
Un nou și important pas inainte 
în acțiunea de reorganizare 

a mișcării sportive
u** II

nou și important eveniment 
viața sportivă a fost consem- 

“ nat acum cîteva zile prin apa
riția regulamentului de organizare si 
funcționare a clubului sportiv. Este, 
fără îndoială, un însemnat pas îna
inte pe drumul sarcinilor cuprinse în 
Hotărîrea din 2 iulie 1957. o nouă vic
torie in acțiunea de reorganizare a 
mișcării de cultură fizică și sport- Sa- 

IS'ată cu entuziasm, apariția regula- 
Woentului de organizare și funcționare 
a clubului sportiv vine să risipească 
unele confuzii existente pînă acum, pre- 
cizind cu claritate structura clubului 
sportiv O subliniere deosebit de im
portantă este făcută chiar înaintea pri
mului capitol: „Clubul sportiv este o 
un: ale organizatorică a U.C.F.S., a- 

-*rnui personalitate juridică; el este con
stituit pe principiul organizării spor
tului la locul de producție sau terito
rial, în vederea ridicării măiestriei 
sportive".

Ridicarea măiestriei sportivilor nu 
este însă singurul scop al clubului 
sportiv. In această unitate organiza
torică a U.C.F-S. se va pune un deo
sebii accent pe educarea membrilor in 
spiritul patriotismului, al devotamen
tului față de construirea socialismului 
in țara noastră, al înțelegerii sportu
lui ca un factor activ în slujba prie
teniei intre popoare și a menținerii pă
cii. De asemenea cluburile sportive 

trebui să devină principalele pe
piniere pentru formarea — din rîndu- 
rik^portivilor fruntași — a unui cît 
mj^Btare număr de cadre ajutătoare, 

instructori voluntari pe ramură de 
sport, arbitri etc. Bineînțeles, clubu
rile sportive vor generaliza experiența

Duhla victorie (3-0 si 3-1) < 
i voleibalistelor noastre) 
în laie echipei R.D.6.)

Concluzia cea mai importantă des- f 
prinsă cu ocazia celor două meciuri i

pozitivă, vor populariza metodele de 
antrenament înaintate, sprijinind astfel 
intărirea muncii metodice a tehnicieni
lor care iși desfășoară activitatea in 
diferite discipline sportive. Apariția re
gulamentului dă răspuns și tuturor a- 
celor activiști sportivi care ne-au adre
sat numeroase întrebări in legătură cu 
modalitatea de înființare a clubului 
sportiv precizindu-se că acest lucru 
este posibil la cererea unui comitet de 
inițiativă, la cererea unui consiliu de 
colectiv sportiv care funcționează pe 
lingă un departament sau o mare în
treprindere, precum si din inițiativa 
U.C.F.S.

Fiecare din capitolele care alcătu
iesc regulamentul de organizare și 
funcționare a clubului sportiv reflectă 
principiile democratice oare stau la baza 
întregii activități sportive din țara noas
tră. Studiind capitolul IV: „Organele 
clubului sportiv", capitolul V: „Drep
turile și îndatoririle membrilor clubu
lui sportiv" sau oricare dintre capito
lele regulamentului, activiștii sportivi 
vor întîltii același larg democratism 
care constituie chezășia victoriilor ob
ținute în toate domeniile de activi
tate.

Bogat in conținut, regulamentul 
clubului sportiv oferă activiștilor o o- 
rientare deplină în acțiunile pe care le 
vor întreprinde pentru înființarea clu
burilor sportive. Rămîne doar ca fie
care activist sportiv să studieze cu a- 
tenție toate prevederile regulamentului, 
să lupte pentru aplicarea lui creatoare, 
să evite de la bun început orice gre
șeli în munca de înființare a cluburi
lor sportive. Desigur, în fiecare oraș, 
poate fiecare colectiv mai mare ar dori 
să devină un club sportiv dar nu tre
buie să neglijăm faptul că noi nu a- 
vetn nevoie de unități organizatorice 

(formale, ci de unități vii, puternice, de 
duburi sportive care, avind baze spor
tive suficiente, inventar sportiv și po
sibilități de salarizare a cadrelor teh
nice, să-și poată îndeplini 
importante

In viitoarea acțiune de 
cluburilor sportive o mare

sarcinile lor

înființare a 
însemnătate 

de volei feminin dintre reprezentativele « o are participarea activă a maselor de 
Rominiei și R. D. Germane este pozi- j sportivi. lată de ce. considerăm că 
tiva. cei puțin în ceea ce privește e- 
clupa noastră: jucătoarele tinere, de 
rezervă, au ajuns la un nivel de pre
gătire sensibil egal cu cele care au 
apărat în numeroase rinduri culorile 
patriei. Socotim că este concluzia cea ( 
mai importantă, care ilustrează că vo- 
Ieiul^Mni

âuȚ 1;

mînesc merge pe un drum bun. 
spunem acest lucru ne referim 

_ la primul med cîștigaț cate-
’goric de reprezentantele noastre cu 
3—0 (6, 12, 13), cît mai mult la al 
doifea. îh care victoria ne-a revenit 
după patru seturi, jucătoarele ger
mane opmiînd — în mod normal — 
o rezistență mai mare unei echipe 
mai puțin rutinate. Scor final: 3—1 I 
(15—7. 6—15. 15—12, 15—4). In-
a doua partidă, antrenorii echipei noas- * 
tre au prezentat o formație în care . 
Elena Busuiocescu și Coca Constan
tin eseu, care debutaseră sîmbătă în 
echipa națională, au fost printre cele 
mai bune, îndreptățind speranțele puse 
111 ele.

Nu este mai puțin adevărat că atît 
comportarea frumoasă a jucătoarelor 
noastre, cît și victoriile categorice, se 
datoresc în bună măsură și unei com
portări mai puțin bune decît se aștep-' 
jtatt majoritatea tehnicienilor noștri 
■•echipei vizitatoare. Jucătoarele ger
mane veneau după o îndelungată pre
gătire comună cu cele mai bune jucă
toare de volei din Cehoslovacia și 
înaintea unui important turneu inter
național, care va începe peste cîteva 
zile la Budapesta. In aceste condiții 
era normal ca pregătirea lor să fie de 
un nivel mai ridicat, ținîndu-se seama 
și de faptul că reprezentativa R. D. 
Germane a marcat în ultimii ani o e 
videută creștere a nivelului de joc. Și 
totuși, în special în partida de sîmbătă 
jucătoarele germane au fost categoric 
depășite, singurul set mai disputat fiind 
al doilea. în care au condus la un 
moment dat cu 8—2, pentru ca pînă 
Ia urmă să piardă cu 15—12. In a! 
treilea set tot din prima jlarEdă, atunci 
cînd în formația noastră evoluau tine
rele Busuiocescu. Constantinescu și 
Vanea, jucătoarele germane au 
să aibă o comportare frumoasă, 
dind reale calități fizice, care 
ie însă cizelate.

In meciul disputat duminică, 
zentativa noastră a aliniat o formație

MIRCEA THDORAN 
(Continuare in pag. ty.

I sportivi. lată de ce.
(este bine să se organizeze o largă dez- 
r batere a regulamentului cu membrii 
’ secțiilor pe ramură de sport pentru ca 
. aceștia să cunoască prevederile regu- 

* lamentului și pentru a-și spune părerea 
v în legătură cu posibilitățile care există 
’ hi orașul lor pentru înființarea de 
\ cluburi.
/ In ce ne privește, vom continua să 
j ajutăm la deplina înțelegere a preve- 
IderMor acestui itnporfani document.

Organ al Uniunii de cultura fizica și sport din R. P. Romîna
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întrecerile de tenis de masă de la Budapesta a» luat sfîr$i|

Angelica Rozeanu și Ella Zeller
campioane europene la dublu

Sportivii maghiari au cucerit majoritatea titlurilor

"ANGELICA ROZEANU

că vom reveni mai tîrziu cu amănunte 
atunci cînd vom analiza în ziarul nostru 
comportarea sportivilor romani. Deo
camdată ținem să arătăm totuși că 
acest prim campionat european a fost 
poate uneori nedrept cu anumiți concu- 
renți care prin forța împrejurărilor nu 
și-au apărat șansele în condiții egale 
cu ale adversarilor, sau au fost mai 
adesea la un pas de victorie. In aceas
tă categorie îi trecem în primul rînd 
pe cehoslovacul Vihnanovski, pe engle
zoaica Haydon, pe maghiarul Sido ca 
și pe Reiter. Gantner, Ella Zeller și 
Angelica Rozeanu. Din „filmul" celor 
cinci probe individuale ale întrecerilor, 
pe care îl vom da mai jos se va pu
tea deduce uneori acest lucru și ur
mează ca noi să documentăm mai pe 
larg afirmația noastră fără bineînțeles 
a dori să constituim din 
scuză cu 
tele" :

aceasta o
orice preț. Iată deci „fao-

reușit 
dove 
trebu-

re pre -

BUDAPESTA 10 (Prin telefon de la 
trimisul nostru special). După 8 zile 
de întreceri pasionante, confruntarea o- 
ficială a celor mai bune palete de pe 
bătrînul continent a luat sfîrșit. Spor
tivii maghiari, confirmtnd valoarea lor 
ascendentă din ultima vreir.e. s-au si
tuat cu acest prilej în fruntea nume
rosului lot de participanți, reușind să 
obțină patru din cele șapte titluri puse 
în joc. Reprezentanții noștri, care în 
primele zile ale importantei competiții 
au evoluat mai slab, au reușit spre 
sfirșitul ei două succese. Dublul nostru 
feminin format din maestrele emerite 
ale sportului Angelica Rozeanu și 
Ella Zeller și-au adjudecat titlul de 
campioane europene la proba respec
tivă, impunîndu-se — cu întîrziere ce-i 
drept — în fața a numeroase adversa
re cu renume. De asemenea poate fi 
considerat un succes și participarea 
în finala de dublu bărbați a jucăto
rilor noștri Reiter și Bottner. Desigur

Simplu femei
de finală : Aîosoczi — Zeller 
11. -14, 19-18), Haydon —

ELLA ZELLERSferturi
3-1 (14.
Kerekes 3-1 (II, -17, to, 9), Koczian
— Collins 3-0 (11, 17, 18), Rozeanu
— Lantos 3-1 (17, 18, 17, 6,); semi
finale: Haydon — Mosoczi 3-0 (17, 
15. 21), Koczian — Rozeanu 3-1 (15, 
14, -16, 15), Eva Koczian în revenire 
față de comportarea ei la meciurile pe 
echipe a dirijat mingile razant, cu 
multă precizie, a fost mai sigură în 
lovituri, mai calmă și în urma unui; 
joc de regularitate și-a reeditat victo
ria de la București asupra Angelieăi 
Rozeanu. Credem că reprezentanta noas
tră a greșit tactic atacînd prea puțin 
și încercînd să-și depășească adversară 
mai tînără printr-un Joc de uzură. 
FINALA: Eva Koczian — Ann Hay
don 3-2 (15. -14, 22, -17, 16). Meci 
foarte spectaculos în care Haydon a 
condus cu 20-15 în setul III.

Simplu bărbați )
Sferturi de finală: Beiczik — Rei-1 

ter 3 0 (12, 13, 5), Harăngozo—St’-I

pek 3-1 (14, II,
Halasz 3-0 (9,
— Melstrom 3-2

■18, 19), Gyetvay — 
16, 17), VihnanovskT 
(16, -16, 12, -14, I7)+

C. COMARNISCHf

(Continuare in pag. 8).

ATLETISM
• Cupa Comitetului Olimpta 

Bulgar
i Comitetul Olimpic Bulgar organi
zează ta Varna la 21—22 iunie

1 măre concurs internațional la 
au fost invitați sd participe o ;

WK 
care- 
serif;

proiecte sportive
lila uzinele „TIMPURI NOI

dintre cei mai de seamă atleți euro* 
peni. Im acest concurs vor lua variei 
și patru atleți romîni.

BASCHET
Decorul impresionant al unei mari 

I uzine, duduitul continuu care evocă 
efortul omului ce Infringe metalul 
și-l modelează după nevoile sale, ar 

|fi constituit poate cele mai potrivite 
elemente de început de reportaj la 

I uzinele „Timpuri noi“ din Capitală.

lotuși, privirea ne-a fost atrasă în vorbi despre activitatea muncitorilor 
primul rînd de un grup de tineri care 
alungau o minge de gumă, cît un 
pumn de mare, de-a lungul terenului 
de voici-basehet din incinta marii în
treprinderi. Și pentru că scopul vi
zitei noastre era tocmai acela de a

lotografia noastră înfățișează pe Coca Constantinescu după ce a „pus' 
o minge ce a înșelat blocajul jucătoarei germane Ingeborg Wolf.

Tineta Pleșoianu Lia Vanea si Coca Busuiocescu sini gata să intervină. 
(f oto: I. M1HAICA)

• Arbitri romîni invitați pestqt 
hotare

în afara ceior opt ore de muncă, pre-l 
ferăm această introducere... (

...Deci vreo cincisprezece tineri joacă 
îndârjit fotbal, cu o minge de... te-1 
nis, pe un teren de... volei-baschetj 
In acest timp, subsemnatul stă de 
vorbă în biroul secției „expediții" a 
uzinei cu președintele -ivlwUvuiu.'.n . , ■. .. - ...
sportiv, Gh. lonescu, iar la fereastrajr 
biroului bate 
alarma : „Nu 
pompele care 
în camionul

in ultima vreme au sosit pe adresei 
federației noastre scrisori din partea 
unor federații sau cluburi' de pest^ 
hotare, care solicită arbitri romîni pen* 
tru o serie de partide. Astfel, un ar* 

cucuiul romin a fost invitat să' conduct
colectivulu.fipartida internațională feminină Un* zz-

mereu altcineva, dind...®^, ™
Ml locurtle d,n „Cupa Campionilor Euro* s-a făcut frahtul pentru^ peni... Casa Ofifâilor Ri (cam„ 

pieaca la „Ce încurcam» :oana ^ps.S.') - campioana R.O* 
nr...? Iov. lonescu Germane (sjir?’itu, iunCt rnari-e la-.

Riga) și Galatasaray (campioana Tură, 
ciei) — Ljubliana (campioana Iugo» 
slaviei) — în luna aprilie ta Istanbul^

V. ARNAUTU

(Continuare in pag. 2)

In acest număr:
2 : Faza regională a Spartachiadei de iarnă.
5 : Mîine, turneul final la hochei pe gheață.
4 : Prima etapă în campionatul republican de rugbi.
5 : Ultimele verificări înaintea începerii returului cate- 
fotbal.
6: Nici Steagul roșu n-a rezistat campioanei Dinamo
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Buc. in campionatul republican de lupte.
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PAG. 8: Au luat sfîrșit campionatele mondiale de schi.
— Concursul internațional de scrimă de la Leipzig.
— Cornel Crăciun (C.C.A.) campion al țării la combinata nor

dică.



R-f 'art telefonice despre

Faza regionala a Spartac hiadeî de iamaFT?
CONSTANȚA. Întrecerile regionale 

ale Spartaeliiadei s-au bucurat de 
mult succes. Nivelul' tehnic. în special! 
la trîntă și la tenis da masă, a- fbst 
destul de ridicat. lății- rczulteteibt TfL- 
NIS DE MASA: simplu fete: Livia La- 
zăr (Constanța), dublu fete: Livia La- 
zăr — Ecaterina Dan (Constanța), 
simplu băieți: ion Petcu (Constanța), 
dublu băieți: Ion Petcu — Iacob A- 

.ron (.Constanța,. Adam, Clisi), dublu 
mixt: Tudor Panțuru — Ecaterina Dan 
(Medgidia, Constanța^ ȘAH: băiețy 
Bfimitrâ Arscne (r. Tulțea), fete: 
Valeiitma Brașavcanu. (ditaeșți);. THUiy 
TA (în ordinea categoriilor)': C. 
Ereniia (r. Băneasa), Seic Omer Reuf 
((Merigjdia;);. Glteorghe Iiie (ir- Bănea
sa \ Gh.- Zelca- (ileteia)*, Gh. Vălimă- 
reanu fc(r,. Negau Vodă). V.. TȘUnacui 
(jMedgțdia-).

‘S i IR. 3tiinboliaqgșilțVfSii&ii 
cnmaspwnmmții

ARAD. Finalele regiunii Timișoara 
ău avid lt>« Ta, Arad; Interesant este 
faptul ?fr întrecerea ferunină1 db- tenis- 
de masă a fost cîștigată de Erika Zel
ler, sora niaesirei emerita: a. sportului 
Ella Zeller- lata rezultatele: TRINTĂ 
(în ordinea categoriilor); Nistor Cris
tian (Timișoara), loan Moraru (Re
șița), loan, Calina (Reșița),, Anastasie 
Ciumpilac (.Sîîmicolaul Atare), Matei 
Sltiminlich: (Lugoj), Adam Magyar 
(I.ugpj): TENIS DE MASA: simplu 
băitai: ISbrst Trupei (r. Reșița), sim
plu fete: Erika Zeller (Timișoara) ; 
dublu băieți: Hubert — Atark (Reșița); 
dublu fete: Liebman — Francia (Ca
ransebeș), duhlu mixt: Trupei — De- 
metrovici (r. Reșița):. ȘAH:.băieți: loan 
Rozen.zw.eig. (Jimbolia); fete: Ileana 
Peșeean (Timișoara)

Șt. Weinberger 
corespondent

ORAȘUL STALIN. Poiana Staiin a

găzduit „regionalele" Spartachiadbi la 
toate cele, patru discipline sportive. 
Organizarea, ai fost: foarte bună;, aslgu- 
rîndiuse întrecerilor um cadhi sărbăto
resc. RbzulteteleLsmt'următbarele: ȘAH: 
băieți: Chonlie* Mehler (r. Sighișoara), 
fete: Margareta Popescu (r. Codlea) ■ 
TENIS DE MASA: simplu băieți: Gh- 
Săniuță (.OnașuiI Stalin); simplu fete: 
Oltea Grozea (Orașul Stalin), dublu 
mixt: Săniuță. — Grozea. (.Orașul Sta
lin); TR1NTA (în ordinea categorii
lor): Florian Osman, (f:. Codlea), ..Tit 
Bbțocan (Sibiu), Ion Harițău (r. Ag
nita);. lan Tobias (<n. Ațgiita);. Martin 
Zinc (r. Riipea), Hăns Rămser (Si: 
biu); SCHI: juniori: Traian Cojocnea- 
nu (Orașul Staiin), junioare: Grifetb 
Artz- (Orașul Statin); senioare:’ MUtihte 
Krcpser (Orașul Staiin), seniori: N, 
Modroi. (r. Codleaj^j.

C. (rhiia 
corespondent 

CLUJ. Cei mai mulți dintre garticț- 
partții fjnalblbr reraunii* 4£luj șitaui 
disputat îîitficttrfea la TfflNTĂ': 89" 
concurențil Rezultatele au fost urmă
toarele: (înț ordinea aategoriilbr): Mii 
hai Grigorian (Gherla), loan Popan 
(Gluj);, O, Buldea (Huedin); A. Banya 
(Dej), Emil Guldea (Gîmpeni), Justin 
Boteanu (p. Gluj). La celelalte- disci
pline sportive s-au, taregjstnat* rezul
tatele:. TENTS* DE MASA: simplu bă
ieții Alexandru Roih (Cluj), simplu 
fete: Gabriela Bonos- (Gluj), dublu: bă- 

iublu 
dublu 
Ș AH :

Tr. Severin; dublu fete: Corabia; dublu 
mixt: Tr. Severin.

C, Motoc și N. Fometescn 
corespondenți

BUCUREȘTI REGIUNE. Faza re
gională la ȘAH, TENIS DE MASA și 
TRINTĂ a prilejuit întreceri deosebit 
de . aprig disputate șf la un niyel teh
nic satisfăcător- Șahiștii! s-au întîll 
nit în sala de sport a palatului C.F.Rț 
Au.cîșfigat.Ileana Rădăcină, (Călărași) 
și Vai. Marinescu (Urziceni). In sala 
de gimnostieă a.;școiiii medii. Nr. 14 
s-au întîîhd concurențîi la TENIS^ DE 
MASA,, din, rîndul. cărora, ou fost de
semnați următorii' învingători: simplu 
fete: Doina Badea (Roșiori); simplu 
băieți: Gh. Cazac (Giurgiu); dublu 
tete: El. Bratu — D- Badea (Roșiori); 
dublu băieți: Nț, Brună — Gh. Cazacti 
(Giurgiu^ .dutlu mixt:. Flofea Bbatu 
— Florina l^atti (Roșiori). In sffrșit, 
concurențfi Iff TRINTĂ, a* căror pregă
tire tehnică a depășit toate așteptările, 
e*aii -întrecut- în- sala< de. sport a uzi- 
ntaor. „Mho' Țze-dim". Dreptul de a 
concura ia finala competiției a revenit,, 
în urma performanțelor, abținute, ur- 
mătorilor tineri: 57 kg: C. Măldăian 
(Roșioru) : 62. kg: I. Păun (Vidra)) 
67 kg: A. MSgăreață (Călărași); 7$ 
kg: 1.. Boboeea (Tr- Măgurele); 79 kg: 
D. Rusiu ( Videle) ; peste 79- kg : Gfo 
Ci ticul acu (<Tr- Măgurele).

.4!.. Cotton^ D. Dolberg 
și’ R’’Pitulau 

corespondenți

vă core nu trebu

curînd, C.C.A. a 
sau o. școală»

luat sub patro- 
din Capitală,, 
Militarii

De 
najul 
Școala medie* nrț. 2 —

Inițiativa —- prima? de* aaest' fel —- 
reprezintă pentru cei aproape 2.000 

|dc elevi, și. elev^. da. la această, școală, 
.împlinirea multora, din visurile lor: 
j posibilitatea de? a avea suficiente baze 
isportive în care, să-și desfășoare. în 
uiiad: organizat1 activitatea, dim afara 
loralan de: studiij instructorii sportivi 
icompeienți oare sălii îndrume pe. baze 
Iștiințifice;, perspectiva^ de; ai avea ine- 
irsiv vii în fuțăi exemple de sportivi 
Ifruntașii îm mișcarea? noastră sportivă 
țși de a învăță dim experiența acestora; 
!<ie asemenea; e'.fevii școlii vor- avea 
'prilejul să participe la numeroase ex- 
'cursii pentru cunoașterea frumuseților 
'patriei; ca și la tabere* de odihnă în 
vacanța de vară.

Conținutul practic* al' acestui- patro- 
juaj (așa cum a. fost' enunțat de tov. 
(1L col. Ion Aurel' în cadrul1 festivității 
desfășurate zilele trecute în sala 

.C.C.A.) este însă cu mult mai lărg. 
,Intr-adevăr, protocolul prevede în plus 
participarea, elevilor școlii la o serie 

,de. manifestații, culturale, la vizionarea 
de filme? pe. teme educativ-patriotice, 

ica. și liberul acces l’a, biblioteca C.C.A. 
Tot. astfel,, pe lingă- școală, vor, lua 

.f.'ință cercuri, da balet;, de teatru,, e-

chipe de dansuri naționale și chiar o 
orcliestră.. Se urmărește deci asocierea 
— în mod armonios — a noțiunilor 
-de spart și cultură, care să contribuie 
la formarea unor viitori intelectuali 
cit mai bine pregptițj. pentru viață-

Salutînd. aceasîă lăudabilă inițiotivă 
am fi bucuroși dacă și. a.:e effective 
sportive și, cluburile ce var ;ua ființă 
von urma exemplul celor de ta C-C.A., 
inînd sute patronajul lor iu special 
acele școli cu număr mare de elevi 
și. cate nu au încă, taale posibilitățile 
necesare: pentru desfășurări - unei ac
tivități. sportive- de masă.

Au fost tfeseauați 
cum.taii Capitalei
Emoția firească- a participării la un 

concurs crește atunci cînd de rezulta
tele pe oare le vei obține depinde și 
calificarea la o etapă superioară. Mai 
alte cîhdi aceasta urmează să fie o 
finală, lucrurile îmbracă un aspect cu 
totul deosebit.

Ne*am dat seama de acest adevăr 
a. dată mai mult urmărind sîmbătă, du» 
minică și luni în sala* Dinama* (trâita); 
la» eiubiil I.D.E.B. (șahul) și în sala 
Ministerului] Industriei Grele? (tenisul 
de masa); concurenții care își dispu
tau îiitiietatea în cadrul etapei pe Ca»- 
jțihilte a Spartaeliiadei de iarnă a tine*- 
rettitui. Nirltrt' Sirbu. Dtrrel Popov iov, 
F. Colin. Atighelascu, ,Alagda!enă‘ 
Wilbert, 'Mail 'da: Stănaasouc sînt' doar 
cîțiva dintre., cai, care,, deși, conștiențî 
de posibilitățile și pregătirea lor,, 
(bin; au devenit cliiar campioni ai Ca' 
pitalei) manifestau o emoție* evidentă)

Despre întreceri., ae se poate spune?? 
Ee scurt, că. au fost foarte disputate,, 
etanii brațe- și că<, poate cu. excepția 
turneului de- tenis de? masă la. simplu, 
temei unde Eugprvai Metopaduv venea 
drept câștigătoare? sigură;. în. rest, cam
pionii au avut mult de- liicru pînă săi 
se vadă... campioni.

Un alt aspetat care: trebuie: reținut: 
este acela al prezenței untii1 număr 
considerabil de* tineri. Ibn Vasilei 
mtine'tor la, . R!afan“ SUchifor -Socaciui. 
elev la tcoa'a profesională de ucenicii 
M.I.D., Ar gliei Sută, turnător Ia u-- 
zineie .Mao î’ze*dttn și alț i mau de
pășit încă, vîrsta junioratului. Și, îin- 

: bncurăfor este faptul că» aceșttia au: în
registrat' rezultate’ bune- care* le dau, 
dteptul să ia parte* la finateîe marii', 
competiții sportive carai va. începe 
peste ci leva zile

Iotă actim care sfiit campionii Ca
pitalei lă Spartachiada de iarnă a ti
neretului,. ediția 1057—1958: trîfiiăi 
cat. 57 kg: Ion V.asile (raionul Sta
lin), cat. 62. kg: Attgltel. Sută, (ra ouul! 
Lanin); cat.. 67 kg: Miclrilpr Socacuu 
(raionul Lenin), cat. 73 kg: Nichit 
Sîtffu "(EaibnuT23’ August), cat 79 kg: 
Dorel Popovici (raionul Gh. Glleor- 
ghiu-Dej), cat. peste 79 kg: Gh. Du
mitru (ra'onul Lcniii): tenis de macăl 
simplu femei: Eugpnia: Metopadau ((Tal
ionul, 1 Mm)j. simplu» bărbați:: Mihai 
Motancca (raionul Nic. Bălcescu), 
dublu femeii: Ml. Stăiioescui -p /I. Jon- 
drescu (raionul Lenin), dub’u Bărttițîi: 
F. Col ți -R A’. Angelbscu (raibntd T. 
VUwMfn.-rescti)), diiblli mixt': Fi ('blln 
-|- Magdalena IV-'i,'beri (raionul T Viii- 
dimiresotr)!

iețit David — Roth (Cluj), 
fete: Boroș — Marga (Cluj), 
mixt: Boroș — Roth. (Cluj); 
băieți: Costa, Adalbert (Bistrița); fete: 
Lucia Pop, (Dej).

71. Bă'ud. și F. Dăbală 
corespondenți

ORADEA'. La’ întrecerile regiunii 0- 
radea. au participat concurențE din toate 
cele 11 raioane. Gei mai mulți con- 
curenți- au luat parte la întrecerile de 

i TRINTĂ (66). Probele de SCHI s-au 
• disputat' la. Stîna de Vate; Iată rezul
tatele: TENIS DE MAS'A: simplii bă
ieți: Lebeduș (Lunca Vășcău). simplu 
fete: Meynhart Magda (Oradea)', du
blu băieți: R-apaport — Lasic (r- Be- 
iuș), dublu feteMeynhart — Borbely 
(Oradea); SGHL seniori: Biro (Ora
dea.), juniori: Somogy (Oradea); se
nioare: Pleșca- Eugenia (Oradea), ju
nioare: Karin Binder (Oradea); ȘAH: 
băieți: Munteanu (r. Bfeiuș), fete: 

lEcaterina I'vany (Oradea); TRINTĂ 
; (în ordinea categoriilbr): Ilercuț (O- 
radea), G6ci (Alejd); Gerezsi (Secu- 
'leni), Dfesa (r. Oradea) Muller Sim- 
JăuV, Sălvadl (Jllău).

I

Z. Singer 
corespondent.

GR-AiOMAi Timp de dbuâ zile Casa 
de Cultură» ai Sindicatelor din locali
tate a fost! gazdă a» finalelor fazei: re
gionale- de ȘAH. In clasamentul1 bă- 

jieților, CRĂCIUN* ELENA (oraș- Tr. , 
Severin) a ohținut puntaațuli aed' mai 
bun, în timp ce? la fete .MARIA. GRE- 

(CLJ ’ (raion Tr. Severin), s-a. clasat pe 
primul Iik- Participanții: la. TRINTĂ 
și-au disputat. întîietatea. în orașul Tr. , 
Severin. întrecerile au dat cîștig de 
cauză următorilor concurenți (îh ordi
nea categoriilbr): St. Bbnciu (Cușmir), 
O. Ispas (Caracal), Gh. Bîtă» (Tr. Se
verin), Fr. Wintzer (Corabia). S. Ar
gintarii (B. de Aramă) și N- Marin 
(Băilești) In aceleași zile; aoncurenții. 
la TENIS DE 'MASA s*au' fhttecut Ite 
Tg. Jiu. La capătul unor dispule toarte» 
îndîrjite, și-au cîșttgat dteptul de a» 
participa la finalele* competiției, urrtiă»- 
torii concurenți: simplu băieți: El. Ba- 

,zavan (,Tr. Severin); simplu fete: Ga
briela» Tiriță (Caracal); dublu băieți:

ț

I

I

<■ Six’

r>:

' ST#

*> ' Jț

Iltlrecerile dr trintă din cadrul etapei pe Capitală au dat loc 
aprige, lată, in clișeu, un aspect de la întrecerile dec trinră care au avui loc 

in salai Dinamo (foto L MIHAIGA)

i » Lai Rloești, jocul de handbal ne- 
jduss cunoaște o dezvoltare din ce în 
ce mai mare. Astfel, numeroase a 
ichipe au. participat la un recent con- 
,curs disputat sistem fulger (2 reprize 
■ a. 15 minute) lai care a asistat uri nu
măr neobișnuit de spectatori.

i In. finală;. Petrolul Rafinăria. 1 E 
iPIoești ai întrecut Poiana Gîmpina ct 
,111—liz
I » 1. lordache

S Campionatul de clcloeros al regiu
nii Cluj s-a> desfășurat pe un ti-aseu 
extrem de dificil,, pe vreme rece și 
vîht foarte puternic, cursa constituind 

'un sever examen- pentru participanți, 
Victoria’ a revenit' lui Qito Bosniak. 
urmat de Peter Ștefarc P. Șoltuz, E 

jEngplmani și. Ai. Enaclie,, toti de !.-> Di
namo i

Emit m 
® luL’iti.rii sporturilor din orașe 

iFăgpraș au. putut asista, în udiraa 
vreme, la numeroase manifestaj^fcp r- 
tive, care au adiis o eviden „UF:*:- 

' buție lă popularizarea sportului. I z 
aceste întreceri ou luat parte sportiv 

I dim localitate,, din Orașul Victoria. pre 
cum și din comunele Veneția și Sîm 
bata. In cadrai acestor concursuri, or
ganizate în bune condițiuni da către 
comitetul raional U.C-F.S., s-au re 
marcat: gimnastele de la școala m.ri< 
nr. 2, șahistul Mircea Botez (Vei-ța) 
jucătorul de tenis de masă A. Tem 

Țwș (Orașul’Victoria), echica <fe e» 
chet OLTl’U. ia' la triată soo«t.v 
din Veneția și Simbăla au cfcf-rjt re 
zuîtaie frumoase.

V. Laaâr

Ptoblemete* educației fizice a mase
lor sînt din cele mai complexe, cerr 
o participare atentă în rezolvarea lor. 
solicită nu numai pricepere; dar șii 
devotament, dăruire sinceră. Cei ce-șn 
închipuie* că o bună mobilizare tai 

' Sparlacliiadă,. depășirea cu un anu
mit procent a angajamentelor privi
toare Ia purtătorii1 de insigrle- G1M1A.. 
sau o intensa, campanie* de înscrieri' 
în l".C.E.Ș. rezolvă toate (sau aproa
pe toate) problemele acestui impor
tant sector de activitate, greșesc în 
mod' profund, se îndepărtează de cr®a 
ce este* esențial* Hbtărirea din 2* iulie 

11957 ne-a- arătat, doar. în modul cel 
«mai limpede că; în* duda sticseselar.
înregistrate* în activitatea 
sportivă, persistă încă serioase lipsuri, 
îndeosebi m direcția realizării unui

ncastrfe

caracter larg, de masă, al" culturii fi
zice și sportulhi. Nu s-a acordat' pînă. 
acum atenția' cuvenită; aspectului re- 
creativ-educativ al, educației- fizice, 
s-a neg|ijșt educația» fizică a copiilor 
de vîrstă preșcolară, mișcarea sportivă 
la sate nu este încă corespunzătoare; 
educația fizică a> școlarilor es*te puțin 
satisfăcătoare. Tot din’ cuprinsul Efo- 
tărîriii a. reieșiti oă' aomplexul sportiv, 
G.M.A. n-a devenit încă baza siste
mului nostru de educație fizică, iar 
gjmnasiica de. producție, menită săi 
contribuie în- mod direct- nu. numai la 
întărirea sănătății celor ce muncesc, 
dar și la ridicarea productivității muni 
ciit, se pracțică deocamdată pe o scar 
ră extrem de* redusă;

Este de aceea deosebit de îmbucuu 
rătbr faptul1 că- — dlipă o studiere ar

Realizări și... proiecte sportive 
la uzinele „TIMPURI NOI“it

(Urmare din pag. 1)I
ridică) iese, dă 

î revine, vorbește
Ceea ce, evident, ne împiedică să re- 
dăhr, dialbgul. nostru, fracționat de* 
multiple întreruperi și ne obligă să* 
reproducem; în linii mari; cele aflate: 
de la președintele colectivului sportiv

' „Timpuri noi".
In. ultimele luni, vreo 300 de mun

citori’ tehnicieni, iuncționari și ucenici 
din. uzină» aui hotăritt satși. reînnoiască. 

: prietHiiat cu, sportul! pe bază de... con- 
i tratai, semnînd! adeziunea» de membri 
I îm tiI.GJ-'.S*, Gospodărește,, ei și-au ales 
și un consiliu care^ după toata apa- 

irentele, activează în,întregime. Primele 
rezultate sînt, diii cele? mai prnmițți»

I (oare.. Gefee cincii secții —box, fotbal;, 
thnis» de: masă), șah și voleii — 
fușoarăi dim pJim pregătirile, 
till noilor membrii îm Ui.C.If.S.
lie pat cu entuziasm, a'ătnr:
'■’crrși a’ți tbvar"'*’ 'U* i 

( Spartachlada de iarnă. Și

necesare,lămuririle?
cu noi, din: nou iese;

își 
iar 
au

■ dte 
muncă".

i să r.

noaștem că, 245 participant! la- sclii; 
350 la șah, 105 lai tenis de masă, 
102. la trintă; 189 la gimnastică și 
50 la săniuțe- înseamnă cex'a !

Iar pasul următor ar fi fnst asi- 
gprarea, continuității activității aces
tor noi prieteni ai- s-purtului. 3>a, fă* 
mit ceva iii acești domeniu ?* Da șai nu. 
înv dacă acest1 răspuns vă. pare? cam,... 
îîi doi peri, să ne explicăm; Dă, îii 
ana. ce- priveze elevii, școlii! prtrfteid»- 
nale* de ucenici de |>e? lîngg, uzină), 
care, cliiarr la sffrștul! săptămînii tne- 
mite au: susținut îiitlimnii dte fotbal;, 
tenis de.- maste și șșlu oui aotegji: Itor 
<te lhi „Mtai, TzHsdun!" șii Rtaas. BHu, 
îh ceea cer privește sportiviii uzinei' 
care, dună ae am participat! lăi aom 
cursul raional de tenis de masă: și' 
salt în. cinsteai zilei, dte 22 mantie,, am 
tonte șansele mieii îiidbliingatte adiil- 
ne; pînă! prin iunie; cîhdl von începe- 
proiectatele campionate: de casa la, 
handbal;, fotbalf, popice;, atletism;, va» 
lh.ii. tenis de masă, șah, Și, ar fi. păt
rat! să, s<** întîinple acest lucru, cînd 
pvî»ta s’-fie-’enle pos'bi' tflți centru a 
se organiza o activitate continuă a

maselor de sportivi din uzină, 
dacă consiliului colectivului i ser 
căi o astfel <te acțiune ar necesita 
efbrturi peste puterile sale, de ce 
n-ar apela la sportivii activi ?* Atem 
iinpresiai că, de pildă; dintr o edlip;: 
dee fotbal îrn care joacă asemenea c- 
femente- încit1 patru — Sabin Bitșcă 
Mtimai Uitgureamt, Mbrin Huron și 
l'on Moldtiveanu. — au. avut 
de a fii aieși deputuii în. 
popular raional (primii doi) 
șenesc (peilatți:); se? găsesc 
suffdiesitt de inimoșii pentru 
consiliul' îiithun asemenea scop-

*
Hdiicația1 fizică": a maselbr Aîigrc 

narea- lor întrio aatfvitote aontiiniă. 
au, aspect! athactlwrecreativ. Itetffi na 
sad! înainte: pe? cara-Ii așteaptă: caii 300 
(șij siperăm;, îîn vjittnrr mai- multi' 
membri' ai coleotfvuliii „Timpuri noi". 
Atunci;, grai pul de; ucenici pe. care 
Tam reântîlniti. la ieșire;, lovind cu 
ardoare în aceeași, mică- minge* de 
gumă, își va putea petrece timr-v’ 
liber jucînd fotbal și nu numai jucîr 
du-se de-a fotbalul...

Iar 
pare

cinste-a 
sfătui 

și ară- 
stportlvi 

ai ajuta

fiz'ci Be m sa
tentă"’ și competentă a lipsurilor și nea 
jiinsiirilbr- existente îrr sectorul educa 
țței fizice- a maselor — orgnneltr îi 
drept' diir UlCF.Si au și' trecut la pri 
mele acțiuni, sthădiiindu-se să^heasci 
a nouă orientare pentru edn^Bff Ii 
zică a maselor- din țara noastră, -i 
este cu atît mai bine, cu cit s-a per 
nit' de lă cr analiză' clară, a ctiizJo 
care au generat' lipsurile specificat' 
de* Hbtărire. S-a arătat astfel că ac 
tivitatfea de mase a fbst neglijată 
dîîldU-se îiitîiefhtt sportului de per 
fbrmanță, fără! a se avea în veder 
că tocmai o bună activitate de mas 
determină,, în fond; ridicarea mvefu 
tai sportului dft performanță. Educa 
ția< fizică a maselor n-a. fost si r ii 
nită de cadre calificate, ab e? enrl 
LG.F.. fiind absorbiți de. sțicrtiu d 
performanță, din cauza orie tării la 
profesionale. S.-a considerat greșit ci 
organizarea de competiții, de : ...să 

I deși, valoroase în esență, poate rezolv 
, problema. sub. toate aspectele.

Toate acestea, au reieșit ș< din re 
jfdratul, documentat, și cupri-izatoi 
, prezentat de către tav. pref AM 
.zilu lai a. recentă consfătuire a S{M 
;cialiștilor. în. diverse domenii a'e eon 
jaațjei, fizice; de masă. Iar dismțiih 
.care au. abordat- aspectele cefe ou 
Idiverse : educația fizică a preșcotanin 
1 ((tin. A. lonescu,, dr C.. (alaurenB 
• necesitatea orientării pedagogice a a: 
drelar calificate (prof. Ă.ia Alexi 

jasistesitl /.. Ceaușescu), educația- fizic 
-îm școli (profi /L Sicianan, prof. . .1 
ilb'iBsou^. Ol. Schirnell, prof: U. Hibațui 
cdt*. — au constituit un: punct de pit 
oare deosebit de important pentr 

I nona-orientare a educației fizice a m; 
isclorț aum; remarcai de altfel și toi 
ilbn Simian, vicepreședinte al comite 
Ittillii de? organizare? a? U;<£.ff:S. î 
laoncltiziile acestui» interesante- consta 
tuiri. Și» nu este lipsit de serai ficați 

'foptull că îni referat s-a proț tis- iar î 
Idissuțfii sra îmbrățișat! cu multă' că 
dură, ideea, constituirii unui ctmsiii 
consultativ în- probfema îndrumării < 
ducației fizice a maselor; Ite-trt așads 
încă' um pas* înainte- spre o rezolVar 

icomprienta, științifică; a» neajunsuri!! 
capei am frîiiati pînă acum activitate 
în acestț sector, de maximă, importanți 
în angrenajul mișcării noastre spoi 
live I



Mîine încep turneele finale pentru locurile 1—4 și 5—8
Cele mai bune -opt echipe de -hochei 

pe gheață din țară au luat startul 
sîmbătă dimineață în campionatul re
publican al categoriei A. După cum se 
știe, echipele au fost împărțite în două 
serii. Primele două clasate în fiecare 
serie se vor întrece apoi într-un turneu 
final, tur — retur, lată cîteva scurte 
relatări asupra desfășurării meciurilor 
din serii.

SERIA I.
Progresul Gheorghieni — Nicovala 

Sighișoara 7—2 (3—1, 2—0, 2—1);

au marcat: Publik (2), Incze II (2), 
Varga (2) și Kelemen, respectiv. AI- 

’tnassi II. După o luptă echilibrată în 
primele două reprize, mureșenii — care 
se prezintă în 
.trecut — s-.au 
.pregătiri fizice

.Dinamo Tg. 
ghișoara '3—3 
marcat: Publik 
tiv Camili, Balaș, Onu. Meciul a avut 
o desfășurare pasionantă. In repriza 
a IlI-a, sighișorenii conduceau cu

progres față de anul 
impus mulțumită unei 
superioare.
Mur.eș — Nicovala Si
ft)—1, 0—1, 3—1,); au
(2), Incze II, respec-

-' l >

O ,/azâ din meciul C.C.A. — C.SJJ, iGiuj. Zapafi înscrie ai ■patrulea 
gol al echipei militare

au marcat: Karri (2), A’massi 1 (2), 
(2). Varadi II. respectiv. tBaias 

șl^Khiiili. Joc lent, fără diirități (nici 
tiiieliniiiiat 1). Echipa învingătoare a 
fast mai agresivă, măi bine pregătită 
In patinaj.

Recolta M. Ciuc — Nicovala Sighi
șoara 3J—1 (3—0 3—0. ~

-marcat: B;ro (3). Tbrok I 
II (2), Hollo, Spirer, 

fiereuezi. respectiv. Onu. 
fost tot timpul la discreția 
lor care au întîmpinat însă o 
reaistență în primele două reprize.

■Dinamo Tg. Mureș -
IQheorghieni 7—'1 (2—t. 1—rO., A—0);

1: .au
(2), Torok 
Csaka II, 
Meciul a 
campioni- 

dîrză

Gh- Negrea—Gbețu Velicu 
fi Gh Furt—Dănilâ Done 

pe programul galei de box
de joi

(Foto: I. MlHAlCAj
3—1’1 'Mureșenii, care-și vedeau pe
riclitate șansele Ia calificarea în tur
neul pentru locurile J—4, .au luptat 
din răsputeri pentru egă'arc. în prima 
repriză, jecul a fost jitflucnțat de ză
pada abundentă depusă jpe teren.

Recolta M. Ciuc — Dragresul 
Gheorghieni 9—1 (5—d)., 3—J. J—0); 
au -marcat; Takacs f (3), Varga, Sza
bo, Czaka TI. Fenke, 'Biro. Fereuczi, 
respectiv Giacwnuzzi. învingătorii an 
jucat foarte bine în repriza I. Takacs 
I a marcat o revenire de formă. In 
Ultima .parte, Prqgresul -s-a apărat 
„eroic". De remarcat că Recolta n-a 
reușit să marcheze într-un interval .de 
timp destul de iluiig, cînd iProgrcsuI 
era îîn 4 Jucători.

SERIA A ill A
£.S.U. 'Cluj — Progresul M. C.iuc 

9—3 ,(il—i2, 3—0, 5—ti); .au marcat: 
Gozan J ^(3,1. Cozan H ((2), <Diher- 
nardo (2), Covaci (.2). respectiv, Ear- 
caș (2) și Szabo. Studenții au iînae- 
put meciul -slab și au fost conduși .au

I—O.și 2—1. Final însă, rutina cluje
nilor și-a spus cuvîntul. Din cauză că 
a pierdut multi jucători. Progresul nu 
mai este aceeași echipă valoroasă din 
anul trecut.

Steagul roșu Or. Stalin — Progre
sul M. Ciuc 5—3 (2—1, 0—1, 3—1); 

■au marcat: Căruntu (2), Manolescu, 
respectiv, Ballo, 

fost unui" dintre 
meciuri din serii: 

cu înverșunare, cu 
de scor.

_____ C.S.U. Cluj 7—1 (0—1, 
.2—0, 5—0); au marcat: Incze III (3), 
Flamaropol, Csaka I, Dlugosch, Zo- 
grăfi respectiv Cozan I. Dupâ două 
reprize de joc echilibrat, dar scăzut 
ca nivel tehnic,, am asistat în conti
nuare la o repriză 
proastă impresie 
degenerat, o serie _
frunte cu Takacs II. Covaci V, Cozan 
II, Sț. lonescti, Măzgăreanu dedîn- 
du se la .acte de brutalitate. In acea
stă privință a „excelat-' Takacs II. 
Păcat că acest jucător tînăr și talen
tat s-a comportat în acest meci de o 
manieră care nu-i face cinate. Ta de
generarea jocului a .contr buit și ar
bitrajul neatent și prea înaăduitor al 
cuplului Al. Teodorescu și I. Flcrescu. 
Arbitrii, .dar imai ales jucătorii trebuie 
să știe să Iacă o netă distincție între 
jocul bărbătesc (recomandabil în ho
cheiul modern) și jocul brutal. Spe
răm că în continuare nu vom mai 
avea prilejul să «onsemnăm .isenieneri 
fapte în cronicile noastre. <Gît privește 
scorul îtrtîlrîfrii vom nota că el a 
Juat .proporții în ultimele minute cînd 
it .'îin i. Cluj se găsea în inf?rioritate 
numerică (la un moment dat avînd 

’(tei jucători «eliminați)).
T'.'C. 1. — 'Pmgrcsdt Miercurea Ciur 

Ti—7! (forfait).
CiSIU. Cluj — Stenmll rocii Orașul 

Sfdlin 1—1 (0—0. 3—1, 0—0); nu" 
marcat: Alaghi și Tiron. ’

Prima repriză, joc de bună îacfircă 
tehnică. In cea de a dana, luptă în- 
dîrjită. In ulfima part", Ti care s-a 
dat o luptă epuizantă, studenții au 
fost superiori, domiriînd nmi mtiit, dar 

“St. roșu a avut

Martonffi, Tiriac, 
Magyar, SzScs A 
cele mai frumoase 
echilibrat, disputat 
oscilații interesante 

C.C.A.

care a lăsat o 
tuturor. Meciul a 
ale jucători în

!

clteva ocazii clare
tk
azi : ora 7: 'ClC.'A.
torta 9 : iRecolta ,M.,

Tg. Mureș.

Afirmarea tineretului—principate
coMhizie după ultimele concursuri de schi

Timp de 10 zile, Bu- 
cegli au fost teatrul ce
lor mai importante con
cursuri de schi din a- 
cest sezon:: Campiona
tele internaționale, Cam- 
p onateie republicane al
pine și Campionatele re
publicane de fond. Fără 
îndoială, toate acestea 
au fost evenimente de 
primă importanță care 
au încheiat o etapă 
principală a actualului 
sezon de sdhi și care ne 
îndreptățesc 
o serie de 

■multe din ele 
■toare.

Ne referim 
la puternica ofensivă în 
probele alpine a Tineri
lor schiori, adevărate 
revelații Ale concursuri
lor din ultima vreme. 
Este vortra <fte elemente 
care numai ‘cu un an în 
urmă concurau încă în 
categoria juniorilor. Ei- 
reșite, capul xle afiș" 
ținut de noul campion 
la slalom special, 'Cornel 
raș, care, -pe lingă .ctî'erirea 
suprem în cea mai tehnică probă de 
schi, .a ocupat locuri fruntașe și în 
cursele de slalom uriaș. Valoarea per
formanței sale este reliefată și de 
însuși modul în care a -parcurs tra
seele. Calm, hotărît și <cu un ritm 
susținut și egal din prima pînă în 
ultima poartă. Cornel Tăbăraș a pro
dus o puternică impresie și ne-a dat 
certitudinea viitoarei sale as.'ensiaii. 
ifiireșfe însă, aceasta depinde .în ipri- 
.mul rînd de seriozitatea cu care se 
va pregăti și de acum înainte, de 
modtfl în cere va "în(blege să ne arv. 
ffrenoze pentru cortfinua sa ridicare 
valorică.

iDintre .ceilalți tineri participanți la 
ccneursuri'.e din Bucegi vom aminti 
de Ion Zangor, Ion Bulgărea, Mediae 
Iov ici care s-au prezentat mulțumitor 
promițînd un frumos viitor.

Am face o .greșeală însă tlacâ am 
omite sublinierea comportării unora 
din schiorii noștri de frunte, mai ru 
tinăți, care și în întrecerile din Btt- 
cegi s-att dovedit aceiași corrlbăfivi 
•eoncurenți, dornici să ne reprezinte 
,cu toată cinstea în întrecerile inter
naționale. Este vorba în țpnimul rînd

să tragem 
concluzii, 

: îmbucur ă-

în special

Prin cele trei probe cișiigate pe Valea lui Carp,.
B'tră a cucerit al XX-lea titlu de 

a R.P.R. la senioare, O performanță 
care-iJac cinste!

(Foto: D. STAtVCULESOL'.)
să „tragă" la primul loc, ea a „merd" 
corect și a devenit la ora actuală a 
doua schioară a țării la slalom spe
cial. Ilona Miklos s-a clasat a doua 
la slalom uriaș, dar la ■specidl a for
țat Titmul și a pierdut 
eunde, în ambele manșe, 
cru se poate spune despre 
tră campioană Elisaveta 
care se observă și lipsa 
parcwge cu siguranță cea

Magdalena 
.campioană

este 
a!

de- 
țării 

Tăta- 
titlului

Frogramul de
— Steagul iroșu
Ciuc — Dinamo

Mierrurt se dispută jocurile din ea-_ ,_____ ____ _____  ... „__ ____ _
drul iiurneelor pentru llxurile 1—4 șif de camfiiontll internațional la sldlom 
5—8, după un program pe care Tede- ---- •“—■“— ™-----
rația îl fixează in cursul zilei de azi. 
Jocurile încep dimineața la orele 7 .șir 
9 și după amiază la orele .182') si, 
20.15.

Im seara la ora
'sal^Mjloreasca, cea de a daua reuniune 
p^^tică importantă a sezonului și 

^rrima din ciclul galelor amicale orga
nizate de către federația de specialitate. 

In fruntea programului se află rn- 
illnirile: Gh. Negrea — Ghețit Velicu, 
Gh. Eiat — Dănilă Done, Octavian 
Gialecfl — Al. Ghiță. Mihai Stoian—' 
St. Itoancă, Octavian 'Eremia — Mir-Î 
cea Ghsucea (Glierasini — i5J I
Negrea.

W va avea loc in

Loturile echipelor participante

Motiv de divorț

C.C.A.: Pușcaș, Drcn, St. lonescu, Csaka J, Ga tiza, Ttrm.it, Zasrrati. Ela- 
marcpol, Peter, Ldrknez, MăzsÂreanu, irlusosch, meze UI. Radueh, Fierea, Be- 
nort.

C^trU.-rCMM: «talie, -Spreiwz <11. Tompoș, Timar, Gall, Takacs JH. Ho
tar, nibomartlo, Coxun I, Covaci, Cozan M, Knu>sei. Na«M.

DWftMO TG. -MUKEȘ: I*r. Blro. -Bdtogh, Selyom. Covaci, «oos, Hollo, Moldo
van. 'Varga, Masca Ineae M, Smmiary, rKeiemen, WSuTin, FubIHc.

MinOVAI.A «KJHIȘOARA: PqpoBcu, Kder, Butuc, Mateffi, Onu, Balaș, Hollo. 
Rolh, Schneider, Saltatl, Rosenberger, Feder, 'COIcftIu, C.imiți.

PtlOGREHUl. QatFOBGHlL'Nl: 'Varudi, "Burian, Polrriban, Ainrassi I, JSaCLo. AI- 
.massi JI, Rortor. Giacomuzzi. torni. Varadi U, Benealek, Solyom.

PROGRESUL M. CIUC: Mikiie, Verts. 'Covaci, Ballo, Sava, ’Farkas, RT.irjar, 
Ungur, Xanlus, ®aoes, Antal, Otvai. Iunovrct, Szatlai, Gaspar. Leo-art [V 

mrsCOIZPA 1W. muc: I-ako, Spremrz, d, Fodor, dr. Penke. Varya, HOMo. Fe- 
tveneai, Tiirdk J, Takacs I, Szabo, llrro, TbrOk JI. a hirer, Csaka JI. Pedke 'll.

-STEAGUL ROȘU 'DR. STAUTM: Tulbure, rlionatantin, Goclrnu, Preda. Mano
lescu, Szabo, Singeorzon, Tiriac. MartonWl, Twdor, Racovlpi, Trrtm. Căruntu, 
Antal, Troth, Ghimbățunu, Weisstiorvel. Shekel*'

special, Niculae Pandrea, de Gheor- 
ghe Cristoloveanu, Mihai "Bucur, Ion 
Coliban, Mircea Enache, și, .bineînțeles, 
de don Bârsan .care «a cucerit în jnod 
surprinzător, dar pe deplin meritat, 
titlul de campion al țării .la slalom 
uriaș. Performanța sa este -surprinză
toare deoarece în. acest sezon a .luat 
startul în .puține curse, iar majorita
tea nici nu îe-.a terminat.

La fete, situația este mai puțin îm
bucurătoare. Singura care a dovedit 
siguranță (ca urmare a unei pregătiri 
mai îndelungate,) este tripla noastră 
catrjpioană națională Magdalena Bîră. 
care în acest an a cucerit ăl XX-lea 
titlu de campioană a țării. Este x> 
performanță excepțională care ilustrea 
ză talentul și seriozitatea acestei va
loroase schioare, deținătoare ca au
toritate a supremației în schiul fe
minin. Remarcabilă este și comporta 
rea junioarei Mlhnela Ghioarcă. Fără

tmulte se-' 
Același iîih 
fosta naas- 
Suciu, la 
rezistenței: 

_ „ -mai mars
parte din cursă, dar ultima treime 
o găsește obosită. Celelalte partici
pante (Viorica Albert, Stela Tampa, 
(lertrude l.ewen), au .arătat multă 
nesiguranță, concretizată prin căză
turi dese, Junioarele Rodica .Bucur și. 
mai ales, Edith Horx-ath promit o 
frumoasă ascensiune.

In general, însă, întrecerile .femi
nine din cadrul campionatelor repu
blicane de schi s-au desfășurat la un 
nivel tehnic slab cpre oglindește iîn- 
săși valoarea -participantelor. Cea 
mai brnă dovadă o constituie lisutl 
"trei la slalom special ocupat de 
Elena E pur an, .venită la eoncurs fără 
antrenamente. Oricîlă rutină ar avea 
o concurentă, este cu Totul nefiresc 

'Ca /ea -să se claseze înaintea unora 
care s-au antrenat luni de zile și au 
participat la fiecare întrecere oficidîă. 
De aceea semnalăm acest lucru ,și 
ifaeem apel ța antrenori pentru a pune 
irrai 'multă bază pe pregătirea ii 
ridicarea junioarelor în probele aloine.

D. STAMCULESCU

\a
Dubla victorie 

voleibalistelor noastre
i(dJrniare din țpng. 1)

care

De curînd, am sărbătorit un dece
niu de la căsătorie. A fost tot timpul 
o căsnicie model. Ne invidiau ,pină ,și 
(prietenii. 'Noi -ne -vedeam -mai departe 
rte fericirea -noadtră ducind-o așa 
după otim vă spuneam zece ani in sir.

am Ji dus-o pînă la adinei bătrî- 
mețe, dană l>itr-o zi un -coleg de servi- 
dla n-ar fi avut năstrușnica idee să 
Ittă-nvețe șah. 'Dezghețat de fdlul 
'meu., am prins repede .’secretul jocului. 
'De dfunci inlirzii regulat la masă. ‘Ea 
început, nevastă-mea a fost ‘nițelegă- 
toare. Nu mi-a reproșat nimic. '•'Fă- 
veam, ce-i drept, progrese simțitoare. 
'In scurt timp, mă număram printre 
cel mai'buni șahiști din institut ie. Am 
luat pofte Chiar și la clteva concursuri 
șl de fiecare dată am Clștigat. Tocul 
de șdh devenise perttru mine o aArnâ- 
rdtă pasiune. Noaptea visam numai 
Ittrnm-i pjoni, cai s<. ,ln scurtă vreme 
mi-am luat clasificarea la categoria

intr-o zi să 
Dar pentru

a TUI-a și speram ca 
jiing chiar maestru, 
să-mi pot realiza această dorință este 
nevoie să mă mut în alt oraș dacit 
Pitești unde nu se găsește un Club 
in care să te pffți antrena. Vara mai 

■merge cum mai merge. Tn parc, 'la 
Ștrand... Dar iarna? Iarna nu rănuiie 
■dadit să-fi ‘tranșformi casa in chfb. 
Așa am țfăcitt eu și din acel moment, 
mult 'invididta noastră căsnicie a 
rjitns in impas. Afldți și d-voastră 
mai 'bine s-o ‘.știți de la mine debit 
ta vecini) că nevastă-mea e gata 
dea divorț și 'tdt' buclucul mi 
trage de la șah. 'Ou vreo două 'tuni in 
urmă, am început să invit la mine a- 
casă cite un amic ca să ne antrenăm 

■în vederea ■campmnatiilul republican.
Azi lionet, niiine Tică. poimîine Nae .. 

‘A-nj H'i înc.zrrit se v:nă CU 'toții, 
'C'.'-r vhmr’emi mesele și
semen, le, au ocupat iutii studioul.

pragul divorțului. 
l-s om pașnic. Șia- 

ca

vă mai spun, un

apoi sufrageria și la urmă... baia. Am, 
ținut-o așa xiteva săptămini. Intr-o zi, 
nevasta imi spune: scumpule, ai cam 
întrecut măsura. Șahiștii tăi mi au 
ars fața de masă. In altă zi: dragule, 
din cauza fumatului .au .început să 
miroasă toate lucrurile noastre a horn. 
Apoi, că se face murdărie și spală e.i 
și nu eu, cu s-a săturat de zarva din , 
■casă... Dar cite nu mi-a spus! Iniii iii m Pitești și vă iplace șahul mu vu ân- 
dădea -ca scumpule, apoi cu dragă le 
și Ha urmă... Ce să ~ 
adevărat scanda'.

Ei, și azi certuri, ‘niiine scandaluri.
piuă am djtms :‘tn ; 
Bătaie n-a fost ctt-

acum, spuneți și d-voasfră. Sirrt eu 
vinovat cu ceva in toată povestea 
asta ? Dacă aveam o sală de șah nu 
se întrmpa nimic. Dar de unde s-otau ? 
Ce sini eu, sfat popular. U.C.F.S., co
lectiv sportiv? Nu! Și.atunci? Să mă, 
ilas de șah, aii spus? Ei. asta crede- 
ți-mă nu pot s-o fac. De aceea vă dau 
și dus. am șfat: (dacă locuiți cumva

.in
Cernat 
dintre 
am pierdut -setul .al doilea, a reușii, 
i ară îndoială, mai sînt :multe lucruri 
pentru remedierea cărora antrenorii 
trebuie să insiste. Printre acestea ttre- 
buie să notăm blocajul, uneori defec-* 
duos executat șt în șpecial dtlbktjul^ 
de multe ori inexistent.

ROMI NI A: Tineta Pleșoianu, Nata
lia Cernat, Soriia Co'ceriu, Florina 
Teodorescu, Ana Păimoiu, Ana Susan. 
Elena Busuiocescu, Coca Constantim- 
scu, l.ia Manea. (Elena Tlor-ea

R, :D. GERMANA: Ingeborg MaNss- 
hausen. ’Ursula Reeck, ‘Kristin Mop
rich, Margot Spl'.'rrmSki, Ongebrrng 

 

Wagner. Ingeborg Wolff, Helga ilF<e-' 
her. Gabriele peinhold, Gisella F.etHi- 
hng.

Arbitrajul Iui Pall Raguo (Ungariat), 
foarte bun.

doar Tineta Pleșoianu, Natalia 
:și Ana Pătmoiu făceau paste 
consacrate. lE.xperiența, deși

suraR. piuă amd cei care conduc (des
tinele sportului piteștean nu se vo 
indura să .găsească un colțișor .și pen
tru acest sport.

tUN SAHIST DIN PITEȘTI
’ pt. conf. V. GODESCU

raza regională
'a campionatului R. P. R. 

de cwlocr&s
’Duminică s-e desfășurat, prin Parcul 

Libertății împrejurimile acestuia,
laza regională a campionatului R.P.R. 
de caetocTOs -ți caznptonatul de juniori 

lai orașului București.
La avansați, titlul a fost cucerit .de 

ostaș® A. Mitroi (CIC.A:), care se a- 
flă m evident progres. Pe locurile nor- 
mătoare': I. Baciu (CCA), N. Stapa- 
-nian (Recolta), 'G. Dumitrescu (Recol
ta) și U. Stoica ((Voința). Siau rermar- 
jeat F. Cucu (SC. Tin.), A. ?im ,(jjc. 
Tin.), D. Rotaru și V. Dinu (CCA). La 
(juniori, F. aristeacu («c. Tini), îritoe- 

Icind pe echipierul său E. Bărhulescu 
și M. Klein (PTT), a devenit campion.

In afara campionatului, la isemlcurse, 
primul B-a clasat G. Ghireoiaș (Se. 
Titn.), urmat de I. Dumitrescu (CCA) 

Id I. Vlaicu (Șc. Tin;). De notat eă 
sportivii «colii .de Tineret (antrenor C. 

^Cîrjan) au ’lăsat o frumoasă impresie.

Vaăenti-n Ionescu, corespondent

SPORTUL POPULA»
fo'Nr. 3lfrZ Pag. 3-ț

Ttrm.it


LA BASCHET

C.C.A. a suferit prima înfrîngere
campionat din partea revelației ultimelor etape: M.I.G

„De ce nu mă lași să trag la coș?" pare să spună 
figura nemulțumită a lui Borceanu (M.I.G,). In 
schimb, Folbert (C.C.A.) autorul promptei inter- - • ...... j.a

maeștri ai loviturilor de 
la seini-distanță în am
bele formații. Așteptările 
nu au fost cu nimic înșe
late. Ba. în plus, jocul 
a oferit și ineditul unui 
rezultat-surpriză, victo
ria tinerei formații an
trenată de prof. Alexandru 
Popescu, victorie care co
incide cu prima infringe- 
re in actualul campionat 
suferită de virtualii cts- 
tigători ai titlului. De 
la C.C.A. — în general 
sub dispoziția de joc 6- 
bișnuită — am reținut pe 
Nedelea și oarecum pe 
Folbert. Cel mai bun om 
al echipei, Fodor, a
mis însă un gest total 
reprobabil. El a arunca1, 
cu balonul în arbitrul 
Dănilă care l-a și elimi 
nat (firește) de pe teren, 

echipă C.C.A. trebuie să în-

gretabilă tendința P. i'.T.-ului spre un 
joc exagerat de pripit, precipitat. La 
Tg. Mureș, C.F.R., fără Lili Dinescu

ce-

Be zid fate normale în prima etapa 
a campionatului de volei

Deși se aștepta mult mai multe de 
ia întîlnirea I.T.B- — Amefa, aceasta 
nu a satisfăcut decît în foarte mică 
măsură și cînd spunem aceasta 
referim în special la formația 
reșteană.

In rest, așa cum 
rezultate normale: 1 

de sporturi recent 
locală C.F.R. nu 
jucătorilor de la 
decît în al trei'ea
Cluj, T.C.H. din Bucureș 

meciul foarte bine, ci; 
set, pentru ca pînă la 
Cluj să-și impună superior1' 

Orașul Stalin, uinamoviștii
realizi

puncte direct din 
a fost erou! prin

Prima etapă a returului campio
natului masculin de vo'ei a avut loc 
duminică. Partidele au luat sfîrșit 
cu rezultate normale, în clasament 
intervenind o singură schimbare: 
I.T.B. a făcut un salt de două locuri 

de la locul 7 la 
victoriei repurtate 
arad ane.

In general, deși 
numeroase competiții organizate îna
intea reluării campionatului, echipele 
au arătat destule lipsuri în pregă
tire- Acest lucru a ieșit în evidență 
în special lă echipele din provincie.

Contrar tuturor așteptări'or. • cea 
mai disputată întîlnire a etapei a fost 
cea dintre C.C.A. și Victoria Bueu- 
r ști. Militarii au cîștigat cu 3—1, 
dar după multe, foarte multe emoții, 
în special în ultimele două seturi, 
cînd adversarii lor au realizat un joc 
de foarte bună calitate- Al patrulea 
set putem snune că a fost unul din
tre ce'e mai bune văzute pînă acum 
în actualul campionat.

Voleibaliștii de la Victoria sau 
prezentat cu mult mai bine pregătiți 
d cît lăsau să se întrevadă anteceden- 
t ’e. Un b'ocaj surprinzător de bun, 
un atac eficace (în care Murariu a 

fost cel mai bun) și o voință nestră
mutată — iată armele cu care volei
baliștii acestei echipe s au prezentat 
pe teren și cu care pot încurca soco
telile multor echipe din prima parte 
a clasamentului.

5, ca urmare a 
asupra formației

ne 
bucu-

arătat, 
în sala 
echipa 

rezistență 
București 

imp ce la 
a început 

t gmd pr.Tu.
• C Q I ’

I a

am mai 
la Craiova, 
terminată, 

a opus 
C.T-F.T. 
set, îni Feminin:' C.S.U Cluj — Știință \ 

1CF 39—26 (23—16) ; ICO — Vo- / 
ința Orașul Stalin 79—78 (38—38); S 
Alimentara Tg. Mureș— CER/ 
Buc. 51—52 (27—32); Olimpia A
M.l.C. — 1X0. ' 54—48 (30— 24): ( 

‘Constructorul Buc. — Progresul 1 
F.B. 70—39 (38—14); Mascul ii: l
C.S.U. Cluj -- Voința Iași 92—67 x 
(54—43): Steagul roșu Orașul Sta > 
lin — Știința Thnișoirâ 
(45—26); Constructorul
Dinamo Oradea 72—69 i
Dinamo Tg. Mureș — 
M.I.C. 83 -60 (44—25); I 
Dinamo București 62—65 i 
M.I.G. — C.C.A. 74—70

Stalin,
tigat comod, cu 3—1. 
te multe
Miculescu 
meciului.

rvre 
»>!

i 78—56
Cluj — 

(32—43):
Olimpia 

P.T.T. — 
(25—26): 
(35—29):

REZULTATE TEHNICE

I.T B. București-Amefa Arad 3-1 (15- 
12, 15-12, 10-15 15-lt) C.C.A -Victoria
București 3 1 (15-5. 15-4. lt-15. 17-15):
C.F.'R. Craiova-C T.F.T. B c rești |j| 
(9, 7, 10); Tractorul Orașul S:Mi-.-Dir c 
București 1-3 (12 15. 11-15. 15-5, 7-25):
C.S.U. Cluj-T.C.H. București 3-1 (12-15, 
15-5, 15-12, 15-13).

genții, urmărește mulțumit traiectoria deviată

(Foto : 1. M1HA1CA)
Întreaga 
țeleagă că a ști să primești înfrînge- 
rea este o principală calitate. Mai ales 
acum în ajunul debutului m „Cupa 
Campionilor Europeni" este de dorit 
ca formația să se pregătească într-un 
Climat de calm și încredere, indiferent 
de eventualele defecțiuni din campio
nat. Să ne gîndim — și faptul trebuie 
să ne bucure — că înfrîngerea vine 
din partea unei tinere echipe în plin 
progres ceea ce înseamnă în fond lin 
autentic succes pentru baschetul nos
tru. C.C.A. trebuie să aibă toată grija 
ca în grelele meciuri ce o așteaptă în 
viitorul apropiat să aibă comportări 
cît mai bune în fața putern'celor for
mații de peste hotare, campioane ale 
țărilor respective. Dar nu va putea 
realiza așa ceva cu nervi sau, invoefad 
arbitrajul ca vinovat al unor insuccese.

© etapă interesantă, plină de sur
prize și de meciuri extrem de disputate 
â căror soartă a fost decisă în ulti- 
hiele zecimi de secundă: Dinamo — 
P.T.T., M.I.G. — C.C.A., Constructo
rul Cluj — Dinamo Oradea (mascu
lin), Alimentara Tg. Mureș — C.F.R. 
Buc., I.C.O. — Voința Orașul Stalin 
(feni.). Un sincer „bravo" nivelului 
general al partidelor —- în rîndul că
rora întîlnim acum și meciuri femi
nine (remarcăm fidelitatea publicului 
bucureștean care — în două seri con
secutive — a umplut sala Floreasca ; 
mențiuni pentru spectatorii, din Tg. 
Mureș, Cluj și Orașul Stalin prezenți 
și ei ia datorie). Devine o certitudine 
faptul că baschetul a cîștigat neîncetat 
noi adepți datorită modului cum echi 
pele noastre (și cu precădere cele 
masculine) au adoptat și aplicat mo- 

• dificările regulamentului identifieîn- 
du se cu realul lor sens: spectaculozi
tate prin dmamism.
• Desigur că atenția principală s-a 

îndreptat spre mec'ul M.I.G. — C.C.A. 
Prima echipă se arâia capabilă de 
orice rezultat, garanție fiind compor
tarea ei ascendentă din întregul retur. 
Jn plus, interesul suscitat era just'tl- 
cat de specificul ambelor echipe: joc 
rapid, fantezie și prezența a numeroși

A>
și Mioara Gabroveanu-Răducanu, a 
snnils o victorie „in extremis" Alimen
tarei, de nereciinoscut (în bine) în 
comparație cu modul cum joacă în 
deplasare.

CLASAMENT

1. C.T F.T. Bue. 10 9 1 27:10 (514:3*9) 19
2. Dinamo Buc. 10 9 1 28:12 (523:419) 19
3. C.C.A 10 7 3 2£:15 (&481473/ 17
4 C.S.U. Cluj 10 f 4 25:15 (555:453) 15
5. I.TB. Bnc. 10 5 5 22:21 (M3:5») 15
6. T.C.H. Buc. 10 5 5 19:19 (482:4721 15
7. Tractorul O. St. 10 4 6 21.24 (»31:559; 14
e. Victoria Buc. 10 3 7 11-25 (399:4»4' 13
9. Amefa Arad 10 1 9 15:2* (5^:555/ 11
10. Loc. Craiova 10 1 9 4:29 (2/0.W8 11

Mihai Pop (Dinamo) a dominat primul 
concurs de motocros
concurs 

valoarea 
nivel pe 
împărtă- 
spectator 
frumuse-

Nina Pasciuc
în crosul

• Este absolut necesar să mențio
nam și calitatea jocului P.T.T. — Di
namo București, desfășurat sub sem
nul egalității. île bucură pe de o parte 
revenirea echipei Dinamo, dar este re-

.Numai cine n-a văzut un 
de motocros poate contesta 
spectacolului sportiv de înalt 
care-1 oieră...“ Acest gînd îl 
șea. duminică dimineața, nn 
altuia care, entuziasmat de
țea săriturii executate de St. Iancovici, 
la depășirea unui obstacol își... moto
tolea pălăria de fetru-..

Aproape 5.000 de spectatori au fost 
martorii primului concurs republican 
de motocros contra-cronometru (trial) 
din acest an și au putut constata ca
litățile pe care le au motocicliștii noș-

și Vasile Weiss învingători
din pădurea Snagov

Strzelbiscki, Victor Pop,' Moscovici, 
Pricop. Cojocarii. Au dezamăgit Bu- 
nea, Bîrdau, Aioanei, Bădici.

Iată rezultatele: Senioare (1.600 
m.) : 1. Nina Pasciuc (C.S.U. Cluj) 
5:14,0: 2. Georgeta Mogoș-Dumi-
trescu. (M.I.G.) 5:21,0: 3. Olga Za- 
miner (Recolta M.A.) 5:26,9: 4. Zam
fira Voinea (M.IG.) 5:28,C: 5. Ana 
Cztili (Rapid Ck'j) 5:30,6; 6. Lticie- 
ția Pișta (TCH) 5:40,1; 7. Valeria 
Tăhnăceanu-Dumitrescii (Spartac) 
5:48.3; 8. Marilis Cuțui (CSU Cluj) 
6:06,0. Pe echipe: 1- M.I.G. 
9 p.; 2. Bumbacul Cisnădie

Seniori (8.000 m.) : 1.
(Dinamo Buc.) 24:47,2; 2.
cescu (Dinamo Buc.) 24:53,0: 3. T.

București
12 p. ’

V. Weiss
C-. Gre-

Strzelbiscki (Din. Or. Stalin)
4. V. Pop (Din. Or. Stalin)
5. F. Moscovici (Progresul B.
25:11,0; 6. I ~ ~
misoara) 25:16,0: 7.
(C.S.U. Cluj) 25:17,0;
(Laminorul Roman) 25:26,0; 9. 
Veliciu (Știința Timișoara) 25:30,6; 
Dinu Cristea (M.I.G.) 25:36,2;
D. Tîlmaciu (C.C.A.) 25:37,0; 12. 
Dragomir (Recolta M.A.) 25.3/,8;
C. Aioanei (C.C.A.) 25:37,8; 14. 
Bîrdău (Din. Buc.) 25:38,4; 15. Nicu 
Niculae (M.I.G.) 25:42,0; 16. N. Bti 
nea (C.C.A) 25:45,2. Pe echipe: 1. 
Dinamo București 23 p.; 2. Dinamo 
Or. Stalin 30 p.; 3. M.I.G. 42 p.; 4, 
Recolta M.A. 48 p.

24:58,6: 
23:06,2; 

. Mare) 
I. Pr cop (Progresul Ti- 

Gr. Cojocarii 
8. Ion Hîră

tri pentru acest gen de curse, precum 
și spectaculozitatea întrecerilor, înde- 
mînarea, curajul și spontaneitatea cu 
care concurenții au absolvit traseul, 
destul de dificil pentru inaugurarea 
sezonului.

Atît timp cît traseul a fost uscat 
(după ce a plouat porțiunile acciden
tate au dt zenit aproape impractica
bile) evoluțiile motociclișfilor s-au men
ținut la un nivel ridicat. Au plăcut 
îndeosebi evoluția lui Mihai Pop, Gh. 
loniță și Șt. Iancovici. Ultimul se in
stalase la un moment dat în prima 
manșă în fruntea tuturor alergătorilor 
cu un timp foarte bun (3:22,4). dar 
a fost nevoit să cedeze locul tînăru- 
lui Mihai Pop (3:21,6). In manșa a 
doua, cînd St. Iancovici păstra încă 
șansa de a mai ocupa primul loc a co
mis o greșeală (la ieșirea dintr-o suită 
de denivelări a pierdut controlul di
recției mașinii) care 1-a costat mai 
bine de 10 secunde. Astfel, deși a im
presionat printr-o execuție impecabilă. 
St- Iancovici a fost nevoit să se mul
țumească în clasamentul celor mai 
buni timpi cu locul 4. Firește mai 
multă stăpînire de sine îi va aduce

în viitor performanțe și mai vaț^Rv- 
deoarece pregătirea pe care o 
ti dă dreptul la aceasta.' La categoria 
ataș a impresionat prin coeziune eupfol
M. Dănescu + AI- Huhn, care, ca și 
în celelalte genuri de concurs ale moto- 
ciclismului, s-a dovedit de departe cel 
mai bun.

Rezultate tehnice: 125 cmc: 1. N 
Dițescu (23 Aug.), 2. AL 1 liihn (C.C.A.)' 
3. Ti. Macarie (Din.); 175 cmc: I. 
St. Iancovici (23 Aug.) 2 C- Rado
vici (23 Aug.), 3. B. Predescu (23 
At-g.); 250 cmc: 1. Gh Ion (C-CA.), 
2, li. Sitzler (23 Aug„),-3- V. Szabc 
(Din.): 350cm:l.._ Miliail Pop(jDin.), 2. 
Gh; loniță (C.C-A.), 3. N. Sădeanu 
(C.C.A.); 500. cmc: 1. Al. Lăzărescu 
(G.CIA.), 2- V. Szabo (Din), 3. M 
Cerne'scu (Din)j ataș: i. -M. Dănescu 
“T
N.
-L
N.
3

Al. Huhn (C.C.A.’), 2- Gh. Gali 4- 
Dițescu (23 Aug.) 3. F. Costache 
E. Seiler (CC.A.); începători: I. 
Mățăoanu (V), 2. S. Catrina ( 
Al Grigorescu (V); clasamentul ce

lor mai lumi timpi: 1. M. Pop 6:44.4, 
2. Gh. lonită 6:45.8 
6:53,2.

Campionatul de rugbi a debutat 
prin partide neconvingătoare 

Pro^re-alde mgbi a debutat 
devreme ca de obicei, 
spune că formațiile

Prima manifestare atletică în . aer 
- liber din acest sezon a fost de fapt 
un autentic campionat național. Pe 
aleile din pădurea Snagov și-au dis
putat întîietatea cei mai buni dintre 
alergătorii noștri de cros. Pentru ei 
concursul avea o miză foarte impor
tantă: clasamentul avea să decidă pe 
cei- care vor reprezenta culorile țării 
în marile întreceri internaționale de 
cros de la Ankara (23 martie—crosul 
balcanic) și Paris (30 martie — cro
sul l’Humanite).

Concursul a înceout cu un cros de 
control pe 2.500 m. pentru alergătorii 
de senii-fond. Pe primul loc s-a cla
sat Zoltan Vamoș, înaintea lui Ștefan 
Mihalv, Mihai Privornic, Marin Dinu 
etc.

A urmat întrecerea feminină, 
.1.600 m. de la startul căreia au lipsit 
(motivat) Elișabeta Buda-Todorov și 
Irina Zegrean. Jn aceste condițiuni 
favorita probei, campioana țării, Nina 
Pasciuc, nu mai putea avea nic' un 
iei de emoții. Și dacă la jumătatea 
traseului, principalele protagoniste au
trecut pe lîngă noi în gntp compact, % • Campionatul 
puțin după aceea Pasciuc a forțat acesta nia'
ritmul, asigurîndu-și un avantaj pe-S) ■nu. s'ar PuJea - .
care și i-a păstrat pînă la sfîrșit. »,P'™el "" aU aV”‘ '".prea.'

; .. , >>labil posibilitatea de a se pregăti mat
Consultind timpurile consemnate rieSSijjpg ca pricînd, „Cupa Grigore Preo- 

«y“rn’e‘r°H Pe de arbitraj cou-??(easa« constituind un excelent mijloc
ștatam că Je d=ita aceasta s-a alergat" 

-lutr-tin ritm mai viu, (pe același tra
seu, în 1957, Elișabeta Buda a rea 
,Hzat 5:25,8). Este demn de subliniat 
faptul că un colectiv din provincie 
'Bumbacul Cisnădie, și-a trimis o echi
pe de tinere atlete la acest cros

Crosul băieților, pe un traseu de 
8 km., a fost mult mai interesant 
Bfipă parcurgerea unei treimi, pluto
nul fruntaș nu înregistrase nici o' 
„fisură". Și tocmai cînd toată lumea 
se aștepta să-l vadă pe Grecescu 
hiînd cursa pe cont propriu, s-a des
prins, e drept, un ‘Jinamovist, însă 
Vasile Weiss. Grecescu a încercat să-l>>în această direcție- Cu toate acestea 
ajungă, dar Weiss, excelent pregătit,«formațiile noastre fruntașe — mai pu
i-a servit o puternică ripostă. Pe pla-SSțfn cele provinciale — au avut în ge
nul doi al cursei s-au făcut remarcați // neral o comportare nemulțumitoare 

. Cyfață de pretențiile crescînde ale publi- 
■ noului spectator. Chiar cel mai impor- 

£lr. 3167 ^tant meci al etapei — mai ales prin «E

REZULTATE TEHNICE:

Progresul — P.T.T. 0—0 
Dinamo •— C-S A.

(5-6)
C.C.A.

(3-3)
CSU. Timișoara

0__i7 (0—0)
C.S.U. lași — Locomotiva Gri- 

vița Roșie 3—20 (3—14)

Ploești 20—0

Știința i.M.F. 27—3

I.C.S-P.C.

chilibrul valoric
P.T.T- nu a plăcut, protagonistele 
desfășurînd un joc anost, de un nivel 
necorespunzător. In mod normal. Pro
gresul trebuia să învingă. Ratînd însă 
în mod copilărește cel puțin trei situații 
sigure de marcare, rugbiștii de la Pro
gresul și-au conv rom s singuri șan
sele. înaintarea lor joacă bine (deși in
suficient de unitară ca valoare teh- ___ _ __ ______
nică și viteză), dar ce folos dacă toate elementele care nu mai corespund ne- 
baloanele, de îndată ce ajung la linia cesitățifor jocului modern și să folo- 
de treisferturi, sînt irosite fără noimă 
prin lovituri de picior (indiferent dacă 
atacul dus e supranumeric). Duminică, 
toate atacurile erau ratate pentru că 
au fost duse fără fantezie, lateral, iar 
în ultima instanță Țănase avea „grijă" 
să. șuteze toate baloanele cu piciorul.
Și astfel, pe baloane cîștigate de Pro 
greșul. P.T.T. a înjghebat mimeroa 
se atacuri periculoase care împingeau 
cu mult înapoi formația Progresului, 
cu o asemenea regularitate, îneît spec
tatorii aveau siguranța că baloanele 
talonate de Progresul vor fi folosite țu 
certitudine, în cele din urmă <1e cei de 
la... P.T-T.I / ■

Echipa Progresul, dacă vrea să concu
reze cu succes în lupta pentru primele

Paul Georgescu (Știința) in plină acțiune. Merghisesou și Enache (C.C.A.) 
sini gata insă să-l stopeze !

(Foto: GH. DUMITRU)

movîștii prin atacuri debordante, reu
șesc să-și sufoce adversa rif mareîmi 
alte 15 puncte. Comportarea dinamo- 
viștilor bucureșteni. promițătoare pen
tru începutul campionatului,’ Ghiondea, 
lordăchescu și Mazîtu par a fi cei mai 
în formă. C.S-Â, Ploești manifestă de
ficiențe în ceea ce privește condiția fi
zică. Notă maximă pentru arbitrajul lui 
C. Cocor,

• Rugbiștii de la C.G-A trebuie să 
fi rămas puternic surprinși de replica 
viguroasă a studenților mediciniști. 
Intr-adevăr, ultimii, deși handicapați 
de lipsa a doi jucători de bază — 
Șerbii și Dumitrescu — au luptat nes
perat de bine pentru realizarea unei 
comportări meritorii. Ei au ținut piept 
redutabililor lor adversari mai bine dt 
treisferturi din joc. (pînă în min. 62 
scorul s-a menținut egal : 3-31). (t. st.)

locuri, trebuie să elimine din formație

sească jucători cu o tehnică corespun
zătoare nivelului divizionar. Altminteri, 
ne vom vedea siliți să ne retragem 
aprecierile favorabile de la începutul 
sezonului. Cei mai în formă jucători: 
Reus, Cotter, Grigoriev — (P.T.T.) 
Paloșan Epureanu, Vardugt.*an — 
(Progresul), (d.c.).

lată acum în puține cuvinte și cîteva 
aspecte de la cuplajul de pe Stadionul 
Tineretului:

• Două reprize distincte ca înfăți
șare: prima .în care Dinamo — plecată 
mare favorită — a fost stînjenită de 
jocul închis al celor de la C.S.A. PIo 
ești, reușind o singură dată prin Do- 
ruțiu să culce balonul în terenul de 
țintă advers. In repriza a doua, dina-



Diiminuă începe returul
Ultimele verificări la

București: RAPID—MINERUL B. 
MARE 6—0 (3—0). Diferență clară 
între echipe, deși rapidiștii au satis
făcut în joc doar în repriza doua, 
cînd au avut mai multă claritate și 
eficacitate în atac .și au tras ceva 
mai mult și mai precis la poartă. In 
general, bucureștenii ni s-au părut 
bine pregătiți fizicește, dar fac risipă 
de efort alergînd prea mult și inutil 
(halfii și tripleta). Ei caută să rea
lizeze cîștig de teren prin alergare și 
nu nrin viteză în execuție. Băimărenii 
s-au arătat insuficient pregătiți; echi
pa suferă de pe urma lipsei de coe
ziune în general și în atac în spe
cial. Au marcat: Ene fi (3), Georges
cu (2) și Seredai. RAPID: Dungii— 
Greavu, Vărzan, Macri— Bodo, Sere
dai—Copil, Raab, Ene II (Olaru), 
Georgescu, Filote (Ene II). MINE
RUL: Fuleițer—Mălăeru, Gergely, 
Vasilescu—Schlessinger (Feher), Vlad 
—Sulyok, Szilagyi, Rusu. lonesca 
(Nicuiescu), Dorzsanscki. Arbitrajul lui 
D. Schulder bun (p.g.).

Cluj: DINAMO CLUJ-CORVI- 
NUL HUNEDOARA 3—1 (2—0) în 
cuplaj cu CSU—PROGRESUL BU
CUREȘTI 2—1 (1—1). In ciuda fri
gului pătrunzător, au asistat peste 
10.000 spectatori. In primul meci, jocul 
a fost de nivel scăzut, cu durități de 
ambele părți. Oaspeții au deziluzionat. 
Au marcat: Mihai (2’ și 48’) și Ejti. 
mie (33’), respectiv Tetea (64'). In 
schimb, al 
spectaculos, 
CSU, care a jucat mult pe aripi, a 
înscris prin Ivanovici (27’) și Cari- 
caș (54’) — autogol —, iar Progres 
sui cu joc pe tripletă, în care ati 
excelat Ozon și Mat-ianu — prin 
Oaidă (25’'.. Formații]?: DfNAMO : 
Bucur (Cimpeanu)—Moarcăș, Cinai, 
Szakacs II. (Vătaju) — Țircovnicu, 
Dragomir—Radulescu, Mihai, Eftimie, 
Szakacs I, Oprea (Drăgot). CORVI- 
NUL: ”• ’ _
Panait, 
Tetea. 
CSU: 
ISO£.
^hegi).
»ici, Munteanu. Bătut. Lutz, H. Mol-

dovan. PROGRESUL: Mindru — Do- 
brescu, Caricaș, Soare—Cojocaru, 
Știrbei—Oaidă, Smărăndescu, Ozon 
(Moldoveanu), Mateianu, Alarm, (V. 
Cacoveanti șt V. Matei, coresp.).

Ploesti: ' PETROLU L —DIN AMO 
BUCUREȘTI 0—3 (0—1). Nici a- 
ceastă verificare a ploeștenilor n-a 
satisfăcut. Echipa gazdă a jucat des- 
lînat, cu pase laterale, arătînd lipsuri

la fotbal
categoria A

(2), Szigetti (2), David și loanovici.
STEAGUL ROȘU: Ghiță (Cimpeanu, 
un junior)—Btrsan, Zaharia, Campo— 
Hidișan, P. Popescu—Ciri/xii (iHf' 
șoti), loanovici (Ciripoi), Proca, 
Szigetti, David.

Arad: U.T.A.—l.C.O. ORADEA 
2—1 (1—0). Jocul s-a disputat pe' 
terenul de antrenament și S-a între
rupt în min. 80 deoarece bara frans-

Saltul lui Ene II a jost zădărnicii de intervenția oportună a portarului 
băimărean Fuleiter. care a respins balonul cu mina (fază din jocul 

Rapid — Minerul B Mare 6—0)
(Foto: GH. DUMITRU)

Energia Tg. Mureș și C.C.A. la egalitate 
(1-1) după un meci al... coincidențelor

Chiar și înainte de meciul care, s-a 
terminat ou 1—1, Energia Tg. Mu
reș și C.C.A. se aflau la egalitate. 
Dar nu la... goluri. Ci la accidentări 
de „ultimă oră". Vineri, Nagy, sto
perul localnicilor, și Apolzan, stope
rul campioanei noastre, s-au lovit, 
astfel că antrenorii n-au mai putut 
conta pe ei în întîlnirea de duminică. 
Stroia n-avea mult de ales: el l-a 
utilizat pe Wakarcs II, familiarizat 
de altfel cu postul. In schimb, antre
norii echipei C.C.A. au făcut un act 
curajos introducîndu-1 pe Czepolski, 
debutant în echipa militară. A fest 
evident pentru noi că amîndouă echi
pele au căutat cu predilecție breșe 
în apărarea adversă pe centrul tere
nului. Fiecare spera că fie Vakarcs 
II, fie Czepolski, ad-interitrai stope
rilor, vor scăpa ceva- Dar am’ndoi

lupte diin greu pentru egăiare (.pe 
care o meritau) timp de peste 40 de 
minute.

Așa cum
s-a aruncat 

ce a scăpat 
perioada de 
dominare a 
ceputul reprizei secunde, 
demarcat inepuizabil de pe o parte 
pe alta a terenului și la una dintre 
aceste demarcări, Meszaros II l-a 
găsit foarte bine cu o minge în adîn- 
cime. El a alergat decis spre poartă, 
l-a evitat pe Czepolski și a înscris 
plasat pe lingă Voinescu: 1 — 1. Un 
rezultat perfect just dacă ținem sea- 
ma de egalitatea de forțe din re
priza primă, de situațiile ratate de 
C.C.A. la începutul ce’ei de a doina 

și de dominarea insistentă (punctată

spuneam însă, Energia 
cu... energie în atac diijfc 
cu minime „avarii" dm 
10—15 minute de nefe 

echipei C.C-A. de la în-
Torok s-’a

doilea meci a fost foarte 
fără nici o duritate.

Nicuiescu ( Rebela)—Coictu, 
Calota- Sirbu, Batint—Nagy, 

Pirvu, Voinescu II, Hiizum. 
N.coară (Szdagui)—Costin.

Mureșan—Georgescu f Oro:- 
Crișan (Nedetcu I)—Ivano-

în apărare și în atac și lăsînd im
presia că este obos'tă.

Dinamo a <\Ae4it o bună pregătire 
fizică și a făcut un bin joc colectiv. 
Au marcat: Suru (28’), Ei.e (73’) si 
V. Anghel (76‘). PETROLUL: Rfn 
man—Pahonțu., Marinescu, Topșa— 
Fronea. Neacșu—Zaharia, '1 ăbarcea, 
Dumitrescu, D. Munteanu, G. Marin. 
DINAMO : Uțu—Popa, Metres, 
—Căttnoiu. 
R. I.azăr.
(M. Bedrosian, coresp.).

Orașul Stalin: STEAGUL ROȘU— 
SINTEZA VICTORIA 10—0 (6—0, 
4—0). Joc în trei reprize, în cursul 
cărora gazdele s-aii mișcat toarte 
bine. Au marcat: Proca (4), Ciripoi

s, Szbkb 
Nunieeille'—V. Anghel, 
Ene, Babone, Suru.

concurentă 
returul cainpiona- 
cu jocurile : Pro- 
Steagul roșu Or. 

Jiul Pe-

9r r

Consfătuirea arbitrilor de fotbal
și duminică 

în Capitala 
arbitrilor d.e 

(M. Marcu 
activității cole-

Cuplaj și la
Duminică începe 

tulul categoriei A, 
greșul București — 
Stalin, Rapid București 
troșani, Dmamo Cluj — Energia Tg. 
Mureș, U.T.A. — Dinamo București, 
Petrolul Ploești — C.C.A., C.S.U. 
1 imișoara — 
București șa 
rentă : prinSl 
cil, al doilea 
oră (16).

Federația 
chipele ca 
cuplaje la 
C.S.U. Timișoara și.C.C.A.

G.C.A.,
l.C.O. Jocurile de la 
vor disputa la concu- 
pe Stadionul Republi- 
în Giulești, la aceeași

a 
la
„23 August":

i Sîinbătă după-amiază 
himineață a avut loc 
consfătuirea pe țară a 
fotbal. Referatele bune 
—Informare asupra
giuhii central, Gh. Gheorghe e- Des
pre observatori și P. Kroner — În
drumar tehnic), participarea nume
roasă, și discuțiile în marea lor ma 
joritate de nivel ridicat au făcut c.a 
scopul consfătuirii să fie pe deplin 
atins. Asupra acestei consfătuiri — 
cea mai bună din ultimii ani, — ca 
și asupra importantelor probleme 
dezbătut? vom reveni.

stabilit de acord cu e- 
23 și 30 martie să fie 

Dinamo— 
— U.T.A. 

la 23 martie. Progresul—C.C.A. și 
Dinamo—Rapid la 30 martie. Ordinea 
va fi stabilită în raport cu clasamen
tul echipelor („deschiderile" vor în
cepe la ora 14.15, „vedetele" la ora 
16). La 13 aprilie din nou jocuri la 
concurență în București: Progresul— 
Energia Tg. Mureș pe Stadionul Re
publicii și Rapid — l.C.O. în Ciu
lești (ora 16).

versală a porții arădenilor s-a pră
bușit. Terenul acoperit cu un strat 
de zăpadă de 30 cm. Au marcat: 
Jurcă (14') și Băcuț II (52*), res
pectiv Toth (49’). U.T-A.: Coman— 
Sziics ,Băcuț II, Seres (Formați)— 
Caoaș, Kotzka—Turcă. Serfozo, Sze- 
kely (Matiaș), Mercea, Tirlea. l.C.O.: 
Gebner (Sugar)—Băcuț I. Kiss 
Nemțescu—Ferenczi, Cuc—Toth. 
mien, Roșu, Nicuiescu. Biscă 
Weinberger, corespondent).

Sibiu : PROGRESUL (MS—JIUL 
PETROȘANI 3—3 (2—2). Au i,.ar- 
cat: Văcaru. Roman și Oțoiu (Pr), 
Ciurdârescu (2).și Sima (J.).. Joc bun, 
spectaculos. PROGRESUL: Muntea
nu—BăM (Frunzescu), Bratu, Mol
dovan — -
Roman, Dragoman, Popa. 
JIUL: Crtsnic — Roma șan. 
Vasiu — Cosmoc, Farcaș II 
novan. Florea, Ciurdărescu, 
Sima. (M. Vlădoianti și M. 
corespondenți).

Constanta: LOCOMOTIV A—DI
NAMO OBOR BUCUREȘTI 2.4 (0-1). 
Rezultatul final se datorește pe de 
o parte eficacității atacanților dina- 
moviști, iar pe de alta slabei compor
tări a portarului constănțean Dumi
trescu. Golurile au fost marcate de : 
Voica (3) și Dănulescu, respectiv 
Pană și Zinculescu. (P. Enaclie. co
resp.).

Iași: C.S.U. — DfNAMO IAȘI
9—0 (2—0). Un antrenament bun 
pentru, studenți care au marcat prin 
Bărbosu (3), Vasilescu (3), Citirugă 
(2) și Bedivan. (Fr. Baciu, cores
pondent).

Cimpina: POIANA CIMP1NA-E- 
NERGIA MORENI 2—2 (0—2). Au 
marcat: Bontoș și Bărățeanit (P.). 
Tocan (2) pentru oaspeți. F/74(?.4/?A 
4—UNIREA PLOEȘTI 5—1 (2—1). 
(Gh. Briotă, corespondent).

II. 
De- 
(St.

Toder ici, Geamănu — Oțoiu, 
Văcarii. 
Panait, 
— Tir- 
Gabor, 

Luptițiu,

MIC BULETIN AL MECIULUI
Energia T<. Mures — CCA 1-1 <«-•)
ENERGIA: Iliescu-SZEKELY, VA- 

KARCS H, C. SZASZ-KaJlik. GIER- 
LlNG-iJozsi, Boeiardi. TOROK, 
Meezarvș II, MESZAROȘ I.

CCA: Voinescu.DRAGOMIRESCU,
IZKPOLSKI, V.'DUMITRESCU-Jenei, 
BONE-Cacoveanu. CONSTANTIN. A- 
lexandrescu, Zavoda I. V. MOLDO- 
VARV.

Au marcat: Zavoda I (min. 4») șl 
Tordk (min. tt).

Raport a« eemere: 5-4 pentru Ener
gia. Spectatori: peste 5.««. Tini»: 
friguros; prima rCpriză ,.înt pater- 
nic.

înlocuitorii au fost la 'nălțime. așa că 
speranțele din ambele tabere nu s-au 
îndeplinit sub aceasta formă. Golul 
echipei C.C.A., căzut la puține se
cunde după ce echipele reveniseră pe 
teren de la vestiare, i-a cerut lui Feri 
Zavoda foarte puține eforturi: el s-a 
găsit cu balonul la 8 m de poartă, 
după ce Szekety și Kajlik luftaseră. 
Interul stingă al echipei C.C.A- n-a 
stat mult pe gînduri și a marcat. 
In schimb mureșenii au trebuit să

I
și ea cu ocazii scăpate de Jozsi Și
Tbrok) a mureșenilor.

Ridicîndu-ne deasupra acestor as-
pecte de pură cronică am, vre-a
relevăm două lucruri:

A) Meritele deosebite ale celor 22
de jucători care au realizat o par

tidă acceptabilă pe un teren imposibil 
(meciul s-a disputat pe stadionul „7 
Noiembrie" și nu pe stadionul cen

tral al orașului) oare le-a pretins 
eforturi supraomenești. Să scoți bo
cancul din clisa groasă de 4—5 cm. 
era o mică performanță! De ambele 
părți deplină sportivitate. Cei mai 
buni de pe teren : Bone și G:erling, 
adică mijlocașii stingă ai celor două 

echipe. 0 altă coincidență (după ac
cidentarea stoperilor) în acest meci 
al-., coincidențelor.

B) Arbitrajul lui 
mișoara) excelent 
fotbalului modern, 
această fericită inaugurare 
a arbitrajului va fi de bun augur 
colegilor lui Keppich-

EFTIMIE IONF.SCU

Gh. 
si
Să

Keppich (Ti- 
în șprițul 
speram «ă 

oficială

superiori ceior din Cluj
polo pe apă jî InslI- 
au susținut sîmbătă și 
la bazinul Floreasca,

Jucătorii de 
tufului Bauman 
duminică seara 
două meciuri în compania studenților 
din Cluj: în prima zi studenții din 
Moscova au repurtat victoria (cu sco
rul de 8—5). iar duminică au obținut 
un rezultat de egalitate (3—3).

Succesul oaspeților este pe deplin 
meritat. Ei au manifestat o superiori
tate evidentă în toate compartimentele, 
o concepție mai clară și deci și mai e- 
ficace de joc, ca urmare a unei pre
gătiri temeinice, sistematice. Rutinatul 
Kurennoi a fost un excelent creator și 
totodată realizator al echipei sale 
C.S.U. Cluj a fost fără îndoială de
parte de valoarea ei normală. Este și 
firesc dacă ținem seama — în general 
— de perioada actuală de pregătire a 
echipelor noastre divizionare. Firesc, 
dar nu și scuzabil pentru că în vede-

Pregătirile lotului de juniori
Lotul republican de juniori și-a 

continuat duminică pregătirile în ve
derea Turneului Internațional UEFA 
din Luxemburg. El a 
Stadionul Republicii 
București, cu care a terminat la e- 
galitatc : 1 — 1 (1—1), punctele fiind
înscrise de lgna și Bageae (C.S.U.). 
Apărările au avut o comportare foar
te hună : in schimb liniile de atac 
n-au satisfăcut. LOTUL : Opanschi 
(Midler) — Codreahtt. Petca. Nedel- 
cti — Petru Emil (Nicuiescu), Neac- 
șu 
cescu 
zării

• Așa arată 
cu 12 rezultate exacte 
Pronosport nr. 10 (etapa 
1958):

un buletin Pronosport 
la concursux 
din 9 martie

întîlnit pe 
echipa C. S. U.

I.

- Dumitrescu (Ivarisuc). 
(Varga). Toma (Matei), 

(N. Mureșan), Igna (Ion
Transferări de jucători

ultima sa ședință. Biroul federa- 
noastre de fotbal a ratificat

La

Stoi- 
Pîn- 

lon).

Roma — Florentina 
Jian)
Napoli — Laz!o (camp, italian) 
Juventus — Milan (camp., 
lien)
Sampaoria — Genoa (camp, 
lian)
Ltnerosși — Padova (camp, 
lian)
Udinese — Tox-ino (camp.

- lian)
VII. Nice — Reims (camp, francez)
VIII. Toulouâe—Monaco (camp, fran

cez)
IX. Sochaux — St. F.tienne (camp, 

francez)
X. Beziers — Racing Paris (camp, 

francez)
XI. Lyon — Lens (camp, francez)
XII. Lille — Marseille (camp, fran

cez*

II. 
III

IV.

V.

VI.

In
ției
lucrările comisiei de transferări, 
echipele de categorie A au fost trans
ferați următorii jucători: BABONEA 
(Dinamo Obor) la Dinamo București, 
OADARiU (Constanța) și DALEA 
(Reșița) la C.S.U. Timișoara, RO
MAN (Constanța) la Petrolul Ploești, 
TODOR (Cluj la Rapid București, 
MAU AȘ (Brad)
(Mued’n) și ROȘU (Băița) la l.C.O., 
INCZE (FI. roșie Tg. Mureș) 
Energia Tg. Mures, CZEPOLSKI 
(Fălticeni), PROTOPOPESCU (Bucu
rești), CONSTANT1NESCU (Morem), 
SÂMO1LA și SEZANOV (Tulceaj la 
® C A,

la U.T.A., RUSU

la

lea uimi obiectiv (cum 
C.S.U. Cluj întîlnirea 
Bauman) echipele noastre trebuie sâ 
urmeze un program adecvat, care să 
le permită o evoluție satisfăcătoare. De 
bună seamă că sub aspectul pregătirii 
tactice jucătorii din Cluj nu pot fi cri
ticați nici în plin campionat,’ deoarece 
pe lățimile reduse ale bazinului aco
perit din Cluj nit se poate efectua o 
muncă de instruire corespunzătoare, 
lată de ce este locul aici să deschidem 
o paranteză și să apreciem inițiativa 
inginerilor Dan Mărgineanu și Mircea 
Dimoitache de a amenaja o instalație 
de încălzire a apei Ia bazinul desco
perit V. Babeș. Proiectul celor doi in
gineri (după cite știm aflat î.i momen
tul de față la Direcția de construcții 
din U.C.F.S.) odată pus în practică 
ar contribui la prelungirea sezoniilpi 
competitions! pînă la 9 luni pp an. Ar 
fi în interesul natației clujene care, se 

știe, posedă numeroase clemente (an
trenori și sportivi) de certă valoare. 
Și dacă, spuneam mai sus, sub as
pectul orientării în joc studenților din 
Cluj Ii se pot acorda circUnistanțe, țn 
schimb, sub aspectul pregătirii fizKe

a lost pentru 
cu Institutul

cu „0”; o motoretă: buletinul agenției 
nr. 3 din București — 462 variante cu 
„0”; un ceas „Telius” de niichei: Iosif I. 
din Craiova str. Severin 20 — 462 va
riante cu ,,0”. Premiile celor trei parti
cipant de mat sus la egalitate ca nu
măr de variante cu ,.0” rezultate au fost 
atribuite conform regulamentului prin 
trage rea din urnă; un aparat de radio 
de 13W leit Grigoraș C. din Mărășeiști. 
str. Vorosilov 7. Premiul a fost acordat 
— conform regulamentului — prin tra
gere din urnă între 11 partrcipanți ia 
egalitate ca număr al variantelor cu 
rezultate (64); Premiile acordate prin 
tragere din urnă; o motocicletă de 125 
cmc.: Roth Maria a in Sighișoara str.
Stalin 40; o motoretă: Tuță Ion din Cra
iova str. Lenin 140; o mașină de cusut 
de 2546 lei: Bălăceanu Dorin din Urlați 
— Cricov — Ploești; un răcitor electric 
de 2540 lei: participantul din București 
cu buletinul nr. 4732096 depus la ag. 
116; un. aparat de radio de 1300 lei: E*ia- 
conescu N. din Brănești-Ploești; o bici
cletă de 860 lei; Dobre I. din Craiova 
str. B.'sarab; cite nn ceas de 800 lei: 
Comăneitu Iosefina din Or. Stalin sta-. 
Crișan 33; Vijianu E. din București str. 
KT. Cor ca 25; Zaharia G. din Buhuși 
Anexa Orbie 209; P. Vornic din Calafat 
str N. Pălcescu 71; Andreescu V. din 
Tîrgovifte str. N. Bălcescu 144; Marc 
Iulie din Beluș str. Romînă 23; Drinca 
Mi din Baia Surie Blocul 2; Moise A. 
din Pitești sir. C. A. Roeetti; Vlasici 
Zaharia GAS-Pesac-Timișoara și Builacu 
A. din Iași s»ti. Bistriței 5

• Miercuri ir martie înern-înd de la 
ora 18 va avea loc la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9 tragerea din 
urnă a 
nr. 8.

în care mai puiefi depune 
în Capitală buletine 
pentru concursul nr. 8

it a-

iUi-

lta-

ita-

(camp, itd- onosport
1

X
2

x
2

X

1

i 
i

2

Mkiciul XII: Lille — Marseille nedte- 
putîn<îu-se din cauza timpului nefavo
rabil, conform rcguXtmentaiUii, prono
sticul a fort stabilit prin tragere din 
urmă: .,2”. — Fond de premii: aproxima
tiv 735.000 lei.

• In. urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 10 din “ 
martie au fost găsite: 1 variantă eu 
rezultate; 9 variante cu 11 rezultate 
139 variante cu 10 rezultate.

• Duminică 16 martie campionatul 
R.P.R. categoria A va., răspunde: „pre
zent!” pe stadioanele din cinci orașe ale 
țării O prezență așteptată cu multă ne
răbdare și ilustrată și de programul eon-

HI IU !l

9
12
S’

cursului Fronosoort nr. 11 care cuprinde 
toate cele șase în*îlr.iri ale primei etape 
a returului dintre care remarcăm în spe
cial întîlnirea de )a Ploești dintre lider 
și C.C.A. Cea de a XXIV-a etapă a camp, 
pilonat ului italian furnizează ultimele 
șase meciuri ale concursului nr. 11. 
Două dintre ele (Napoli — Fiorentina 
șj Internazionale — Juventus) vor pune 
în mod special la încercare perspica
citatea particibantilor.

• PRONOSPORT EXPRES
103.336 LEI A OHTINUT PARTICIPAN

TA SiMA ROZSNKRANTZ DIN BRĂI
LA LA UL'i’IMUL CONCURS PRONO
SPORT EXPRES ! Iată desigur cea mai 
concretă dovadă 
Prone sport Expres 
mii de valoare. Nu 
dumneavoastră și 
cursul PRONOSPORT EXPRES Nr. 8 
CARI: SE ÎNCHIDE IN CAPITALS AS
TĂZI LA OR 24 ! Nu uitați însă că 
șansele dumneavoastră de premiere se 
măresc participînd pe buletinele colec
tive (așa cum a făcut de altfel și Sima 
Rozerikrantz^ Și acum, reamintindu-vă 
că și la concursul Pronosport Expres 
nr 8 sînt acordate premii in obiecte pen
tru variantele cu „0” rezultate, iată 
numele celor care le-au obținut la con- 
cursul nr. 6: Prtvniile acordate partici- 
panților cu cele mai multe variante cu 
,,<)’■ rezultate pe aceBași formular: o mo
tocicletă de 125 cmc.: Aldea Const, din 
București str. Paring 2C — 462 variante

că la concursurile 
pot fi obținute pre
mii ezitați deci nici 
participați la con-

concursului Pronosport Expres

SIMBATA: Institutul Bauman-CSU 
Cluj 8-5 (5-4). Au marcat: Kurennoi 
(3), Kuznețo.- (2). Borisov (2) și Ale
xeev (Inst. Baumar, șl Magyar (2), 
Danciu (2), Doleanu (CSU). Au jucat 
echipele: Inst. Bauman: Lebedev, — 
Kuznefov, Alexeev — Kurennoi — 
Kocetkov, Borisov. Miisatkin; CSV 
Cluj: Muller — Danciu, Bogdan — 
Blajec — Magyal, Szabo, Doleanu.

DUMINICA: CSU Cluj — Institutul 
Bauman 3-3 (3-2). Au marcat: Ma
gyar, Blaj'ec Szabo (CSU) și Ku
rennoi (2), Kuznețov (Inst. Bauman). 
Ambele partide au fost conduse de 
arbitrul N. Blidaru.

ei nu pot invoca nici o scuză. Cu ex
cepția [ui Danciu și Magyar (singurii 
pe care i-ant remarcat în cele dotfa 
partide) restul jucătorilor clujeni au 
depus armele puțin timp de la fncepd- 
rea meciurilor. Majoritatea contra
atacurilor adversarului au ajuns piuă 
în faza de realizare deoarece ei nu au 
reușit i " 
„incomodeze 
a doua, 
C.S.U. 
ultimul 
tuație, 
ții din 
măcar 
favoarea lor.

să sprinteze spontan și să-și 
adversarul, in partida 

disputată duminică seara. 
Cluj a condus cu 3—2 pînă în 
minut de joc. La -aeeastă »i- 

deși superiori numeric, studeB- 
Cftij n-au găsit resurse nici 
pentru a păstra rezultatul în

G. NICOLAESCU



NICOLAE GHILEZAN: JUNIOR

Bucuriși n:i și-au dovedit d;,n nou 
duminica seara lide'itatea față de 
„sportul cu mânuși", luînd cu a- 
sa t sala Dinamo, țn care se dispută 
prima reuniune pugilist'că importantă 
a sezonului. Păcat însă că din pri
cina capacității reduse a sălii din 
șos. Ștefan cel IMare, foarte mulți au 
trebuit să facă cate întoarsă, conso- 
lmdu-se cu gîndul că-șt vor scoate 
„paguba" la ce’e'alte gale de anver
gura. prevăzute pentru săptămînile 
viitoare și care vor avea loc — 
astă-dată — în sala, oricum mai 
căpătoare, de la Floreasca.

Revenind la meciurl’e de la 
namo, trebuie să spunem că ete 
demonstrat — dară mai era 
— cît do ne'nd-catâ a fost r> 
perte ’-"ă hmi de z' 
în artr ’.t' tea n 'g 'iștiC 
taș:.
(Dinnr.o' 
de b:ne :n
(Steagul roșu Or. Stalin), ciștigind 
la puncte, cu un avarifaj apreciabil, 
boxerii de prima mină care figurau 
pe ..afișul" galei s-au arătat cu mult 
sub valoarea lor norma’ă. Mircea 
Dobrescu (C.C.A.), împiedicat ce i 
drept și de obstrucțiile adversarului, 
s-a „consumat" mal mult decît ne-am 
fi așteptat pentru a dispune — l.a 
puncte — de dinamovistul Marin 
Cristea. Toma Constanfn (Dinamo) 
a făcut un meci confuz în compania 
fîhăru'ui' Petre Văleanca (~’
Noi). El a vădit lipsă de viteză 
Imprecizie în lovituri- Toma 
adjudecat victoria la puncte, 
comportarea sa dc drurrteJcă — 
nu este 
mu'te speranțe
„naționale". Mart’n Farkaț (Dinamo) 
a fost și cl de nerecunoscut. Fără 
reci un orizont tactic, ținînd, îm,pin- 
gînd. lipsit de reflexele care îi ca
racterizau altădată boxul, Farkaș a 
pierdut la puncte în fața lui Vasile 
fonescu (Timpuri Noi) — un tinăr 
curajos și puternic, dar cu multe 
insuf:c:ențe tehnice. Nu ne-a satisfă
cut nici întîinirea „pene’or" Andrei 
Farkaș (Flamura roșie Timișoara) — 
Vențel Stoianovici (Energia Reșița), 
Inclusă în program în ultimul! mo 
Went, în care cei doj pugiliști n-au 
arătat mal nimic din certele lor po
sibilități. Ne-a plăcut, în schimb, e- 
voluția dinamovistnlui Dumitru Pru-

de 
în-

la Di
ete au 
nevoie! 

ill:: a de
1 intervenită 

'r't'tra T’g "iști c-r no'tri frun- 
C.u excepția lui C. Cumitrescu 

care s-a „mișcat" destul 
meciul cu VI. Carvanschi

noiu, un element care se impune fot 
mai mult atenției, precum și a pe
rechii C. Gheorghiu (Dinamo) — Di
nu Eugen (23 August). Prunoiu a 
cîștigat 
maroni 
ghiu a 
reprize

Și acum, cîteva cuvinte despre cele 
mai disputate meciuri ale galei. Vic
tor Șchiopu (CCA1, campionul 
goriei cocoș, a întîlnit în Gh. 
(Dinamo) un adversar foarte 
Dovadă este că—de două ori, o 
d ntr-un croșeu de stingă, altă 
dintr-unul de dreapta — Șchiopu a 
fost expediat la podea. In restul me- 
• iului însă, Șchiopu a dominat cu 
autoritate, mai ales în ultimul round, 
dar juriul luînd în considerație cele 
două căderi la podea, precum și a- 
vertismentul, după părerea noastră 
gratuit, aplicat de arbitrul D. Dimu- 
lescu lui Șchiopu, i-a acordat victo
ria lui G. Popa. Un verdict de ega
litate ar fi fost mult mai echitabil. O 
altă decizie eronată s-a dat în parti
da dintre Hie Dragnea (Dinamo) — 
Dumitru Rizea (23 August)- In loc 
de a pronunța o decizie de „meci 
nul", cum ne am fi așteptat, juriul, 
impresionat probabil de revenirea lui 
Dragnea în repriza a II I-a, l-a de
clarat pe dnamovist învingător la 
puncte. M- GO DEA NU

la puncte meciul cu Șt. Co- 
(Timpuri Noi), iar C. Gheor- 
dispus de justețe, după două 
egale, de Dinu Eugen-

cate- 
Popa 
dur. 
dată 
dată

HARITON BADESCU: ț, \ Ț2•J LA SIBIU
Titlul la spadă a revenit lui Ștefan Toth

Deși turneul de sabie a fost progra
mat ultimul în „finalele" de scrimă 
pentru juniori, totuși se cuvine să-i 
acordăm 
întrecerilor 
Aceasta pentru că

țntîietatea în 
desfășurate la 

concursul

cronica
Sibiu, 

de sa-

N. GHILEZAN

bie și, în special, finala sa programa
tă sîmbătă seara, au oferit o sume
denie de constatări, majoritatea pozi
tive

In continuare, vom începe tot cu., 
sfîrșitul. Titlul de campion junior la 
sabie a fost decis de ultima tușă a 
unui asalt de toată frumusețea dis
putat de două veritabile talente: Nl- 
COLAE GHILEZAN, clujeanul care 
eu e.inci ani în urmă a cucerit, tot 
la Sibiu, primul său titlu de campion 
junior la sabie (între timp l-a mai 
cucerit în 1956 la Cluj) și HARITON 
BADESCU, tînărul pe care-1 urmă
ream cu un an în urmă luînd prime
le lecții de sabie în secția de scrimă 
a Școli) sportive de tineret din Bu
curești. Victoria finală a revenit lui 
NICOLAE GHILEZAN, cel mai com
plet sabrer junior la ora actuală, dar 
comportarea “ ‘ 
ne-a permis 
lă speranță

Finala de 
matism rar întîlnit. Rînd pe rînd. fa- 
voriții (Ghilezan, Rohony, Szantho), 
outsiderii (Koșa, Căpruc.iu, Aruș) și 
„surprizele" calificării în finală (Bă- 
descu și Papa) au contat în lupta

lui HARITON BADESCU 
să înregistrăm o altă rea- 
a săbiei noastre.
sabie a fost de un dra-

(Timpuri 

și-a 
dar 

de duminică seara 
în măsură să-i dea prea 

pentru apropiate’e

Specializarea timpurie în gimnastică 
va deveni realitate si în tara noastră » •

TURNEU DE VOLEI 
LA BACAU

BACĂU, 1» (prin telefon). — In loca 
ti tete a avut loc un interesant turneu 
■le volei masculin de pregătire la care 
«u pai ticlpat mai multe formații clin 
eahegoria B. Iată rezultatele înregistrate: 
HZoința Bacău — Știința Galați S-O. Vo
ința București — Voința Bacău 8-8, 
Unergia Bârlad — Știința Galați 2-4.

Iile lancu, coresp.

Conferința. melodica
Ca să poți aprecia just cît de ne

cesară și binevenită a fost inițiativa 
Direcției Educației Fizice din Minis
terul Invățăniîntului și Culturii de a 
organiza o conferință 
țară privind problenKle 
gimnasticii în școlile' de toate gradele, 
ar fi trebuit să iei parte la lucrările 
ei. Spttnînd „cît de necesară", vrem 
să precizăm de fapt că o asemenea 
consfătuire în care cei ce sînt chemați 
să facă educație fizică zecilor de mii 
de copii să-și poată împărtăși expe
riența, să discute împreună greutățile 
pe care le întîmpină în munca de 
care zi, trebuia organizată mai 
mult.

Iată, 
proape 
educație 
educatoare, părinți. N-au lipsit nici 
antrenorii unor secții de gimnastică 
fruntașe pe țară și nici viitorii profe
sori de educație fizică, studenți ai 
anului IV din Institutul de Cultură 
Fizică. Punctul de pornire a discuții
lor a fost dat de cete două referate

metodică pe 
dezvoltării

fie- 
de

așadar, adunate îao!altă,
300 persoane: profesori
fizică, medici de specialitate,

a- 
de

pe (ara a profesorilor de educație fizică
prezentate de către Direcția educa
ției fizice, unul tratînd despre „spe
cializarea timpurie în gimnastică" 
iar altul despre „conținutul lecțiilor 
de gimnastică în orele de curs".

Arătînd importanța introducerii 
specializării timpurii — nti pe bază 
de masă, ci în funcție de anumite 
condiții, primul referat a precizat că 
specializarea timpurie în gimnastică 
a devenit în uue'e țări o realitate. 
La noi, această discuție se poartă în 
mod neoficial mai de mult și proble
ma rezolvării ei favorabile frămîntă 
de multă vreme cadrele tehnice care 
activează în domeniul gimnasticii. 
Majoritatea celor prezenți s-au pro
nunțat pentru specializarea timpurie 
în gimnastică, cu coodiția ca aceasta 
să se facă în funcție de: 1. Raza ma
terială — săli, aparate normale cu 
dimensiuni reglabile, aparate de di
mensiuni mici și diferte altele ajută
toare (mingi, bastoane, corzi) nece
sare unei lecții de gimnastică: 2. 
Cadre specializate care să cunoască 
în mod efectiv și temeinic parficii-

In campionatul de lupte pe echipe

La Lugoj, reuniunea meciurilor egale L, La Oradea, serioase 
greșeli de arbitraj

» Noțiunea de derbi cuprinde prin
tre altele-- ideea de echilibru, de luptă 
ilrinsă între formații sau sportivi de 
valori egale sau cJt mai apropiate. Pe 

'«ceasta linie am socotit drept un nou 
Ierbi în campionatul de lupte pe e- 
ctope meciul dintre Dinamo Bucu
rești și Steagul roșu, clasate pe pri- 
toeie doua locuri Rezultatul (un 
15—1 clar și categoric pentru Di
namo) a diluat pînă la inexistența— 
în acest caz, firește — noțiunea res
pectivă. O explicație sumară a acestui 
rezultat ar fi buna pregătire și omo
genitatea echipei dinamoviste față de 
tdlimtd său adversar. Secretarul ge 
aera-l al federației, tov. Gh. Uță, ne 

jea că se aștepta la mai mult 
partea formației din Orașul Sta

im. a cărei pregătire a lăsat de dorit. 
Singurul punct al echipei învinse i-a 
realizat V. Bularca în compania lui 
Dumitru Cuc, dar sportivul metalur
gist s-a comportat sub valoarea sa. 
De altfel se pare că si neglijează 
pregătii ■ea, ceea ce -este de neadmis 
pentru ura sportiv din lotul republican.
• La Cluj s-au întîlu't patru f.ir- 

«îații de la periferia clasamentului. 
S-au realizat meciuri echilibrate la un 
Snivel satisfăcător, ev'dențiindu-se din 
Bou tineretul. Cîteva dintre întîliiir. 
au fost disputate în ritm de meciuri 
'demonstrative, cu faze sn'-etaruloase

foarte apreciate. în această privință 
cel mai frumos meci a fost reușit de 
Morarii (Corvinul) și Coroban (Con
structorul). Pînă în momentul în care 
a învins prin tuș, Morarii conducea 
cu 17 puncte față de cele 12 ale fui 
Coroban. Remarcabilă, de asemenea, 
întîinirea dintre Bîrz (Constructorul) 
si Gbibu (Corvinid). S-au evidențiat 
in mod special Geantă (Vulcan). 
Dotei, Enaclie (Chimistul), Pintea 
Viorel Coroban (Constructorul), Cris- 
lea și Moraru (Corvinul).

Menționăm puterea de recuperare 
în meci a lui Coroban (care a învins 
prin tuș pe Georgescu—Vulcan și pe 
Moraru, după ce fusese condus la 
puncte), dar în același t’mp remar
căm faptul că intră în întrecere 
fără o încălzire suficientă, lipsă a- 
proape generală. Ca aspect negativ 
semna'am intervenția inoportună a 
«nor antrenori (de ex. life Gheorghe 
—Vulcan) care contribuie efeefy ta 
înfrtagrerea propriilor lor elevi, impu- 
nîncki-le acea deficitară ..tactică a 
stopului" de care am scris în ziarul 
nostru de stmbătă. Exemplu: meciul 
Georgescu (Vulcan)—Coroban. în 

■care primul conducea copios la punc
te și a fost învins apoi prin tuș, da
tor'ta în special intervenției antreno- 
ru'nî respectiv. Am remarcat de as£- 
me.nea faptuț că în colective nu se 
f-ce edirat a medica'ă a sportivilor. 
Numai astfel ne explicăm de ce Stan-

ciu Ștefănică (Vulcan) fumează în 
intervalul dintre două mednri.
• Reuniunea de la Lugoj poate fi 

numită gala meciurilor mite. Aci — 
în întrecerea dintre formații și lup
tători de valori egale — s-au înre
gistrat 12 meciuri egale, adică un 
sfert din tota'ul întîlnirilor. De re
marcat pregătirea insuf'cientă a unor 
luptători ca t’jbar, Gh. Toth, Lustig 
(Feroviarul), ceea ce explică Intr-o 
măsură faptul că Feroviarul cedează 
la mare luptă (9—7) echipei C.C.A., 
dar pierde la scor în fața Unirei Lu
goj (12—4).

• La Oradea, Gloria C.F.R. s-a 
dovedit cea mai bună formație a resi-

nkimi. De semnalat aci, -din păcate, 
un aspect negativ in ce privește ar
bitrajul- In această privință s-au să- 
vîrșit greșeli elementare, care vt»r 
trebui lichidate de colegiu! central.

Iată rezuH.-itele tehnice ale celei de a 
Hl-a etape: BUCUBEȘTV: Dinaaao Bura 
ești cu S-teagv.l roțu 1—1, cu Voința 
Tg. Mures «i Gospodării București 16-*, 

SM-agai roșu cu Gospodării 10—«. eu Vo
ința 16-9 . Gospodării cu Voința 14-2, 
LUGOJ C.CJX. eu Dinam) Satu Mare 
12-4. cu Unirea IS S, cu Feroviarul 9-7, 
Unirea cu Dinamo il-S. cu Feroviarul 
12-4. Feroviarul eu Dinamo 18-6. CI.UJ: 
Chimistul Baia Mare cu Vulcan 10-6, 
cu Corvinul Hunedoara 8-7, cu Construc
torul Cluj 11-5, Vulcan cu Corviniul 9-7, 
cu C< nstructorul 8-8, Constructorul cu 
Corvinul 8-8, ORADEA: Gloria CFR cu 
UT A 12-4, cu Metalul Reșița 11-5, cuCar- 
pați Sinaia 8—8, Metalul cu Carpați 9—7, 
cu UTA 7—7, Carpați cu UTA 19—6.

pentru primele locuri, au pierdut posi
bilitatea de ,a cîștga fără emoții și 
iar au recăpătat dreptul r- aspire la 
un loc fruntaș. Cîtiar dacă Gniiezan. 
Rohony, Szantho și Bădescu s-au de
tașat oarecum în această uitmtă dis
pută, totuși ceilalți iinalișu au avut 
un cuvînt greu de spus la întocmi
rea ordinii părții superioare a clasa
mentului. Nu rr.ai depaite, Bădescu a 
suferit două din cele trei tafrîngeri ale 
sale (toate la limita, 5-4) de la Koșa și 
Căpruciu clasați pe locurile VI și VH. 
Dramatismul finalei a atins punctul 
culminant la penultimul asalt, atunci 
cînd Papa, accidentîndu-se în asal
tul cu Rohony, s-a retras de pe plan
șe provocînd un baraj în tiei pentru 
stabilirea clasamentului la locu. île 
II, III și IV. In acest baraj am asis
tat la reeditarea asaltului Bădeccu-Ro- 
hony din finală, asalt care a subliniat 
pe de o parte. vitalitatea, stărlnrrea 
de sine și justa orientare tactică a 
debutantului Bădescu și, pe de altă 
parte, pregătirea psihică insuficientă 
a valorosului Ladislau Rohony care 
este chemat să ne reprezinte la Cri
teriul Mondial. Sperăm însă că în- 
frîngerile de Ia Sibiu îl vor convinge 
pe Rohony că fără curaj, fără Încre
dere în calitățile și pregătirea sa. nu 
poate obține victoria oricît de bine ar 
stăpîni tehnica săbiei. Această preci
zare socotim că este binevenită și 
pentru Aruș, clasat pe ultimul loc în 
finală, ca și pentru Manoliu și Csd- 
gor, eliminați surprinzător în semifi
nale, datorită vechii lor metehne : ac
țiuni complicate fără finalitate. Se 
pare că și Koșa alunecă pe această 
pantă dăunătoare. în timp ce Căorucht 
nu va reuși să-și valorifice calitățile' 
pînă nu va învăța să... piardă 1

Clasamentul: NICOLAE GHILEZAN 
(Progresul Cluj) 5 v., 2. 1. Szantho 
(I.C.O.) 4 v., 3. EL Bădescu (Șc. sp. 
tin. Buc.) 4 v., 4. L. Rohony (Dina
mo Cluj) 3 v., 5. V. Papa (l.C.O.) 3 
v., 6. V. Koșa (Știința Tg. Mureș) 3 
v., 7. C. Căpruciu (Dinamo Buc.) 3 
v., 8. E. Aruș (I.C.O.) 2 v„’ -

Vineri seara tîrziu, după închiderea 
ediției noastre de sîmbătă, a luat sfir- 
Șit finala turneului de spadă. V.ctoria 
a revenit talentatului Ștefan Tath, 
deși în penultimul său asalt, Tibe- 
riu Csillag reușise să-l oprească din 
șirul victoriilor și astfel să-l aducă 
la același numitor cu el în privința 
înfrîngerilcr. Ce folos însă că în ul
timul asalt, Csillag, probabil preocu
pat prea mult de oarajul pentru primul 
loc care-i surîdea, s-a pripit și a pier
dut la Iosif Szasz. Al patrulea cla
sat, Florin Gheorghiu, a lăsat o bună 
impresie, însă trebuie să fie mai cura, 
jos în asalturile decisive.

Clasament : î. ȘTEFAN 
(Stăruința S. Mare) 7 v„ 2. T. CsiUag 
(Dinamo Cluj) 6 v., 3. Fr. Todor (St 
S. Mare) 5 v., 4 FL Gheorghiu (Din. 
Buc) 5 v., 5 M. Șerbănescu {Victo
ria Ploești) 4 v., 6. I. Szasz (Știin
ța Tg. Mureș) 4 v„ 7. B. Szasz’ (St. 
Tg. Mureș) 3 v„ 8. C. Paisie (C.C.Â.) 
1 v.

In concursul de sabie pentru ju
niorii de categoria a Il-a, victoria a re
venit lui Ionel Drîmbă (Meteor Timi
șoara) după baraj cu Reimmer Tartler 
(FI. roșie Sibiu).

RENATO ILIESCU

u

și psi-laritoțile anatomc-fiziologice 
bice ale

Copiilor le place sportul, au arătat 
profesorii Gh. 'Mătușa (Ploești), F.l- 
vira Pal (Arad), Elvira Chivulescu, 
toana Mănescu, Ileana Jipa, maestra 
sportului Sonia Iovan (București), 
ing. Vasile Cherciu și I. Constardi- 
nescu (părinți). Lor le este absolut 
necesară cît mai multă mișcare după 
orele de curs, în care copiii stau în 
bancă intr-o anumită poziție. Aici s-a 
atins un alt punct „nevralgic" : ace’a 
al puținelor ore de educație fizică d'n 
școli. Intr-adevăr, două ore de edu
cație fizică pe săpfămînă și trei ore 
de colectiv sportiv (cu trei clase) sînt 
insuficiente.

Din discuții a reieșit câ încă îna
inte de vîrsta cînd copilul merge Ia 
școală — în grădinițe și cămine — 
el poate fi obișnuit cu anumite miș
cări care îi ajută o creștere norma'ă. 
„In felul acesta se va face copiilor o 

educație fizică t'mpuriea, a arătat dr. 
Ijidu. Formele, metodele și mijloa
cele sînt foarte variate și asupra lor 
trebuie să se discute în amănunt

Medicii prezenți într-im număr 
preciabil la conferință, au adus 
aport efectiv Ia stabilirea necesității 
introducerii specializării timpurii, re- 
comandînd-o chiar. Doctorii Adrian 
tonescu, p. I.udu, Miron Georgescu și 
alții, au precizat că specializarea tim
purie se poate introduce, dar cu mti'tă 
grijă. Nu trebuie urmărită obținerea 
performanței — la care însă se va 
ajunge în mod sigur mai devreme 
decît acum — ci formarea unei ținute 

corecte a copilului, obișnuirea și de
prinderea lui cu practicarea educației 
fizice. Nu trebuie mers, de asemenea, 
pe linia învățării exclusive a exerci
ți ilor de gimnastică. Jocurile sportive, 
înotul, atletismul, trebuie introduse 
în programul oi-elor de educație fi
zică încă din clasele 5-7, urmînd ca 
gimnastica pe aparate să fie iutro- 
dusă în școlile medii și bineînțeles în 
cele de tnvătămîrrt superior. In primii 
ani de școală (clasele 1—4), accen
tul se va pune pe gimnastica artis
tică și pe învățarea acelor 
care contribuie la formarea 
a rezistenței. S-a discutat 
despre faptei! că orele de 
fizică în clasele mixte nu se 
fășura în bune condițiuni, profesorul 
fiind obligat să se ocupe într-un fel 
de fete și într-alt fel de băieți, ca și 
despre faptul că unele săli de gim
nastică sînt întrebuințate în alte sco
puri decît cele pentru -care au fost 
destinate.

Dintre multiplete propuneri făcute 
de participanți. cele mai importante 
si care urmează a fi studiate de către 
Direcția Educației Fizice din Ministe
rul învățămîntiflui și Culturii ni se 
par a fi: majorarea numărului ore
lor de educație fizică în școli, repar
tizarea a cîte doi profesori la clasele 
mixte, studierea posiMlităților de a se 
introduce ore de educație fizică zil
nice în clasele 'rlementrre rrmrtrtt- 
irea unor aparate iniei re m?c,,ra 
copiilor. ELENA MATEESCU

copiilor.

a- 
nn

exerciții 
forței și 
mult și 
educație 
pot des-

____

TOTH

Speram să faceți „o figură"
Și să venițt eu fruntea sus.
Dar spun cei care vă văzură
C-a fost un handbal prea.,, redus

Calitatea baschetului nostru 
feminin lasă încă de dorit

Fetele — e evident 
Progresează n ritm prea lent. 
Dar dacă... (deh, cine știe?) 
Poate-o fac din,., modestie?/?

înaintarea echipei de roctoel 
„llapid“ București nu prea ■— 
rapidă s

poți numi expres, rapid.Te poți numi expres, rapid. 
Sau oricum altfel, da-i precar 
Să ai un nume de bolid 
Și-o-n?infare de... mărfar
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Compețiții_ r 
îti cinstea zilei\

de 8 Martie

sovietici
dată 
din-

Duminică seara 
iarnă 
cu desfășurarea ultimului meci

pe stadionul de 
„Jordal Amfi“ din Oslo, o

Un concurs atletic
Soarte reușit

In organizarea comisfei de atletism 
a orașului București s-a desfășurat 
sîmbătă în sala Floreasca un frumos 
concurs, dotat cu „Cupa 8 Martie", 
întreaga desfășurare a concursului 
(organizarea .telupcă, naioarea parti
cipantelor disputa în’ întreceri arbi- • ( j ■‘rr't £tCjJ ^St eXCe!^tă’ S"CUrSI” ? ‘T'6
a lost, arbitrat numai de femăl.

iâta citeva din rezultatele înrerii:. 
trate: 50 m.: Claudia Ruse-Sitnionescti 
(M.l.G.) 7.1; Ileana Zilli (Din.) 7,1; 
Kann Artz (Prog.) 7,2; 40 m.o_-
Liana Jung-Szabo (C.C.A.) 63; Ant 
Dragomirescu (Din.) 6,3; Silvia Băl- 
lăgescu (M.I.G.) 6,4; lungime: S. Băl- 
tăgescu 5,13; Maria Paduraru (Din.) 
5,08; Ileana Zilli 4,86; înălțime: Ant 
Dragomirescu 1,45; Val. Smărăndoiu /--------
(Prog.) 1,35; Cornelia Alexandrescu > S.U.A.

luat sfîrșit întrecerea 
mai buni hocheiști din lume

Canada—campioană mondială
U.R.S.S.—campioană europeană

Concursul de natație a satisfăcut

unii Sovietice s-a tras cortina peste 
cea de a 24-a ediție a campionatelor 
mondiale și a 36-a ediție a campiona
telor europene de hochei.

Dintre întîlnirile disputate în ul
timele zile, două s-au ridicat la un 
nivel deosebit. Este vorba de meciul 
U.R.S.S. — Suedia și Canada — 
U.R.S.S. înainte de a trece la de
scrierea acestor două partide, dăm 
rezultatele înregistrate: U.R.S.S. •— 

. . ______ ______ ---- 4—1* Cehoslovacia: — Nor-
(Loc.) 1,35; greu/a/e; Melania Silaghî S vegia 2—0; Canada — S.U.A. 12—1; 
(Voința) 12,84; Lia Manoliu (MIG) CSuedia ----- ?- « <■ »>—
12,28; Ileana Stoica (Prog.) 11 54- Ana ’----
Gtirătr (Prog.) 1132. In întrecerea pe 
echipe, primul loc a fost ocupat de 
DINAMO cu 36 puncte. Pe locurile

p. și Progresul cu 24 p.
,f“ —' ” 2

cros feminin pe distanța de 600 m. hă 
care au luat parte cîteva zeci de 
concurente junioare, Rezultatele- 1 
Ste'a Chinole (C.T.F.T.) 1:50 0- 2.
Lorcta Agopian (CTFT); Florica Stă- 
nescu (CILI). Pe echipe întrecerea a 
revenit colectivului C.T.F.T. care a 
totalizat 18 p. Pe locul doi s-a clasat 
echipa Centrului de eonii. (Nicolae 
D. N’^rlaP, corespondent).

is-

de ambele părți. Jucătorii
joacă mai bine, combină mai precis 
și în min. 6 deschid scorul prin Pan- 

încep 
el îmi - 

că au 
sovie- 
avan-

Cehoslovacia 7—1 ; Nor
vegia — Polonia 8—3: S. U. A. — 
Finlanda 4—2; U.R.S.S. — Suedia 
4—3 : Canada — U.R.S S. 4—2.

, __ . _ ___ . Sîmbătă seara, aproape 7000 de
următoare s-au clasat: M.I.G. cu 26 ? spectatori — cel mai mare număr

21 \inregistrat pînă atunci — au fost
In același timp a avut Ioc și ențprezenți în tribunele stadionului pen- ............... - ■ ... . . djntre ec^jpeie 

Suediei în care 
moment — tit- 
Europei. Jocul

tru a urmări meciul 
Uniunii Sovietice și 
se disputa — pentru 
Iul de campioană a 
începe destul de nervos, cu tatonări

tiuhov. Suedezii se enervează, 
să joace brutal ceea ce aduce 
narea unui jucător. Cu toate 
superioritate numerică jucătorii 
tici nu reușesc să-și mărească 
tajul, iar scorul reprizei rămîne ne
schimbat

La reluare, în min. 2 Broms ega
lează, astfel că Jocul devine tot mai 
disputat și mai dramatic, Este rîndul 
jucătorilor sovietici să atace pericu
los și să înscrie de două ori prin 
Aleksandrov și Elizarov, dar în min. 
18 Oeberg reduce din handicap.

In ultima repriză, Lurtdwaal ega
lează dar numai după cîteva minute 
(prin golul marcat de Cerepanov) 
echipa Uniunii Sovietice ia din nou 
conducerea. Văzînd că toate efortu
rile de egalare rămîn zadarnice, în 
ultimul minut de joc antrenorul sue
dezilor recurge Ia unica posibilitate, 
așa cum a recurs cu un an în urmă 
la Moscova antrenorul echipei so
vietice, tot în meciul dintre aceste 
două formații, și anume înlocuiește 
portarul cu un jucător de cîmp. Ju-

și pe_. telespectatori
Sîmbătă

cursuri de 1 
restrîns al 
rece cîteva 
putut urmăi 
organ zate <
ret în cinstea Zilei Internaționale a 
Feme i. Societatea de Televiziune a 
făcut în telul acesta o reușită propa
gandă acestui sport frumos și util. 

Pre-.ența celor patru înotătoare 
sovietice la startul probelor a dat 
întreczri’or un plus de interes. Din 
rîndul lor s-a detașat ca valoare rr-a- 
estea sportului Valentina Posniak. 
„Delfinul” demonstrat de ea a impre
sionat prin coordonarea perfectă în
tre mișcarea brațe'.or ș) cea a picioa-; 
re’or, rezultat aii unei mobilități 
excelente. Acesta este secretul mari-1 
lor performanțe reușite de Posniak. 

Vflp pe plan internațional.

seara obișnuitele 
natație au depășit
pisdnei Floreasca, 
m j de telespe 

iri. din fotolii, 
de colectivul C.F.R. Frla-

cadrul 
deca- 

itatori au 
întrecerile

Brichant învins de Haillet în finala 
Programul a mai cuprins prob? țturneului de tenis de la Moscova

de sărituri, un joc de po'.o pe apăy 
între două echioe feminine și o de l Terenurile acoperite ale asociației 
monstrație de înot art stic (mbt J sPortive Dinamo Moscova au găzduit
aplaudată) executați de „duo“-ul> cîteva din cele mai bune rachete din

tala Uniunii Sovietice a fost cea de 
a doua mare întrecere de tenis din 
acest sezon, după Paris. De altfel, 
la start era prezentă chiar campioana 
turneului de la- Paris, tenismana bel
giană Christine Mercelis, care se 
afirmă acum ca una din pretendentele 
serioase Ia titlul de cea mai bună ju- 
cătoare europeană. Christine Mercelis 

bras: Tamsraf a învins și la Moscova, dispunînd în 
finaig de reprezentanta Franței. Su
zanne Lebesnerais, cu 7-3. 6-2. Sovie
tica Tamm și franceza Billaz au tost

Denis Frunzescu și Mihaela Popescu.5 J internațional din capi-
lata rezultate e înregistrate in pro-' 
bele de înot. 66 m. liber: Margareta 1 
Wittenstein (C.S-U. Buc.) 44,5; In
grid Rothe (C.S.U. Buc.) 44,9; Ma-I 
rina Hlebnikova (Inst. Bauman Mos
cova) 453; 33 m. liber: In «rid Wăch-I 
ter (C.S.U. Buc) 21,2; Elisabeta To-, 
dan (S.S.T.l 23.7 m; An~a TroiiaiT 
^Recolta) 23.9; 6fi m I 
Po'iakova (Inst. Bauman) 56,5; Ele
na Ghinea ÎS ST.) 57.3, Sanda Ior-| 
dan (Dinam?) 58,0; 33 m bras: Flo
rentina Rambcsek (C.S.U. Buc.) 26.7.1 celelalte două szirilfinaliste. 
Maria Rotaru (SJ5.T.) 27.7, Cristina? Un* interes deosebit au 
Sever (CC A.) 29,7; 68 m. fluture:!. . ..Valentina Posniak (Inst. Bauman) >Intre£er,le «nascubne, care 
46.9; Elisabeta Bratu (C.F.R- Buc.)S au furnizat o adevarata 
51.8: 33 m. fluture: Ingrid Wăchterf Jockie Brichant, echipier al Belgiei 
(C.S U- Buc) 27.4; 66 m spate: Hen-/ în semifinala ultimei ediții

Proba de dublu bărbați a adus re
velația tinerei perechi sovietice Leius- 
Parmas, care a ajuns pînă în finală, 
unde a tost învinsă de daviscupmanii 
francezi Haillet-Remy cu 6-2, 6-4, 6-1. 
Celelalte dubluri au revenit de aseme
nea oaspeților. Dublu temei: Lebesner.iis, 
Billaz-Mercelis, Tamm 6-4, 6-4. Dub’.u 
mixt: Mercelis, Brichant-Billaz, Hail- 
let 6-3,6 4.

cătorii sovietici se apără corect 
meciul ia sfîrșit cu scorul de 4—3 
(1—0, 2—2, 1—1) în favoarea echi
pei Uniunii Sovietice. Acumulînd 11 
puncte, reprezentativa sovietică a 
cîștigat titlul de campioană a Europei,

Duminică seara, peste 10.000 de 
spectatori, printre care și regele 
Olaf al V-lea al Norvegiei, au ținut 
să urmărească ultimul — și decisi
vul — joc al campionatului în care 
se întîlneau cele mai bune echipe 
ale turneului: Canada șt t’nfrmea 
Sovietică. La fluierul arbitrilor Aiilin 
și Wiking (ambii Suedia) au apărut 
pe teren cele două formații: CANA
DA : Edwards — Lamirande, led 
O’Konnor, Sinden, Treen — Smith. 
Broden, McKenzie — Tom O’Konnor, 
Burns. Gagnon — Samolenko, Atters- 
lev, Goslin. UNIUNEA SOVIETICA: 
Pucikov — Sologubov, Tregubov, 
Sidorenko, Ukolov — Loktev, Alek
sandrov, Cerepanov — Pantiuhov, 
Gurișev, Hlîstov — Elizarov, Kopî- 
lov, Krîlov.

Jocul începe nervos, canadienii a 
buzează de durități astfel că joacă 
mai mult cu 4 echipcri în cîmp. In 
min. 3, la un atac prin surprindere 
al echipei sovietice, Aleksandrov în
scrie primul gol. In min. 11 canadi
enii rămîn doar în 3 jucători de 
cîmp, hocheiștn sovietici atacă în 
trombă, însă fie că trag alături, fie 
că Edwards apără în extremis, sco 
rul nu este modificat. La reluare, 
tot hocheiștii sovietici au inițiativa, 
apoi este rîndul canadienilor să ra
teze cîteva ocazii clare, 
cînd canadienii 
numerică Lamirande interceptează 
pucul, pasează lui Attersley care a- 
flat singur în fața porții lui Pucikov 
egalează. Este rîndul canadienilor să 
joace în 5 contra 3 jucători sovietici, 
însă Pucikov apără formidabil.

In ultima repriză se joacă într-o 
viteză fantastică. Gurișev are ocazia 
să înscrie dar pucul lovește bara, ltt 
min. 11 profitînd de o greșeală a 
lui Kopîlov, Broden înscrie al doilea 
gol pentru echipa sa. Nu trec decît 
două minute și Loktev egalează din 
nou. Soarta jocului este hofarîtă în 
min. 17. Lamirande trage puternic 
de departe, pucul trece printre pati
nele a 6 jucători, Pucikov nu-I vede 
și Attersley îl împinge în poartă. Nu 
trec decît 26 de secunde și Gagnon 
înscrie cel de al patrulea gol pentru 
echipa sa. Meciul era jucat. Cana
dienii au obținut o victorie prețioa
să, devenind astfel campioni ai lu
mii, în timp ce reprezentativa Uni
unii Sovietice a cucerit titlul de 
campioană a Europei.

Iată clasamentul definitiv:

Emil Zatopek s-a retras 
din viața sportivă

știre laconică a agențieiO știre laconică a agenție; 
făcut cu iuțeală înconjurul

Ceteka
l-.-mik
Clini»

In min. 19 
aveau superioritate 

interceptează

prezentat 
în finală 
surpriză.

a Cupei
r,e*V Tinco-a (C.C.A.) 49?; Nicoleta^; Davis, a suferit o înfrîngere în !i- 

siinpiu din partea lui 
tenismanul nr. 2 al 
a cîștigat cu 6-2, 7-5, 
calificase învingînd în 

campionul sovietic 
eu 6-4, 6-0, 6-J.

Br icha nt—Reiny-

St'fănescu (S.S.T.) 509: Lelia Mns- 
caiel Hn«t- Ra'iman) 54 0; 33
spa*«: Peana Popnvici 28.3; 4X®6 
mixt- 1. Jncf R-nm.-'i ț
C.SU. rv-- T

Iwl't1» O-Asz: 3:08,1
pe 200 m. bras

Sîmbătă seara bazinul acoperit 
Cluj a găzduit un conctus de înot 
rezervat junioarelor, în cinstea zilei 
de 8 martie. Se remarca rezultatul 
obținut de ludith Orosz (Școala spor
tivă de elevi) pe distanța de 200 m. 
bras: 3:08,1 (cea mai bună perfor 
mantă în bazin mic), lată și alte re
zultate : 200 m. spate: Eva Banti 
(C.F.R.) 2:49,4; 50 m. liber: Wald
man (Prog.) 40,4; 50 ni. bras: Na- 
dejda Petrov (C.F.R.) 48,2; 400 ni. 
liber: Viorica Mathe (C.F.R.) 5:56,6 

Teofil Băiaj 
corespondent

nala probei de 
Robert Haillet, 

J Franței. Haillet 
S2-6, 6-2. El se 
> semifinală 
J Serghei 
jCeahltă 
C (Franța) 

din (

pe
Andreev 
semifinală :
4-6 6-4, 6-0, 7-5.

L,Relache” în mec’ul 
$ Smîslov— Botv'nik

Din cauza îmbolnăvirii hit V. Smîs- 
lov, cea de-a treia partidă a meciului 
revanșă pentru titlul mondial de șah 
a fost aminată, urmînd să se joace la 
11 martie.

(Agerpres)

Onada
U.R.S.S.
Suedia 
Cehoslovacia 
S.U.A.
Finlanda 
Norvegia 
Polonia

7 • • «t: 6
Sil 44:15
S • 2 46:22 
3 2 2 21:21
313 29-33

7
7
7
7
7
7115 »:51 
7106 12:44 
7016 14:65

14 
in 
io

8
7
J
2 
t

a făcut cu iuțeală înconjurul 
Emil Zatopek, eroul Jocurilor 
pice din 1952, multiplul recordman 
al lumii, a anunțat că se retrage din 
viața sportivă competiționa’ă -cnlru 
a se dedica educației tinerilor srortivi 
din cadrul armatei cehoslovace.

Timp de aproape 10 ani Etn l Za
topek a fost figura cea rra" repre
zentativă a sportului mondial. După 
debutul în arena internațională (cam
pionatele de atletism de la Os'o din 
1946) ascensiunea sa către cttlmi'e glo
riei sportive a fost vert’g'noasă și 
străluci toare- 
din 1948 
la 10.000 
5000 m. 
stabilește 
dial, alergînd 10000 m. în 29:29,2 
De atunci faimosul atlet cehc'lovad 
a stabilit alte 17 recorduri m-’-'d ale 
dintre care cel în cursa de 1 oră 
(20.053 m.) ți aparține și astăzi. Ap<£ 
geul carierei" sale l-a constituit insă 
Olimpiada de la Helsinki, unde Za
topek a reușit unica performant! de 
a cuceri toate prcbe'e de fon4: 5.000, 
10.000 și maraton.

In 1954, deși trecut de prima ti
nerețe, el doboară și recordul lumii 
la 5.000 m., întrecînd performanța 
„de granit” a lui Gunder Haeg. Ul
tima sa victorie internațională a fost 
obținută la începutul acestui an ht 
mairele cros de la San Seba t rn.

Zatopek este absolvent al A.ade- 
nn’ei Militare Cehoslovace și a~e gra
dul de lt. colonel. Aplaudat pe toate 
stadioanele lumii, el rămîne unul 
dintre cei mai populari sportiv: mon
diali, o pildă de dîrzenie și de v îrrță 
pentru fiecare tîuăr.

La .1. O. de la Londra 
cîștigă medalia de aur 
și pe cea de argint la 
an maț tîrz u Za'ooek 

record mon-

el
m.
Un

prim.ul său

Halterofilii chinezi s-au impus 
internațional de la Moscovain concursul

Sîmbătă și duminică mii de mos- 
coviți au umplut pînă la refuz tribu
nele „Palatului Sporturilor” de la 
Lujniki, locul de desfășurare al ma 
reltii concurs international de haltere 
organizat în capitala Uniunii Sovieti
ce. Prezența unor cunoscuți campioni 
din U.R.S.S., S.U.A., R.P. Chineză, 
Iran, Bulgaria, Polonia și alte țări, 
a făcut ca întrecerile în toate cele 
șapte categorii să se ridice la un 
înalt nivel.

După cum 
U.R.S.S. în 
campioni și 
obținut cele 
tru locuri 1). Excepțional s-au com
portat tinerii halterofili chinezi care 
conlirnund marele progres pe care-1 
înregistrează acest sport în țara lor, 
au reușit remarcabila performanță de 
a ocupa primul Ioc în două categorii.

Adversari foarte redutabili s-au a- 
rătat a fi și halterofilii iranieni, care 
au obținut două locuri II. De aseme
nea, tinerii atleți din Polonia și Bul
garia s-au comportat la nivelul aces
tei mari întreceri de haltere.

Iată rezultatele tehnice: Categoria

317,5 kg., 2. Ulianov (U.R.S.S.) 315 
kg., 3. Jankowski (Polonia) 295 kg. 
Pană: 1. Mfriaev (U.R.S.S.) 355 kg.
2. Somboli (Iran) 330 kg. 3. Zielin
ski (Polonia) 300 kg. Ușoară: Huan 
Cian-hui (R.P, Chineză) 382,5 kg. (cu 
5 kg. peste vechiul record al Chinei), 
2. Bușuev (U.R.S.S.) 382,5 kg. (Bu- 
șuev a fost mai greu la cîntar). 3. A- 
bagiev (Bulg.) 365 kg. Semi-mijlocie: 
1. Kono (S.U.A.) 417,5 kg. 2. Bog-

danowski (U.R.S.S.) 412,0 kg. 3.
~ ‘ — - ■ • . Mijlocie:
.. ___ ____  (•tJ.R.S.S.) ”430 kg. 2.

" ' .......... ............... kg. 3.
Semi-greas

457,5 kg. 2

Bochenek (Pol.) 390 kg.
1. Plukfelder (-U.R.S.S.) 4" 
Ceao Cen-iu (R.P.Ch.) 415
Polinski (Pol.) 397 kg.
1. Vorobiov (U.R.S.S.)
Rahnavardi (Iran) 432,5 kg. 3.” Ve- 
setinov (Bulg.) 422,5 kg. G«a: Med- 
vediev (U.R.S.S.) 482,5 kg. 2. Mâ- 
kinen (Finlanda) 440 kg. 3. Svvory 
(Ceh.) 437,5 kg.

era de așteptat, echipa 
care evoluau numeroși 
recordmani ai lumii a 
mai multe victorii (pa- Suedia campioană mondială

*a handbal redus
Campionatul mondial masculin de 

handbal redus a luat sfîrșit sîmbătă 
la Ber'in o dată cu desfășurarea finalei 
dintre echipele Suediei și R. Ceho
slovace. Handbaliștii suedezi an re
purtat victoria cu scorul de 22—12, 
cucerind titlul de campioni.

lată clasamentul .final: 1 Suedia’, 2.

nemarca; 5. R. P. Polonă; 6. Norvegia) 
7. R. P- Ungară; 8. Iugoslavia.

lată celelalte rezultate înregistrate: 
Germania — Danemarca 16—13’, R.P. 
Polonă — Norvegia 20—18: R, P, 
Ungară — Iugoslavia 24—16.

(Agerpres)

cocoș: 1. Cit» Cen-kai (R.P. Chineză) I R. Cehoslovacă; 3. Germania; 4. Da-



CORNEL CRĂCIUN (C. C A) 
campion al țării la combinată nordică• k

Campionatul mondial f eminin de șah

După 6 victorii consecutive
ORAȘUL STALIN, 10 (prin telefon). 

Rareori atl fost întreceri atît de dispu
tate la combinata nordică cum au fost 
cele desfășurate sîmbătă și duminică 
la Poiana Stalin. Și aceasta nu pentru 
că participanții ar fi fost bine pregătiți 
tehnic, ci mai ales datorită dîrzeniei 
cu care au luptat concurenții.

Lupta pentru primul loc se părea că 
se va da între campionul de anul tre
cut, Gh. Frățilă și Moise Crăciun. Gh. 
Frățilă s-a dovedit însă nerestabilit 
după accidentul de la Galyateto, ră
mas în urmă cu antrenamentele, fapt 
pentru care considerăm greșită înscrie
rea lui în concurs (dar pentru perfor
manța obținută în asemenea condiții 
merită felicitări) iar Moise Crăciun, 
cu o criză după 10 km, a c?dat focul 
I și titlul de campion hli Cornel Cră
ciun, care după o întrerupere de cîțiva 
ani a îmbrăcat din nou tricoul de cam- 
pioți al țării la combinata nordică.

Trebuie să subliniem că întrecerile 
de fond s-au disputat în Poiana Ruia. 
pe viscol și ninsoare, fapt care a su
pus pe concurenți și pe arbitri la se
rioase eforturi.

Iată acum clasamentele: SĂRITURI 
(trambulina mijlocie) 1. FI- Voinea

(Dinamo) 213 „pt. (44 m. -R 46 m.)_ 
2. I. Bîrlă (Dinamo) 208,9 pt., 3. Cili. 
Frățilă (Dinamo) 205,7 pt-, 4. C. Cră
ciun (C.C.A.) 204,7 pt., 5. D. Brenci 
(Voința) 202 pt., 6. V. PrișcU (Voința) 
194 pt-: FOND 15 KM 1 C. Crăciun 
I h. 10:06.8; 2. C. Tiron (C.S.U. Buc.) 
I h. 10:23-3; 3. Gh. Frățilă (Dinamo) 
I h- 10:33 4; 4 V. Buga (Dinamo) 1 h 
13:34.4; 5.' M.'Crăciun (C.C.A.) 1 X 
13:38.0; 6. FI. Voinea ' Dinamo 1 I h. 
29:50-0 CLASAMENT GENERAL 
COMBINATA NORDICA: 1. Cornel 
Crăciun (C-C A.) 444 6 pt — CAM
PION AL R.P.R.: 2. Gh. Frățilă (Di 
-amo) 444,2 ’ pt.. 3. V. Buga (Dinamo) 
408,9 pt., 4- Moise Crăciun (C.C.A.) 
406,5 pt., 5. FI. Voinea (Dinamo) 385,4 
pt., 6, C. Tiron (C.S.U- Buc.) 381,2 pt.

Campionatul republican de juniori 
pentru combinata nordică a întrunit 
la start trei concurenți, dintre care 
unul a abandonat. Campion al țării a

devenit Stefan Burețea (Voința) cu 
4.35,3 pt. urmat de Klatiss Schemino'er 
(Voința) 423,5 pt. Sîmbătă s-au des
fășurat campionatele republicane de 
juniori la sărituri speciale. Pe primul 
loc — dintre cei 4 concurenți — s-a 
clasat Cezar Batoia (Progrestii Sinaia) 
cu 199,5 pt-, urmat de St. Burețea 
(Voința) 186 pt. E. Kiss (Voința) 
178,5 pt. și K. Scheminger (Voința) 
176 pt. Numărul redus al juniorilor la 
aceste probe este îngrijorător și trebuie 
să constituie un semnal de alarmă 
pentru F.R.S.B.

AL. DINCA
¥

Campionatul republican de mare 
tond (50 km.) care trebuia să se des
fășoare duminică în jurul cabanei Pia
tra Arsă a fost amînat, pentru o dată 
ce va fi stabilită ulterior, din cauza 
viscolului puternic.

Bîkova a pierdut partida a

Turneul de șah 
de la Sinaia

Cicliștii germani Schnr și Meister 
se antrenează la Cluj pentru 

campionatul mondial

SINAIA 10 (prin telefon). — Re
mizele de luptă caraclezizează startul 
acestui turneu, în cea de a 3-a rundă 
nu mai puțin de 7 partide terminîn- 
dti-se ia egalitate. Stanciu, lider după 
trei runde cu 2*/2 puncte, a făcut re
miză cu Drimer după 45 mutări. Iată 
rezultatele tehnice ale . întîlnirilor : 
runda 
(58), 
runda 
(42), 
(42). 
(60); 
tea >/2->/2 (36), 
1 - '/2
's-'/z j /

/ • Crețulesctt—Szabo
Negrea—Drimer

a Il-a :
Radovici—Crețulescu 

Pa rtos—Alexandrescu 
runda a III-a: Pavlov—Ciocîl- 

Voiculescu—Partos 
(18), Crețulescu—Mititelu
(23), Ghițescu — Radovici 

—>/2 (30), Halic—Szabo 
(25), Negrea—Soos */2—‘/2 (60).

In runda a IV-a Radovici a cîștigat 
la Halic. trecînd astfel în fruntea cla
samentului cu 3 p. II urmează Stân
cii! (1), Ghițescu și Mititelu cu 2*/2 p. 

(V. Zbarcea. coresp.).

0—I 
0—1 (41):

Stanciu—Negrea 1—0 
- - ■ • >/2-'/2

După cum am anunțat, lotul de ci
clism al R.D. Germane — alcătuit 
anul acesta, în marea lui majoritate 
din elemente în plină dezvolare — 
se află, de la 1 martie, la G!uj unde 
se antrenează în vederea „Cursei 
Păcii"-

Ziilele trecute, lctul a fost mărit 
prin sosirea a doi dintre cei mai 
valoroși cicliști fruntași din R- D. 
Germană, Gustav Adolf SCHUR, cîș- 
tigătorul „Cursei Păcii" 
thar l----- -  —», -------—
mul pluton. Prezența celor doi spor 
tivi ‘ ..................._
este legată inițial de participarea lor 
în „Cursa Păcii", Schur și 
— după cum ne-a declarat 
cătorul delegației germane 
continuă antrenamentele pe 
din Rcmînia în vederea 
pentru a'te probe importante 
sezonul 1958, printre care campio 
natul mondial de fond.

Dacă însă necesitățile o vor cere.

va tace apel la aportul celor doise
sportivi consacrat! și în cadrul e- 
chipei R.D.G pentru „Cursa Păcii" 
din acest an

Lotul de ciclism, german va râ- 
mîne la Cluj pînă la 31 martie, ur 
mind să ia parte ia trei'concursuri 
în compania cicliștilor romîni. Aces 
te concursuri vor avea lcc în zilele 
de 16 martie (80 km), 23 martie 
(120 km) și 30 martie (140 km)

1955 și Lo-
MEISTER, excelent om de pri

fruntași în lotul german rus

Me iste: 
condu 
— ÎȘ’ 

șoselei 
pregătiri 

din [l •

Au luat sfîrșit campionatele mondiale 
de schi de la Lahti

Duminică au luat sfîrșit la Lahti, 
campionatele mondiale de schi (pro 
bele nordice); Spectatorii finlandezi, 
care sîmbătă au sperat în victoria 
unui reprezentant al „țarii celor 1000 
de lacuri", au fost oarecum dezamă
giți. deoarece penultima probă a cam
pionatelor — 50 km. fond — a revenit 
suedezului Jernberg, care cucerește 
astfel la aceste întreceri o a doua 
medalie de aur. Jernberg a fost cro
nometrat cu timpul de: 2h 56:21,09. 
Pe tocul doi s-a clasat cunoscutul 
schior finlandez Hakulinen cu timpul 
de 2h 57.39,0, urmat de compatriotul 
său Vitanen care a înregistrat timpul 
2h 58:49,05.

In ultima zi a campionatelor, care

programa proba de sărituri de la 
trambulină, 100.000 de spectatori au 
puțul aplauda de data aceasta o vic
torie finlandeză. Intr-adevăr, ’ ‘
Karkinen s-a clasat 
puncte, 
de 74 
patriot 
puncte, 
mut Recknagel

In felul acesta campionatele 
diale de schi pentru probele nordice 
s-au încheiat cu o netă victorie a re 
prezentanților nordici (finlandezi și 
suedezi) în probele masculine. In timp 

ce probele feminine au fost dominate 
ca de obicei de excelentele . schioare 
sovietice.

G. .4. Schur (R.D.G.)

avînd 
m. Pe 
al său,
iar al

Juham
primul cu 224,5 

cea mai bună săritură 
locul doi tot un 
Ensio Hyytia cu 
treilea germanul 
cu 213,5 puncte

corn
214,5
Hel-

mofi
FOTBAL

2
• In cadrul pregă

tirilor pentru turneul 
mondial de la Stock
holm echipa selecțlo- 
a U.R.S.S. a susținut 

joc de antrenament la
nată de fotbal 
vineri un nou__ ______________ .
Șanhal in compania unei echipe lo
cale. Fotbaliștii sovietici au terminat 
învingători cu scorul de 5-0.
M..T.K. A TRECUT PE PRIMUL I_OC
• Campionatul de fotbal al R.P. Un

gare a continuat cu disputarea meciu
rilor din etapa a XV-a. S-au înregistrat 
următoarele rezultate: M.T.K.-Tataba-

Angelica Rozeanu și Ella Zeller 
campioane europene la dublu
(Urmare din pag, 1)

3-0
3-2

Semifinale : Berczik — Harangozo 
(13. 7, 16), Gyetvay — Vihnanovski 
(-16, 16, -13, 11, 2«). Vihnanovski a 
condus cu 19-13 în ultimul set. FINA
LA : Zoltan Berczik — Gyetvay 3-0 
(19. 16, 21,). Spre surprinderea gene
rală „defensivul" Berczik l-a contrat în 
permanență și fără drept de apel pe 
Gyetvay reducînd finala la 19 minute !

Dublu femei
In sfert de finală Rozeanu-Zeller 

elimină pe Terecik-Plut (R.P.F.I.) des
tul de greu, cu 3-1 (16, 13, -12, 8) și 
pentru prima oară romîncele se. regă
sesc în semifinală și înving pe Lar.tos- 
Kerekes cu 3-1 (19, 17, -16, 16). Ro
zeanu a inițiat nttmeioase acțiuni o- 
fensive. In schimb dublul Pitică-Fo- 
lea a fost întrecut de Havdon-Collins 
cu 1-3 (-9, 16. II, -16). Dar în con
tinuare dublul englez a fost depășit 
surprinzător de ușor, în semifinale, de 
Koczian-Mosoczi cu 3-0 (17, 14, 17), ju
cătoarele maghiare liftînd mereu peste 
adversare. Finala:

Ella Zeller — Eva Koczian, Lidia .Mo
soczi 3-1 (-18, 15, 17 ,19). O victorie 
pe deplin meritată care se putea în
cheia chiar și în trei seturi deoarece 
am condus în primul set cu 8-2... 
18-16. Un scurt moment mai greu in 
setul IV cînd am fost conduși cu 12 7 
dar jocul bun și omogen practicat de 
romînce a egalat scorul și a dus la 
înregistrarea acestui succes important.

Dublu bărbați

Primul nostru dublu Gantner.I larasz- 
tosi a pierdut clar în semifinale la 
Stipek-Vihnanovski cu 0-3 (-14, -12, -9). 
Două neprevăzute : intrarea în finală a 
celuilalt dublu romînesc Reiter-Bottner 
și înfrîngerea redutabilei perechi Sido- 
Berczik din partea germanilor Haupt- 
Hanschman (2-3). Reiter-Bottner au în
vins în sferturi pe Melstrom-Larson cu 
3-1 (-17, 11, 21, 18) și în semifinale 
pe Haupt-Hanschman cu 3-0 (12,8, 
15). FINALA: Stipek-Vihnanovski—Rei. 
ter-Bottner 3-0 (11, 13, 17). Cehosîo-

Angelica Rozeanu- vacii specialiști de altfel în probele de

dublu ne-au întrecut pe merit fiindmne 
superiori în special în atac.

Dublu mixt
Iu sferturi de finală Zeller, Gantner 

au pierdut la Mosoczi, Gvetvay cu
2- 3 (-17, 12, -22, 8, -19), la capătul 
unei partide pe care puteau s-o cîștige 
și chiar cu ușurință. In alt sfert Rozea
nu, Uarasztosi înving pe Haydon, 
ÎIrbud cu 3-1 (-16, 24, 19, 8), dar, în 
semifinală cedează în fața dublului 
Koczian, Sido cu 0-3 (-19, -13, -18) ju- 
eînd prea pasiv. In cealaltă semifinală : 
Lantos, Berczik, — Mosoczi, Gvetvay
3- 0 (16, 16, 9). FINALA: Lantos, 
Berczik — Koczian, Sido 3-1, (14, 13, 
-II, 12). învingătorii au avut mai 
multă inițiativă.

Finalele turneului de consolare au 
revenit sportivei noastre Marta Tompa 
și respectiv polonezului Kalinski.

Jucătoarele noastre Angel'ca Rozea
nu și Elia Zeller au obținut în afara 
titlului de campioane europene1 două 
frumoase cupe de cristal din partea 
Federației maghiare și un trofeu-cupă 
oferit de către Victor Barna în numele 
Federației, engleze de specialitate.

Deși, cum este și firesc, atenția 
iubitorilor de șah din Moscova este 
atrasă în primul rînd de startul în 
meciul revanșă pentru titlul mondial 
masculin Smîslov — Botvinik, totuși 
și celălalt meci pentru campionatul 
mondial — feminin, de data aceasta 
— rămîne pe primul plan. Întrecerea 
dintre cele două șahiste sovietice Ol
ga Rubțova (deținătoarea titlului) și 
Elisabeta Bîkova a avut o desfășu
rare deosebit de interesantă. După 
cum se știe, după primele șase par
tide, campioana mondială conducea cu 
4—2 și părea că-și va păstra titlul. 
Dar printr-un atac neașteptat de pu
ternic, challangera a reușit să cîștige 
nu mai puțin de 6 partide la rînd. 
astfel că în ajunul celei de a 13-a 
confruntări, Bîkova conducea cu 
8—4. Ea mai avea nevoie de numai 
o jumătate de punct pentru a rede
veni campioană mondială.

Este lesne de înțeles tensiunea sub 
care a început această a 13-a parti 
dă a meciului. Elisabeta Bîkova n-a 
adoptat o tactică de așteptare, ata- 
ctnd din nou cu energie. De data a-

ccasta însă, Oiga Rubțova a știut să 
găsească apărările cele mai bune și 
profitînd de o greșeală a adversarei 
sale a obținut victoria. Scorul este 
acum deci 8—5 pentru Bîkova. Pînă 
la terminarea meciului au mai rămas 
trei partide

La box
R. P. Polonă—

R. F. Germană 18-2
Intr-un meci internațional de bo« 

disputat duminică la Lodz echipa se
lecționată a R.P. Polone a învins cu 
18—2 echipa R.F. Germane. Cu acest 
prilej și-a făcut reintrarea cunoscutul 
pugilist polonez Drogosz care l-a în
vins la puncte pe Rogosch. Singura 
victorie a echipei germane a fost ob
ținută de campionul european al cate
goriei semimijlocie, Grauss, care a 
întrecut greu la puncte pe Lewandow
ski. (Agerpres).

Concursul internațional de scrimă 
de la Leipzig

Duminică s-a încheiat la Leipzig 
anualul concurs internațional de scri
mă j>e care-1 organizează Federația 
de scrimă din R. D. Germană. De 
această dată concursul s-a desfășurat 
la floretă femei și spadă cu participa
rea trăgătorilor din R. P. Romînă, R. P. 
Ungară, C.R.S.S., R. P. Polonă și 
R. D. Germană. Atît la floretă femei, 
cît și la spadă au fost prezenți cîtc 
18 trăgători. După cum s-a anunțat, 
țara noastră a fost reprezentată de 
tloretistele fruntașe Maria Vicol și 
Eugenia lărăngoiu, precum și de 
Adalbert Gurath și Gheorghe Lău- 
doiu. doi tineri spadasini, talentați, 
care au debutat cu această ocazie 
în întrecerile internaționale.

Trăgătorii noștri nu au reușit ca 
în toate precedentele ed'ț'i să obțină 
victoria în probele Ia care au con
curat. lotuși floretiste’e Vicol și Tă- 
răngoiu au fost permanent în fruu 
tea disputei, iar tînărul Gurath s-a 
bucurat de unanime aprecieri. O sur 
priză generală a fost comportarea

tloretistelor poloneze, Mygas și Juli- 
tho care, în finală, au reușit să s® 
claseze pe primele două locuri. Le-au 
urmat la mică diferență reprezentan
tele noastre, Maria Vicol. clasată pe 
pe locul HI cu 4 victorii și Eugenia 
lărăngoiu, clasată pe locul IV (3 v.). 
In continuare s au clasat: 5. Petren
ko (U.R.S.S.) 2 v.. 6. Evașina
(U.R.S.S.) 2 v„ 7. Radtke (R.D.G.)
2 v. și Lohsi (R.D.G.) 2 v. De re
marcat că Petrenko și Radtke vor lua 
parte și la apropiatul Criteriu Mon
dial de la București.

Proba de spadă s-a încheiat cu 
victoria surprinzătoare a tînărului tră
gător sovietic Techernikov care. în 
baraj pentru primul loc a întrecut 
pe cunoscutul Baranyi (R.P.U.). da 
sat al H-Iea la mondialele de la Pa 
ris. In continuare s-au c'asat: 3. Paw 
lowski (LLR.S.S.) 4 v.. 5. Krisewsk 
(R.P.P.) 3 v.. 5 Hnrtzlaff (R.D.G.)
3 v.. 6. I. Sakovits (R.P.LL) 2 v., 
7. Gurath 2 v._ 8 Rydz (R.P.P.) 2 
v. Gheorghe Lăudoîu nu s-a clasat 
în finala concursului.

wz
nya 1—0; Csepel-Ujpest 2—1; Salgotar- 
jan-Dorog 1—0; Pecs-Honved 1—1; DiOs- 
gyor-Szeged 1—1; Ferencvaroș-Szomba- 
tfcely 4—1. Pe primul loc în clasament 
a trecut MIT.K. Budapesta cu 21 puncte 
urmată de Tatabanya cu 19 puncte.
SPARTAK MOSCOVA ÎNVINGĂTOARE 

IN INDONEZIA
t La 9 martie s-a desfășurat la Dja

karta meciul internațional de fotbal 
dintre echipa Spartak Moscova șl repre
zentativa Indoneziei. Fotbaliștii sovie
tici au terminat victorioși cu scorul de
3— 0 f3—0).
• Primul joc din cadrul semifinalelor 

„Cupei campionilor europeni” la fotbal 
dintre echipele Vasas Budapesta și 
Real Madrid se va juca la 2 aprilie la 
Madrid. Returul se va disputa la 16 a- 
prilie Ja Budapesta.

REIMS CONDUCE CU 3 PUNCTE
• Cea de. a 26-a etapă a campiona

tului francez a fost însoțită pretutin
deni de un timp nefavorabil. Parti
dele s-au desfășurat pe terenuri înză
pezite, în condițiuni deosebit de difi
cile. (Meciul de la LiMe, care trebuia 
să opună formației locale pe Olympî- 
que Marseille a fost amînat). In cel 
mai important joc al etapei, Reims, 
deși în deplasare, a învins pe Nice cu 
2-1. Golul vi-ctorios a fost înscris de 
Piantoni cu numai cîteva minute 
înainte de sfîrșitul partidei. Celălalt 
fruntaș al clasamentului. Monaco, a 
trebuit să se mulțumească cu un re
zultat egal U Toulouse: . 0-0. Iată și 
alte rezultate: Sochaux—St. Etienne
4- 1 (!), Beziers—Racing Paris 1-0, Lyon-
Lens 3-1, Angers—Metz 3-1, Nines— 
Valenciennes 5-0, Sedan—Ales 5-2. In 
urma acestor rezultate Reims — 37
puncte — și-a majorat avansul față de 
Monaco și Angers, care o urmează în 
clasament, la 3 și respectiv *

WEST BROMW\CH ȘI-A 
REVANȘA

• Pentru a treia oară în
o săptă-mînă, Manchester ’ 
întîlnit ‘ —
terenul 
Intr-un 
luat o 
echipa __ __________ _ ___
rezultate din etapa de sîmbătă a cam
pionatului engle?: Wolverhampton—
Newcastle 3-1, Everton—Preston .4-2,
Bolton—Birmingham 1-0, Arsenal—Chel
sea 5-4, Luton—Manchester City 1-2. in 
clasament, Wolverhampton este în 
frunte cu 48 puncte, urmată de Pres
ton 43, West Bromwich 40, Ltiton și 
Manchester City 38, Manchester United 
37

DINAMO CONTINUA SA CONDUCĂ 
IN CAMPIONATUL IUGOSLAV

• In cadrul celei de a 17-a etape 
a campionatului iugoslav s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Beograd- 
Dinamo Zagreb 0-0; Bu-ducnost Tito
grad—Split 4-1; Haiduk Split—Voi vo- 
dina Novi Sad 1-0; Velej Mostar—Par
tizan Belgrad 1-1; Spartak Subotița— 

Radniciki Belgrad 3—1; Zagreb—Zelez- 
niciar Zagreb 1-2. m fruntea clasa
mentului continuă să fie Dinamo Za
greb cu 23 p. urmată 
p., Radniciki, Steaua 
10 p. etc.

de Partizan 22 
roșie și Varda r

S MECIURI NULE IN 
ITALIAN

Etapa a 24-a a campionatului Ita- 
a furnizat rezultate foarte strînse. 
cele 9 partide care au avut loc, 

iar cale

CAMPIONATUL

lian
Din , ___ _____ ...
S s-au terminat la egalitate, iar cete 
laite 3 s-au soldat cu victorii la limi 
tă. Derbiul etapei s-a desfășurat la 
Torino, unde Juventus a întrecut ce 
1-0 pe Milan. Singurul punct al par 
tidei a fost înscris de John Charleî 
din penalti (min. 52). Cu același acoi 
s-a terminat Jocul dintre Bologna ș 
Verona. Unicul gol a fost marcat de 
argentinianul Maschio. Iată -------
rezultate: Padova—Lanerossi 
poli—Lazio 1-1, ~ 
Udinese—Torino
Atalanta 1-1, _______
Sampdoria—Genova 0-0. __ ________
conduce Juventus cu p-, urmată de 
Padova 33 p. si Fiorentina. In clasa 
mentul golgeterilor conduce galezea 
John Charles urmat de suedezul Ham- 
rin.

celelaitt 
___ _____  2-1, Na- 

Roma—Fiorentina 1-1 
1-1, Intern-azionale— 

Atessandrla—Spăl 0-0
In clasamen'

4 puncte
LUAT

CEA MAI GREA INFRINGERS 
A AUSTRALIENILOR

decurs de 
United s-â 

cu West Bromwich Albion, pe 
Old Trafford, de data aceasta 
meci de ligă. Oaspeții și-au 
categorică revanșă, învingînd 

din Manchester cu 4-0. Alte

• Jucînd duminică 
la Paris, pe stadionul 
Colombes, ieprezenta- 
tiva de rugbi a Aus

traliei a suferit în fața echipei Fran
ței cea mai grea înfrîngere de la în
ceputul turneului său european. In
tr-adevăr, australienii au fost între- 
cuți cu 19-0 (0-0). După o primă re
priză egală, în care nici una din echi
pe nu reușește să se distingă, în par
tea a doua a meciului, francezii se 
dezlănțuie și prim funcționarea per
fectă a cuplului Labazuy—Maurice 
Prat (ambii de la Lourdes), înscriu în
cercare după încercare. Se pare că 
echipa Franței, refăcută cu elementele 
de valoare de la Lourdes, și-a revenit 
în formă

RUGBI


