct 
in concurs. Și acesta este un fel 
nou de a concura întrebuințai 
pentru prima oară în (ara noas
tră (în străinătate așa se orga
nizează toate concursurile inter
naționale). Aceasta va face din 
sala de gimnastică o imensă sce
nă și din gimnaste adevărate... 
balerine.

— Deci ca spectacol, concursul 
poate primi nota 10. Dar cum ne

vom putea da seama de mersul 
întrecerii?

— Firește, ne-am gîndit ți la 
această problemă. Astfel, s-au 
confecționat panouri pentru fie

care aparat. Aceste panouri vor 
oglindi situafia la aparatul res
pectiv în fiecare moment. Vom 
putea urmări clipă de clipă si
tuația primelor 6 gimnaste la fie
care aparat și prin aceast i inte
resul publicului pentru întrecerea 
propriu zisă se va mări. De ase
menea ne gindim (dar nu e încă 
precis) la confecționarea unui pa
nou care să oglindească situafia 
în clasamentul general (diminea
ța) după fiecare aparat.

— Acest .lucru cere însă 
sistem rapid de calculare, 
putea rezolva și această 
blemă?

— Da. Pentru secretariatul
nic au fost desemnați oameni 
competenti, care vor reuși, cred 
că tot pentru prima dată, ca 
odată cu terminarea ultimei exe
cuții să se cunoască ți clasa
mentele finale.

NEDELEA (R.P.R.)
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Semifiralele caflWtâ&ui
știința București conduce detașat 

(27'/: pct.) în grupa de la București, 
înaintea ultimei runde, care sa dis
pută azi dimineața. Pentru tocul doi 
aspiră Energia Craiova 22 pct. (joacă

& 
Voința_ București 2V/t _P«\ (eu FI.

FL roșie Constanța 13, Progresul Pi
tești 10, Voința Alexandria 2.

La Orașul Stalin a cîșttgat Energia

ultimul meci cu Știința Buc.)
T- • • ~ - ——** “2*"_ *—“ 
roșie^Const.). Urmează în clasament:

<

i Reprezentativa masculină de 
baschet a Italiei, care joacă 
la 18 mai cu echipa R.P. Ro
mine. sosește în București 
miercuri seara. Vor face de
plasarea Alesinni, Constanto, 
Canna, Paoletti, PamiHio. Lu- 
cev. Gamba, Macoratti, Canu- 
ietii, Sarti, Posar, Vianellio. 
Vollpato, Nardi șî Rocchi. 

Antrenori: Nelo Paratore si 
Vittorio Tracuzzi..

Meciul Romtiia-ltalia stîr- 
nește un mare interes și în 
Hndurile sportivilor din țările 
vecine. Astfel, din Sofia vor 
participa ca spectatori jucăto
rii echipei Spartak. Este po
sibil ca duminică 19 mai 
Spartak să susțină un meci !n 
compania formafei Dinamo 
București.

rapiiăî Gân de șah pe echipe
București eu 23 pct. (din 40 posibile). 
eali£icindu-se împreuna cu Știința 
Timișoara 21. Urmeazl știința Ora
șul Stalin IT/., Știința Cluj 16, Voin
ța Tg. Mureș, FI. roșie Oradea 6.

La Bacău, £>in-cno București a în— 
registrat o victorie așteptată, cu 22'/i 
(ttln 32 posibile) înaintea Energfet 
Bloești 19, Progresul iași 17, Loco
motiva Galați 13, Progresul Suceafval 
S'/i.

Călăreți tineri 
al

Este un titlu pe care 
de multă vreme doream 
să-l dăm însemnărilor 
despre concursurile re
publicane de călărie. Și, 
iată că o discuție cu 
antrenorul de stat, Gh 
Nicolescu ne-a prilejuit 
posibilitatea de a con
semna puternica afirma
re a călăreților tineri și 
a cailor începători în 
concursul care a inau
gurat, la Craiova, bo
gatul sezon competițio- 
nal din acest an. Cea 
mai plăcută surpriză ne-a 
fost oferită cu prilejul 
desfășurării probei de 
dresaj încep cri. Cu 
una sau două excepții, 
foile de concurs n-au cu
prins pînă acum, nume 
de juniori narticipanți la 
dresaj. Dar, la Craiova, 
aceste nume n-au lipsit. 
Echipa hioică a 
ției RECOLTA 
biu a prezentat 
numeros (cinci juniori 
și o junioară: Eva Arta) 
și bine pregătit. Poate, 
viitoarele concursuri ne 
vor oferi în continuare 
astfel de surprize iar <* 
xemplul antrenorului A.

asocia- 
din Si- 
un lot

+ cai începători: principalul succes 
primului concurs de călărie

Purcherea va fi urmat 
și de ceilalți antrenori 
ai asociației RECOLTA. 
Concluzii deosebit 
îmbucurătoare pot 
trase și după desfășura
rea concursului de triat- 
lon — probă pregăti
toare — pentru cam
pionatul republican care 
va avea loc la 
Sibiu (16—19 mai), 
întrecerea rezervată că
lăreților cu cai începă
tori a prilejuit victoria 
călărețului Recer Oscar 
(Dinamo București) carr 
a terminat con
țin rezultat bun: — 49,34 
puncte. Și locul II a 
fost ocupat de un călăreț 
tînăr: D. Mihăifescu (Re
colta). Cu un final oa
recum neașteptat 
încheiat concursul 
triatlon pentru călăreți 
cu cai avansați. Tînărul 
reprezentant al asociației 
RECOLTA, A. Kadar 
(pe calul Falnic) a ob
ținut un punctaj superior 
unor călăreți cit cai 
consacrați cum af fi I. 
Oprea cu Bolero sau I 
Molnar, cu Pelinaș, cîș-

de 
fi

irsul cu

s-a
de

tigînd această dificilă 
întrecere. Performanțele 
realizata de Recer Oscar 
D. Mihăilescu și A. Ka
dar vestesc o luptă mai 
strînsă în campionatele 
de la Sibiu.

Probele de obstacole au 
continuat să scoată în 
relief buna pregătire a 
tinerilor călăreți. Din
tre juniori, cea mat fru
moasă comportare a a- 
vut-o Ion Gheorghe 
(15 ani) de la Dinamo 
P’oeș’.i, care a cîștigat, 
cu caii Bădror ș, Bar, 
primul loc în proba de 
începători și primul loc 
în proba juniorilor 
vansați. Antrenorii 
tehnicienii au multe
vinte de laudă și des
pre alți doi tineri călă
reți: St. Niederwîsser și 
M. Dorojan. Astfel de 
aprecieri pot fi făcute și 
despre Al. Longo și I. 
Adam (Dinamo Bucu
rești)' care, alături de 
Gh. Soare, au adus a- 
sociației Diramo o pre
țioasă victorie în proba 
de ștafetă.

După multe luni de

muncă în timpul iernii 
echipele hipice au pre
zentat la Craiova un 
numeros lot de cai înce- 
pători a căror evoluție 
este apreciată mai mult 
decît satisfăcătoare. DiiH 
tre ei, s-au impus în 
întrecerile din cadru-! 
primului concurs repubB* 
can Finet (Dinamo PRp 
ești), -Răsunet (Dinamo 
București), Lux (C.C.A.)v

Bucu- 
(Dinamo 
Bambus

Torent (Victoria 
rești, Sidef 
București), 
(C.C.AiJ.

a-
Și 

cu-

Sr
Din toate punctele de 

vedere, concursul de 
la Craiova a prilejuit o 
afirmare a călăreților ti- 
neri și a 
tori. Este 
realizarea 
contribuit 
ciațiile cu 
tație, majoritatea antre
norilor și tehnicienilor 
precum și Comisia Cen
trală de călărie care a 
îndrumat și a sprijinii 
munca de pregătire a 
tinerilor călăreți. Dar 
să nu ne culcăm pe lauri*

cailor începă- 
un succes la 
căruia au 

toate aso- . 
secții de echf-



la Paris, boxerii noștri au dat exsnten de Calificare pentru... Praga
Puțini spectatori încap în foto

liile bătrînei săli „Elysee Montmar
tre" din cunsocuta Place Pigalle. 
Și totuși, nu facem de loc apel la 
fantezie atunci cînd afirmăm că, 
în ciuda capacității foarte reduse 
a krenei, mii și mii de privitori 
au urmărit cu interes evoluția bo
xerilor bucureșteni la Paris. In
tr-adevăr, ecranele aparatelor de 
televiziune au redat cîteva frag
mente din întrecerea pugiliștilor 
bucureșteni și parizieni, cinste care 
'au se acordă multor reuniuni ama
toare, fie ele chiar internaționale. 
Ca să exemplificăm, ar fi suficient 
să spunem că meciul internațional 
Fran'a—Iugoslavia, disputat și el 
fer Tie r.cent, n-a fost retransmis 
la televiziune. Adevărul este că ecou
rile strălucitelor succese înregis
trate la Melbourne de boxerii ro
mîni încă nu s-au stins, creind re- 
prezentan ilor noștri, o binemeritată 
popularitate. Bine-cunoscutul cro- 
ni~ r de box Georges Peeters, șeful 
rubricii de specialitate a ziarului 
„L’Equipe", ne spunea că perfor
manța pugiliștilor romîni Ia Jo
curile Olimpice este — după cîte 
cunoaște el — fără precendent și 
reprezintă o carte de vizită mai 
ffiu:t decît recomandabilă. Aceasta 
se întîmpla dimineața. Seara, în 
r ;:g..’ ce la „Elysee Montmartre", 
boxerii romîni au avut o bună 
comportare, confîrmind așteptările 
celor care, în loc să prefere căldu
ra căminului (de fel neglijabilă în 
această friguroasă primăvară pari
ziană...) au venit să-i vadă „la lu

cru" în compania pugiliștilor galici.
Victoria echipei noastre a fost 

clară și confortabilă. Intre pugili- 
șfii bucureșteni și cei parizieni a 
existat o diferență apreciabilă, 
concretizată de altfel prin scorul de 
8—2. Selecționata Bucureștiului a 
dovedit mai multă maturitate, fi
nalitate în acțiuni, pregătire tehni
că superioară și o vitalitate remar
cabilă, De partea opusă, am aflat 
o formație tînără, decisă să se a- 
firme. Pentru aceasta parizienii au 
aruncat în luptă o mare cantitate 
de combativitate, dar energia cu 
care și-au apărat șansele s-a lovit 
de rutina reprezentanților noștri 
care, în majoritatea cazurilor, s-au 
priceput cum să întîmpine „furtu
na" și cum să scape de urmările 
ei. Am remarcat dintre boxerii bu
cureșteni pe Gheorghe Negrea, 
Mircea Dobrescu, Mihai Stoian și 
Nicolae Minireanu. Vice-campionul 
olimpic la categoria semi grea nu 
ne-a deziluzionat, terminînd în 
mai puțin de un minut „socotelile" 
cu Bernard Wecreb. Mircea Do
brescu a „stăpinit* literalmente 
ringul, siiindu-1 pe algerjanul Mo
hamed Belmeki să accepte o defen
sivă permanentă. Nicolae Mindrea- 
nu a lovit decis și puternic, recoi- 
tînd o victorie înainte de limită, 
care a făcut impresie asupra spec
tatorilor. In sfîrș’t, calm și meto
dic, ca dccbicei, Stoian l-a „pri
mit" pe Andre Hamon cu excelente 
directe de dreapta, dominîndu-1 ca 
autoritate

Au fost insă și lucruri care ne-au 
satisfăcut mai puțin Ia reprezen

Maolet eschivează in ultima clipă croșeul de drepta al lui Fiat. 
(Foto MIROIR-SPRINT Jacques Kanapa)

tanții noștri, chiar la cei mai buni 
dintre ei. De pildă, Mircea Dobre
scu, excelînd în combativitate, a 
trimis multe „serii" în blocajul 
adversarului, consummd astfel 
energie inutilă. Concludent este fi
nalul meciului- său cu Belmeki, în 
care Dobrescu a terminat oarecum 
epuizat din pricina cantității de lo
vituri aplicate adversarului, dar 
din care multe n-au n'merit acolo 
unde trebuia. Vasile Tiță, _ care 
ne-a părut la Paris în revenire de 
fermă, nu are suficientă variație în 
lovituri și, in plus, utilizează o 
gardă deschisă care — așa cum 
s-a văzut și in alte meciuri — îl 
expune ia lovituri în plin. Pentru 
a putea recolta succesele la care 
îi dau dreptul experiența și cuno
ștințele sale tehnice, greu de ega
lat la noi în tară, el are nevoie 
deopotrivă de o accentuare a com
bativității. cu scopul de a intra 
mai mult în lupta de aproape, unde 
puternicele sale croșenri pot face 
adevărate ravagii. Deși bun tehni
cian. Constantin Gheorghiu comite 
eroarea (evidentă și la alții) de a- 
„aștepta" prea mult greșeala ad
versarului, pentru a-și plasa con
trele. Aceasta nu este însă totul. 
Gheorghiu primește multe lovituri 
gratuite pricinuite tot de o exage- 
rerare a atitudinii de defensivă. 
Gheorghe Fiat cunoaște mult box, 
dar ținerile in „corp la corp", pre

cum și refuzul de a face pasul îna
poi Ia comanda „break" nu sînt în 
măsură să contribuie la spectacu
lozitatea evoluțiilor sale. Există 
însă și greșeli generale, care pot 
fi observate ia fiecare boxer în 
parte. De pildă, mulți dintre pu- 
giliștii noștri încep lupta cu timi
ditate, parcă timorați, lucru care ni 
se pare inexplicabil, dată fiind 
rutina și buna lor pregătire. Care 
este atunci explicația? Este o 
chestiune de moral și nimic altce
va. Remediul nu poate fi decît in
tensificarea muncii educative din 
partea colectivului de antrenori. 
Boxerii noștri mai comit o greșea
lă: in momentele cînd adversarul 
este in situație dificilă nu forțea
ză, lăsîndu-1 să-și revină și even
tual să refacă chiar din handicap. 
De asemenea, viteza nu este con
siderată întotdeauna un element de 
prim ordin.

Campionatele europene bat la 
ușă și colectivul de antrenori mai 
are încă de muncit pentru a-i a- 
duce pe reprezentanții noștri în for
ma maximă. învățămintele intîl- 
nirii de la Paris vor trebui studia
te cu atenție în scurtul răstimp 
care ne-a rămas la d.s. «,ziț e, ast
fel ca boxul romînesc să poată fi 
prezent la Praga în adevărata sa 
lumină. Deci antrenorul Ion Popa 
are cuvîntul! Să sperăm că și-l va 
spune ca și la Melbourne!

MARIUS GODEANU

Cnrors ds fotografii
cu teme sportive

Jn vederea participării ia ex
poziția internațională care va 
avea loc la Moscova cu pri
lejul celei de a treia ediții a 
lntîlnirilor Sportive Interna
ționale Prietenești, COMITE
TUL OLIMPIC ROMIN orga
nizează un concurs de fotogra
fii artistice cu următoarele te
me dici activitatea sjortivă' 

1. Construcții spori/ve în 
R.P.R.; 2. Sportul de masă în 
R.P.R. (parâzi sportive, cro
suri, demonstrații sportive, ac
tivitatea sportivă în școli, în
treprinderi, instituții, la țară, 
etc.); 3. Cei mai buni sportivi 
din R.P.R. (maeștrii emeriti, 
campioni și recordmeni mon
diali și europeni, maeștri ai 
sportului). Fotografiile trebuie 
să înfățișeze pe snofftivi în 
acțiune; 4. Competiții sportive 
(diverse întreceri internațio
nale și naționalei.

Se vor acorda următoarele 
premii: Premiul I 3000 lei: 
Premiul II 1500 lei; Premiul 
!:) 1000 Ici: 5 mențiuni de o- 

; noare a 500 lei: 10 mențiuni a 
250 lei.

Negativele fotografiilor pre
miate devin proprietatea Co
mitetului Olimpic Romin.

Fotografiile se vor trimite 
pînă la 15 iunie pe adresa Bi
roului de Presă al C.O.R. - 
București str. Episcopiei nr. 9 
Fotografiile vor purta lipit pe 
spate un motto. Numele foto
grafului va fi scris într-un 
plic separat închis, care va 

1 purla pe față motto-ul de pe 
fotografie

Dimensiunile fotografiilor 
admise în concurs sînt 
13X18. Se primesc fotografii 
în orice procedeu de tehnică 
fotografică (alb-negru, sepia, 
color, etc.).

Finalele campionatului 
republican feminin de baschet 

se dispută in sală
Comisia centralâ de baschet a ho

tărît ca întrecerile din cadru] tur
neelor finale ale campionatului re
publican feminin să se desfășoare 
în sala Floreasca. între 17—19 mai

Ceva despre sulițe și sulițași...
IV-a regată a „Cupei Victoria’ na-a oferit o luptă specta

culoasă și satisfacția unei victorii rominețti; Tașcu-Baras (8).
(Foto L. TIBOR)

Cupa Victoriei la yachting
ECHIPAJUL ROMIN GELES-SAGHIN 

VICTORIOS INTR-0 REGATĂ „DRAMATICĂ"
MAMAIA, 10 (prin telefon de 

la trimisul nostru). — Vîntu! 
extrem de puternic (forța 7) care 
a bătut în tot cursul jilei de joi 
și în continuare vineri dimineața, 
•a împiedicat desfășurarea cehei 
de a opta regate a concursului 
internațional de pe lacul Siut- 
ghiol în acest răstimp, și în pius 
a avariat parte din snipeurHe a- 
costate. Azi (n.r. ieri) către prînz 
rafalele au mai scăzut în inten
sitate dar s-au menținut la o 
tărie destul de mare (4—5), star
tul fiind anrînat de câteva ori. 
In fine, plecarea in această cursă 
poate fi dată către ora 16 și e- 
chipajul polonez Tazbir-Mihalski 
are un start mai bun și ia con
ducerea. Peste puțin se produce 
un eveniment care ar putea să 
fie hotăritor pentru soarta con
cursului. La snipeul al cărui ti
monier este Mircea Dumitriu se 
rupe catargul și velistul nostru 
fruntaș este obligat să părăseas
că regata. După citeva minute, 
încă două echipaje, conduse de 
polonezii Malișevski și S'ojevski, 
se retrag din cursă din cauza 
aceluiași lucru. Tot pe prima 
parte a întrecerii, focul (vela 
mică) echipajului Jugoslav Ivan- 
cic-Videka, se rupe dar el poate 
continua întrecerea.

După prima tură fruntașii cla
samentului general, Tazbir-Mihal
ski, pierd conducerea. In schimb 
veliștii romîni Nour-Predescu ob- 
■jțtn o poziție favorabilă, depășesc 
cu vînt de pupă 4 adversari și
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trec în frunte. Ei nu se pot men
ține insă in această poziție pen
tru că achipajul Energiei, Geles- 
Saghfn, cu o tactică foarte bine 
adecvată, îi depășește, se distan
țează continuu și cîștigă cu mare 
avans: 1. Geles-Saghin (Energia) 
1180 p.; 2. Knejevici-Marusici
(R.P.F. Iug.) 879 p ; 3. Kozmina- 
Maras (R.P.F. Iugoslavia) 703 p.; 
4. Costescu-Viespescu (Marina 
A.V.S.A.P.) 578 p. etc.

Regata a cerut din partea con- 
curenților eforturi deosebite. Va
lurile mari de pe lac au dezechi
librat de multe ori ambarcațiu
nile, au udat în permanență echi
pajele și i-a obligat pe secunzi să 
scoată continuu apa din snipeuri. 
Cu atît mai valoroasă, în aceste 
condițiuni, apare victoria veliști- 
lor romîni Geles-Saghin care prin 
succesul lor au făcut un salt de 
trei lccuri în clasamentul gene
ral. De remarcat că unul dintre 
echipajele rominești fruntașe Taș- 
cu-Baraș a făcut o cursă foarte 
reținută din cauza catargului slă
bit. Clasament general individual:
I. Tazbir-Mihalski (R. P. Polonă) 
5340 p.; 2. Dumitriu-Lungu (E- 
nergia) 4625 p.; 3. Geles-Saghin 
(Energ.) 4550 p.; 4. Costescu- 

Viespescu (Marina A.V.S.A.P.) 
4261 p.; 5. Tașcu-Baraș (Marina 
A.V.S.A.P.) 4254 p. Clasament 
pe echipe: 1. Marina A.V.S.A.P.
II. 641 p.: 2. R. P. Polonă 10.792: 
3. Energia 10.494: 4. R.P.F. Iu
goslavia 10.299. S-a hotărît ca 
sîmbătă, pe un traseu redus, să 
se dispute ultimele trei regate, 
ale concursului.

RADU URZICEANU

Discut înd despre atletism 
și pun înd punctul pe ,,i“

Anul 1956 s-a încheiat cu rezultate bune pen
tru suiițașii noștri fruntași. Sulițele au
pornit din miinilc lor mai puternic decît

in anii precedenți și nu de puține ori au trecut
linia celor 70 m. Cauzele care au produs saltul
valoric sînt, după părerea mea următoarele:

1. maturitate (sau experiență) atletică dobin- 
dită de aruncători;

2. o dezvoltare accentuată a calităților fizice 
ale acestora;

3. apariția sulițelor noi.
Dacă primele două cauze sînt de la prima 

vedere înțelese de oricine (deoarece au fost și vor 
fi valabile oriei nd pentru un aruncător), ultima 
cauză ar putea constitui un prilej de înțelege
re echivocă — de aceea găsesc de cuviință că 
este bine să fie discutată.

Este necesar să ne amintim că la „poarta" ce
lor 70 m. s-a „bătut" mult timp pînă cînd în 
octombrie 1956 au apărut pentru prima dată la 
noi în țară noi tipuri de suliță (sulița lui Tîbu- 
lenco și cele 3 sulițe tip Held importate de 
C.C.F.S.). Incepriid cu a- 
ceastă dată granița mult 
visată a fost trecută de 
3 atleți, iar alții și-au 
îmbunătățit simțitor per
formanțele. Se naște în
trebarea următoare: toți aruncătorii fruntași de 
suliță din R P.R. au obținut forma sportivă maxi
mă atunci cînd au intrat in posesia unor astfel 
de sulițe ? Ar fi o coincidență mult prea bizară. 
Părerea mea este că forma sportivă au avut-o 
(unii mai devreme, alții și mai devreme și cu 
fluctuații) și și-au menținut-o pînă la ultimele 
concursuri ale lunii noiembrie.

Cu toate acestea se poate vorbi categoric de 
saltul valoric al performanțelor din ultima pe
rioadă (octombrie-noiembrie), salt datorit suli
țelor apărute. Justificarea o găsim în superiorita
tea calităților aero-dinamice pe care le prezintă 
aceste sulițe față de cele finlandeze cu care se 
aruncă de obicei. Diferența constă în următorii 
factori, care reies din forma ei de construcție:

a) o suprafață portantă (de sustentatie) mai 
mare cu aproximativ 12 la sută față de sulița 
finlandeză, și x

b) centrul de greutate dispus la distanța maxi
mă prevăzută de regulament — adică la 110 cm.; 
față de 103—104 cm. constatat la sulițele fin
landeze.

Nu vom analiza aici „secielul" zborului atît 
de lung al sulițelor moderne (cei interesați 11 
vor găsi în Caiete de Atletism Nr. 3/1957) și 
mai bine să urmărim ce . năzdrăvănii" au mai 
făcut acestea.

Multă fericire a produs apariția lor în rîndu-

rile sulițașilor! Dar ce păcat că au fost numai 
trei sulițe. Trei Doamne... șî două s-au rupt! 
(Trebuie să recunoaștem însă că s-au rupt pe 
cîmpui de bătălie în jurul „paralelei" 70 m„ așa 
că ele și-au făcut datoria).

Așa stind lucrurile, s-ar crede că singura su
praviețuitoare, în (ara noastră, n-o să reziste 
nici ea prea mult la desele atacuri care au și 
început. Cei interesați salvează însă situația 1 
Suiițașii de la I.C.F., împreună cu antrenorul lor, 
concep copii fidele în calitate și devin abili con
structori de sulițe moderne. Materialul brut? 
O nimica toată: lemn de brad, din bețe de 
steag. Uneltele de lucru: o rindea și glansspa- 
pier Celelalte elemente de ordin tehnic de con
strucție sînt date în articolul despre .Sborul suli
ței" din Caiete de Atletism Nr. 3.

La primele concursuri de suliță din anul acesta 
s-au putut vedea astfel de sulițe. Surprinzător de 
interesante apar in aspectul lor exterior. Colori
tul lor se aseamănă cu niște „bețe de maroco". 
Dar să nu se creadă că o fantezie nerațională 

a îndemnat constructorii 
la aceasta, ci următoa
rele fapte: 1. lipsa unor 
culori mai adecuate (sînt 
vopsite cu skiwa-lak. gal
ben și roșu), 2. nece

sitatea acoperirii porilor lemnului pentru a-i da 
luciu (element aerodinamic); 3. cele 2—3 inele 
de vopsea diferită de cea de bază prezintă senza
ției vizuale avantajul unei manevrări a suliței cu 
un control mai puternic în planul dinainte-îna- 
poi (aici intervine iluzia optică a scurtării seg
mentului de lemn de la manșon la virf) și 4. 
materialul (sulița) se prezintă ca intr-o „haină 
de sărbătoare"... ceea ce dă poftă de lucru atle- 
ților. (Trebuie menționat că aceste sulițe sînt în
cadrate perfect în prevederile regulamentului in
ternațional de atletism).

Așa dar, sulițele moderne se pot caracteriza 
sub aspectul celor două avantaje; a. de ordin 
aero dinamic și b. de ordin moral, psihic.

Ca o recomandație utilă pentru atleți și an
trenori este să-și încerce talentul in construirea 
de sulițe noi — iar ca o părere personală că 
cei competenți trebuie să urgenteze intervențiile 
la fabricile din Sibiu și Reghin să nu mai pro
ducă sulițe de tip vechi și de o calitate atît de 
proastă.

Rezolvindu-se aceste lucruri se pot aștepta re
zultate și mai bune de la aruncătorii de suliță 
din țara noastră.

T1TUS TATU
asistent ia catedra de atletism a l.C.F.
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de volei

și jocurile internaționale,Despre „Cupa Primăverii^
dar mai mult desore arbitraj!...

„CUPA PRIMĂVERII" își con
tinuă miine firul desfășurării, în 
mijlocul unui interes destul de 
pronunțat, cu o ser.e de jocuri mai 
mult sau mai puțin echilibrate, în 
orice caz, cu perspectiva de a oieri 
spectacole agreabile.

După această etapă, a doua din 
returul competiției, „Cupa Primă
verii" își va întrerupe desfășurarea 
pînă în iunie pentru a face loc pri
melor întîlniri internaționale in- 
terțări ale anului : Romînia B— 
Polonia B, Romînia—Anglia (ti
neret), Belgia—Romînia și dubla 
partidă U.R.S.S.—Romînia.

Apropierea acestor importante 
jocuri internațaanale ne au rea

mintit un aspect legat de activi
tatea competițională și de arbi
traj.

Jocurile de mîine vor ocaziona 
întreceri dîrze pentru clasament, 
întreceri care în ultimă anailiză 
înseamnă eternul duel dintre atac 
și apărare. La început, cînd echi
pele de fotbal erau alcătuite din 
10 înaintași și un singur apărător 
(portarul), scopul (marcarea go
lurilor) era atins mai repede și 
rămînea doar o singură problemă 
de rezolvat: cine marca mai multe 
goluri. Cum însă, întotdeauna una 
din echipe marca mai multe decît 
cealaltă, s-a născut ideea apărării 
și scoțienii au fost aceia care au 
trecut la organizarea apărării, re- 
trăgînd doi înaintași în fața por
tarului In felul acesta și con ți
nu înd evoluția jocului de fotbal, 
s-a ap.îs treptat-treptaf la formația 
actuală a urei echipe de fotbal: 
un portar, trei fundași și doi mij
locași, A PARAREA, și cinci îna
intași ATACUL, cele două mari 
compartimente care se înfruntă 
maneni cu mijloace tehnice și tac
tice mereu perfecționate.

In această rivalitate dintre 
două compartimente — în care a- 
vantaiul a lost cînd de partea u- 
nuia. cînd de partea altuia — în 
prezent, datorită sistemului de joc 
in „M. apărarea are... inițiativa, 
în timp ce atacul este în continuă 
căutare de mijloace cît mai va
riate pentru străpungerea sistemu
lui defensiv. De sigur, este vorba 
în primul rind de mijloace tehnice 
și tactice, dar — deopotrivă— ș» 
de cele fizice și morale.

In dezvoltarea „bătăliei", un rol 
important il joacă arbitrajul.. 
Faptul este cunoscut și nu mai 
are nevoie de argumentare. La fot
bal ca și în alte sporturi, arbitra
jul contribuie direct la progresul 
jocului, dar tot așa de bine poate 
constitui o Irînă în calea acestui

progres. Un arbitrai bun, în spi
ritul și litera regulamentului, larg, 
favorizind dezvoltarea unui joc 
continuu, dinamic și atletic, pe de 
o parte, va constitui o îndrumare 
pentru jucători și spectatori — 
deci, va servi de minune rolul edu
cativ, — iar, pe de. altă garte, va 
însemna o contribuite importantă 
la dezvoltarea fotbalului, 
trivă un arbitraj 
plin de șovăieli, 
sonale .lipsit de 
curaj, nu numai

per-

celc

Dimpo- 
îngust, mecanic, 
interpretări per- 
aiitoritate și de 
că va face un 

prost servici fotbalului, nu numai 
că va „strica* o partidă de fotbal 
Și va îndruma greșit jucătorii, dar 
va pune echipele în- situații neplă
cute în hitîlnirile internaționale. 
Pe apărători îi încurajează în joc. 
dur și chiar neregulamentar, pe 
înaintași ii determină să renunțe 
la luptă, să foace prudent.

O serie de arbitri romîni, prin
tre care chiar fruntași — cum 
sînt P. Badea, Al. Toth, C. Po
pescu etc. — - nu sînt prompți în 
sancționarea infracțiunilor în su
prafața de pedeapsă, fug de ase
menea decizii cum spune o zicală 
populară ca „dracu* de tămîie". 
Lipsa de curaj—principala cauză 
a celor mai multe greșeli de arbi
traj — Influențează jocul, viciază 
rezultatele și îndrumează greșit 
pe jucători, spre un joc neregula
mentar, care fiind nesancționat de 
arbitrii noștri, apare ca regulamen
tar așa cum a reieșit mai ales în 
jocurile din „Cupa Primăverii*. 
Popa (Dinamo), de pildă, va mai 
încerca și altă dată să facă ceea 
ce a făcut duminică lui Boitoș (FI. 
roș.e Arad) in careu, pentru că 
arbitrul Șt. Constantinescu și alții 
nu au curajul să sancționeze faul
turile în careu. La primul meci 
internațional, însă, condus de un 
arbitru străin, Popa și echipa sa 
vor avea de suferit.

De asemenea, duritățile, jocul pe
riculos și violent al unor apără
tori sînt urmarea arbitrajului to
lerant, lipsit’ de autoritate. „Tăl
pile",săritura asupra adversarului, 
atacul cu ambele picioare, împin
gerile, folos;rea mîimii, etc. sînt 
interpretate ș’ tratate în fel și chip 
de unii arbitri.

De aici rezultă o altă lipsă: 
interpretările subiective, personale 
ale arbitrilor. Aceeași infracțiune 
(același fault sau holds) într-un 
fel este apreciată și sancționată 
atunci cînd se întîmplă intre cele 
două suprafețe de pedeapsă și înalt 
fel atunci cînd este comisă în su
prafața de pedeapsă deși, regula-

mentul este foarte limpede: orice 
abate'e prevăzută de art. 12 
(greșeli și incorectitudini) se pe
depsește cu 
te; ent în ce 
produce, cu 
pentru cele 
de pedeapsă
la 11 m. Mai mult. Unii arbitri 
sancționează un fault, de pildă, 
alții nu. Intr-un fel este apreciat 
jocul cu corpul, bărbătesc, de că
tre Schulder sau Badea, în alt 
fel de Al. Toth sau de Ad. Varga.

Această diversitate de decizii în 
arbitraj are un dublu efect și lu
crul acesta trebuie să 1 înțeleagă

lovitură liberă, indi- 
parte a terenului se 
singura deosebire că 
comise în suprafața 

se acordă lovitură de

Iată 
găsi 
țiile m ___ _______
să Se întîmple chiar în cursul a- 
p-opiatelor întîlniri de care vor
beam la începutul acestui articol, a

Unitate in interpretarea și apli-1 
carea regulilor de joc, un vechi J 
deziderat al fotbalului nostru, ca ț 
și adaptarea arbitrajului prin pre- 9 
cizările aduse regulamentului, la | 
cerințele 
spiritului 
trilor — 
devină o 
fotbalului.

cum echipele 
în dezavantaj 
străine, lucru

noastre se pot 
lată de forma
care e posibil

noi ale fotbalului, întărirea 
de răspundere al arbi- 

toafe acestea trebuie să 
rea li late. O cer interesele

petre gațu

)

I 
li

Sînt sancționați cu avertis
ment public, trecut m foile cali
ficative. următorii:

— ELENA ROMAN (Voința 
Sibiu) pentru atitudine nesporti
vă Ja meciul Progresul Bucureștf- 
Voința Sibiu.

_ — ANA SUSAN (Flamura ro
șie Cluj) pentru atitudine ne
sportivă la meciul Flamura roșie 
Cluj-Voința Sibiu.

— Antrenorul MILORAD KOIN 
(Știința Timișoara) pentru atitu
dine nesportivă repetați și pentru 
atitudine total necorespunzătoare 
la meciul Știința Timișoara-Știința 
Arad

— Deoarece sala U.T.A. din 
Arad s-a dovedit necorespunză
toare pentru a găzdui meciuri de 
categoria A i se retrage omolo
garea pentru jocuri de campionat 
republican.

— Deoarece nu au fost asigu
rate condițiile de desfășurare nor
mală a jocului, din care cauză 
s-a ajuns la influențarea discută
rii meciului Știința lași-Progresul 
I.T.B., se dă meci pierdut cu 
0—3 echipei Știința Iași. Pentru 
viitorul campionat 1 se ridică drep
tul de organizare pe timp de trei 
etape.

— Pentru atitudine nesportivă 
la meciul Știința lași-Pre-țresul 
I.T.B., antrenorul TEODOR BA- 
LOȘ (Progresul I.T.B.) este sanc
ționat cu avertisment public 
cut în foaia calificativă și cu 
minerea în categoria a ll-a 
clasificare ca antrenor.

— Considerînd că cei 
membri ai comisiei centrale,
RI SEGAL și NELU DANIEL, 
nu au luat măsurile necesare bu
nei desfășurări a meciului Știința 
lași-Progresul I.T.B. dînd do
vadă de local patriotism s-a 
propus C.C.F.S/C.M. înlccmrea 
lor din comisia centrală de volei.
BIROUL COMISIEI CENTRALE 

DE VOLEI

Ire- 
ră- 
de

doi 
HA-

cu
se

Un atac neregulamentar: Onisie, surind să respingă mingea 
capul, s-a sprijinit cu cotul de adversar. O asemenea greșeală 

pedepsește (fază din jocul C.C.A. — Recolta Tg. Mureș)
(Foto L. TIBOR)

AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE DE FOTBAL 
PENTRU APROPIATELE JOCURI INTERNATIONALE
Ânisenorul de stat Gh. Popescu despre meciul Grerâ-lugoslavia

(Urmare din vag I)

stingă Papazoglu a preluat pos
tul de half al lui Kotridis, iar 
halful dreapta Dermatis și extre
ma dreaptă Polihroniu (care joacă 
de fapt half) au completat linia 
de mijlocași. In atac, grecii au 
jucat doar cu tr»i oameni: interul 
dreapta Nestoridis, centrul Ijandis 
(un jucător de genul lui Ene I) 
și extrema stingă Panakis, toți 
trei plasați spre stînga. In mod 
constant, grecii au jucat după for
mula 1—4—3—3. In principal, ei 
au căutat să acopere tot centrul 
terenului din fața porții și au reu
șit, marea majoritate a atacurilor 
iugoslavilor eșuînd aici, în fața 
„zidurilor" multiple din fața por
ții. E drept că și iugoslavii — 
care în genere au jucat slab — 
au greșit aglomerînd jocul pe cen
tru și în general, jucînd prea 
lent; dar nici grecii nu au ieșit 
din apărare chiar atunci cînd iu
goslavii s-au retras, invitîndu-i... 
la atac. In schimb, grecii au răs
puns cu contraatacuri rapide și 
viguroase, avînd mereu aceeași 
direcție: stînga (pe dreapta nu 
era nimeni...). Grecii au fost în 
dificultate doar în prime’.e minute 
cînd, nefiind încă organizați în 
sistemul defensiv pregătit, iar iu
goslavii au atacat mai mult pe 
aripi, erau să primească două go
luri.

„Ceea ce am reținut în princi
pal la greci s-ar putea rezuma la 
următoarele: practică sistemul de
numit „beton", grație unor apără
tori bine lăcuți, duri și chiar foar-

te duri (Ar.ghelopoulos, fundașul 
stingă); contraatacă rapid și vi
guros. ceea ce poate fi eficace în 
cazul unor neatenții; înaintașii a- 
tacă permanent pe apărătorii ad- 
verși atunci cind au mingea; ju
cătorii greci sint foarte iuți, foar
te rezistenti, au detentă excepțio
nală și luptă in aceiași ritm susți
nut timp de 90 de minute.

„Contra manierii lor de joc cred 
că se poate lupta numai prin a- 
tacuri în combinații pe aripi, evi- 
tînd pe cit cu putință jocul pe 
centru, în pase la om, efectuate 
rapid, fără driblinguri (grecii re
vin imediat în atac), dar cu ac
țiuni individuale în faza finală 
a acțiunilor, care trebuiesc con
cretizate prompt, pentru a evita 
revenirea în atac a apărătorilor. 
Pentru aceasta va fi nevoie să 
ne pregătim jucătorii în mod spe
cial din punct de vedere fizic și 
moral. Contra Greciei trebuie ju
cat cu foarte multă combativitate 
timp de 90 de minute și jucătorii 
trebuie să fie foarte rezistenți, să 
aibă multă forță, tenacitate, vi
teză — mai ales în execuție — și 
mult-mult calm.
CEI 18 FOTBALIȘTI ENGLEZI...

...care se vor deplasa la Bucu
rești pentru jocul cu Romînia-ti- 
neret de la 26 mai, sint urmă
torii: A. Hodgkinson, T. Hopkin- 
son (portari), J. Armfield, Al. Nor
man. G. Shaw (fundași), S. An
derson, R. Clayton, D. Edwards, 
R. Neal, T. Smith (mijlocași), .4. 
A’Court, J. Bloomfield, B. Clough, 
B. Douglas, J. Haynes, D. Kevan, 
D. Pegg și D. Stevens (înaintași).

pentru totdeauna arbitrii 
și anume că ei îi învață 1,1 

pe jucători și îndrumează la 
greșit pe spectatori. Iar e- 
Ie suportă fotbalul în ge-

odată 
noș'ri, 
greșit 
fel de 
fectete 
neral.

In mod special însă, trebuie să 
atragem atenția arbitrilor asupra 
greșitei îndrumări a jucătorilor. 
Obișnui.ndu-i cu un arbitraj îngă
duitor, lipsit de autoritate, în a- 
iara spiritului regulamentului o 
parte din arbitri (Șt. Mataîzer, 
Al. Toth, L. Israel, M. Lăzărescu 
etc. etc.) determină dezvoltarea 
urnit fotbal plin de neregularități 
și atunci cînd jucătorii noștri în- 
tîlnesc echipe străine sub condu
cerea unor arbitri de peste hotare, 
constată cu multă surprindere că 
sînt sancționați pentru infracțiuni... 
imaginare sau — pe care noi 
ne-am obișnuit să le socotim regu
lamentare. Cel mai elocvent exem
plu ni l-au oferit jucătorii echipei 
C.C.A. în turneul întreprins în 

Anglia, unde au fost sancționați 
pentru abateri care la noi nu sînt 
pedepsite, iar, adversarii lor nu au 
fcst pedepsiți pentru aoțiuni care 
la noi sînt considerate drept aba
teri, în special, în iocul cu corpul 
și atacul asupra portarului.

Iată, așadar, cum din cauza 
unor arbitraje greșite în activita
tea noastră competițională este 
influențată dezvoltarea si compor
tarea jucătorilor și echipelor noa
stre în meciurile internaționale.

COMUNICAT
• La cererea partlcipanților, I. S. 

Pronosport a aprobat ca îneepînd 
cu concursul nr. 19 etapa din 19 mai 
1957 reportul de la concursurile in 
care nu sînt buletine cu 12, 11 sau 
10 rezultate exacte, să devină succe
siv, pînă la concursul în care vor 
fi buletine cărora sa li se poată 
atribui premiile respective.

Suma afectată reportului este de 
10* • din valoarea integrală a fondu
lui de premii atunci cînd nu sînt 
variante cu 12 rezultate, 15®/. cînd 
nu sînt nici variante cu 11 rezultate 
și 205/. cînd nu sînt nici variante cu 
10 rezultate. Reporturile se afectează 
valorii integrale a fondului de pre
mii de la concursul următor.

De exemplu: la un concurs se de
pun 1.000.000 variante și nu sînt 12 
rezultate exacte. 100.090 (10®/b din va
loarea fondului de premii) se repor
tează fondului general de premii de 
la concursul următor. La con
cursul următor se depun 1.200.000 
variante și nu sînt variante 
nici cu 12 și nici eu 11 rezultate. Re
portul devine succesiv 100.000 lei de 
la concursul anterior plus 180.000 lei 
(15*/«). Deci pentru al treilea con
curs reportul va fi de 280.000 lei. 
ș. a. m. d.

♦ Premiile speciale acordate varian
telor cu „0” rezultate de la con
cursul nr. 15 (etapa din 14 aprilie) 
au revenit următorilor participant!:

Motocicleta I. J. de 350 cmc. a- 
cordată participantului eu cele mal 
multe variante cu „0” rezultate a 
revenit lui Vlădoiu Gh. din Ploești 
str. Vlad Țepeș nr. 26 cu 16 variante 
care a avut „o” rezultate (1.454 va
riante depuse).

Motocicleta Jawa de 125 cmc. 
cordată participantului următor 
cele mai multe variante cu ,,0'’

a- 
eu 

otic xiAcrx niuiic v*cti îetxiit; VU ,,U 
zultate a revenit lui larovolu Elena

Boxerii reprezentativei Krakovia 
învingători la Tr. Severin

CRAIOVA 10. (Prin 
telefon ).

Sala Victoria C.F.R. 
din Tr. Severin a 
găzduit joi seara in- 
tilnirea de box din
tre 
H-a 
iova 
tiva 
via

oaspeți-

întrecere
L. Am

il

selecționata a 
a regiunii Cra- 

și reprezenta- 
orașului Krako- 

(R. P. Polonă)
terminată cu 12—8 
în favoarea

! lor.
In prima 

' a reuniunii,
bruș (Craiova) 
obținut o categorică 
victorie la puncte a- 
supra lui V. Pona 
(Krakovia). După ce 
boxerul polonez Șt. 
Burjinski a fost nu-

a 
doua, juriul l-a de
clarat învingător la 

lui

mărat în repriza

puncte în fața
6. Popa (Craiova) 
care, lă capătul ce

lor 9 minute de lup
tă, merita cel puțin 
o decizie de egali
tate. Reprezentantul 
orașului Krakovia, T. 
Kovalski, și-a adju
decat victoria la 
puncte în meciul cu 
I. Albiș (Craiova). 
De asemenea. bo
xerul polonez J. Pas- 
laski I-a învins Ia 
puncte pe Fr. Pa2- 
mani (Craiova). La 
capătul întrecerii din
tre M. Biedl (Craio
va) și C. Malek (Kra
kovia), juriul a a- 
tribuit pe merit vic
toria 
lui Craiovei. Z. 
lesta (Krakovia) 
fost descalificat 
repriza a 
ticînd un 
donat rn
C. Bilă
La rindiri 
ioveanul C. Petre a

reprezentantu.
Bo

ci 
in 

Il-a, prac- 
box dezor- 
meciul cu 
(Craiova), 
său. cra-

fost descalificat pen
tru box neregulamen
tar in întrecerea sus
ținută cu M. Jelinski 
(Krakovia). St. Kap- 
cia (Krakovia) l-a 
învins la puncte pe 
D. Țurlui (Craiova). 
Lupta dintre boxerii 
/. Ferencz (Craiova) și 
K Kielpinski (Krako
via) s-a încheiat prin 
abandonul boxerului 
polonez în repriza a 
doua. Boxerul polo
nez K. Kraj 1-a în
trecut la puncte pe 
reprezentantul Craie- 
vei, Șt. Marcovi- 
ceanu.

Gh. Manaju 
corespondent 

Reprezetfrativa o- 
rașunii Krakovia va 
susține duminică di
mineața o nouă în
trecere cu selecțio
nata Craiovei.

gzonospoii
nr.
..0”

dixi Craiova str. 13 Septembrie 
44 care a avut 16 vairiiante cu 
rezultate (972 variante depuse/

Premiile speciale acordate 
tragere din urrnă au revenit 
tor Hor:

O motocicletă Jawa de 125 
Soare Stoica din Giurgiu str. 
zani nr. 60.

Cite un aparat de radio wVictoria*»: 
Fista Gh. din București str. Cronica
rilor nr. 2 și Ivan Liliana din Pitești 
str. Teiuleanu nr. 6-

Un aparat de radio „Electromag
netica”: Burcescu Nlc. din București 
str. Călărași nr. 51.

2 cupoane a cîte 3 m. stofă: Ale
xandru Teodor din București str. 
Județului nr. ?0-22.

In urnă au fost introduse 1.368 va 
riante cu ..0’ * rezultate.
• Premiile sneclaie acordate va

riantelor cu ..0“ rezultate de la con
cursul nr. 16 (etapa din 21 aprilie) 
au revenit următorilor participant!:

Motocicleta I.F.A. de 350 cmc.: Lele 
Alexandru din Timișoara str. 7 No
iembrie nr. 8 care a avut 180 va
riante cu ..0“ rezultate.

ITn aparat de televiziune acordat 
partic.’ipanfulvi următor cu cele mai 
multe variante cu ,.0“ rezultate a 
revenit lui Baidovin Victor din 
Constanta str. Dr. Sar,nveanu nr. 11 

a avut 33 variante cu „O4* re-

Premi>in sneriale acordate nr!n 
țesere din urnă au revenit următo
rilor:

Cite un ap«rat de televiziune: Co-

prin 
urmă-
cmc.:
Parti-

cris Florea din București str. Șep- 
cari nr. 2; Vasile Gh. din Brăila bd. 
Republicii nr. 7 și Bărbuceanu Mir
cea din Ploești str. 23 August nr. 179.

Ctte un aparat de radio „victo
ria*1: Do>mnica Leonte din Iași Pavi- 
iioane’e C.F.R:, Bîrzeanu Nlc., 
Cîmpina str. Karl Marx nr. 20 
Drăxhtci Arsenie din București 
Vișinilor nr. 14.

In urnă au fost introduse l.IS# 
riante cu ..0'* rezultate.

4rProgramul concursului Pronosport 
nr. 20 (etapa din 19 mai 19S7):

I. R.P. Romină-Franta (rugbl)
II. R.P. Romină (B)-R.P. Polonă (B)
HI. R. cehoslovacă (A)-R.P.F. Iu

goslavia (A)
IV. R.P.F. Iugoslavia (B)-R. Ceho

slovacă (B)
V. Energia Arad-Știința Cluj 

B)
vi. Energia Moreni-Știința Iași

B)
VII. Locomotiva Cluj-Energia 

nedoara (cat. B)
VIII. Energia Cîmpla 

motiva Arad (cat. B)
IX. Marseille-Toulouse 

Cez)
X. Lens-Racing Paris 

cez)
XI. Nancy-Monaco (câmp, francez)
XII. Valendennes-Strasbourg (camp, 

francez)

MECIURI DE REZERVA: J

A. Locomotiva Timișoara-Energia 
Reșița (cat. B)

B. Energia Cîmpina-Progresul Foo 
șanț (cat. B)

din
Ș» str.

va-

(cat.
(cat.
Hu-

Turzii-Lcco-

(camp, fran-
(camp. iran-
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Problema individualizării antrenamentului (II)
Organizarea antrenamentului individualizat

Progresul București conduce 
în campionatul de spada

Individualizarea antre
namentului se poate face 
în forme simple sau com
plexe mai mult sau mai 
pu(in științifice.

Forma cea mai simplă 
de antrenament indivi
dualizat este aceea în 
care antrenorul lucrează 
separat cu cite un spor
tiv. executînd cu iei o se
rie de exerciții specifice 
pentru proba sau postul 
respectiv din echipă. A- 
cest fel de antrenament 
individualizat, care ține 
prea puțin seama de par
ticularitățile individuale, 
deși are un conținut fo
lositor, suferă adesea de 
importante lipsuri și gre
șeli de ordin științific, 
metodic și chiar tehnic.

Individualizarea antre
namentului, în înțelesul 
just și complex, poate fi 
realizată cu rezultate si
gure și rodnice, folosind 
următoarele forme de 
activitate :

1. Studiul și analiza 
periodică a particularită
ților, manifestărilor și ac
tivității sportivului, folo
sind metode și mijloace 
științifice precise.
2. — Caracterizarea stă- 

r.i și valoni înaividua.e, 
cu concluzii valabile pen
tru munca practică.

3. — Planificarea pre- 
inihv.duaie, tu precizarea

săptămî-

regimul

antrena-

scrise la intervale de 1—3 luni și 
anume :

— Date antropometrice, observa
ții medicale și date obținute la di
ferite cercetări cu caracter științi
fic asupra funcționării sistemului 
nervos și aparatului circulator în 
efort, asupra stări sănătății, a- 
supra dezvoltării volumului și for
ței mușchilor etc.

— Observații asupra compor
tării os,h ca, morate. disciplinare.

— Programul zilnic și 
nai de viață și muncă.

— .Alimentația, odihna, 
de viață.

— Numărul și sarcinile 
mentelor.

— Comportarea și rezultatele în 
competiții.

— Atitudinea fată de sarcinile 
antrenamentului individualizat.

— Situația jurnalului de antre
nament si de autocontrol.

— Rezultatele la probele de con
trol.

Un dosar individual sau un caiet 
Poate să cuprindă fișele sau foile 
de analiză generală și pe cele de 
analiză periodică.

3. — Examinarea periodică a va
lorii calităților fizice și a deprin
derilor tehnice și tactice, prin pro
be de control tip, oferă date pre
țioase asupra stării de antrena
ment, asupra evoluției calităților, 
deprinderilor și cunoștințelor spor
tivului.

4. — Foile de evidentă a rezul
tatelor obținute la antrenamente 
sau, periodic, la probele de con
trol și la repetarea exercitiilor in
dividuale.

5. — Fișele cu 
da-e statistice ale
cute în timpul concursurilor și jocu
rilor. sînt documente prețioase care 
ajută la cunoașterea precisă a în
sușirilor, lipsurilor și greșelilor 
care de obicei scapă de sub control

observații si 
ceneurilnr fă-

găt-rii 
sarcin lor, metodelor și mijloace
lor. pe ani, perioade. cicluri și 
lecții.

4 — Desfășurarea muncii prac
tic? de Lrenament și educație în 
forme variate și necontenit adap
tate la realități.

Întreaga muncă de individuali
zare a antrenamentului pretinde 
o strînsă colaborare între antre
nor, medic, sportiv și eventual 

un profesor de educație fizică, cu 
specializare în sportul de perfor
manță. In cele ce urmează, vom 
înfățișa, pe scurt, sugestii privind 
o metodă complexă de muncă pen
tru individualizarea antrenamen
tului sportiv. Această muncă se 
face pe o durată de minimum 3 
luni și în mod normal, în decurs 
de 2 -5 ani, pînă se ajunge la o 
completă și adinei cunoaștere, 
instruire si educare a sportivului.

Din date'e care- există, se poate 
constata că individualizarea an
trenamentului aplicată de către 
antrenorii maestrelor emerite ale 
sportului Irina Naghy, Carolina 
Răceanu. Elena Pădureanu, Mora 
Windt, Ana Stark, Maria Scheip, 
Ileana Coleșnicoov, Victorița Du
mitrescu, Aurora Popescu, a durat 
timp de 3—5 a>ni, în unele cazuri 
fiipd încă nevoie de continuarea 
aces'ei munci.

CERCETAREA $1 
REA SPORTIVULUI 
următoare'? metode

1. — Examene 
măsurători antropomeirice 
dice, care oferă cele mai buine o- 
cazii pentru a obține date și cu
noștințe exacte asupra sportivului.

2. — Fișele individuale consti
tuie, de asemenea, mijloace de 
bază pentru cunoașterea particula
rităților individuale din numeroase 
și variate puncte de vedere.

Fișa de analiză generată cuprin
de date personale constante și a- 
nume:

— asuora nașterii, profesiei, stu
diilor, stării civile etc. ;

— asupra dezvoltării masei cor
pului ;

— asupra sănătății și funcționării 
organelor și aparatelor corpului;

— asupra valorii și stării cali
tăților fizice, morale și de voință;

_— asupra particularităților psi
hice: senzațiile, atenția, percepția, 
reprezentăriie memoria, imagina
ția, emotivitatea, convingerile, inte
resele, deprinderile, obișnuințele, 
temperamentul, caracterul etc. ;

— asupra antecedentelor spor
tive ;

— asupra gradului de pregătire 
sportivă, asupra rezultatelor obți
nute, clasificarea sportivă, recom
pense, sancțiuni, în diferite perioa
de ;

— asupra 
sportive :

— asupra

datorită succesiunii rapide și a 
marei varietăți de fapte din timpul 
unei competiții.

6. — Filmele, kinogramele și 
fotografiile pot să aducă mari ser
vicii procesului de individualizare 
a antrenamentului.

7. — Jurnalul de antrenament și 
autocontrol este <un mijloc util 
de autocontrol, evidență și educație 
pr n propriile sforțări ale 
vului.

8. Carnetul de antrenor 
să cuprindă, între altele, și 
pentru notarea de observații _ 
fiecărui jucăior precum și planuri 
pentru antrenamentul individuali
zat.

CARACTERIZAREA SPORTI
VULUI se face periodic (anual, 
semestrial, la începutul fiecărei pe
rioade de pregătire). Din studiul 
documentelor ce 
servațiile sale, 

concluzii, făcind 
concisă asupra 
făcînd și propuneri pentru pregăti
rea individuala

Pe-baza concluziilor analizei in
dividuale, se întocmeșie un PLAN 
DE PREGĂTIRE PE DURATA DE 
2—5 ANI. cu obiective apropiate 
și îndepărtate, cu sare ni și mij
loace, cu probe de control pe etape. 
Din aces; plan se extrag obiec
tive, sarcini și mijloace pen
tru planurile anuale, pe pe
rioade și cicluri. Doc meatul 
de bază îl constituie PLANUL 
DE ANTRENAMENT INDIVIDUA
LIZAT pe o perioadă sau ciclu, 
care trebuie să fie înscris în car
netul antrenorului și în jurnalul 
sportivului. In privmta tniiloace- 
lor necesare ■ •
sarcinilor, antrenorul 
aibă 
din 
mai

soorti-

trebuie 
spațiu 
asupra

poseda si din ob- 
antrenorul trage 
o caracterizare 
fiecărui sportiv,

trebuie să 
o boga... co.ecpe de e..e.ciț i 

care să poată alege pe cele 
indicate pentru fiecare sportiv
Prof. VICTOR COJOCARU

fCH/PA PffOfâAL

Campionaîul de spadă pe echipe 
început joi la Ploești într-o am-a . .

bianță destul de plăcută. Colectivul 
organizator, Energia Ploești a fă
cut tot ce i-a stat în putință spre 
a asigura o organizare bună (și a 
reușit), iar echipele participante 
s-au prezentat într-un accentuat 
progres tehnic față de ediția tre
cută a campionatului. Singurul fapt 
neplăcut: absența a două din echipele 
participante, Energia Satu Mare, 
întîrziată din cauza defectuoa
sei informări asupra datei de înce
pere a competiției și Progresul 
Cluj, absentă datorită lipsei de fon
duri pentru efeciuarea deplasării 
pînă la Ploești (de unde se vede 
..sprijinul" de care se bucură aceas
tă secție din partea asociației Pro
gresul)

Din primele meciuri, echipa 
C.C.A., campioana de anul trecut, 
și Progresul F.B. București s-au 
detașat de celelalte formalii, dar 
nu de maniera categorică din edi
ția precedentă. Din contră, Progre
sul Oradea, una din echipele tine
re în mare ascendență valorică, nu 
a fost departe de a realiza o verita
bilă surpriză prin depășirea for
mației campioane. Orădenii au 
condus ia un moment dat cu 3-0, 
4-1 și 6-5, au fost egalați la 6-6-, 
de aici spunîndu-și cuvîntul ruti
na trăgătorilor militari care, prin- 
tr-un tur de forță de patru asalturi, 
au cîștigat în final cu 10-6.

Lupta pentru primul îoc în cla
sament s-a desfășurat pînă la

i

CUNOAȘTE- 
se face prin 

și mijloace: 
medicale și 

perio-

LEGENDA: •SJUUlii»! ZILNKE >XSARGH! SÂPTÂMÎNALE i A SARCINI BILUNARE

-JHJCÂTO RII 
SARCINI

Alb.
CD l.fi

VMilLokz!
miiZ.E IH C.G

PREGĂTIRE FIZICAâfNERALA 9 • • • 9 •
PREGĂTIRE FIZICA SPECIAU x X
VITEZA X « • s e
TORTA X • • 9
ÎNDEMÎNARE • •
SUPLEȚE o • • 9 • 0 • 9 •
REZISTENTA A A A
MIȘCARE ÎN TEREN X X X
PRELUĂRI BN MIȘCARE X X
PASE VARIATE DIN MIȘCARE A A A
DEfiA-lARI LUNfil SPRE ARIPI A A X X X X X
ȘUT LA FCÂfJi CU FIECARE PICIOR X X X X X X
MARCAJ r
DEMARCAJ A A A
LOVITURI CU CAPUL X A A A X X
EXERCIȚII »E LUPTĂ X X X X
EXERCIȚII PENTRU ORIENTARE RAPIDĂ A A A A
EXRCITH PENTRU RITM RAPID A A A
CONTRAATACURI A A A A A A A
LOVITURI DE IAU Șl 16-30 m X A A A A A A A

mă îrrtre Progresul București șî 
C.C.A. înaintea meciului lor, ulti
mul în program, cele două formații 
erau neînvinse așa că, firesc, publi
cul, care umpluse pînă la refuz 
sala Energiei Ploești, aștepta cu 
vădit interes întîinirea decisivă. 
Așteptarea a fost răsplătită de o 
întrecere valoroasă, aprig disputa
tă, cu spectaculoase modificări de 
rezultat. C.C.A. a condus cu 2-0, 
a fost net depășit pînă la 3-7, a 
egalat la 7-7 și totuși a pierdut cu 
9-7. Astfel, echipa Progresul F.B. 
(Neculce, Baia, Atanasîu, Teodo- 
rescu, Mazuru) conduce astăzi în 
prima parte a campionatului repu
blican.

Iată rezultatele înregistrate în 
acest camoionat: PROGRESUL
BUC. — C.C.A. 9-7, Progresul O- 
radea 12-4, Energia Ploești 11-2, 
Dinamo Cluj 11-5, Știința Tg. 
Mureș 16 0 , Energia S. Mare 13-3 ; 
C.C.A. — Știința Tg. Mureș 11-5, 
Progresul Oradea 10-6, Energia S. 
Mare 15-1, Energia Ploești 15-1, 
Dinamo Cluj 12-4 .ENERGIA PLO
EȘTI — Dinamo Cluj 10 6, Progre
sul Oradea 8-8, Știința Tg. Mureș
8- 8; PROGRESUL ORADEA-Di- 
namo Cluj 10-6, Știința Tg. Mureș 
7-9, Energia S. Mare 10-6 ;DINA- 
MO CLUJ — Știința Tg. Mureș
9- 7, Energia S. Mare 12-4; ȘTIIN
ȚA TG. MUREȘ — Energia S. 
Mare 10-6. A rămas de disputat as
tăzi, meciul Energia Ploești—Ener
gia S. Mare. Tot astăzi, începe 
campionatul de sabie

„CUPA WALTHER AGATHON- 
S-A AMINAT

• Din cauza timpului nefavorabil 
concursul motociclist de viteză pe 
circuit care trebuia să se desfășoa
re mîine ia Ploești, se amină pen
tru duminică 19 mai. „Cupa Walther 
Agathon** . se va desfășura tot la 
Ploești, urmînd ca antrenamentele 
oficiale să aibă loc vineri după-a- 
miază și sîmbăta dimineața.

LA SIBIU : CAMPIONAT REPU
BLICAN DE CĂLĂRIE

Intre 16 și 19 mai se va desfășura 
la Sibiu campionatul republican 
pentru proba completă de călărie. 
In același timp va avea loc cel de 
al doilea concurs republican el 
anului.

ULTIMELE HOTARÎRI ALE COMI
SIEI CENTRALE DE HANDBAL

In ultimele ședințe aie comisiei 
centrale de handbal au fost ratifi
cate o serie de hotărîrl ale subco
misiei de competiții și clasificări, 
prin care se modifică multe rezul
tate cu care s-au încheiat unele par
tide ale campionatului feminin cat. 
A. și, în special, ale campionatului 
masculin oat. B. Iată jocurile ; cam
pionatul feminin cat. A seria I, 
etapa I Progresul Tg. Mureș-Ener- 
gia Reșița 9—3; campionatul mas
culin cat. B, seria I. etapa I : Lo
comotiva G. N.—știința Galați G—9; 
Dinamo Tg. Mureș—Progresul Bacău 
6—0; etapa a Il-a : știința Galați— 
Dinamo București C—6; Progresul 
Bacău — Locomotiva G.N. 0—6; 
etapa a Hl-a : Dinamo Tg. Mureș— 
știința Galați 0—0; seria a Il-a, e- 
tapa T : Energia Sibiu — Recolta 
Variaș 6—0; Progresul Odorhei — 
Energia Reșița 0—6; etapa a Il-a : 
Energia Reșița — Energia Sibiu C—6

FAZA DE ZONA A CAMPIONATE 
LOR UNIVERSITARE

Astăzi și mîine se va desfășura în 
Capitală faza de zonă a campionate
lor universitare la gimnastică, tir, 
natațle șl fotbal, după următorul 
program : FOTBAL: mîine ora 11 
pe stadionul Flamura roșie (fost Ve
seliei); Institutul medico-farmaceutic- 
Institutul Agronomic. TIR : azi de 
la ora 12 și mîine de la ora 3, Pe 
poligonul I.C.F. GIMNASTICĂ : mîi
ne între orele 8—14 și 15—19 în sala 
Dinamo. N ATA TIE: mîine de la ora 
15, la bazinul acoperit Floreasea.

CAMPIONATE UNIVERSITARE 
LA CLUJ

La Cluj în cadrul etapei de zonă 
a campionatelor universitare la vo
lei șl fotbal, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: volei fete: Știința 
I.M.F. Cluj-Știința Inst. Politehnic 
Or. Stalin 3—0 (1, 2, 19). Băieți: Ști
ința Inst. Politehnic Or. Sta!ln-ști- 
ința Inst. Zootehnic Arad 3—1; Ști
ința T. M. F. Cluj-Știința Inst. Zo
otehnic Arad 3—1; ■ —
Cluj - Știința 
nic Or. Stalin 3—1. Fotbal: 
Univ. Victor Babeș Cluj-Știința Inst; 
Zootehnic Arad 2—0 (1—9); Știința 
Univ. Victor Babeș Cluj-Știința Inst. 
Politehnic Or. Stalin 3—1 (1—1); Ști
ința Inst. Politehnic Or. Stalin-Ștl- 
ința Inst. Zootehnic Arad 4—3 (2—1). 
(Tiberiu Iancu șl Viorel Cacoveanu) 
corespondenți)

AZI. JOC INTERNATIONAL 
DE FOTBAL

Astăzi, pe Stadionul Republicii 
(ora 15,15) în deschidere la par
tida C.CA’Dinamo Orașul Sta
lin, se dispută un meci internațio
nal între două echipe studențești; 
Știința I.C.F.-Akademik Institutul 
„Karl Marx

Știința I.M’.F.
Injst. Politeh-

Știința

MÎINEAZI
In CapitalăIn Capitală

Stalin.—Dmamo 
roșie Cluj—E- 

Fiamura roșie O-

Energia Orașul 
București, Flamura 
nergia București, 
radea—Progresul București.

RUGBI. 
greșul I. 
M. T. D. 
Stadionul 
ora 17.30.

Etapa a n-a a re- 
„Cupei primăverii” — ca- 
A : Progresul București— 

Stadionul „23 
ora 17. Etapa a Vl-a a 

„Cupei Primăverii” — ca- 
Locomotiva Gara 
Bîrlad, stadionul 

Flamura roșie 
Constanța, teren

— Seria a IlI-a: Pro- 
A. S. București—Energia 
București, (categoria B), 

Tineretului, teren IVFOTBAL. — Etapa a Il-a a re- 
turului „Cunei Primăverii14 — ca
tegoria A : C. C. A.—Dinamo Ora
șul Stalin, Stadt-onul Republicii, 
ora 17.

Progresul F. București—E-
nergia București; 10,36: Loco
motiva B. M—Flamura roșie Tg. 
Mureș.

TENIS DE MASĂ. — Etapa a 
V-a a turului campionatului cate
goriei A : echipe femed : Progre
sul București—Știința București 
(sala Universității Parhon, Bd. Re
publicii Nr, 5, ora 18); echipe 
bărbați ; Progresul București— 
Știința București (sala Universită
ții Parhon, Bd. Republicii, Nr. 5, 
ora 19,30).

NATAȚIE. — „Campionatul Pri
măverii44 la bazinul acoperit 
reasca, începînd de la ora

BOX. — Gală amicală organizară 
de colectivul sportiv Recolta Insti
tutul Pasteur. “ ' ’ '
a Institutului, 
Giulești 141 -

FOTBAL, 
turului 
tegoria 
Ștdința Timișoara, 
August*4, 
turului 
tegoria B și C : 
de Nora—Dinamo 
Giulești, ora 10,39; 
F. C.—Energia 
C. A. M.» ora 10.30.

ATLETISM. — Cupa Balcanică 
pentru juniori șl junioare, de la 
ora 9 pe stadioanele Republicii, 
Tineretului și Dinamo. Faza de 
zonă a campionatului școlilor pro
fesionale din Industria Ușoară, 
Alimentară și Comerț, stadionul 
Republicii ora 9.

Bd.

Flo-
19,30.

(Sala de festivități 
ora 19 — Șoseaua
tramvai 11).

In țară
pregătim teoretice \ tenis. 

pionatulul 
Cluj—C. 
U. T. A. 
Energia 
București, 
nergia București, Flamura roșie O- 
radea—Progresul București.

pregătirii, și situației
profesionale social-politice și cul-
turalp •

Fișa de analiză periodică cuprin
de cQife și observații variabile, în-

— Etapa a Il-a a cam- 
categorlei A : Progresul 

C. A., Flamura roșie 
Arad—Energia Timișoara, 

Orașul Stalin—Dinamo
Flamura roșie Cluj—E-

—ii • ' ■ . i f BASCHET. — In cadrul ultimei
SPOPriII DODIIIji» S etape a campionatului republicați'rUKiUL lUBULAP > feminin: Voința Orașul Stalin-

rag. b-a Nr, 3004 V Știința I. C. F. București.

MASĂ. — Etapa a 
a turului campionatului cate- 

i A : echipe femei : Energia 
Oradea 
Nr. 1, 

Flamura

TENIS DE 
V-a _ . . .
goriei A : echipe femei : 
București—Flamura 
(sala 
ora 
roșie București—Dinamo Tg. Mureș 
(sala ’................
str.
București—Voința 
nergia, str. Aurora Nr. 1,

roșie
Energia, Str. Aurora
9); echipa bărbați:

Institutului Maxim Gorki,
Pitar Moș , ora 10), Energia 

Arad (sala E- 
ora 10,30).

IX-a aHANDBAL. — Etapa a 
campionatului masculin de catego
ria A : seria I-a : Știința I. C. F.— 
Dinamo Orașul Stalin (stadion Ti
neretului. ora 17); seria Il-a : 
C.C.A. — Știința Iași (Stadion Ti
neretului, ora 16). Etapa a VIII-a 
a campionatului feminin de cate
goria A. seria I-a : știința I.C.F.— 
Progresul Tg. Mureș.

BASCHET. — Meciuri în cadrul 
ultimei etape a campionatului re
publican feminin: teren Progresul 
F. B. (în caz de timp nefavorabil 
în sala Locomotiva Giulești) ; ora

NATAJIE. — „Campionatul 
măverii“ în bazinul acoperit 
reasca, începînd de la ora 10.

In țară

Prl- 
Flo-

re- 
ca- 

Mureș—E- 
Oradea—

Etapa a Ii-a a 
„Cupei Primăverii44 — 

Recolta Tg. ' 
Progresul

FOTBAL, 
turului ~ 
tegoria A : 
nergia Ploești, ______
Energia Petroșani, Energia Steagul 
roșu Orașul Stalin—Dinamo Bucu
rești, Flamura roșie Arad—Locomo
tiva București.

HANDBAL. — Etapa a IX-a a 
campionatului masculin de catego
ria A : seria I-a : Reșița; Energia— 
știința Timișoara; Ploești: Energia— 
Voința Sibiu; seria Il-a: Făgăraș: 
Energia—Flamura roșie Cisnădie; 
Timișoara: Energia—Recolta Jimbo- 
lia. Etapa a VIII-a a campiona
tului feminin de categoria 
seria I-a: Codflea: 
mura roșie București; 
Flamura roșie—Energia
seria Il-a: Mija: ~ 
sul Orașul Stalin; 
ința—Flamura roșie 
șoara : Flamura 
M. I. C. 
natului 
seria 
na—Dinamo 
Știința—Locomotiva G. 
Progresul—Dinamo Tg. 
ria Il-a : Sighișoara :
Progresul Arad; Variaș: 
Energia Sibiu; Reșița: 
Progresul Odorhei.

__ A :
Recolta—FTa- 

Medlaș: 
Reșița; 

Energia—Progre- 
Tdmîșoara: Ști- 

Sibiu; Slghi- 
_______ roșie—Progresul 
Etapa a Vl-a a campio- 

masculin de categoria B : 
I-a : Constanța: C. S. Marl- 

București; Galați : 
“ N.; Bacău:

Mureș; se- 
Voința— 

Recolta— 
Energia—

TENIS DE MASĂ. — Etapa a 
V-a a turului campionatului cate
goriei A : echipe bărbați: 
greșul Cluj—Voința ' 
rești, Progresul Satu 
gia Reșița; ' \ 
sul Cluj—Voința P.

Pro-
L. M. Bucu- 

___ ______ Mare—Ener- 
echipe femei: Progre- 

Bucureștt.s.

Il-a a eam- 
A : Progre- 

Flamura roșie

TENIS. — Etapa a 
pionatului categoriei 
sui Cluj—C. C. A., 
U. T, A. Arad—Energia Timișoara,

RUGBI. — Etapa a V-a a cam
pionatului categoriei B. Seria I-a : 
Flamura roșie Orașul Stalin—Ener
gia Ploești; Știința Iași—Energia 
T. U. G. Brăila; Locomotiva Bu
zău—Energia Bîrlad; Progresul Te
cuci—Știința Galați. Seria n-a: 
știința Timișoara—Locomotiva Cluj; 
Știința Arad—Energia D. G. S. M. 
Hunedoara; Știința Cluj—Voința 
Cluj; Locomotiva Timișoara—Ener
gia Tîrnăveni. Seria IlI-a: Ener
gia Lupeni—Energia Mme-Bucurețtl.

BOX. — Craiova • întîinirea in
ternațională Craiova—Kracovia.
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? Ați auzit despre echipele v 
? Dinamo Moscova, Tbilisi sau r 
J Kiev ? Fără îndoială 1 Dai* » 
J despre Dinamo Mercedes ? J 
? Probabil că nu. Să vă spunem J 
? atunci povestea celei mai tinere J 
J echipe de fotbal „Dinamo" din v 
J lume. *
i Mercedes este un orășel k 
I pierdut undeva în pampasul I 
I din Uruguay. Marile planiglo- 4 
4 buri îl omit de pe hartă pentru l 
4 simplul motiv că Mercedes nu j 
â îndeplinește nici numărul 
»locuitori necesar ca să 
ț consemnat în atlase și nici nn 
f prezintă vreun interes comei- 
v cial. economic sau strategic, 
v Oamenii de aici trăiesc o o- 
f bișnuită și anonimă viață pro- 
f vincială, dar ca niște urugua- 
i yeni care se respectă iubesc 
k cu înflăcărare fotbalul. In ora- 
J șe există mai multe ec'iipe ca

re își dispută un pasionant 
campionat. Iată însă că în se
zonul trecut s-a impus o nouă 
și tînără formație. Numele ci : 
Dinamo. Odată creată echipa 
a trimis o scrisoare care stră- v 
bătînd mări și țări a ajuns Ia ’ 
Moscova la clubul Dinamo

Stimați tovarăși,
,Noi, un grup ae tineri 

muncitori din orașul Mercedes 
— spunea scrisoarea — am ho- 
tării să înființăm o ech:pă ac 
fotbal. Vă rugăm să ne da'.t 
permisiunea ca ea să poarte 
numele gloriosului dvs. club. 
Vom căuta totdeauna să apă
răm cu cinste onoarea sportivă 
a numelui ce ni l-am i 
Sfidind distanțele care ne 
despart, sperăm să fim mereu 
prieteni".

Ca răspuns la scrisoarea ti
nerilor din Uruguay, dinatno- 
viștii le-au trimis fanionul e- 
chipei, insignele clubului, e- 
chipament de fotbal complet și 
o fotografie mare a echipei 
Dinamo Moscova.

In ajunul lui 1 Mai a sosit # 
din Uruguay o nouă scrisoare • 
și un fragment din ziarul ,.E1 £ 
Popular" c’re scria : ț

„Au trecui mai multe luni de f 
‘ munci-

ales. f 
ne v

<' ..
cină un grup de finei

(> tori din cartierul Sur an în- 
(' ființat o echipă și au numit-o 

Dinamo în onoarea „tizului" 
lor mai mare de la Moscova. 
De atunci formația a susținui 
numeroase meciuri obținînd 
victorii remarcabile. La 9 fe
bruarie 1957 secretarul secund 
al ambasadei URSS la Monte- 
v!deo, domnul Nikolaev, a re
mis conducerii clubului din o- 
rașul Mercedes un colet și a 
comunicat că dinamovișta din 
Moscova salută fierbinte pe 
tinerii fotbaliști. Bucuria echi- 

I1 pei a fost de nedescris".
F Așa s-a născut o prietenie.

('

SUEDEZII VOR SA FACA.
O ECHiPA MARE DAR...

Conducătorii federației suedeze 
de fotbal au planuri mari pentru 
viitorul campionat mondial. Nu 
numai in ceea ce privește găzdui
rea supremei competiții a sportu
lui cu balonul rotund, ci și în altă 
privință. Anume, ei vor să prezin
te în turneul final țtn care Sue
dia se califică direct, conform tra
diției care avantajează pe gazde) 
o echipă cu totul redutabilă. Și 
încercînd diverse formule și discu
ți nd despre selecționabili,' suedezii 
și-au adus aminte că au plecați 
peste hotare o serie întreagă de 
jucători cu renume, care s-au an
gajat ca profesioniști în cluburile 
din Europa occidentală. „Să-i a- 
ducem înapoi pentru campionatul 
mondial !“ — acesta a fost cuvîn- 
tul de ordine și federația a trecut 
chiar la fapte anunțînd printre al
tele pe cele două mari cluburi ita
liene Milan și Inter, că „va lua" 
pentru campionatul mondial pe 
angajații lor Liedholm și Skoglund. 
Bineînțeles planul suedezilor este 
privit cu foarte puțin entuziasm 
de către susamintitele cluburi care 
caută să contracareze „patriotis
mul" scandinav cu argumente de... 
bun simț. Conducătorii lui F. C. 
Milan au atras atenția asupra a- 
mănuntului că nu numai cluburile 
direct vizate ar avea de pierdut 
prin plecarea temporară a vede
telor lor, ci chiar întreaga desfă
șurare a campionatului ar pu
tea fi viciată (semnificativ 
deși puțin omor abil pentru 
italieni). In fața unor asemenea 
considerente este greu de crezut

Tri așteptarea partidei Franța <—România

Rugbiul francez văzut prin prisma 
națiuniturneului celor cinci

Dacă ar fi să examinăm rezul
tatele obținute de echipa de rugbi 
a Franței, cu ocazia tradiționa
lelor întîfniri cu formațiile de 
dincolo de Canalul Mînecii, din 
cadrul Turneului celor cinci na
țiuni ele ne-ar duce, la prima ve
dere, la concluzia că enul 1957 a 
fost extrem de nefavorabil culo
rilor noastre.

Cele patru întîlniri s-au soldat 
într-adevăr cu tot atîtea înfrin- 
geri: 0-6 (cu Scoția), 6-11 (cu 
irlanda), 5-11 (cu Anglia) și 13- 
19 (cu Țara Galilor). De la re
luarea relațiilor sportive franco- 
britanice din 1947, un asemenea 
lucru nu i s-a mai întimplat 
,.XV-lui tricolor”. Și totuși, nu ar 
fi just să lăsăm doar cifrele să 
vorbească...
ANGLIA A PREZENTAT UN XV 

EXCEPȚIONAL
Noi, care am urmărit desfășu

rarea celor patru întîlniri ale 
Franței, contra scoțienilor și gaie- 
zilor la Paris, contra Irlandei la 
Dublin și Angliei la Twickenham 
și grafie televiziunii partidele 
dintre Anglia și Țara Galilor și 
Anglia — Scoția, ne-am putut face 
o părere personală că rugbiul 
francez, din punct de vedere ca
litativ valorează mai mult decît 
îl arată acest clasament. De fapt, 
doar echipa A.ngiiei, câștigătoarea 
pe merit (cu patru victorii) a tur
neului s-a detașat față de cele
lalte echipe. Tehnica înaintașilor 
săi, grupați în jurai terțetuiui 
Marques-Curfe-Ashcrof. capacita
tea de realizare a celor două a- 
ripi Jackson și Thompson, sin
cronizate de excepționalul mijlo
caș Ia grămadă Jeeps, au deter
minat înjghebarea unui „cinci
sprezece” extrem de valoros, de 
mare clasă, care practică cel mai 
autentic rugbi.

Dar, în urma Angliei, Franța 
putea pretinde locul II la fel de 
bine ca și ceilalți parteneri de 
întrecere. Care să fie deci moti
vele căderii echipei franceze pe 
ultimul Ioc în clasament ?

ERORILE SELECȚIONERILOR 
FRANCEZI

Primul vinovat este sistemul de 
selecție. Triumviratul — Jaureguy, 
Lerou Verger 
echipei Franței) 
parizieni” și în 
rințe evidente, 
suficient atenția 
de cadre, pe care o prezintă nu
meroase grupări provinciale. A- 
ceastă concepție foarte îngustă 
ne-a costat partida contra Scoției, 
pe care de altfel n-ar fi trebuit 
s-o pierdem, dacă nu s-ar fi adău
gat și o eroare tehnică. Fiindcă 
selecționerii au vrut să alcătu
iască ceea ce numeau ei un „pack” 
de luptă cu Barthe, Celaya, Bau- 
lon în linia a treia; Lazies (stilp).

— (Selecționerii 
are „ochi prea 

orice caz, prefe- 
neîndreptîndu-și 
asupra bogăției

că federația italiană, de care apar
țin Liedholm și Skoglund, să-și 
dea încuviințarea pentru ca aceș
tia să, ooată părăsi peninsula.

MORAVURI LUXEMBURGHEZE

.4 făcut lâlvă în presa occiden
tală suspendarea „sine die' a fos
tului campion olimpic pe 1-500 m. 
Joseph Barthel, dictată de federația 
de atletism din Luxemburg. Mo
tivul surprinzătoarei decizii este 
că Barthel — care la Melbourne 
n-a reușit să se califice nici în 
finală — s-a plîns în public că 

c

fost prezenți „în păr" 
a decide 
după ce 
arăfînd 
se află.

suspendarea 
acesta a ri- 
situația pre-

în țara sa nu i se acordă nici cel 
mai mic sprijin pentru a se putea 
antrena. Nu numai atît, Barthel 
afirmă că șefii federației luxem
burgheze arată un dezinteres to
tal față de activitatea sa și nici 
unui dintre ei n-a fast prezent pe 
stadionul unde își întrecuse recor
durile pe 1.000 și 2.000 m., cu pu
țin înainte de plecarea la Melbo
urne. Ei au 
insă pentru 
atletului lor, 
dicat glasul 
cară în care

Lăsat departe de activitatea pe 
stadion, marele campion, cel care 
urcat pe podium la Helsinki văr- 
șase o lacrimă văzînd cum se 
înălța drapelul patriei sale, are a- 
ctim ocazia să mediteze asupra va
lorilor morale în sportul din ță
rile capitaliste.^

-Ar 
de ROBERT BARRAN 

redactor la revista „Miroir Sprint"
★ *

Dar înaintașii noștri au fost în 
permanență blocați de înaintarea 
scoțiană, care a profitat de con
dițiile atmosferice, cu totul nefa
vorabile (ploaie, noroi). Împo
triva Irlandei, francezii s-au răs
cumpărat, dar slăbiciunea defen
sivă a liniei a treia, care a lisat

totaiă libertate de acțiune excep
ționalului mijlocaș la deschidere 
Ky'e ne-a costat, împreună cu 
neațîepiatele greșeli ale fundașu
lui Vannier, un al doilea eșec.

In fața englezilor, infringerea 
noastră a fost glorioasă. Ea ne 
aduse in aceiași timp, după 80 mi
nute ale unei mari partide, consa
crarea tînărului Darrouy. trei 
sferturi-aripă. După acesi joc, se 
credea că francezii vor termina 
sezonul mai mult decît onorabil, 
oferindu-ne o victorie în partida 
cu Țara Galilor. Dar aceasta nu 
se întîmplă. Desigur, se poate 
spune că fără rănirea nefericită 
a lui Boniface și Vannier, fran
cezii ar fi cîștigat. Aceasta îmi 
pare și mie foarte probabil. To
tuși, cu excepția lui Domenech și 
al lui Barthe, care s-au impus 
drept cei mai buni jucători fran
cezi, înaintașilor noștri ie-a lipsit 
pregătirea fizică și combativitatea. 
JOCUL CU ITALIA, O PRFGA-

TIRE
După 

decepții, 
acum în 
natului, 
mile. Par sezonul internațional 
nu este încă terminat. După Fran-

PENTRU ROMINIA... 
încercarea acestor mari 
rugbiul francez este 
ultima fază a carnpio- 

care pasionează nrnlțî-

AFACERE PAGUBOASA

austra- 
piardă 

imensă 
pe pi-

Pista olimpică de la Melbourne 
are însfirșit cumpărător... Nu vă 
mirați. Ea era jie vinzare" încă 
înainte ca Vladimir Kuț și Bobby 
Morrow să-i fi încercat tăria și 
elasticitatea. Doar tot ce a fost 
destinat de australieni drept decor 
pentru a XVI-a Olimpiadă a fi
gurat și ca obiect de tranzacție 
comercială. Fiindcă statul 
lian nu avea intenția să 
nici o centimă în această 
afacere pe care a pus-o
doare cu prilejul găzduirii la
Melbourne a Jocurilor Olimpice.

Deci, zis și făcut. Imediat ce 
întrecerile s-au terminat, pista de 
pe Cricket-Ground a fost băgată 
în saci și a așteptat cuminte în- 
tr-o magazie a stadionului să vie 
cineva s-o cumpere... lată însă că 
amatorii nu s-au prea îmbulzit. 
Se vede că prețul era cam pipă
rat și apoi — amănunt foarte im
portant — în Australia sînt pre
ferate pistele de gazon. Așa că 
tot stînd și așteptind, proprietarii 
fostului stadion olimpic s-au vă
zut îz neplăcuta situație de a mal 
lăsa din preț. Intr-adevăr, zilele 
trecute s-a anunțat că pista olim
pică a fost însfîrșii vinduiă, dar 
sub costul ei real.

Ce să-i faci ? Afacerile sînt a- 
faceri, dar se mai și pierde cîte- 
odală la ele...

ța-Italia, disputat la 21 aprilie la 
Agen, va avea loc la 19 mai la 
București primul joc Franța-Romî- 
nia de după război. Se vorbește 
mult despre aceste partide. Jucă
torii de la U.S.A. Perpignan, din 
echipa P.U.C. ca și acei din selec
ționata care a fost în 1955 în 
Rominia sub numele de Paris au 
vorbit despre calitățile regbiștilor 
romîni in fața cărora au trebuit 
să guste din paharul amar al in- 
fringerilor. De atunci, au mai in
tervenit a te rezultate favorabile 
romînilor. în fața unor echipe bri
tanice d'ntre cele mai cunoscute 
ca : Swansea Cardiff și Hariequms.

lată de ce acest joc Franța-Ro- 
mînra este privit în țnodul cel 
mai serios. La noi i se acordă 
tot atîta hnoortanțâ ca și intilni- 
rilor franco britanice. Ne-am între
ținut cu mai mulți conducători ai 
federației franceze de rugbi. cu 
internaționali, lionFcI de a merge 
la București, spre a da spectato
rilor romîni posibilitatea sa asiste 
la o partidă spectaculoasă, desfă
șurată intr-un adevărat spirit o- 
fensiv.

PENTRU CEA MAI MARE 
STRĂLUCIRE A RUGB1ULUI
Nu ne es:e încă pos tii la ora 

actuală să prezentăm echipa Fran
ței care va înfrunta Rominia. Se
lecționerii francezi trag încă învă
țămintele de pe urma întîlhiriicu 
Italia. Tînăra aripă Maudtiy și-a 
cîștigat „galoanele”. Un alt de
butant, Cassagne, jucător de linia 
a doua a dat deplină satisfacție, 
in schimb. Darracq, care a jucat 
in linia a treia a decepționat to
tal. Ei trebuie de asemenea să țină 

seama de desfășurarea campionatu
lui. Ceea ce este insă sigur și se 
poate spune de pe acum, este că 
irancezii, indiferent care vor fi 
titularii echipei, vor veni la Bucu
rești cu dorința fermă de a rea
liza maximum, pentru ca această 
partidă Franța-Romînia, atît de 
așteptată, 
completă, spre binele 
francez și i ‘ . 
strălucire a rugbiulu'i.

să însemne o reușită 
sportului 

romin, pentru marea

Turneu! intemțisnal 
de volei de la Bratislava

BRATISLAVA (prin teleJon). 
In a 111-a zi a întrecerilor inter
naționale din cadrul turneului de 
la Bratislava s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: MASCULIN: 
Bratislava — Sofia 3—1 (15—6; 
6—15; 15--9; 16—14); Leningrad 
— Praga 3 -0 (la 11, 8, 7) ; FE
MININ : Varșovia — Bratislava 

‘ - 15—5; 12—15;
— Sofia 3—0

(15—2;3—1
15—3); Moscova
(la 5, 12, 10). Echipa R.P.R., 

care ieri nu a jucat, intilnește azi 
Sofia iar miine, în ultima zi a 
turneului, selecționata masculină 
a orașului Leningrad.

Da pa pistele de atletism «ferea
ale lumii

• Secția de atletism a U.R.S.S. 
a fixat standardurile de calificare 
în întrecerile în cadrul cărora se 
va stabili echipa Uniunii Sovieti
ce pentru cea de a IlI-a ediție a 
Jocurilor sportive prietenești de Ia 
Moscova. Performanțele care se cer 
realizate sînt foarte ridicate. Astfel, 
cei dornici să ia parte la concur
surile de selecție trebuie să obțină 
10,5 pe 100 m.; 21,2 pe 200 m.; 
48j6 pe 400 m.; 3.50D pe 1.500 m.: 
29:50, 0 pe 10.000; 7,30 m. în lun
gime; 1S7 m. in înălțime; 58 m. 
la ciocan: 70 m. la suliță; etc. Ci
tăm și cîteva norme feminine: 11,8 
pe 100 m.; 56,4 pe 400 m.; 112 Pe 
80 m. g.: 5^0 tn. la săritura în 
lungime; 47 m. la aruncarea dis
cului; 49 m la aruncarea suliței; 
15,60 m. la aruncarea greutății.
• Numeroși atieți 

sovietici îndepli
nesc cu succes

j normele de califi- 
C care în concursul 
/ pentru desemnarea 
S reprezentanților U.R.S.S. la 
v rile de la Aloscova. Pînă 
\ Sitkin (de trei ori peste 2 
i Kașkarov (2,00 m.), Popov 
%m.), Saviakadze (2.00 m.), 
f șevici (2,00 m.), au î 
/norma. V. Rudenkov (59,90 *m.), 
I D. Egorov (60,01 m.), I. Nikulin 
J 59,04 m.), V. Vaivads (59,00 m.) 
S și Tkacev cu excepționala perfor- 
jZ manță de peste 64 m. s-au înscris 
și în rîndul concurenților la aran- 
f carca* ciocanului. Tînărul D. Efre- 
\ mcv sărind 15,57 m. Ia triplu a 
' stabilit un nou record aj Ucrainei.

Jocu- 
acum 

m.) 
(2,00

Lttka- 
îndeplinit

Federația franceză de rugbi a 
comunicat lotul definitiv de jucă
tori pe care-1 va deplasa la Bucu
rești, în vederea partidei pe care 
echipa Franței o va susține, la 
19 m-ai, cu selecționata țării noas
tre. Lotul este alcătuit din 18 ju» 

, cători și anume : Michel Vannier- 
fundaș (Racing CF); Gerard 
Mauduij-anpâ stingă (CA Perl- 
gueux); Maurice PraAcentru , (FC 
Lourdes); Christian Vignes-cenlru 
(Racing CF); Lucien Roge-ceMru 
(AS Beziers); Arnold Marqueseza- 
centru (Racing CF); Clirisliap 
Darrouy-annâ dreaptă (SL«##otf- 
tois); Andre AugcZ-mi; ;«p3Ș la 
deschidere (PUC); Gerard 'Dufau- 
mijlocaș la grămadă (Racing 
CF) ; Fernand Moncla — linia a 
111-a (Racing CF); Midie; Crous- 
fe-linia a Ili-a (Racing CF); Jean 
Barthe-'Ărv.a a Ill-a (FC Lourdes); 
Michel Aoc/ie-Hnia a Il-a (PUC); 
Paul Cassugne-Yinia a Il-a (Seci. 
Paloise); Normand Andre-'.'m:.a a 
Il-a (Stade Toulousin); Thomas 
Manterola-linia I (FC Lour
des); Andre Vigicr-ta'.oner 
Montferrand) 
necA-linia I 
tre aceștia marea major 
jucat la 21 aprilie împot

(AS 
și Amedee D~m'- 
(CA Bnvel. Din

țate au 
... ....... ...... ..... _ iva 
liei (n.r. învinsă de francezi cu 
38—6). Lipsesc doar Sanoț. (ră
nit), Baufon și Celaya. Sande - a 
fi înlocuit de vechiul inter-' zțio- 
nai Manterola. In plus rein*ră 
Barthe, considerat drept cel mai 
bun înaintaș franceiz al sezonului. 
După cum se vede francezii de
plasează la București cea mai re
dutabilă echipă.

Lotul francez, care va fi condus 
de vicepreședinții Federației fran
ceze de rugbi Jeara Delbert și .4- 
dolphe Jaureguy, și-a anunțat so
sirea la București pentru după 
amiaza zilei de vineri 17 mal

Cu acest prilej vor sosi în Ca
pitală J. Supervielle, secretarul 
general al Federației franceze de 
rugbi, și Gaston Meyer, redactor 
șef al ziarului l’Equipe.

VARȘOVIA 10 (Agerpres).
Federația poloneză de fotbal a 

anunțat vineri componența re- 
prezentatixei secunde a R.P. Po
lone care va juca duminică 19 
mai la București cu echipa se
cundă a R. P. Romine. Din echi
pă fac parte următorii jucători : 
Wyrobek — Durkiok, Sladoszew- 
ski, Budka — Grzybowski, Orejik 
— Ciupa, Jarek, Uznanki, Sopo- 
rek, Kowald.

• in cursul unei reuniuni in- 
ter-cluburi desfășurată fa Atena 
Kunadis a întrecut recordul Gre
ciei Ia aruncarea discului, obți- 
nînd o performanță de 51.30 m Ve
chiul record era de 51,00 m. si 
aparținea din 1938 emeritului dis
cobol Sillas. Kunadis, care iui are 
decît 20 de ani, a avut în cadrul 
tentativei sale patru aruncări 
peste 50 m.

• Federația de atletism a Sue
diei, organizatoarea viitoarei ediții 
a campionatelor europene de afle- 
tism din 1958 a trecut la alcătui
rea comisiei tehnice de organizare 
a întrecerilor. Campionatele vor a- 
vea loc între 20 și 24 august pe 
stadionul olimpic din Stockholm.

______ o Atleții italieni 
se pregătesc în ve- 

i sezonului 
competițional al a- 
nului 1957. tată cî- 

~ teva din rezultate- 
'! în primele concur- 

la Verona, Consolini a a-: 
runcat discul la 53,34 m., iar Ma- 
conî; greutatea Ia 16,75 m.: la A- 
lessandria, Galbiati a alergat 100 
m. în 10,5 sec., iar Colatore; a 
sărit 7,15 m. la lungime: la Pia
cenza, Ballotta a obținut 4,15 m. 
la prăjină: la Roma, (concurs fe
minin), 100 m. — Siniscalo 12.8: 
Taffi 12,8’ greutate — Peternos- 
ter 12,72 m.; înălțime — Borto- 
tuzzi 4,47 n>

le înregistrate 
suri: r ”—



C. DUMITRESCU Șl ECHIPA « P. R. ȘI-AU ĂMrilORtT POZIȚIA 
ÎN CLASAMENTUL fURSEI PĂCII"

Slavia Praga a cucerit „Cupa Victoriei” la baschet

BERLIN 9 (prin telefon de la 
trimisul nostru). In fața muzeu
lui ,,Gh. Dimitrov“ din Leipzig 
o mare mulțime de oameni aștep
ta, în dimineața zilei de 9 mai so
sirea celor 80 cicliști la startul 
festiv al etapei a 7-a a ediției 
jubiliare a „Cursei Păcii". Ca 
deobicet mașinile cu indicativul 
,,P“ ne-au dus pe noi ziariștii 
cu o jumătate de oră înainte de 
la hotel la locul startului. In aș
teptarea sportivilor ziariștii pro
fită de fiecare dată de acest pri
lej pentru a schimba impresii, 
pentru a face pronosticuri, pentru 
a lua ultimele informații în le
gătură cu cele ce s-au petrecut 
în sinul diferitelor echipe Iată-1 
pe trimisul special al ziarului 
„L’Equipe", Raymond Meyer, dis- 
cutînd cu antrenorul echipei bul
gare. Deși n-am luat parte la dis- 
cuție, sînt însă convins că era 
vorba despre Nencio Hristov și 
de modul cum acesta va ști, în 
etapa de astăzi, să-și apere po
ziția de lider. In altă parte cu
noscutul comentator sportiv al 
posturilor de radio Moscova, Vla
dimir Siniavski, stă de vorbă cu 
trimisul ziarului „Przeglad Spor- 
towy“, Z Weis. Deodată în piață 
se produce rumoare; miile de copii 
agită frenetic stegulețele. Este 
semnalul cel mai sigur că se a- 
propie cicliștii. Vin pe rînd echi-

Varșovia — București
KSYLICE 10. (Prin telefon). 

Localitatea de unde vă telefonez 
— unde sîntem găzduiți — se 
află la 22 km. de Varșovia. Aci 
este centrul de pregătire al luptă
torilor polonezi care vor parti
cipa la campionatele mondiale de 
lupte libere de la Istanbul. Desi
gur acest lucru ne-a bucurat pu
țind să cîștigăm ceva din expe
riența gazdelor noastre. Primul 
nostru meci s-a desfășurat (lucrul 
l-am aflat abia la sosirea noas
tră) la Radom, oraș situat la 
104 km. de Varșovia. în sala cul
tural sportivă în fața a peste
l. 500 spectatori. Un serios han- 
dic?t> pentru sportivi l-au consti
tuit temneratura scăzută din sală 
(circa 10 grade) și salteaua ne
regulamentară ca mărime (5x5
m. )

Cele două reprezentative au ter
minat la egalitate (4—41 dar re
zultatul nedreptățește echipa Bucu- 
reșVu’ui. I. Ghincea a fost de
clarat învins, deși avea un punct 
tehnic față de un punct de aver
tisment al adversarului său. Con
form regu'.amentu’ui Ghincea tre
buia să cîștige. I. Pintea a fost 
învins prin tuș (după ce concu-

Sdsctiop.ata sindicală te rugfci 
a plecat in Franța

Ieri dimineață a părăsit Capita
la, :ndreptîndu-se sore Paris, se
lecționata sindicală de rugbi. Prin
tre cei care au făcut deplasarea 
amintim pe Pfrcălăbescu, D.rnciu, 
Coiocaru. Marin Ciobanu, Socu- 
lescu. Enache, Țîbuleac și Nicule- 
scu. Rugbiștii noștri vor susține în 
Franța două iocuri, la Tarbes și 
Lyoci.

Bwevestn& (Kiev) susține
3 meciuri te polo pe apă 

in țara noastră
Pentru sîmbătă 18 mai a fost 

anunțată sosirea la București a 
echipei de nolo pe apă BURE- 
VESTNIK. Sportivii sovietici vor 
susține în țara noastră trei în- 
t’ln'ri dintre care două în Bucu
rești și una la Cluj.

Leonid Spirin: eon record 
mondial la 15 km. marș
In cadrul unui concurs de atle

tism. care a avut loc la 8 mai pe 
stad'onul Dinamo din Moscova, 
cunoscutul atlet sovietic Leonid 
Spirin a stabilit un nou record 
mondial în proba de 15 km marș. 
El a parcurs această distanță în 
lh 05'45” 8/10. Vechiul record 
mondial era de lh 05’58” 8/10 și 
aparținea cehoslovacului I. Dole- 
zal.

Redacția și administrația:» - - o. v 

pele Franței, Poloniei, Belgiei, R. 
D Germana. URS S., Se dă star
tul. De-a lungul străzilor orașu
lui alergătorii sînt însoțiți de 
uralele entuziaste ale mulțimii. 
Chiar de la primii kilometri din 
pluton evad ‘ază Hristov și Kapi
tanov. Plutonul se agită, trage 
puternic și reușește să anihileze 
tentativa celor doi alergători.

Cîțiva kilometri mai tîrziu o 
nouă evadare inițiată de polonezi, 
cehi și sovietici dă impresia că 
va reuși. Fugarii au la trecerea 
prin orașul lui Martin Luther, 
Wittemberg. un avans de aoroa- 
pe un kilometru. Plutonul sezisea- 
ză pericolul și pornește viguros 
în urmărirea lor La km 90 se 
încheie și această fază, bineînțe
les în avantaiul plutonului. 30 de 
km. mai încolo se produce o altă 
evadare: danezul Da'gaard și
suedezul Carlsson. se desprind de 
pluton. In urma lor nornesc Klev- 
țov, Vestriakov, Pruski, Para- 
dowski, Hiller, Van Tangerloo, 
Doumont. Petersen. Grunwald, 
Mc.Neil, Aranyi și Jesici. Pro*a- 
goniștii nu dau importanță aces
tei acțiuni socotind că ea nu va 
putea modifica cu nimic — chiar 
în cazul unei reușite — actuala 
configurație a clasamentului La 
fel procedează și rutierii noștri 
care pierd astfel un bun prilej de 
a-și îmbunătăți situația, deoarece

4-4, la lupte libere
cea la puncte) din cauza unei 
greșeli de apărate. Dar iată re
zultatele în ordinea categoriilor: 
A. RUZSI pierde la puncte în 
fața lui KLEIN BOGUSLAV 
Luptătorul polonez a fost pasiv 
dar nu a fost avertizat, țîștlgînd 
printr-un punct tehnic. I. GHIN
CEA pierde la TADEUSZ TROJA- 
NOWSKI. M SANDOR cîștigă la 
puncte în fața lui DRAG EDU
ARD. I. PINTEA pierde prin tuș 
in min. 6 la I. KUCZYNSKI. FR. 
HARRI pierde la puncte în fața 
lui MIROSLAV ZYWCZICZ. Lup
tătorul romîn s-a comportat foar
te slab. 1. MUREȘAN cîștigă la 
puncte la BOLESLAV SIDORO- 
W1CZ. FR. BOLLA obține o ul
trarapidă victorie (abandon în 42 
secunde) în fața hii BOPECKI 
HENRI In sfîrșit. GH MARTON 
obține victoria in fața lui SOS- 
NOWSKI LUCJAN, dună un meci 
în care a fost mai activ.

De remarcat că meciurile s-au 
desfășurat pe distanța de 12 mi
nute (5x2x2x3), conform noului 
regulament

Sîmbătă seara se va desfășura 
in sala Gwaidia din Varșovia a 
doua înSlnire dintre cele două 
reprezentantive.

GH. IACOBINI 
inspector în C.C.F.S.

ECHIPA FEMININA DE VOLEI A CAPITALEI 
A 1!^VIVS REPREZENTATIVA ORAȘCLIJ1 A AKARA

Voleibalistele noastre au revenit ieri

ANKARA 9 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Voleibalis
tele noastre, care ne-au repre
zentat țara la Turneul jubiliar 
organizat în orașul de pe ma'.ul 
Bosforului, au părăsit Istanbulul 
miercuri seară, ajungînd la An
kara astăzi dimineață (n.r : ierij, 
după o călătorie de peste *5 ore, 
cu autobusul, în condițiuni ex
trem de grele. Pentru acest ve
ritabil sacrificiu și pentru înțe
legerea pe care le-au arătat-o. 
acceptînd să le viziteze și deci 
să le ajute în munca lor de în
vățare a voleiului, sportivele din 
Ankara le-au făcut voleibaliste
lor romînce o primire deosebit 
de călduroasă, care a avut darul 
să șteargă în bună parte urmele 
neplăcute ale istovitoarei călă
torii din timpul nopții. Insă, din 
pricina somnului reparator, a 
cărui necesitate se impunea, pro
gramul zilei n-a mai putut cu
prinde — așa cum ne produse
sem — o plimbare mai lungă 
prin capitala Turciei. N-am putut 
cunoaște astfel Ankara decît din 
goana taximetrelor ce ne-au pur
tat spre monumentul funerar al 
lui Kemal Ataturk, unde am de
pus o coroană de flori.

Meciul de astă seară s-a des
fășurat în sala de sport a Cole-

București, str. Const. Miile Nr. 17: telefon 5.30.36 - 5.30.37 Nr. 1—9 STAS 3452. Intre Poligra ifcă Nr. 2 Str. Brezoianu Nr. 23—25 
se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și diîuzorii voluntari din întreprinderi.

evadarea va constitui 
decisiv al cursei. Fugarii nu voi 
mai putea fi prinși. In apropiere 
de Berlin, din pluton mai fug 5 
alergători. Printre ei se află și 
Gh. Șerban. Sosirea s-a făcut pe 
stadionul ..Walther Ulbricht* 
sprintul final revenind belgianu
lui Van Tangerloo. Alergătorii 
noștri s-au c'.asat pe locurile: 15 
Gh. Șerban, 23. L. Zanoni. 42. 
Poreceanu 55. Dumitrescu. 58 
Șand.-u. 62. N. Maxim. In clasa
mentul general C. Dumitrescu con
tinuă să ocupe locul 12 la 14 min. 
54 sec. de tricoul galben. Nencio 
Hristov. Reprezentativa noastră 

se află pe locul 10. Remarcabhâ 
este comportarea echipei R P. Po
lone, care a întrecut Franța și 
ocupă acum primul loc în clasa
mentul general pe echipe.

In această etapă au abandonat 
Vesely. Kubr (R. Cehoslovacă). 
Gheorghiev (R P. Bulgaria). B. 
Petersen (Danemarca), Gough 
(Anglia). Ronkainen (Finlanda). 
Verhelst (Belgia).

GORLITZ 10. — Cea mai lungă 
etapă a Cursei Păcii a fost etapa 
a VIII-a desfășurată pe ru’a Ber
lin—Gerli'z (225 km). C. Du
mitrescu si C Sandru și-au ame
liorat simți’or pozițiile în clasa
mentul general individual și au 
adus echipa R P R oe locul 8 Tim
pul frumos a permis rutierilor să 
deslănțuie atacuri după atacuri și 
media ora-ă (peste 40 km.) reflec
tă fidel animația deosebită care a 
stâpinit plutonul. C. Dumitrescu, 
C. Șandru și St. Poreceanu au rezis
tai numeroaselor hărțuieli sosind 
la caoâtul etapei intr-un pluton cu 
cei mai buni alergători ai cursei. 
Etapa a fos* cîștigatâ de belgianul 
Butzen cu 5h 31 :35 urmat de da
nezul Cristensen. același timp, sue
dezul Hille- 5h 31 :37. danezul H. 
Petersen 5h 31 : 41 și de un pluton 
cronometrat cu 5h 32 : 00. In acest 
pluton se aHau și cei trei alergă
tori romîni precum și 3udon. Pro- 
ost, Brittain. Hristov, Kapitanov, 
Van Tangerloo. Clasa mente gene
rale :

INDIVIDUAL: 1. Hristov (R.P. 
Bulgaria' 39h 29 : 08 2. Proost
(Belgia 39h 29 : 45 : 3 Kapita
nov (U R S S ) 39h 3! 9» ; 4. Van 
Tangerioo (Belgia) 39h 31:12; 5. 
Boudon (Franța) 39h 34:31: 6- 
Brittain (Anglia) 39h 36:28; 7. Le 
Meen (Fran'a) 39h 36:30: 8. Prus
ki (R.P. Polonă) 39h 39 : 07 ; 9. 
Schur îR.D Ge'manăJ 39h 39:18; 
10. C Dumi'.rescu 59h 43: 46. Pe 
locul 26 se află C. Șandru iar pe 
locul 35 Gh. Șerban. Ceilalți aler
gători romîni și au păstrat locuri
le din etapa precedentă. PE ECHI
PE pe primul loc se ailă R.P. Polo
nă cu 118h 42:12 iar echipa noas
tră a trecut pe locul 8 cu 119h 38:27.

I. MANOLIU

giului din Ankara și bineînțeles 
că din punct de vedere al rezul
tatului a fost doar o formalitate. 
Fetele noastre, jucind sub titu
latura de reprezentativă a Bucu- 
reștiului, au întilnit în echipa 
orașului Ankara o formație de 
începătoare, de care au dispus 
cu 3—0: 15—1, 15-0. 15-0.

Aceasta nu înseamnă însă că 
n-au muncit. Dimpotrivă, au fă
cut-o cu toată seriozitatea, des- 
fășurînd întreaga gamă a cu
noștințelor lor voleiba'.istice, așa 
cum le-o cereau gazdele hotărîte 
să facă totul pentru a învăța a- 
cest sport și știind că nu le va 
fi cu putință aceasta decît în- 
tîlnindu-sie cu echipe puternice, 
superioare lor. Pentru a profita 
cît mai mult de prezența jucă
toarelor noastre, organizatorii 
le-au solicitat să completeze reu
niunea cu o dispută între ele. 
Pentru aceasta lotul s-a împărțit 
in două echipe de cite 4 jucă
toare (Sâdeanu — Teodorescu — 
Pleșoianu — Susan și Honet — 
Ivânescu — Cernat — Cotceriu)', 
primele invingînd cu 2—0 (15—8, 
15—2), după o partidă care i-a 
cucerit pe spectatori, făcînd nu
meroși adepți ai voleiului prin
tre elevii și elevele care au asis
tat la jocuri.

/ Baschetbalistele de fa St via 
ri.-aga au cîștigat și joi seara, de 
o manieră care le face cinste și 
care ilustrează de minune valoarea 
ridicată a acestui sport in Ceho
slovacia. Spectatorii, yeniți în nu
măr mai mare decît in prima zi 
a turneului dotat cu Cupa Victo
riei, au fost din r.ou îneîntați de 
soec 3culozitatea fazelor, de răpi 
ditațea cu care se succedau și de 
simplitatea acțiunilor de a ac. Re
prezentantele studentelor institu
tului de cultură fizică din rraga 
au impresionat în pr mul rînd pr.n 
corectitudinea execuțiilor tehnice. 
Pasele, driblingul, aru.izările la 
coș, — toate aces’ea sînt execu
tate cu măiestrie, permițin-i e:hi- 
pierelor de la Slavia să-și impună 
jocul și să treacă cu ușurință de 
situațiile cri'ice Construcția ac- 
țiun'lor tactice este și ea la fel 
de simplă. Pase .rapide, driblin
guri rare ți scurte. pătrun ieri 
clare și aruncări la coș din pozi
țiile într adevăr favorabile. Un 
caaitol special trebuie rezervat „pi- 
vo u!v>“ Jarmila Tro'kova, care se 
.mișcă" cu o ușurință remarcabilă, 
se demarcă în permanrnță și „simle" 
coșul, fi ni o excelentă real zatoare 
(in meciul cu Locomotiva a înscris 
30 de oun?‘e\ Căpitana echipei, 
Julie Ko”’a'o"a. conducătoarea de 
joc. a lăsa' de asemenea o mare 
imnres:e. ^oukalova. pe lingă ex- 
ce’en'a pregătire fizică și tehni
ci. a ară*at că poseiă o clar vi
ziune a jocului foarte dezvoltată, 
fiind elemen'ul care creează și 
coordonează toate acțiunile echi
pei sale

In meciul de joi. Locomotiva (ca 
și Progresul M.I.C., de altfel) a 
făcut un joc cura de mult nu am 
văzut la echipele noastre fruntașe 
A acționat cu multă agresivitate, 
cu multe aruncări la coș, cu ac-

Bela Bartusek (Csepel-Budapesta)
a cîștigat etapa V-a 

din „Circuitul regiunii Stalin"
SIB1U 10 (prin telefon). Din cau

za temperaturii foarte scăzute și a 
zăpezii, organizatorii au scurtat 
etapa Cluj-Sibiu, plecarea dîndu-se 
de,la Teiuș. De aici și pină la Sibiu 
(87 km) cicliștii au alergat pe șo
sea bună și pe o vreme destul de 
frumoasă. De unde și o alergare 
foarte vie da’orită acțiunilor în
treprinse de dina.noviștii bucurcș- 
teni, echipierii de la Csepel Buda
pesta și tinerii de la Energia Uz. 
Tractoare.

Sprintul final este cîștigat cate
goric de Bela Bartjsek (Csepel) 
timp : 2h. 10 : 28. Media orară : 
40,100 km. 2. I. Vasile (C.C.A.) 
2h. 10 : 30, 3. I. Sima (Energia Uz. 
Tractoare), 4*1. Hora, 5. A. Șela-

in {ară

Și, cu această reușită comple
tare propagandistică, turneul a 
luat sfîrșit pentru echipa femi
nină de volei a țării. In schimb, 
reprezentativa masculină, care a 
plecat joi din Istanbul, va evo
lua în Grecia.

C. FAUR

Turneul voleibaliștilor 
romîni in Grecia

Ieri a sosit în Capitală repre
zentativa feminină de volei a 
țării noastre, care s-a clasat pe 
primul loc in turneul internațio
nal de la Istanbul. Echipa mas
culină a plecat de la Istanbul Ia 
Atena, unde a ajuns joi. Jucătorii 
romîni susțin prima întîlnire 
miercuri, cînd se dispută meciul 
dintre selecționatele Atenei și 
Bucureștiu’.ui. La 17 mai este 
programată întâlnirea Grecia— 
R P.R., iar pentru 19 mai jocul 
dintre selecționatele orașelor Pi
reu și București, 

tiuni rapide, și, mai ales, fără 
crisparea care caracterizează echi
pele noastre în partidele decisn 
ve

Despre desfășurarea propriu-zisa 
a meciului nu se pot spune prea 
multe, deoarece Slavia a condus 
de Ia început pină la sfîrșit fără 
a-i fi amenințată victoria nici un 
moment. Scor fina. : 52 40 (29-21) 
Cele mai bune jucătoare: Julie 
Koukaiova, Jarmiia Trojkova (Sla
via), Ște’ania Ii inescu, Eva Fe- 
renez (Locomotiva), in celălalt 
meci al turneului, care a fost foar
te spectaculos :n comparație cu 
jocurile disputate intre aceste for
mații în cadrul ca-.n donatului re
publican, Progresul M 1 C. a dis
pus de Ene-gia Trus .;i i Con
structs cu 51-51 (23 23).

Meciul care urma să decidă 
cîștgâtoarea Cupei Victoriei, dis
putat între formațiile Slavia din 
Praga și Energia București, a 
oferit un spectacol excepțional. 
Energia a jucat excelent, a do
minat și condus majoritatea tim
pului, dar echipa pragheză a avut 
un final mai decis, a refăcut din 
handicapul apreciabil (33—41) șt 
a cîștigat în ultima secundă. 
Scorul partidei 48—47 (22—27).
Cele mai bune jucătoare; Eva 
Chuda, Olga Bartova, Jaroslava 
Francikova, de la Slavia, Hilde 
Eordogh, Viorica Antonescu, La- 
vinia Diamandi, de la Energia. 
In primul joc al serii Progresul 
M.I.C. a învins Locomotiva B.M, 
cu 37-36 (10—17).

Cupa Victoriei a fost astfel 
cucerită de ochipa Slavia din 
Praga, care a cîștigat toate cele 
trei jocuri susținute in acest tur
neu.

Slavia Praga își continuă tur
neul jucind mîine la Orașul Stalin 
cu Voința, iar marți la Oradea cu 
Progresul.

ru, 6. D. Munieanu (de la Dinamo), 
toți același timp. Pe echipe, etapa 
a fost cîștigată de Dinamo urmată 
de Voința. In clasamentul general 
continuă să conducă A. Șelaru 
(Dinamo) 21h. 18:09, urmat de 
I Sima (Energia Uz. Tractoare) 
21h. 32:43. A. Folbert (Energia 
Uz. Tractoare) 21h. 37: 23.

AL. DINCA

Turneul zonal de șah 
de la Sof:a

SOFIA (prin telefon). — Joi, 
după o zi de odihnă, participanții 
la turneul zonal au luat din nou 
loc în fața meselor de șah. In cen
trul atenției a stat partida mari
lor maeștri Barcza și Matanovici.

Intr-o variantă complicată a in- 
dienei vechi Barcza a atacat pe 
flancul damei. Matanovici a opus 
presiunii albului o puternică ofen
sivă în centru care, de altfel, s-a 
dovedit mai eficace, adueîndu-i 
șahistului iugoslav doi > pioni, a- 
vantaj pe care-1 castrează la între
rupere.

Prima remisă în turneu a înre
gistrat-o reprezentantul romîn 
MITITELU. Jucînd cu negrele îm
potriva egipteanului Basiuni, MI
TITELU a căutat să obțină iniția
tiva, a sacrificat o piesă dar nepu- 
tînd concretiza atacul a trebuit să 
se mulțumească cu un șah etern. 
Neikirch a obținut o victorie cla
ră, la mutarea 27-a. împotriva lui 
Szilaghi. Campionul bulgar mani
festă o formă excelentă în acest 
turneu. Beni a pierdut la Pfeifer 
prin depășirea timpului de gîndire, 
Fuchs și Niemela au remizat, iar 
partidele Zitta — Sliwa și Ka- 
raclaici — Filip s-au întrerupt.

★
Aseară s a desfășurat runda a 

6-a Iată rezultatele :
Szilaghi—Kaiaclaici */2—*/2,

Mititelu — Neikirch ‘/2—'/2, Filip 
Zitta 1—0, Sliwa — Beni 0—1, 
Pfeifer — Barcza V2—*/2, Nie
mela — Matanovici 0—1, o par
tidă s-a întrerupt.

In clasament' conduce Filip cu 
4*/2 p. și o partidă întreruptă. 
Urmează : Pfeifer 4‘/2, Matano
vici 4 (1)', MITITELU 4, Szila
ghi și Neikirch 3l/2, Beni 3, etc.

TOMA HRISTOV


