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t La Craiova, Tg. Mureș $i Constanța
I
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întrecerile finale ale Spartachiadei ;ț

Ci iată că a sosit clipa startului'final I 
Cu începere de azi (la Craiova) și mîineT '-u uv o‘i im \-<aiovai și mnne (la Tg. Mureș și Constanța), cei mai buni concurenți

ai Spartachiadei de iarnă a tineretului, clasați pe primele locuri în fiecare regiune, își vor disputa 
întîietatea în întrecerile decisive ale acestei mari competiții populare. Spectatorii din Craiova vor 
putea urmări concursul șahiștilor, cei din Tg. Mureș vor aplauda evoluția jucătorilor de tenis de masă, 
iar cei din Constanța vor asista la interesantele întreceri de trîntă.

Desigur, în aceste momente, participanții la finale, cuprinși de fireasca emoție a ultimei dis-
> pentru victoria mult dorităpute, își propun să lupte din toate puterile 

Le urăm tuturor succes deplin!

Și acum, iată cîteva din rezulta
tele „regionalelor": _____ _

BACAU. Faza regională s-a des- eategoriiior) 
fășurat în trei loca’i’^f': Bacău (sah). Potcoava). I

GoiI Din lama crosei lui Zograji, pucul a ricoșat iu poarta echipei ' ‘mama
Tg. Mureș, Apărătorii dinamoviști in frunte cu portarul dr, Biro nrivest. 

dezamăgiți pucul oare se odihnește in plasă 
’ (Foto: GH.

abia au terminat la 
cn echipa din Orașul 
din jucătorii de bază

(Continuare in pag. a 4-a)

DUMITRU) 
egalitate (3—3)
Stalin ! O parteț 

ai formației!

De iert se dispută pe patinoarul 
artificial dfn parcul „23 August" în
trecerile turneului final. De la în
ceput, trebuie să informăm pe cititorii 
noștri că una dintre echipele care 
contează printre cele mai bune din 
țară, formația studenților clujeni, este 
aț-vntâ — pentru prima oară după 

ți ani — din lupta pentru desem
narea echipei campioane. Ca să vă 
explicăm cum s-a ațuns la această 
situație trebuie să ne oprim ceva mai 
mult asupra meciului restanță din 
seria a Ha. C.C.A. — Steagul roșu, 
de rezultatul căruia a depins în ulti
mă instanță calificarea în turneul pen
tru locurile 1—4 a echipei Știința Cluj. 
In acest meci, militarii bucureștcni, 
care în mod normal erau net favoriți, 
mai ales după categoricul 7—I din 
meciul cu Știința Cluj, au avut o ne
verosimilă eclipsă de formă, și abia-

reprezenta 
Constanța

categoriilor): Șt. 
Săraru (Ploești). 
Tr. Popa (raion 
(Teleajen) și II.

0 nouă victorie a voleibalistelor noastre:

regiunea la finalele de la 
sînt următorii (în ordinea 

‘ f D. Cojocaru (raion 
Pofcoavaî. M. Cristea (Potcoava),

CICLISMr ’"’’’’Șj&w:

Dumitrescu — Florica Dumitrescu 
(Ploești); dublu mixt: L. Teodorescu— 
I. Georgescu (Buzău). Finalele re
gionale la ȘAH s-au desfășurat în 
orașul Mizil și au dat cîștig de cauză 
coocurenților VirgH State (PioeșL) 
și Domnica Curelea (Teleajen). iar 
cele de TRÎNTĂ la Buzău, nude au 
fost desemnați următorii campioni re
gionali (în ordinea 
Savu (Sinaia), N. 
C. Nica (Buzău), 
Ploești), P. Stroe 
Jurcă (Doicești).
Amalia Kreiss și Ion Oprescu - coresp.

încă o lovitura ș. „ciul va fi cîștigat l (Aspect de la întrecerile de tenis 
de masă din Capitală ale Spartachiadei de iarnă a tineretului)

Roman (tenis de masă) și Piatra 
Neamț (trintă). fată și rezultatele: 
șah: băieți: Dirnitru Manea (Comă- 
nești), fete: Victoria Petre (Roman); 
tenis de masa: simplu băieți: Erwin 
Rudicli (Piatra Neamț), simplu fete; 
Elena Teodorescu (Roman), 
băieți: Erwin Rudich — Dan Berac 
(JgMtra Neamț), dublu fete:
^■orescu — Luxița Cazacu (Ro- 
<Wn), dublu mixt: Groper — Teo- 
■dorescu (Roman); trîntă (în 
categoriilor): C. Bădulescu 
Neamț), P. Bucuroiu (Tg. 
M. Cazacii (Piatra Neamț), 
notache (Tg. Neamț), P. 
(Tg. Ocna), I. Boatcă (Moinești).

Mihâilă — coresp.
Cei mai buni spor- 
Pitești și-au dispu- 

această localitate,

dublu

Elena

ordinea 
(Tg. 

Neamț), 
V. Ma- 
Grama

N. Popescu (raion Băbeni), G. Preda 
(Potcoava), M. Poescu (Găești) șt 
M. Martinescu (Găești).

Dragomir Roșianu — corespondent
PLOEȘTI: Orașul nostru a găzduit 

întrecerile de TENIS DE MASA din 
cadrul fazei regionale a Spartachia
dei de iarnă. Victoriile au fost reali
zate de următorii concurenți : simplu 
băieți: R. Ciobanu (Ploiești), simplu 
fete: Cornelia Narhaniuc (Ploești); 
dublu băieți: Atanasiadis — Stra 
(raion Plopeni); dublu fete: Elena

ORAȘUL STAUN, 12 (prin telefon). Sala „Tractorul", plina pina 
la refuz, a găzduit marți seara a treia întîlnire de volei feminin între re
prezentativele Romîniei și R. D. Germane. Ca și în a doua partidă, dispu
tată duminică la București, echipa noastră a învins cu 3—1 (15—4, 6—15, 
15—H, 15—10). După ce au pierdut categoric primul set, jucătoarele ger
mane au avut o revenire frumoasă în ai doilea, reușind să-l dștige. Urmă
toarele două seturi au fost nu numai foarte disputate ci și ceie mai frumoa
se din această întîlnire. Jucătoarele germane și-au bazat atacul pe rrdugile 
trase puternic de Gabriele Reinhold, trebuie să semnalăm numeroasele ser
vicii greșite și de o parte și de alta-

Arbitrul Pali Bagyo (Ungaria) a condus corect.
ROMtNIA: Tineta Pleșoianu, Sonia Colceriu, Florina Teodorescu! 

Ana Păunoiu, Cornelia Moraru, Ana Susan, Coca Constanfinescu, Doina 
Vințan, Elena Florea.

R. D. GERMANA : Ingeborg Marxhausen, Ursula Reeck, Kristin Mety- 
rich, Ingeborg Wagner, Ingeborg Wolff, Helga Weber, Gabriele Reinhold, 
Gisella Fechling.

AL. DINCA

• Activitatea internaționala 
a alergătorilor noștri

După' „Cursa Păcii", cicliștii rn, 
mini vor participa — după cum se pro
iectează — la următoarele competi iii

„Turul Bulgariei", care se desfăi 
șoară intre 18—28 iunie; o selection 
notă a orașului București se va pre
zenta la startul probei „Ziua Combat 
tantului" organizată la Belgrad (de 
la 4—7 iulie); „Turul Iugoslaviei* 
(3—9 august), iar spre sfirșitui se
zonului o echipă romină va concura 
in circuitul organizai de ziarul „Na* 

Mladej" in ziita de 28 septem
brie, la Sofia.

RUG Bl
• Echipa iugoslavă Pancevp 

va juca în Romînia
Forma(ia iugoslavă Paucevo va sosi 

la sfirșitul acestei luni in Romiiifa, 
pentru un turneu de 2—3 jocuri. Prima 
partidă a rugbiștilor iugoslavi va avea 
loc la 30 marile la București in com
pania campioanei noastre — Locomo
tiva Gr ivit a Roșie. In contituiar" oas
peții vor juca la Timișoara cu forma
țiile locale Știința și C.F.R.

II ie lancu și V.
CALIMANEȘTI.

tivi din regiunea 
tat întîietatea în 
în cadrul fazei regionale a Sparta- 
cluadei de iarnă a tineretului la 
ȘAI1, TENIS DE MASA și TRÎNTĂ. 
Manole Zoica (C. Lung Muscel) și 
Radu Ion (raion Pitești) au cîștigat 
la ȘAH, iar Dan Nanu (Drăgășani)— 
simplu băieți, Suzi Ștefănescu (Rm. 
Vîlcea) — simplu fete. Stoica—Bol- 
dizar (Pitești) — dublu băieți, Suzi 
Ștefănescu — Carmen Stănculescu 
(Rm. Vîlcea) — dublu fete ait obți-

- nut cele mai multe victorii la TENIS 
DE MASA. LA TRINTA, cei care vor

In prag de alegeri, prin cîteva secfii pe ramură de sport
Raid anchetă prin colectivele sportive din Capitală

1 r

In acțiunea de reorganizare s-a dat 
„startul" într-o nouă și importantă 
etapă: alegerile în secțiile pe ra
mură de sport. Concomitent, atenția 
opiniei publice sportive a fost atrasă 
și de apariția regulamentului de orga
nizare și funcționare a clubului spor
tiv. Legătura dintre cele două event 
mente este ușor de intuit. Intr-adevăr, 
atît colectivul cît și clubul au ca sub
diviziune de bază secția pe ramură 
de sport.

conferă caracteristica de secții de club, tei secții au locul de muncă în în- 
Astfel, cei mai mulți sport vi ai aces treprinderi

Miine începe I 

ț 

*

Un colectiv cu veleități 
de club: M.I.G.

Mime după-amiază va ît>- 
cepe în Capitală conferința repre
zentanților țărilor participante la 
„Trofeul orașelor balcanice" la lup
te. Pe ordinea de zi figurează defi
nitivarea protocolului competiției și 

! stabilirea programului primei ediții, 
care va avea loc la București. In 
același timp se va stabili și ordinea 
în care vor fi organizate următoa- 
rele ediții.

Primul participant la conferință, 
• d. Jacques de Nicolas Caryotakis, 

reprezentantul federației de lupte a 
; Greciei, a sosit ieri la București.LL

La colectivul sportiv M.I.G. am în- 
tîlnit o situație interesantă. Din cele 
12 secții pe ramură de sport, jumă
tate au toate caracteristicile unor sec
ții de club, în vreme ce jumătatea 
cealaltă sînt secții tipice de colectiv. 
Să ne explicăm. Yachtingul este re
prezentat printr-un grup de 40 de ve- 
liști, dintre care mulți sînt de nivel 
republican (secția deține trei titluri 
naționale, iar 10 dintre componență ei 
au la activ întîlniri internaționale). 
Atletismul are o echipă divizionară, 
la fel ca și baschetul, voleiul feminin 
și scârna (cat. B). In sfîrșit alpin'știi 
colectivului au la activ ture de mare 
dificultate, iar doi dintre ei, Gh. Udrea 
și AI. Stătescu, au participat nu de 
mult la o escaladare a Mont-BIanc-ului. 
Dar nu atît calitatea foarte bună a 
secțiilor, cît mai ales compoziția toc 1$

Recent, echipa de baschet a M.I.G, a întrecut 
rutinata formație a C.C.A. In fotografie: Novacek, 
unul din cei mai buni jucători ai secției de baschet 
a M.I.G, și o autentică speranță a baschetului 

nostru, in luptă cu un jucător advers
Ifioto; I, MIHA1GA1

metalurgice sau electroteh
nice, dar nu lucrează e- 
fectiv în cadrul ministe
rului pe lîngă care func 
ționează colectivul. De a- 
semenea, izvorul de ca
dre al acestor secții îl 
constituie școlile profe
sionale din metalurgie. 
De aceea nu ne-am mi
rat prea mult atunci cînd 
tov. Racoviță, din consi
liul colectivului, ne-a 
mărturisit că se intențio
nează formarea unui club 
departamental, avînd ca 
punct de plecare secțiile 
fruntașe ale actualului 
colectiv. In ceea ce pri
vește colectivul acesta 
urmează să rămînă cu 
secțiile de tenis, tenis de 
masă, șah, fotbal, gim
nastică, popice și nou în. 
ființată secție de pescuit 
și vînătoare sportivă, pre
cum și importanta acti
vitate sportivă de masă 
pe care o conduce. Sînt 
secții cu activitate mai 
modestă, în campionatele 
raionale său orășenești, 
dar majoritatea membri
lor lor sînt chiar lucră
tori ai ministerului. Da-

torită acestei situații, vă închipuiții 
cu cît interes sînt așteptate de spor-» 
tivii colectivului, apropiatele alegeri 
din secțiile pe ramură de sport 1

O secție în„. „piramidă**

In căutarea aspectelor care ar meii' 
rita să ghideze secțiile pe ramură de: 
sport în alcătuirea dărilor de seamă în: 
prag de alegeri, am poposit Ia colecti-ij 
vul sportiv al Gării de Nord: C F.R,' 
București. Iar din cele cîteva se-ți ale 
colectivului, am ales spre exemphfi-l 
care două, a căror activitate ni s-a' 
părut a fi conformă cu cerințele imef 
bune secții pe ramură de sport. F.;,fe 
vorba de secțiile de volei fem riin 
și fotbal. La volei, ne vom opri asu
pra organizării secției, care ne-a 
sugerat imaginea unei piramide Baza 
acestei „niramide" o constituie cel®r 
60 de mici sportive din centrul d" copiL 
alcătuit din eleve ale școlilor din ra-V 
ion. Din rîndul acestor copii s-a r def
eat o bună echipă de junioare. Secția> 
are de asemenea o formație în cam-t 
pionafttl de calificare iar vîrful „pi ral 
midei" este cunoscuta echipă de cate-» 
goria A. Un mănunchi de antrenori 
pricepuți — Rodica Sădeanu. Magda 
Niculescu, Paul Erdely și I. Brașov 
veanu — se ocupă de aceste formații, 
aflate pe diferitele trepte ale măies* 
triei sportive. Iar rezultate’e ar putea 
fi și mai bune, dacă secția ar avea

A. G.

Continuare in pag, £ 2-a^



Gheorghe Fiat și Dănilă Done se întîlnesc] 
în gala de box de astă^seară

ACTUALITATI
DIN SPORTUL POPICELOF

Rezultate din campionatul de calificare
Sala Floreasca își va deschide astăseară porțile și pentrw obiș- 

miitii spectatori ai reommilor pugilistice. Intr-adevăr, aci va răsuna — 
U ora 19 — primrt »unet de geng al galei de box care inaugurează 
ciclul celor opt manifestări de acest gen organizate de către federa- 
tia de specialitate. In program au intervenit unele schimbări. Ghețu 
Velicu accidentat la antrenament, nu va putea boxa cu Gh. Negrea. 
In schimb, au fost introduși pe „afiș" Al. Călărașu, I. Boceanu Iulian 
Mihai Mircea Mihai, Șt. Dumitrache și alții lată de altfel forma defini
tivă a programului : Gheorghe Fiat — Dănilă Done, Iulian Mihai — Ște
fan Dumitrache, Mihai Stoian — Ștefan Itoafă, Octavian Eremia — 
Mircea Gher.cea, Mircea Mihai — Gh. Hățiș, I. Boceanu — Gh. Octa
vian Alex. Călărașu — Constantin Preda, Vasile Vmtilă — N. Zagorea- 
nu. I. Rodicenco — Nicolae Negrea Și A. Olteanu — Ion Stoica.

Și acum, iată ce ne relatează co
respondenții noștri în legătură cu fina
lele etapei de zonă a campionatului 
de calificare:

TG. MUREȘ. — Peste 1.500 de spec
tatori au urmărit în spațioasa sală 
I.M.F. din localitate ultima din cete 
trei reuniuni ale „zonei". Dintre 
boxerii care au evoluat s-au remarcat 
cu deosebire Arcadle Nagy, Ovidiu 
Baciu și Iosif Toth din Cluj. Arbi
trajele prestate de B. Robert, M. 
Stancu (București) și G. Pe pa (Cra
iova), au fost de bună calitate, con
tribuind la succesul reuniunii.

Rezultate tehnice : minimă: V. Be
lle a (Cluj) fără adversar; muscă: Mi
hai Maior (Cluj) b. p. V. Mdfonfă- 
leanu (Orrdea); cocoș: Al. Demeter 
(R.A.5V) b. p. Gr. Crislea (Cluj); 
pană: O. Baciu (Cluj) b. p. I. Sucm 
(R.A-M.): semiușoară: I. loth (CJuj) 
b. ab. III, FL Cîrctu (Baia Mare); 
trpoarâ: A. Nagy (Cluj) b. K.O. It I. 
Sălăgean (Baia Mare); semimiflode : 
Gh. Nilcă (R.A.M.) b. dese Gh. E 
remia (Cluj); nu poc ie-ușoară : Ga.

Duminică 
începe și campionatul 

categoriei B ia rugbi
30 echipe împărțite în trei serii f 

Acesta este numărul participantelor la 
campionatul categoriei B de anul a- 
eesta, care începe duminică 16 mar
tie.

Iată și nume'e protagonistelor: 
SERIA I: Știința I.P.G.G. Buc-, Glcr- 
r a Buc. (fostă Reoublica), Petrolul 
Bascov—Pitești. S.P.C. Buc., Peftol- 
Chimie Buc._ Vulcârr1 &tc., .îurera O- 
rașu' Stalin. Minerul Buc.. Șliuița A- 
groHcmie Buc.^ Dinamo Ălilșția Buc. 
SEJiJA a ll-a.: Laminorul Roman, 
Petrolul B.U. Ploești, Finanțe-BcȘici 
Galați. Zimbrul Tecuci. S.N.Af. Con
stanța, Știința Galați, Aeronautica 
Buc., Constructorul II Bir Iad, Unlfea 
T.U.G. Brăila, CD.R. Buzău. SEKIA 
a IlI-a: Corvitiul Hunedoara. Dina
mo Safu Mare, Carbidul Tirnăovii, 
Știința I M. Petroșani. C.FJt. (6uj. 
Știința Cluj. Utilajul Petroșani, C.F.R- 
Timișoara Minerul Lupeni, Progre
sul I.M.S. Sibiu.

In prag de alegeri, pj \n cîteva 
seefii pe ramura de spori

(Urmare din pag. 1) 

te dispoziție un Ioc de antrenament 
mai puțin aglomerat decît sala Gin
ie ști.

Cit despre secț'a de fotbal, ea este 
un exemplu de consecvență în crește
rea valorii sportive. Fostă echipă de 
pitici, prima formație a secției a stră
bătut în cîțiva ani întreaga ierarhie 
ă activității competiționale și joacă azi 
In categoria B, cu pretenții justifica*» 
tpre... un nou pas înainte l

Ajutoarele antrenorului

Un aspect care ne-a atras cu deo
sebire atenția în activitatea secției de 
box a colectivului „23 August" a fost 
ideea antrenorului Ion Stoianevici și 
a responsabilului secției, fostul boxer 
Jack Priffer, de a angrena sportivii 
fruntași ai secției în munca de ridi
care a tinerelor elemente. Este un mod 
excelent de a rezolva într-o secție de 
sporturi individuale ,„antagonismul‘l 
dintre posibilitatea unui antrenor de 
a pregăti în bune condițiuni un grup 
restrîns de sportivi fruntași și necesi
tatea secției de a avea un lot mas?v 
de sportivi pe diferite trepte ale cla
sificării, Metoda este simplă. Fiecare 
dintre fruntașii secției — Dănilă Done, 
Dumitru Rizea, Ștefan Bogdan. Si- 
mion Gheorghe, dar mai cu seamă 
Toma Tudor și Dinu Eugen — au In 
grijă cîte un grup de începători și 
juniori, de care se ocupă efectiv în 
timpul ședințelor de antrenament. Așa 
este posibil ca într-o secție cu un sin

Russu (Cluj) b. p. Al. Boroș (Ora
dea); mijlocie: Șt Deak (Gluj) fără 
adversar; semigrea: I. Halmagy 
(R.AJH.) b. dese. 1. Sarkadi (Ora
dea); grea: Filip Dan (R.A.M.) 
b. ab. III D. Stuparu (Cluj).

V. Aador—coresp.

ORAȘUL STALIN. — Sîmbătă și 
luni s-a desfășurat în sala Kirov faza 
de zonă a campionatului de calificare 
la box. Foarte bună impresie au lă

Un unchi, zece nepofi și o cupă...
Spectatorii vechi și verificați ai bas

chetului îl încurajează de multe ori pe 
Folbert cu „hai nepoate I* Are oare 
căpitanul echipei noastre naționale de 
baschet zeci... poate sute de unchi în 
tribune? Ntit Nu ne aflăm în fața 
unui unic caz genealogic. Folbert este 
nepot fiindcă nepoți sirrt toți jucătorii 
echipei C.C.A. Iar unchiul? Fiindcă 
trebuie să existe și un unchi la... atiția 
nepoți! Unchiul este Herold, antreno
rul fruntașei campionatului masculin. 
Ei bine, veți spune atunci, totuși am 
dat peste un caz cu totul ieșit din co- 
mun: un unchi și-a strîns toți nepoții 
într-o echipă. Nu nu este nici asta. 
Povestea, este destul de scurtă și de 
aceea v-o împărtășim. Cu acordul in
transigentului drămuitor al spațiului, 
sețreterul de redacție (poate este și el 
cisios să afie întâmplarea cu unchiul 
și nepoții lut).

Cu. destui ani in urmă — să tot fie 
vreo 15— lâ — la echipa Telefoanelor 
a venii un băiețaș numai ochi și păr 
zburlit: Folbert. Voia să joace bas
chet. Și cum s-a aflat chiar din prima 
clipă în fața ururi om serios, masiv și 
făcut s-a cam speriat puțin. Buimăcit, 
intimidat ptnă in virful unghiilor, el 
n-a știut cum să înceapă. A zis, după 
eforturi de minute, doar aiit: „Un
chiule... aș dori să joc baschet". Șide 
atunci Herold a rămas „unchiul“. Așa 
i-a zis și Nedef, crescut de la pitici 
de valorosul nostru antrenor. Și Testi- 
ban și toți ceilalți care au învățat 
baschet iii Telefoane. Cu vremea, ju
cătorii din generația lui Folbert și Ne
def au adoptai inspirația de prim mo
ment a lui Andrei și-acum în lumea 
baschetului Herold este pentru foarte 
mulți unchiul. Nepoții „oficiali" sîrit 

gur antrenor să existe în prezent 47 
de boxeri, dintre care cca. 30 sînt zil
nic Ia antrenament.

Subiecte de meditație

Vâ va surprinde poate că toate 
secțiile vizitate au activitate pozitivă, 
demnă a fi luată ca exemplu. Am vrut 
să oferim nenumăratelor secții cu ac
tivitate mai bună sau mai slabă, din 
întreaga țară, sugestii pentru discuții 
în cadrul adunărilor de alegeri în 
vederea îmbunătățirii muncii lor vii 
tnare. N-am vrea însă nici să creăm 
falsa impresie că în Capitală există 
numai secții cu activitate exemplară. 
De pildă, Ia colectivul Rapid secția 
de fotbal se bucură de “toată atenția, 
în dauna altor discipline sportive. 
Nu departe de această situație este 
și colectivul Vulcan, unde secții frun
tașe (rugbi și lupte) sînt vitregite, 
în favoarea unei echipe de fotbal de 
categorie inferioară. La colectivul 
sportiv al uzinei „Clement Gottwald" 
sau la cel al Fabricii de confecții sec
țiile sînt multe, dar activitatea lor 
are destule deficiențe. In sfîrșit. colec
tivul Spartac se ocupă doar de sec
țiile centrale, neglijînd activitatea spor 
tivă de masă.

Iată cîteva subiecte de meditație pen
tru sportivii din întreaga țară, care 
sînt chemați să-și spună cuvîntul în 
adunările de alegeri âîe secțiilor, ca 
și pentru activiștii care sînt frămîn- 
tați de problema: colectiv sau club 
sportiv ? 

sat boxerii din regiunile Ploești și 
Constanța, în schimb regiunea Bucu
rești a fost slab reprezentată în a- 
ceastă competiție.

Rezultatele tehnice din finala fa
zei zonale: muscă: Ahmed (Nuri
(Constanța) b. p. N. Păușoiu (Plo
ești); cocoș: Pavel Paul (Ploești) 
b. p. Dumitru Răgălie (Constanța); 
pană: Vlad Gheorghe (Ploești) b.p. 
Ion Cătălui (Constanța); semiușoară: 
Const. Lascu (Constanța) b. ab. II, 
Stan Mihai (Pitești); ușoară: N. 
Stoenescu (Constanța) b. p, M. Ior- 
dache (Pitești); semimijlocie: Mihai 
Balaș (Ploești) b. ab. 11 Popa Emil 
(Constanța), mijlocie mică: Mihai 
Nicofatt (Ploești) b. p. Dumitru Co
paci (Pitești), mijlocie: Al. Tomescu 
(Ploești) b. p. Mihai Bucur (Constan
ța), La categoriile minimă, hlrlie și 
semigrea, boxerii M Haralambie, Eu
gen lonescu și Ion Crocîrlati (toți din 
Ploești) s-au calificat fără adversari

N. Dumitrescu—corespondent

însă numai zece. Cei din echipa C.C.A. 
„Destul de mulți ca să-mi scoată peri 
albi", spune adeseori (in glumă) un^~ 
chiul.

Este foarte adevărat că nepoții ăștia 
i-att făcut multe pozne unchcului. Daci 
ar fi să amintim numai de campiona
tele pe care le-au pierdut „pe linia de 
sosire", de meciurile jrvute in mină"'- 
cum se zice intre sportivi și pierdută 
în ultimele zecimi de secunde și ati- 
avea o explicație a firelor albe care 
au răsărit in părul lui Cești Herold. 
Alături de necazuri au fost însă și bucul 
rii. Nepoții lui Herold au ajuns la o va

loare in baschet invidiată, dorită de 
multe echipe ele noastre. Cea mai 
mare cucerire a lor este publicul. Pu
blicul care ii îndrăgește de ani. Put 
blictsl care îi salută frenetic cind —" 
iii șir indian și cu Falberf, ,în frunte 
— îșrferc apariția in-sală. Dar se pure
că cea mai mare satisfacție îi rezervi 
nepoții unchiului in anul acesta. Ei 
conduc detașat in campionat și sînt 
virtuali ciștigători ai primului loc.- Deși 
Herold nu este liniștit nici acum. Âr 
vrea 20 de puncte avantaj față de al 
doilea clasat (eșfe pățit 'omul...). 
Fiindcă după cum ați aflat, campio
natul de anul ăsta este tare • prețios. 
Oferă cel mai frumos dar învingăto
rului : participarea ta Cupa Campioni
lor Europeni. Iată deci, că ne-am în- 
tiblit Cu al treilea element al titlului 
nostru.: Cupa.

Nepoții știți insă că darul ăsta tre
buie onorat cum se cuvine. A repre
zenta țara într-o competiție de am
ploarea „Cupei Campionilor" nu-i lucru 
ușor. Și de unde erau destul de năzu- 
roși la antrenamente, au început să ia 
lucrurile in serios. Era și cazul. Pri
mul adversar (care nu trebuie să 
fie și... ultimul): campioana Greciei,, 
Paneliinids. Nedef nu zită mfrtngerea 
suferită anul trecut în toamnă în jocul 
cu reprezentativa Greciei: ,J.â Atena 
avem tm meci extrem de dificil. Dacă
nu ne apărăm ca lumea o să primim, 
puncte multe. Baschetbafiștii greci se 
duc ca nălucile pe contraatac și pă
trund spre coș cu o forță și decizie 
impresionantă", ne mărturisea el de
unăzi. De fapt, atingea un punct ne
vralgic ai echipei nepoților: apărarea 
folbert, fodor Nedef em. ni-’ 
CULESCU. EORDOGH DINESCU, 
PRUNCU, NEDELEA ’ TESTIBAN

NATATIF: CONCURSUL ELEVILOR 
DIN CAPITALA

Duminică dimineața, bazinul acope
rit de la Floreasca a găzduit un nou 
concurs de notație rezervat înotătorilor 
școlari. lată rezultatele: BĂIEȚI: 
66 m. liber: Radu (Rec.) 47,9; 66 m. 
bras: Nicolau (Const.) 57,6; 33 tri. 
liber: Zager (Rec.) 22 4; 33 m. bras: 
Malarciuc (Rec.) 29,0; FETE: 66 m. 
bras: Baboi (S.S.E.) 67,0; 66 m. liber: 
Popovici (C.C.A.) 57,7; 66 m, spate: 
Banu (Cofistr.) 66,5; 33 m. liber: Du
mitrescu (S.S.E.) 32.9; 33 m. bras:
Manolescu (S.S.E.) 33,2, Tărnăuceanu 
(Șc. nr. 16) același timp; 33 m. spa
te: Rodan (S.S.E.) 34,4.

A fost un concurs In care remar
cat numeroasa participare a tinere'or 
elemente. Au existat probe care au re
unit Ia start 29 de concurenți Ia 33 m. 
liber băieți, 25 la 33 m. bras fete, ete. 
Nu putem trece, însă, cu vederea frip
tul că Ia 66 m.' spate băieți nu s-a 
prezentat nici un concurent, far la 66 
m. liber fete a fost doar o singură îno
tătoare.

întrecerile pentru calificarea în 
fazele superioare ale campionatului 
republican, intrtnirife înternaționa'e 
proiectate în cursul acestui an cu 
sportivii d'.n R. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.P. Ungară și partici
parea țării noastre la „Cupa Eu
ropei" constituie un mare stimulent 
pentru popicarii noștri în pregătirile 
lor.
• Cea mai bună performanță a 

anului a fost realizată recent de 
maestrul sportului Ton Dinescu în 
întîlnirea amicală dintre Petrolul 
Ploești și Dunărea Giurgiu.

Ion Dinescu (Petrolul) a doborît 
din 100 bile mixte 464 popice- Cer- 
cetînd fișa individuală a acestui po 
picar am constatat că valorosul pro
centaj obținut este urmarea unei in
tense pregătiri care i-a adus constan
ță în rezultate: 2 febr.428 p- d., 12 
febr. 444 p. d_ 14 iebr. 432 p. d.„ Î6 
febr. (200 brie mixte) 807 p. d„ 19 
febr- 846 p. d„ 23 febr. 464 p. d. (100 
bile mixte). In meciul cu Dunărea 
s-au mai remarcat tînărul Vasile Gră
madă (411 p. d.), Gh. Răducann (411

PUȘCAȘU să ia aminte. In „Cupa 
Campionilor Europeni" contează fiecare 
punct pe care îl primești fiindcă a 
merge în turul următor este in funcție 
de cea mai elementară lege a basche
tului: să marchezi cit mai mult, să 
primești cit mal puțin. O lovitură li
beră sau un coș pe contraatac te poate 
scoate din cursă. Interesant nu? Dar 
și... periculos.

Nepoții sirrt în stare de fapte mari. 
Totul depinde de dorința lor totală de 
a le realiza. Condiția nr. 1: să lase in 
vestiare orice urmă de animozitate, de 
egoism, de nervozitate. Să fie pe teren 
nu cinci oameni .ci o echipă, un om, 
o voință. Astfel, nepoții nu vor veni la 
taimaut in fața unchiului cu capetele 
în jos. ca niște copii poznași ce se 
prezintă la săpaneală, și ziua de 30 
martie ne va aduce vești bune de la

EFTIMIE IONESCU

*aw* «meet!
PAVEL ALDESCU. COMUNA BO- 

ZOVIC1. — 1) Portarul Toms, de la 
C.C.A. e în vîrstă de 23 ani a± are 
gradul de căpitan. — 2) Paraschiva 
merge, se pare, pe imnele luf... Ma
thews ! Are 33 ant, dar nu se gîadește 
încă să renunțe la activitatea fot
balistică. De-aîtfel, continuă să dea 
un randament destul de bun. li veți 
întîlni numele în formația Minerului 
din Lupeni. — 3) La Festivalul din 
1953 de la București, în care echipa 
noastră de tineret a pierdut finala la 
fotbal în fața Ungariei cu 3—4, după 
ce condusese în repriza a doua cu 
3—1, noi fam prezentat următoarea for
mație» : Votaesetr—Anctrovicl, Băcuț II, 
Szbcke—Călinoiu, SerlSad—Zavoda I, 
Ivănescu, Olărit, Nlcușor, Suru. Dar. 
în legătură cu această întrebare, o 
remarcă : tot nu v-a trecut... supăra
rea, nici după 5 ani ? Sau, poate că 
sîntețl și... ranchiunos ?...

ALEXANDRU BURCIU, ATIRNAȚt. 
— 1) Echipa Spaniei a participat la 
edițiile din 1334, 1S59, 1954 șl 195® ale 
campionatului mondial de fotbal. In 
1334 a Intrat în semifinale, unde a 
terminat Ia egalitate cu Italia (1—1). 
plerzînd apoi rejucarea cu »—1. in 
195®, la Rio de Janeiro, s-a clasat pe 
locul IV. La ultimele ediții însă, n-a 
reușit nici măcar să se caiîRce pen
tru turneul final. In 1354 n-a putut 
trece de Turcia și a pierdut apoi la... 
tragerea la sorți, ur la actuala ediție 
a camptonataLui mondial, după cum

LOCAȚIUNI DE BILETE

• Biletele pentru jocul Progresul— 
Steagul roșu Orașul Stalin (duminică 
16 martie, stadionul Republicii) se pun 
în vînzaxe de astăzi începînd de la 
ora 15, la următoarele case : Prono
sport calea Victoriei nr. 9, chioșcul 
din str. Ion Vidu. Dinamo, C.C.A., 
Stadionul Repulb’îcii și Progresul (sir. 
Dr. Staicovici). Este valabilă seria a 
II-a.

• Pentru meciul Rapida-Jiul Petro
șani (duminică 16 martie stadionul 
Giulești) biletele se pun în vînzare 
începînd de mîine Ia următoarele case: 
Dinamo, C.C.A., chioșcul din sir. Ion 
Vidu, str. Dr. Staicovici, Pronosport 
calea Victoriei nr. 9 și bd. Dînicu Ge- 
lescu și în Ciulești.
..CUP* RECOLTA** LA CICLOCROS

DiuiMDUbka lâ martie se va desfășura 
a in-a ediție a competiției de ciclo

p. d.) și Gn. Săndulescu (404 p. d.' 
toți de Ia Petroful,

• O evidentă creștere a niveluh 
tehnic au dovedit-o în ultimul tim 
jucătorii Carol Szombori, Vasile M; 
teiaș și Ion Ilieș, toți de la „M< 
țrem" Orașul Stalin, care au realiza 
în cursul ionii februarie 418 p. d 
418 p. d. și respectiv 
bile mixte).

408 p- d. (10

• Din Tg. Mureș sin?- m in fot
ma»ți că după patra esape ale can
pionatului republican. cea : tun
medie an reușit-o T beți» Sze
many (425 p- d.) Laz^ jj
reczki (419), Gh. Szollosi țlS>
și Kalman Kokos (414). In coocursx 
iile locale feminine organizare pin 
2CUW, ce’e m i te»ne rezultate a 
fost cbfnote de Margareta Szemam 
Ileana Nagy, Margareta Ferenczi ț 
Ibolya Suranyi.

• Lotul reprezentativ.-; Bucure? 
pentru proiectata înfflnire cu ectxp 
orașului Bratislava a fost a'cătu 
după criteriul comportării în câmpie 
natul Capitalei- Comisia tehnxă 
selecționat un număr de 16 jucător 
printre care se află Tr. Mitiăiiesci 
St Bofea, Andrei Alexandru, G1 
Scurta, Desideriu Deneș. Leont-n Po 
și Gr. Voicu, Pentru lotul iaqkHi 
sînt vizate Florica Lăpnșaa. E’en 
Predeanu, Olimpia Popescu. Aureli 
Dona, Erica Arian, Elena D»n.!rv? 
cu. Sona Mijanis. Ținea Caraca‘1 
Stela Ghecrof, șt Rozina Sintez ei

* 
Campionatele Fuiwih

Feroviare de b’
Anul acesta (între 6—13 nrlie) țar 

noastră găzduiește un eveniment pc 
gilistic de o deosebită importanți 
Este vorba de organizare r la Buci 
rcști a Campionatelor Eurcpene F« 
roviare de box îa care și-au anunț: 
in mod oficial participarea 11 (ăr 
printre care L’JîÂS. Angia. Axrtri; 
Polonia, R. F. Germană. R. C Ga 
mană. Iugoslavia, Ungara etc.

țtiți, s-a clasat în seria ei in urm 
Scoției, deci a rămas, din nou, pe. 
dinafară. Surprinzător, cJesigu-^oentr 
o țară unde activează una ceJ
mai bune echipe de club c wV 
Real Madrid ! — 2) La tirneaț„car 
didaților4* de Ia Stockholm, șa -. ui "S? 
vîetic va fi reprezentat prin următc 
rii 6 sportivi : Tal, Bronstein. Petre 
sian, Averbach (sau Spaskp, Xeres i 
învinsul meciului Botvinik—Smîslov.

MIHAI BENDEK. FĂGET. — „Ol 
«ste cel mai talentat crahOe di 
lume ?**. Să vă spun drept, k2Tn at 
cuiltat într-o seară pe crainicul spot 
tfv din Tokio. Nu mî-am putut <3 
seama însă dacă are sau nu dicțiuni 
E o lipsă a mea. fără îndoială !

ȘTEFAN DĂSCĂLITĂ, HUXKDO/ 
RA. — 1) Cel mai în vîrstă jucător € 
fotbal care activează în momentul <1 
față este Ludwig, centrul înaintaș j 
echipei CT.R. Tumu Severin, din ci 
tegoria C. Are 42 arii. — Z> Mirce 
David avea 33 ani atunci cînd apâî 
încă la I.C.O. și această echipă a cm 
tigat chiar campionatul național. d« 
tocmai acum r_e puneți această intri 
bare, cînd I.C.O. este... unde este ?

roiv CVCUREANV, HORODN1CU 
DE JOS, UN GRUP DE PIOXTER 
GALAJI, LEONTI N MAZILU, CO? 
ST ANT A, CONSTANTIN Ci CEL
BUCUREȘTI. — Veți primi. în seu’ 
timp, răspunsuri de tata te. prin poșt,

ION POȘTAȘUL

cros dotată cu „Cupa Recolta**. pj< 
carta se va da la ora 10, de la bai 
sportivă „Recolta*1 (șoseaua Iancuh 
nr. 130), concurenții avînd de străbi 
tut un traseu prun împrejurimile Sts 
dionuJiii 23 August.

Știința Timișoara 
învingătoare și învinsă 

îi Iugoslavia
Ultimele două jocuri ale echip 

Știința Timișoara în Iugoslavia s-: 
terminat cu următoarele rezultat»;

Duminică la Zrerdanin: Proleter- 
Știința 3—4 (3—2). — Proleter a 
tivează într o categorie echivaten* 
cu categoria B de la noi. Pent 
Știința au marcat: Ciosescu (2), Z 
huria și Cădariu.

Marți la Kikirula: Bel. linii Ban 
Știința 3—2 (2—I). Pentru Știința t 
niaicai Ciosescu și Uădariu.



Membrii susținători 
și membrii de onoare

ai clubului sportiv 
„bafeșniki" 

sau oricum
„Drukeri", „microbiști" sau suporteri cum li se spune la noi, 

cum li se spune în U.R.S.S., „tifosi" cum li se spune în Italia 
li s-ar spune pretutindeni unde se practică sportul și mai ales se joacă fotbal, 
au cu toții — acești pasionați sprijinitori ai echipei tor favorite—multe puncte 
de asemănare-

Indiferent de vîrstă sau de ocupație, fără a ține seama de poziție profe
sională sau socială, ei sînt totdeauna gata să-și susțină prin cele mai... zgo
motoase forme echipa ce le este dragă- Anevoie s-ar putea găsi explicația a- 
cestei pasiuni arzătoare și în van ne-am strădui să aflăm de ce cutare om li
niștit la locul său de muncă sau în familie devine exuberant și gălăgios atunci 
când Ozon reușește o fentă în stilul său caracteristic sau Voinescu un plon
jon spectaculos. Acolo. în tribună urmărind „cu sufletul ta gură" arabescurile 
desenate de balonul lovit de jucători, el uită și de prestanță și de nemulțu
mirile avute și chiar de durerile de cap, devenind un... microbist, care nu are 
decît o singură dorință: echipa favorită să obțină victoria. Firește că, între a- 
cești entuziaști există și unii interesați- Pădure fără uscături nu există. Dar, 
fn imensa lor majoritate ei sînt oameni cinstiți, bine intenționați. Și mulți 
dintre aceștia. încălziți de victoria băieților, sînt dispuși să-și deschidă ba
terile pungii. Să nu ne surprindă acest lucru și să-l recunoaștem cu toată 
rinceritatea! Așa a fost din totdeauna, așa este peste tot! Partea rea constă 
fn aceea că pînă acum sprijinul material al susținătorilor se irosea în cea 
mai mare parte. Orice curios ar putea căpăta o documentare exactă adresîn- 
da-se colectivului sportiv cel mai apropiat. Și neexistînd o formă oficială de 
înregistrare a sumelor respective, existau în schimb suficiente canale de scurge
re a acestora in scopuri străine sportului in generai, și sportivilor in cauză, 
la speciaL

iată insă că. Regulamentul de organizare și funcționare a clubului spor
tiv. recent publicat in ziarul nostru, dă o rezolvare fericită și acestei pro
bleme delicate. Toți cei cărora le este dragă activitatea sportivă și care vor 
•ă pună umărul în sprijinirea activității sportive de performanță de pe lingă 
întreprinderea, universitatea sau cartierul lor. o pot face in mod legal șl 
foarte onorabil devenind membri susținători ai cluburilor sportive. Fără în
doială că această calitate de membru susținător poate deveni un titlu de 
mfndr'ie atunci cind echipa sau grupa sportivă respectivă obține succese și 
datorită ajutorului material al membrilor. Mai mult chiar din rindurile mem
brilor sus’inători cu o activitate rodnică și îndelungată mulți pot deveni 
„membri de onoare ai clubului sportiv", ceea ce depinde numai de ei.

Printr-o muncă atentă, bine organizată in rindul membrilor susținători, 
consiliul clubului poate obține rezolvarea in bună măsură a problemei fon
durilor necesare activității secțiilor sau grupelor Căci pe lingă taxa de în
scriere și cotizația lunară membrii susținători pot face asa cum prevede 
regulamentul la capitolul VII : VENITURILE CLUBULUI SPORTIV, punc
tul d și DONAȚII. Firește, cuantumul acestor donații depinde de felul cum 
se va ocupa de această problemă consiliul clubului. Acesta trebuie să vegheze 
insă ca acei ce contribuie cu fonduri la asigurarea desfășurării activității 
duhului să nu poată face imixtiuni în vreun fel oarecare și în conducerea 
clubului. Căci în acest domeniu greșelile pot ti periculoase ducînd la măsuri 

, insuficient gîndîfe. îa crearea de animozități între secțiile și grupele clubu
lui. intre sportivi etc.

A face din membrii susținători și membrii de onoare 
devotați și utili sprijinitori ai activității clubului, este o 
dere, căreia trebuie să j se acorde cea mai mare atenție-

ai clubului sportiv 
sarcină de răsptm-

ȚICt SIWON

BULETINUL CAMPIONATULUI CATEGORIEI A LA FOTBAL
• Antrenorul Angelo Niculescu despre o necesitate : jocul atletic • Probleme de formații • Atenție 

la îngrijirea terenurilor • Primii —*-■*-• -* —*----■-*
zează tm joc de calitate șî 
campionatului republican

încă trei zile șî se va da plecarea 
în a doua și ultima etapă a campio
natului categoriei A: returul. Apropie
rea pasionantei întreceri 
meltă agitație în rândurile echipelor. 
Pretutindeni se fac ultimele pregătiri, 
ultimele retușări în formații, rrîtîmefe

stîrnește

arbitri ai retur ului
succesul

O necesitate: jocul atletic

Spre această caracteristică trebuie 
orientat fotbalul nostru. Desigur este

balon cu cepul

jocuri-

i 3 - 1 ---ș

jucători. In această situație se găsesc? 
Tăiaru. (C.C.A.) 2 etape (din această 
cauză n-a jucat la Tg. Mureș), Ozon 
(Progresul) 3. etape, Birt așii (Progte-j 
suî) pînă Ia 1 iulfe, Stanca .............~
etape, Dridea (Petrolul) 2 
Băctiț II (UTA) 4 etape.

Pe de altă parte, cfțiva 
dentațf sau bolnavi’ șt vor 
minică și poate și în etapele urmă-' 
toare: Ăpolzan și Zanoda II (C.C.A.), 
Neamț u și Lan ga (Rapid). Le refer
(ȘtiințaTimișoara), Nagy (Energ'aTg. 
Mureș). In sfrrșit, Ia une'e echine. for
ma nesatîsfăcătoare a unor jucători cre
ează de asemenea greutăți Ia alcătuirea 
formațiilor; de pildă: Alexaudrescu 
(C.C.A.), Filote (Rapid). La altele 
nu este clară situația unor jucători, 
ca Mihăilescu — de pildă — de la 
Progresul, care este militar. In cazul 
cîrtd Mfllăilescu nu va putea juca, 
atunci va fi folosit Cojocarii care a 
obținut transferarea pentru Progresul, 
în rezumat. Ia Progresul există nro-' 
btema interului stînga, la C.C.A. a 
centrului înaintaș. Ia Rapid a extre-> 
mului stînga, la U.T.Ă. a centrului 
înaintaș, Ia Știința a interului dreapta.

Totul va trebui rezolvat în antrena-: 
mentele de azi și mîine, ultm-~u îna
intea primei etape.

(Rapid) 2 
etape și

sînt accii 
lipsi dtt-

Rapidul și-a încheiat ieri antrencmenceie pentru jocul de du. 
în fotografie pe Georgescu, Olara, Vârzan !I_ Seredai, făcim 

de * '

preparative de organizare ale
lor de duminică.

Șt printre aceste preocupări 
tante figurează, desigur, aceea 
gătfrii. 
jocuri, 
timele 
aduce 
îăcînd
ESTE
ORGANIZATOARE DE A LUA MA
SURI DIN TIMP PENTRU CURĂ
ȚIREA TERENURILOR Șl ADUCE
REA LOR IN BUNA STARE, asigu- 
rînd astfeL ‘ jfi cit mat bune 
pentru tțoi : I desfășurare a medn- 
nior. 1 'bine fajj-ijfte. favsri-

impor- 
_ _ a pre-

... terenurilor, teatrul primelor 
Timpul capricios a adus în ul- 
zite zăpadă și poate că va mai 
pfnă dumirTcă sau mai fir z în. 
terenurile mai gre'e pentru joc.
DE DATORIA ECHIPELOR

acum

Primii arbitri

Și acum iată arbitrii jocurilor de 
duminfeă: 5. Lupu-Focșani (Progre
sul — Steagul roșu Orașul Stai n). 
L. Hittncr-Oradea (Rapid — Jiul Pe
troșani). D. Schuldcr-Bucur. șt (Di
na mo Cluj — ~ "
AI. Toth-Oradea (U.T.A. — Dinamo 
București), D. “ .......
Ploești — C.C.A) și C. Popescu-Bucu
rești (Știința Timișoara I.C.O.).

Energia Tg. M ■ reș)';

Rusa-Arad (Petrolul

O consfătuire promițătoare a arbitrilor 
î.’t.iiji .-uși de fotbal

De data acedf.o. arbhrii — în marea lor majoritate — au re- 
caracter administra

tiv și revencfcaliv1 și în discuțiile consfătuirii lor pe țară, au abordat 
probleme majore, de interes gen erai, de a căror rezolvare depinde, 
cu adevărat, îmbunătățirea arbitrajului la fotbaL •

A fost îmbucurătoare corrstztcrea unei 
schimbări — în bine — în atitudinea 
arbitrilor față de unporfanfa problemă 

arbitrajului. Și această schimbare 
^pa contribuit la conținutul bun și con- 

strwctiv al consfătuirii p; țară, ridi- 
cînd-o cu mult peste nivelul celor pre
cedente, promițînd rezolvarea 
probleme ridicate de arbitraj 
balul nostru. In primul rînd, 
ceea a favorizării irmri jac 
continuu și dinamic.

In informarea prezentată de tov. 
Marcu Moise asupra activității colegiu
lui central al arbitrilor, acesta a ata
cat cu suffcient curaj probleme legate 
de munca colegiilor din țară, de activi 
tatea fiecăror arbitru, de ob'fgativita- 
tea tuturor de a se pregăti, și. în pri
mul rînd din punct de vedere f'zic 
(pentru că astăzi jocul pretinde o 
deplasare rapidă și aproape inconti- 
nnă pe teren a arbitrilor), probleme le-

nurUal ța măruAteie Ier chestiuni personale cu 
tiv ți revencScativ și în discuțiile consfătuirii Io

multor 
în fot- 
pe a- 

afletfc.

gate de activitatea colegiului central 
(sistemul de delegări, de promovări 
etc.). Discuțiile au arătat însă că 
mai stăruie în nodurile arbitrilor ur
mele unei atitudini nejuste față de co 
legii lor — în tribune sau în ședin
țe, — ațe unei supraaprecieri dăună
toare în primul rînd asupra arbitra- 

~1 cote- 
lupte 
unor 
între

bitrilor- în viitor ne >m:a unei con
tribuții îu dezvoltarea unui :ot^il at
letic, tehnic, cont’mm. Colaborarea 
striusâ și sinceră între antrenori și 
arbitri; uniforma interpretare și .apli
care a regulilor de joc, în spiritul re 
gulamentului; atitud’nea autoritară șt 
promptă față de neregaTăriMtile ju
cătorilor; APRECIEREA CORECTA 
A JOCL'Ll I ATLETIC, stabilind cu 
precizie diferența sau limitele jocului 
dur, violent, periculos ; eliminanea ori
cărei interpretări subiective, personale, 
a regulilor; eliminarea pedanteriilor; 
colaborarea perfectă între arbitrii prin
cipali și arbitrii1 de tușă — iată cîteva 
din aceste sarcini importante ale ar
bitrilor. Mai presus de orice stă o- 
biectivul enunțat de Biroul Federal: 
un joc atletic corect_ tn lirrrtefe per
mise. Și arbitrii — ca și antrenorii — 
pot și trebuie să contribuie la reali
zarea acestui obiect v.

O sugestie colegiilor de arbitri

o muncă intensă ț. de iuc 
cu rezultate care vor apare, 
tîrziti Dar ea t-etnrie înce 
și preocuparea reflectată în desfășu
rarea campionatului.

—„Orientarea spre un joc atletic 
este o necesitate pentru noi izoor'iii 
din întrecerile internatior.a e, mai ales 
— ne spunea antrenorul Angelo Nicu- 
lescu. D.n aceste meciuri s-a observat 
ca, in generat, jucătorii noștri nu fo-' 
losesc bust a', ceea ce creează o notă 
discordantă in comparație cu jucăto
rii ură ni (sovietici, unguri, ceho
slovaci, englezi etc.}, care utilizează 
integrai jorța corporală JOCUL ATLE
TIC TREBUIE S.4 TINA NEAPARAT 
SL,WI DE SPIRITUL REGULA- 
MEATTLLLT ȘI DE PRINCIPIUL

■ SPORI IV IT AȚII TREBUIE SA AI BA 
IN PRIMUL RIND O BAZA MORA
LA: RESPECTUL FAȚA DE ADVER- 

i SAR. plus cunoștințele tehnice pen
tru intrarea in posesia mingii.

Neregularitatea in joc se naște 
dintr-un plasament greșit, in general 
dintr-o inferioritate de pregătire. Este 
o mare diferență între jocul atlehc. 
lupta pentru minge cu toate mijloacele 
fizice și tehnice permise, și atacul 
periculos, vio’ent, care urmărește 
ornrf și nu mingea. Pentru speefalori 
această diferență trebuie să fie precisă 
st să aprecieze prin prisma ei situa

țiile din fnC O APRECIERE JUSTA 
DIN PARTEA SPECTATORILOR A 
JQCU LUI--CORECT ATLETIC POA
TE CONTRIBUI IN BUNA MĂSURĂ 
LA DESE ASU R AREA JN CQNDLTI- 
UNl OPTIME A 1NT1LNIR/L0R -DE 
CAMPIONAT PENTRU CA EA ARE 
O ÎNRÂURIRE IN BINE ASUPRA 
TOCĂTORILOR. MAI ALES DIN 
PUNCT DE VEDERE MORAL. Astfel 
privind lucrurile sînt convins că și 
munca antrenorilor va da rezultate 
în această direcție".

Și colegiile de arbitri — central UgoN 
din țară — pot contribui la bunii) 
mers ai secțiilor de fotbal și mat ales 
ia buna Ier gospodărire. Ctirtr?'Prin 
delegări judicioase care să satisfa
că și cerințele tehnice ale fotbalului, 
dar și .interesele iinauciare ate-. sec-: 
țiilor de fotbal, cuiioscîtițl că .c.olec- 
tîvele și cluburile sportive se vor gos
podări singtme de acum înaîn e și că 
va fi nevoie de multă chibzrrrâlă 'pen
tru a face față materialicește- nevoi
lor activității lor. Colegiile _de arbitri 
Te pot aj'ufa prin delegări pe cît posi
bil scurte, care necesită cheltuieli auci^ 
Nu Ie jvcrl ajuta însă, delegării —} de 
ptlcfă — arbitri din B. Atare fa Bucu« 
rești, din București 
Mare, san de tușă 
București cum s-a 
Voivod tna-Progresul

la Oradea san S. 
de la Ploești la 

întîmplat la jocul
jbfut Șr în această direcție, atît 
giile cît și arbitrii trebuie, să 
cu perseverență, pentru crearea 
relații twărășești și colegiale 
arbitri.

Cuvîntul antrenorului federal C. 
Braun și referatele tov, Gh. Gheorghe 
(despre observatori) și P. Kroner (în- 
drumări orientative îa arbitraj) pre
cum și concluziile, au subliniat pe 
de o parte rolul important care re
vine observatorilor în aprecierea ius 
tă a arbitrajelor și a stabiliră unor _
criterii obiective de promovare iar pe S
, ,,, , . ., ; c • In urma omologării concursvUuî

de alta parte sarcinile care revin ar-k pronosport nr. i» (etapa din 9 martie 
t 1958) au fost stabilite

------------—------------------------------------------------ 1 premii ;
mm ara ana .<■■■ Bl RMB .. Premiul 1; o variantă

Hate exacte revenindu-i 
‘ Premiul II : 8 variante cu 
tate exacte revenind fi______
27.462 lei. Premiul III: 136 variante c® 
10 rezultate exacte revenind 
cîte 2.423 lei.

Fond de premii : 732.340 lei.
_ Concursul Pronosport nr. 10 a adus 

fac desigur șf pretențiile celor mai 
exigenți participanți. Intr-adevăr, în
cepînd cu cei 183.985 Iei obținuți de 
Nițuiescu Alexandru din București 
care a indicat pe un buletin multiplu 
(io lei) 12 rezultate exacte și termi- 

(nînd eu cei 2.423 Iei acordați fiecărei 
variante cu 10 rezultate exacte, nu 
putem spune că există vreun premiat 
al ultimului concurs Pronosport care 
să fie... nemulțumit !

Concursul Pronosport nr. 11 din 16 
martie cuprinde meciurile primei eta
pe a returului campionatului catego
ria A a R.P.R. Fără îndoială că fiind 
vorba de prima etapă a returului fie
care echipă va depune toate eforturile 
pentru a debuta cu o victorie. Spec
tatorii vor avea și ei un „cuvînt** 
greu de spus după o- atît de îndelun
gată... tăcere. Ca o concluzie, de care 
e bine să țineți seamă în acordarea 
pronosticurilor, echipele gazdă por-

Să curmăm patima și huliganismul*
i

cadrul cam- 
fond drspu- 
concurentul 
ajuns din 

-------- l-a

In cursa de 30 km. d?n 
pionatelor repttb’icane de 
tate pe platoul Bucegilor, 
Ion Supează (Dinamo), 
urmă de Ion Cimpoia (C.C.A.), 
„bătut" pe acesta pe cozile schiorilor, 
jenîndu-1 în timpul mersului. La ace
leași campionate, în ștafeta de 4 X 10 
km., în schimbul patru, după trecerea 
concurentului Ionetecu (C.C.A. II). 
colegul său de club Slelian Drăguș. 
care terminase cursa, a frămîntat ză
pada stricînd traseul pe care urma să 
vină dinamovistul Manole Aldescu.

La campionatele republicane pentru 
combinata nordică, disputate la sfîr- 
șitul săptămînîf trecute la Poiana Stâ
lpi, concurentul Afor'se Crăciun (C.C.A.) 
avînd un avantaj de numai șase mi
nute (insuficient pentru a recupera 
handicapul de Ia sărituri) față de 
Gh. Frățilă (Dinamo) s-a lăsat ajuns 
de acesta și a încercat să-I jeneze. Ca 
ripostă la această atitudine, antre-

(P- g )

Și cîteva probleme de formații
• Ora oficiată de începere a jocurilor 

de duminică este 16.

P. GAȚU

următoarele

cu 12 rezul- 
183.085 lei.

11 rezul- 
fiecăreia cîte

fiecăreia

norul de sărituri Constantin Ducar.i/\f-_ li«a _premțitor sume_ care... satis- 
șf săritorii Mircea Ducaru și Ton Bîr~~ 
lă, toți de la Dinamo, au tăbărît pe^ 
Moise Crăciun, l-au trântit în zăpadă 
și l-au lovit. ' |

Iată cîteva acte de totală nesporti- 
vitate, ultimul fiind de-a dreptul hu-| 
liganic, care reflectă atmosfera în tim
pul concursurilor ce aveau să desem-1 
neze campionii țării la probele nor
dice. Unii dintre antrenori (Dumitru' 
Frăți'ă — C.C.A., Ștefan Siăiculescu 
— Dinamo, Niculae Burchi — Voința,* 
WjdhPr tt"eindel — Voința) nu numai: 
că nu au căutat să curme o situație1 
intolerabilă, dar s-au angrenat în dis-| 
cțrții neprincipiale și de o subiecti
vitate care depășește orice limită. (

Considerăm că este cazul ca Fede
rația Romînă de Schi-Bob să anali-1 
zeze toate aceste abateri și să ia mă
surile necesare. ’

participanți.
-__I I-------

Alexandru

D. STANCULESCU

Ca Ia orice început de sezon_ fie
care echipă îșr are problemele ei în 
materie de formație. In primul rînd 
datorită trnor măsuri discipFinare rnai 
vechi care ait dus Ia suspendări de

Otano sport
nesc cu șanse mari. Cît despre oas
peți, Casa Centrala a Armatei Ia 
Ploești, Dinamo București la Ara-d și 
eventual Jiul Petroșani (dacă-și va 
continua frumoasa comportare din. 
tur) la București cu Rapid, pot even
tual strica socotelile gazdelor adueîn- 
du-ne „2“-uri pe lista pronosticurilor 
exacte.

Ultimele șase meciuri ale programu
lui concursului Pronosport nr. 11 din 
lfi martie fac parte din cea de a 
XXV-a etapă a campionatului italian. 
Poate mai mult ca oricare alta, acea
stă etapă italiană — analizată prin pris
ma clasamentului și comportărilor an
terioare 
riție a 
titlu de 
italiană 
șase de 
gur „2*‘ ------------------
că echipele gazdă au mare nevoie de 
puncte fie pentru a evita retrograda
rea (Ata.lanta și Genoa), fie pentru a 
ocupa un loc mai bun în clasament 
(Internazionale, Lazio,. Torino). Ca a- 
tare, alegerea pronosticurilor trebuie 
făcută cu multă atenție șt.... inspira
ție !

— indică mări șanse de apa- 
„X'‘-uriIor și ,,2"-uriIor (cu 

curiozitate : știați că în etapa 
de la 9 martie s-au înregistrat 
„X", doi de „1“ șl un sln- 

?). Nu trebuie să uităm însă

• Pînă Ia 15 martie echipe e califi
cate în Ctrpa It.P.R. (în 16-inii) tre
buie să comunice federației orașul 
unde vor juca. In caz contrar ele vor 
fi programate din oficiu de federație.

Părerea noastră e că prima șansă^-_ 
trebuie acordată napoHtanitor (gazde^* 
în meciul cu Florentina) și genovezi- 
ior (pe teren propriu cu Spăl) — a- 
ceasta dacă sîntem în căutarea 
,,l“-urilor soliști. ,,X“-urile indieați-le 
în special Ia Lazio—Roma (derbi local) 
șl Torino—Padova (gazdele știu să fo
losească avantajul terenului, iar oas
peții sînt în formă foarte bună). Pen
tru „y-uri candidează pe lingă me
ciurile de mal sus și Internezlonale— 
Juventus și Atalanta—Milan.
• Plata premiilor de la concursul 

Pronoeport nr. 10 din 9 martie se face 
în Capitală vineri și sîmbată începînd 
de la ora 17 numai la Agenția Cen
trală din calea Victoriei nr. 9.

PRONOSPORT EXPRES

In urma tragerii din urnă a concursu
lui Pronosport Expres nr. 8 au fost 
extrase din umă următoarele șase 
sparturi :
22 _  lupte; M — turism; 43 — tenis
de cîmp; 23 — marș; 27 — o.nă; șl 1 — 
alpinism. , . . .,,

Fond de premii «M74 lei inclusiv 
38.146 lei reportați de la concursul an
terior.
• Vineri 14 martie începînd de la 

ora 18 va avea lec Ia Agenția Cen
trală din Calea Victoriei nr. 9. tra
gerea din urnă a premiilor in obiecte 
acordate la concursul Pronosport Ex
pres nr. 7 variantelor cu „V* rezultate.

au

155.645 tei a obținut Nițulescu Alea, din București la concursul m. 10 PRONOSPORT 
Ți ai depus buletinul pentru concursul nr. 11 ?



GÎNDURI DUPĂ 0 MARE ÎNTRECERE
ENIS DE MASA

Cînd sîmbătă noaptea, mă îndrep
tam spre elegantul hotel „Astoria" 
din plin centrul Budapestei, pentru a 
relata ziarului, telefonic, despre o zi 
plină a întrecerilor, mi se perindau 
înaintea ochilor imagini proaspete, 
mă frămîntau sumedenie de impresii 
și gînduri. Aceleași gînduri aveau 
să-mi țină tovărășie și peste alte 24 
de ore, cînd ultimele lumini ale Sport- 
csarnok-»\w se stingeau peste prima 
ediție a campionatelor europene de 
ten's de masă, iar la Palas Hotel 
part.cipanții își luau rămas bun. pre- 
gătindu-se de plecare.

Căutam să găsesc explicație com
portării jucătorilor noștri? Intr-o oa
recare măsură poate că da. Nu a- 
ceasta era însă cauza micii mele 
dezbateri interioare. Observasem, mai 
clar decît orieînd. o serie de caracte- 
ristci marilor întreceri sport've. Și 
pentru că tot telefonul mi-era deocam
dată condei, am încercat în goană, 
la fel de scurt să vi le împărtășesc...

Tablourile probelor au viața și mai 
ales imnortanța lor. Inchipuiți-vă că 
în locul numelor trecute pe ele ar 
figura chiar sportivii. Că de la rami
ficarea aceea multiplă care înseamnă 
turul I. un sportiv năzuiește spre ul
tima simplificare grafică, adică linia 
care indică locul cîștigătorului fina
lei. Peste cîte obstacole va trebui să 
tremă el. ctți adversari va învinge 
oare si la ce ore va juca cu ei, de 
cîtâ r'ozare a efortului va trebui să 
dea dovadă, cîtă energie va trebui 
să cheltuiască și de cită., șansă va 
avea nevoie pentru a ajunge acolo 
sus singur ? Matei Gantner, de 
pildă putea fi nemulțumit văzînd că 
ntimat pînă în sfert de finală avea 
de înfruntat o serie ca Amouretti. 
Freimdorfer, Gyetuay, pentru a ajunge 
de-abia în semifinală Ia V ihnanouschi. 
învinsul său de la București. S-a îm
potmolit la Gyet'vay. Dar meciul cu 
el a avut Ioc la jumătate de ceas 
dună partida dificilă cu Freundarfer. 
Re fer și-a văzut și el reduse cu mult 
șansele, fiind așezat aproaoe de la 
încenut în vecinătatea faimosului 
Berczik. Nici Angelica Rozeanu n-a 
fost ■scutită de programări nepotrivite, 
ca oră de disputare însă. Să ne a- 
nuntim că ultimul ei meci din finala 
cu echipa Angliei s-a disputat după 
miezul nopții, la capătul unei zile de 
așteptare. Sau de semifinala 
simplu (cu Koczian). pentru care 
Angelica, programată utt’ma în 
de finală nu s-a odihnit deeit trei 
seturi, atît cît a durat prima semi
finală dintre Haydon și Mosoczi. Mă 
opresc aci Ia exemplele oferite de 
sportivii noștri, pentru că ei, firește, 
mă interesau mai mult, pentru că la 
ei aș fi dorit să constat — chiar în

îa

sfert

Gampionaiui republican de hochei pe gheață
{urmare din pag. 1)

C.C.A.  nu au evoluat în acest meci, 
al eărui rezultat a scos din turneul 
pentru locurile 1—4 echipa clujeană. 
In schimb, s-a calificat Steagul roșu 
al cărui merit trebuie căutat mai 
mult' in acel anterior 1—1 cu Știința 
Cluj (chiar dacă în acest meci clu
jenii au jucat fără Takacs II și Co- 
zan 1. suspendați) decît în rezultatul 
de 3—3 (0—0, 2—1, 1—2) cu C.C.A.

In ultimul joc al seriei I, disputat 
tot marți dimineața. Recolta M. Ciuc 
a întrecut de-abia în ultima repriză 
pe Dinamo Tg. Mures cu 6—2 (I—0. 
1-2. 4—0).

★
turneul pentru locurile 1—4 a de

butat cu un meci pe care l-am urmă
rit cu mult interes. C.C.A. a primit 
o replică neașteptată din partea dina- 
moviștilor mureșeni care au ținut cu 
tot dinadinsul să arate că intrarea 
lor în lupta pentru ocuparea locuri
lor 1—4 nu este întîmplătoare. Și 
Intr-adevăr, prima repriză a partidei 
a fost egală, cu toate că la o rapidă 
acțiune de contraatac a bucureștenilor 
Zografi a deschis scorul. Apoi, în 
repriza secundă. într-un moment cînd 
Dinamo avea un jucător eliminat, Fla- 
maropol a urcat scorul, pentru ca nu 
dună multă vreme Ganga să-l imite. 
Ultima parte a jocului a aparținut la 
fnceout mureșenilor, care au înscris 
prin Incze II. Repetînd figura din 
meciul cu Recolta, Dinamo Tg. Mu
reș a fost și de această dată „trădată* 
de pregătirea fizică și a primit în ul
timele minute trei goluri, înscrise de 
Peter (2) și Zografi. In această *n 
tîlnire C.C.A: a jucat inegal, avînd 
unele acțiuni rapide și bine construite, 
dar si momente de joc confuz. S-at* 
rerr>^msf dc la învincrăxnri 7^—--' 

avantajoase 
care a con- 
care au do- 
meciul cu 
finala femi- 
adus de alt-

aceste condiții mai puțin 
— acel plus de energie 
tribuit la faima lor și de 
vedit că sînt capabili în 
Ungaria la băieți și în 
nină de dublu care ne-a
fel și un prețios titlu european.

Dar, au mai fost și alt soi de... 
nedreptățiți ai soartei. Mă gîndesc 
de exemplu Ia Ann Haydon, care a 
pierdut în finală un set dec’siv. deși

in timpul unei partide de dublu, probă 
campioane ale Europei.

Angelica Rozeanu și Ella Heller, 
cucerit recent titlul de la care au

20—15! La V Umanovschi,conducea cu
care avînd și el un avantaj copios 
(19—13) a cedat în fața lui Gyetuay 
în ultimul set al unei semifinale, și la 
alții. Ce Ie-a lipsit și acestor spor
tivi pentru a finaliza cu succes acțiu
nile lor ? Unii cred că ar exista un im-

HETTY CUTHBERT: 23Ș y. în 23,5 see. B In Ci- 
ATI FTKM concurs de nibDllOm desfășurat la 

campioana 
(Australia)

cadru* unul 
atletism 
Sydney, 
olimpică 

Betty Cuthbert (Australia) a stabilit 
un nou record mondial la proba de 220 
yarzi cu timpul de 23,5 sec. Vechiul 
record era de 23,7 și aparținea atletei 
sovietice Maria Itklna.
• După cum anunță agenția D.P.A. 

în cadrul ședinței uniunii de atletism 
din R.F.G. care a avut loc la Berlin 
s-a hotărît ca meciul dintre reprezen
tativele U.R.Ș.S. și R- F. Germane să 4» 
desfășoare La »—21 septembrie pe sta
dionul din Augsburg. Meciul feminin 
va avea loc la 22 septembrie ta MUn- 
chen.

-sron, Haiuarupol. Lie la uh.umo s-a 
impus tînărul Varga, un jucător cu 
largi perspective. Alături de el vom re
marca însă și aportul pe care îl aduc 
cei doi vechi animatori ai hocheiului 
din Tg. Mureș, Incze K și dr. Biro. 
scorul meciului: 6—2 (I—0, 2—0, 
3—1).

Tot ieri dimineața s-au disputat 
două meciuri contînd pentru locurile 
5—8 în clasamentul final. La o oră 
matinală. Progresul Gheorghieni a în 
trecut Progresul M. Ciuc cu 7—5 
(2—1, 3—2, 2—2) la capătul unei 
lupte îndîrjite. Un rezultat de egali
tate ar fi fost însă, după părerea 
noastră, mai just față de aspectul gc 
neral al jocului.

Cea mai mare surpriză de pînă a- 
cum a acestei competiții a furnizat-o 
întîlnirea dintre Știința Cluj și Ni
covala Sighișoara. Incepînd meciul cu 
o vigoate la care nu ne-am fi aștep
tat și care i-a surprins nu numai pe 
spectatori ci mai ales pe jucătorii 
clujeni, sighișorenii au făcut un ade
vărat „forcing" condttcînd pînă șore 
sfîrșitul reprizei cu un scor de necre
zut: 4—0! Abia în ultimul minut al 
reprizei Știința Cluj a reușit să re
ducă din handicap. In următoarele 
două reprize am asistat la ceea ce era 
normal să șe întîmple: o extraordi
nară presiune a clujenilor la poarta 
adversă. Numai că această presiune 
nu s-a soldat cu goluri, pe de o 
parte, datorită nervozității studenȚlor 
și pe de altă parte fiindcă sighisorenji 
s-au apărat eroic. In consecință sco
rul n-a mai putut fi modificat rămî- 
nînd 4—I (4—1. 0—0, 0—0) în fa
voarea echipei Nicovala Sighișoara, ca
re reușește astfel o nerformanfă ’ău- 
dabilă

°\DU URZICEANU 
ALIN ANTOMfscu

de- 
im 
din

ponderabil, un neprevăzut, care 
cide soarta întrecerilor. Cred că 
ponderabilul, neprevăzutul, este 
nou acel plus de elan și mai ales de 
calm în momentele hotărîtoare.

In fine. Ia „Sportcsarnok" a feșit 
din nou în evidență marele adevăt, 
pe care îl constituie sportul. Pentru 
că o dată terminată lupta sportivă, 
învinși și învingători și-au dat mîna 
și la capătul a opt zi’e d<* asemenea 

confruntări îndîrjite, despărțindu-se, 
și-au promis să se revadă cit de cu- 
rînd, indiferent că duceau cu ei bu
curia succesului sau doar speranțe 
de victorii viitoare...

Budapesta, 10 martie 1958 
C. CO.MARNISCHI

• Intr-un ooncurs desfășurat recent 
pe staoionul acoperit de la Leningrad, 
recordmanul mondial Iurii Stepanov 
koanifestînd o formă excelentă a reu
șit să treacă la proba de săritură in 
înălțime 2,09 m. Antrenorul lui Iurii, 
Goihman a declarat că în acest an ele
vul său va încerca să-și bată propriu1 
record mondial, trecînd 2,14 m.

MIMOUN ÎNVINS

• Campionatul național de cros ai ____,_____  _______  _________
Franței, desfășurat duminică la Trem- giptului, disputată la Cairo, 
blay, a furnizat surprinzătoarea înfrîn- —— ----- «
gere a lui Alain Mimoun care a so
sit cu o întîrziere de 1® sec. față de 
primul clasat. semi fond îs tul Michel
Bernard.

• In primul meci al
D A CPUCȚ competiției internațio- 
DnJVllLI nale de baschet „Cupa

Campionilor Europeni“ 
la Viena echipa maghiară 
a învins cu scorul de 03-55

vineri 
Honved „_____ _
(44-26) formația Uniunii Babenberg.
• La S martie s-au întîlnlt Ia Milano 

campioana italiei, Simenthal Milan și 
campioana Olandei Wolves Amsterdam. 
Baschetbaliștii italieni au ciștigat cu 
un scor categoric 115—*7 (4S—23).

• Sezonul de fotbal
FftTRAI în B-p- Bulgaria a fost
1 V 1 DAL deschis cu meciurile

din campionatul cate
goriei A. în care s-au înregistrat ui-mă- 
toarele rezultate: ȚDNA — Botev Varna 
2-0; Slavia Sofia — Minlor Dimitrovo 1-2; 
Bot?*.- Plovdiv — Spartak Pleven 0-1; 
Spartak Varna — Levski Sofia 0-1; Du- 
nav Russe — Lokomotiv Sofia 1-1; Bo
tev Stara Zagora — Spartak Plovdiv 
O-o.

• După cum transmite agenția ate
niană „Athenagence”, secretarul gene
ral al Federației de fotbal grecești a 
cerut telegrafic Federației internaționale 
de fotbal ca meciul Grecia-Romînia din

laH INEHIDEREE EOITIEI

h losl irase la sorii locurile primelor doua etape ale Cupei Dunării la lolhal
BUDAPESTA 12 (Prin telefon). —
Comisia Cupei Dunării s a întrunit 

astăzi pentru a trage la sorți progra
mul jocurilor din primele două etape. 
La această competiție participă Unga
ria. Cehoslovacia și Iugoslavia cu cîte 
4 echipe de club, și Romînia și Bul
garia cu cîte 2 echipe. Cum pînă în 
prezent, federațiile respective nu an 
comunicat toate numele echipelor pre
cum și ordinea lor, tragerea la sorți 
s-a făcut notînd echipele cu numele 
tării și cu un număr

Prima etapă se va disnuta la 25 
mai (turul) și la 1 iunie (returul).

La 25 mai vor avea loc următoarele 
meciuri trase la sorți:

A. Iugoslavia I — Cehoslovacia II

Botvinik conduce cu 3-0 
in meciul revanșa cu Smislov

Marți după-amiază a fost reluat 
meciul Smîslov — Botvinik,

S-a jucat din nou apărarea Caro- 
Kann, ca în prima partidă a meciului, 
dar Smîslov (care avea albele) a ales 
o altă variantă, mai favorabilă. Cam
pionul mondial a obținut din deschi
dere o poziție ceva mai liberă, figu
rile albe confrolînd cîmpurile impor
tante din centru. Amenințările tac
tice ale albului au obligat pe Botvinik 
la o apărare atentă. Presat și de cri
ză de timp, la mutarea 28-a Smîslov 
a făcut o greșeală, permițînd adversa-

înotătorii Institutului Bauman 
evoluat la Clujdin Moscova au

Balcoanele bazinului acoperit „Lo
comotiva" din Cluj s-au dovedit to
tal neîncăpătoare pentru toți acei care 
au dorit să urmărească întrecerile 
dintre înotătorii Institutului Bauman 
din Moscova și cei de la Știința Oluj. 
In cadrul festivității de deschidere, 
tov. Ștefan Lantoș, prodecan al fa
cultății de științe juridice și președin
te al colectivului Știința Chv. a sa
lutat pe oaspeți. Din partea sportivi
lor moscoviți a răspuns ing. Ovcini- 
kov. Iată rezultatele tehnice; BĂR
BAȚI: 100 m. liber: Kurenoi (lnst- 
Bauman) 59,9; Magyar Ț Știința Cluj) 
1:03,4; 400 m. liber: N. Toth (Știința) 
5:02,3; Mușatkin (Inst. Bauman) 
5:20,3; 100 m. spate: Tarasov (lnst. 
Bauman) 1:08,4 - Daroczi (Știința) 
1:10,3; 100 m. bras: Alexeev (lnst.
Bauman) 1:17,0: Gonczi (Știința) 
1:19,5; 200 m. fluture: Kiselev (lnst. 
Bauman) 2:33,8; Csiki (Știința) 
2:53,1; 4x100 m liber: Inst. Bauman 
4:08,0; Știința 4:17,6; 4x100 m. mixt;

cadrul turneului de juniori F.I.F.A., pro
gramat la 2 aprilie, să fie amînat pentru 
5 aprilie. Forul de specialitate din Grecia 
motivează această cerere, aratînd că 
echipa juniorilor greci nu va putea 
sosi la timp pentru a susține meciul 
cu Romînia deoarece va călători cu 
vaporul de la Pireu pînă la xearsllia. 
st apoi cu trenul pînă la t

• întîlnirea de fotbal dintre echipele 
selecționate militare ale Greciei și E-

* T s-a ter
minat cu un scor nedecis: 1-1 (!-•).
• in sudul Uniunii Sovietice, la Soci, 

Gagii, Ialta și alte localități de pe 
litoralul Marii Negre, și-au început an
trenamentele echipele participante la 
campionatul U.R.S.S. o formă bună ma
nifestă formațiile din Leningrad. Zenit 
a întrecut în două meciuri (1—0 și 1) 
pe Dinamo Tbilisi iar formația ,,Ad
mit alteet” proaspătă promovată în clasa
,A” a făcut meci nul (1—1) cu pu
ternica formație a minerilor din Donbas, 
Șah tior Sta lino.
16 ȚARI S-AU ÎNSCRIS LA CAMPIO

NATELE EUROPENE DE LA FRAGA

• Pînă In momentul 
de față la campionatele 
europene de volei care 
se vor desfășura anul 

acest» la Fraga, s-au înscris 16 țări. Nu
mărul particlpanților întrece cu 2 pe 
acela de la trecuta ediție a campionate
lor europene desfășurate la București. 
La întrecerile masculine s-au înscris ur
mătoarele țări: Danemarca. Polonia, 
Olanda, R. D. Germană, Tunis. Albania, 
Bulgaria, Romînia, Franța, Uniunea So
vietică, Iugoslavia, Elveția, Rep. Arabă 
Unită, Italia, Turcia. La proba feminină 
s au înscris următoarele opt țări: Po
lonia, Olanda, R. D. Germană, Bulgaria, 
Romînia, Franța, Uniunea Sovietică, Iu
goslavia. Pe lista țărilor înscrise figu
rează bineînțeles și echipele țării orga
nizatoare

VOLEI

B. ROMÎNIA II — UNGARIA III
C. Ungaria I — Iugoslavia II
D. CEHOSLOVACIA I — ROMI- 

NIA I
E. Ungaria II — Bulgaria I
F. Iugoslavia III — Cehoslovacia IV
G. Bulgaria II — Iugoslavia IV
H. Cehoslovacia III — Ungaria IV
In etapa a doua, care se va des

fășura la 8 iunie (turul) și 15 iunie 
(returul), se vor întîlni echipele în
vingătoare din prima etapă, după cum 
urmează : A—B. C—D, E—F și G—H.

Federația maghiară a informat co
misia că vor participa următoarele 
echipe: FERENCVAROS. M.T.K., TA- 
TARAWA si SALGOTAR.IAN. Ordi

ușoare

partidă

tului să cîștige două figuri 
pentru turn.

Partida s-a întrerupt într-o 
avantajoasă pentru Botvinik.

★

La 12 martie cea de a treia 
a fost continuată. Smîslov. care se a- 
fia la întrerupere într-o poz ’ie deza
vantajoasă, a opus o apărare Înver
șunată dar în cele din urmă tehnica 
magistrală a fostului campion mon
dial și-a spus cuvîntul ; la mutare» 
67 Srr.îslov s-a recunoscut învins

După trei partide scorul meciului 
este de 3—0 în favoarea lui Botvh k.

poziție

4-1

Inst. Bauman 4:35,7; Ștîmța 4: <>.3.
100 m. libti: Wittgenstein 

Hlebnikova (lnst

lud it ti

FEMEI:
(Știința) 1:10,6;
Bauman) 1:10,8. 100 m- bras: Polia
kova (Inst. Bauman) 1:26.7: 
Orosz (Știința) 1.28,3. 100 m. spate: 
Ecaterina Orosz (Știința) 1:18.8: U- 
diko Csordas (Știința) 1:19,3. 100 «•. 
fluture: Posniak (Inst. Bauman) 
1:17,5; Kassovitz (Știința) 1:36,6. 4xl0t 

m. mixt: Inst. Bauman 5:22.2; Știința' 
6:24,5.

T. Bălaj și I. Glig* 
corespondenți

j campioană mondială de
Ieri s-a desfășurat cea de a 14-a 

partidă a meciului pentru camp onatul 
mondial feminin de 
beta Bîkova și Olga 
terminîndu-se remiză, 
campioană mondială.
meciului este 81/,—51/, pentru Elisa- 
beta

șah dintre Elisa- 
Rubțova. Partida 
Bîkova a devenit
Scorul final al

Bîkova.

■

Bogata activitate 
a tenismanilor noștri 

in acest sezon
Inaugurarea sezonului de tenis în 

aer liber se va face anul acesta la 
15 aprilie prin desfășurarea competi
ției „Cupa de primăvară",

In calendarul internaționali al te
nisului de cîmp sînt prevăzute 
cest an o seric de importante 
niri internaționale la care vor p:Wi- 
cipa și tocătorii fruntași din țara 
noastră. In cursul lunii iunie trei ju
cători romîni vor evolua în cadrul 
unui mare concurs internațional ce 
se va desfășura la Paris pe terenu
rile „Rolland Garas". De rezultatete 
pe care le vor obține jucătorii noș
tri la acest turneu depinde și par
ticiparea țării noastre la tradiționa-' 
Iele concursuri de la Wimbledon (An
glia).

In calendar sînt prevăzute de a- 
semenea, competiții internaționale 
pentru juniori. Cel mai mare concurs 
de acest fel va avea loc între 30 
mai și 6 iunie la 
vor întîlni juniori 
Cehoslovacă, R.P. 
Romînă.

Moscova unde sa 
din U.R.S.S., R. 
Polonă și R.P.

(Agerpres)

ieri la Budapesta

nea lor (adică numărul corespunzător 
din programul de mai sus) va fi a- 
nunțat după ultima etapă de campionat 
dinaintea începerii Cupei.

Federația bulgară a cpmunicat nu
mele echipei nr. 1 : LEVSCHI SOFIA 
și a anunțat că echipa nr. 2 va fi de
semnată dintre TDNA, SLAVIA si 
LOKOMOTIV, toate din Sofia. Forul 
cehoslovac își va desemna echipele în 
ordinea de program la 27 martie, iar 
cel iugoslav la o dată mai tîrzie.

Fiecare din federație este obligată 
ca în timpul cel mai scurt să înain
teze comisiei cîte un tabel cunrinzînd 
5 arbitri de centru și 10 d~ tușă, în 
vederea delegării arbitrilor jocurilor.


