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La capătul unei mari întreceri: 
Spartachiada de iarnă a tineretului

După reluarea campionatului de fotbal

IP1RIIMIEILIE ECOURI
Cîteva comentarii, o excursie pe mare 

și un prietenesc „la revedere"...
Greșit se orede uneori câ numai 

un meci de fotbal sau o întîlnire de 
box suscită un interes deosebit. M-am 
convins de acest adevăr și cu prile
jul finalelor de trîntă din cadrul 
Spartacliiadei. Discuțiile despre exce
lenta comportare a.................
IAN POPA — elev 
școlii din Plopeni 
categ. 73 kgr. sau 
ADAM MATHIAS 
Timisoara ca și 
SEID OMER REUF (Constanța) 
ș,i MARIN CULDA (Cluj) care și-au 
îmbogățit „palmaresul" cu un nou titlu 

■ de campion al Spartachiadei au con
tinuat mult după ce operatorii cine
matografici terminaseră filmarea ufti- 
• dispute din categoria „grea". Și,

Inumai cohcunenții comentau pe 
ginea acestor pasionante întreceri. 

Am poposit în mijlocul mai multor 
grupuri de spectatori și am cunoscut 
astfel nu numai larga popularitate a 
acestui sport ci și... perspectivele lui. 
Intr-adevăr, se poate spune că trînta 
a câștigat... partida cu publicul spor
tiv. Ni» este prima oară dar acum 
victoria mi s-a părut mai categorică 
ca orieînd. Există, desigur, ș! expli
cații: faptul că la această ediție fi- 
naliștii s-au prezentat — după pă
rerea tehnicienilor — Ia un nivel mai 
ridicat ca în ceilalți ani, cu o condi
ție fizică superioară. Loturile mult 
mai omogene au creat posibilitatea 
unor întreceri pe cît de spectaculoase 
pe atît de echilibrate. Să adăugăm a- 
cestor cîteva caracteristici și dîrzenia 
cu care a luptat fiecare concurent și 
vom avea o imagine a concursurilor 
care au entuziasmat un public nume
ros și... fidel (spectatorii n-au părăsit

talentatului TRA- 
în ultimul an al 
— cîștigător la 

a tractoristului 
din regiunea 

a tinerilor

SCHI
Progresul Sinaia concurează 

la Zakopane
Azi dimineață pleacă în R.P. Polonă 

schiorii colectivului Progresul Sinaia 
pentru a participa la memorialul Bro
nislaw Czech și Helena Marusarsz 
care se desfășoară la Zakopane între 
19—23 mart e. Din echipa romină fac 
parte Cornel Tăbăraș, Radu Banu, I. 
Horvath, Dan Focșeneanu, ș. a.

POPICE
Reprezentanții noștri la Campiona

tele europene feroviare
In luna septembrie se vor desfășura 

în R. D. Germană Campionatele euro
pene feroviare de popice. Țara noastră 
va participa la această competiție cu 
o echipă feminină și una masculină, 
iurătoarele și jucătorii din 12 orașe, 
vizați pentru lotul feroviar, și-au și 
început pregătirile tn 
iilor de la Berlin.

vederea intrece-

FOTB4L
de duminică
programate du-

noscuta frază : Dacă nu era... cîștigam 
cu siguranță) dar și de trainice prie
tenii. învingători și învinși — tinerii 

sala de la primul pînă Ia Ultimul flăcăi cărora le admirasem măiestria 
meci). și puterea priveau acum ca niște copii

După trei zile de întreceri i-am în- nesfîrsita întindere a mării. M-am în-

lată-l in plină .acțiune” pe tinărul Adalbert Rethy

(Foto: P. MEISTER

soțît pe ces „100 de voinici" pe bor
dul unui remorcher care ne-a purtat 
pentru o oră pe valurile înspumate ale 
mării. Prilej de nor comentarii (dia 
care, bmeințelee nu lipsea nici cu-

trebat atunci dt timp 
gînduriile tor amintirile

(Tg. Mureș)

vor stărui în 
acestor zile de

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2)

, Pregătirea morală pune în valoare sau nu calitățile 
■tehnice? Se poate juca atletic și corect! Arbitrii 
____________și nu jucătorii conduc meciul___________

Ca la orice început de sezon, echipele fruntașe de fotbal nu au 
strălucit din punct de vedere al pregătirii, in prima etapă a retu
rului categoriei A. Este adevărat că nivelul 
considerat totuși ca acceptabil și că sezonuJ 
in condițitmi destul de promițăto are.
Dar nu-i mai puțin adevărat că 

majoritatea echipelor manifestă lipsuri 
în pregătire, cu excepție poate a fac
torului fizic, mai ales ca rezistentă 
(multe echipe au forțat jocul în re
priza a doua). Cunoscînd însă, marea 
meteahnă a fotbaliștilor noștri (ușu
rința cu care încă mai privesc prob
lema pregătirii lor și, de aici, incon
stanța), precum și faptul că echipele 
mai au nevoie de cel puțin încă două 
etape pentru a se așeza pe făgașul 
normal, observațiile făcute pe margi
nea jocurilor primei etape a returului 
nu pot avea un caracter de sentință 
definitivă. De aceea, comentariile noa
stre se vor opri ia cele spuse în cro
nici, lăsînd deschis creditul acordat 
echipelor pentru următoarele 2—3 e- 
tape, timp suficient pentru a se pune 
cît mai bine Ia punct și a rta, astfel, 
ocazie unor aprecieri definitive.

Pînă atunci, însă vom atinge cîteva 
probleme mai vechi, reactualizata de 
jocurile de duminică

general de joc poate H 
oficial s-a inaugurat

CE A ARATAT DERBIUL

DE LA PLOESTI

primul rind că, o bună pr egătiretn
morală, dublată de dorința d- a iuca 
fotbal în mod corect, constituie o bază 
solidă în punerea în valoare a călită-* 
ților tehnice, fizice și tactice. Este 
cazul echipei Petrolul care s-a regă
sit în primul joc de campionat —; 
după cîteva slabe exhibiții în „ami
cale". — s-a prezentat mult schimbată

Reorganizarea comisiilor regionale 
pe ramura de sport

Note bune activiștilor sportivi din regiunea Ploești!

Ordinea cuplajului
Qele două partide .

minică :n Capitală se vor disputa in 
următoarea ordine:

Ora 14,15: CC.A. — IJ.T.A.
Ora 16: Dinamo București—Știința 

Tim șoara.
Cuplaje! se va organiza pe Stadi

onul „23 August".

Ne am bucurat mult — tn popasul 
făcut recent la sediul U.G F.S. al regiu
nii Ploești — de grija pe oare activiș
tii sportivi de aici o acordă acțiunii de 
•reorganizare a comisiilor pe ramură 
de sport. Unele aspecte legate de rezol
varea acestei probleme ne propunem 
să vi le înfățișăm în rîndurile de față..-

• Exemplele cele mai ilustrative ni 
le-att oferit comisiile regionale de 
handbal și tenis de masă. Prima și-a 
alcătuit noul birou încă de la data de 
5 martie. In munca de președinte a 
fost reales tov. (on lordache, ale cărui 
merite tn răapîndirea acestei discipline 
Tn regiunea Ploești sînt cunoscute. La 
ora îja care a>par rîndurile noastre, 
metîibrii comisiei regionale de hand
bal se află în diferite raioane pentru a 
reorganiza comisiile respective. De 
curînd a tost reorganizată și comisia 
de tenis dc masă. Președintele ei, tov. 
Carol Moscovici, se arată decis să con
tribuie la extinderea tenisului de 
masă, care după sondajele făcute înre
gistrează tot mai mulți adepți în satele 
șl raioanele regiunii. Au mai fost reor
ganizate comisiile de fotbal, box și 
baschet, iar în zilele care urmează vor 
fi reorganizate rele de at’etlsm, volei, 
și popice.

• Opinia majorității activiștilor spor
tivi din această regiune este aceeași: 
acțiunea este binevenită! Se urmărește 
— așa rum prevăd instrucțiunile — 
atragerea în comisii a celor mai compe
tent! activiști voluntari, care să se 
ocupe "’ectiv de problemele încredin
țate! (Sore deosebire de trecut, cînd în 
comisii au figurat persoane care n-att 
adus nici tn aport...).

• Am dori să semnalăm— în cadrul 
aceleiași probleme — existența unor 
inițiative, ea de pildă cele ale comisiilor 
de fotbal și box, avînd drept scop am
plificarea bugetelor proprii prin orga
nizarea d? competiții pe plan regional: 
Ia fotbal — o competiție (la sfîrșitul 
turului) dotată ci „Cupa Comisiei Re-

gionale", ta care vor participa primele 
patru clasate, iar la box — două în- 
tîlniri internaționale care urmează să 
aibă loc în cursul lunii mai ,în orașele 
Ploești și probabil Ciimpina.’ Sînt ini
țiative demne de toată lauda și împărtă
șim speranța câ și alte comisii regio
nale le. vor urma — cît de curînd — e- 
xempiul.

O fază am meciul Progresat Bucu-. 
rești — Steagul rosti Orașul Stalin. 
Atacat de Campo, Banciu va cădea 
— după' cum se vede — destul de 
...incomod

(Foto: 1. MIHAICA)
tată dar câ acțiunile de reorganizare 

a comisiilor p» ramură de sport s-a 
tradus — pentru activiștii sportivi din 
regiunea Ploești — printr-b nouă do
vadă a dragostei lor pentru muncă și 
a dorinței ferme de a asigura activită
ții competiționale din regiune o temei
nică baza de plecare!

tn bine, jucînd cu ambiție și voință, 
cu multă putare de luptă, tn conse
cință și comportarea sa tehnică a tost 
alta. Ploeștenii și-au putut desfășura

PETRE GAȚU

(Continuare în pag. 5)

Raionul Cîmpeni. Ținut fără așe
zări orășenești, cu sate răsfirate 
prin văiugi'le munților Apuseni. Și 
totuși, aci, în plină țară a moților, 
ca de altfel pe toate meleagurile 
patriei noastre, pulsează nouJ. De 
curînd s-a constituit și la Cîmpeni 
comitetul raional de organizare a 
U.C.F.S.. Intr-una din zile, tovară
șul Nicolae Stan, președinte al 
U.C.F.S. raional, tocmai studia in
structajul pentru reorganizarea miș
cării de cultură fizică și sport cînd 
ușa biroului se deschise cu zgomot. 
In cadrul a apăru o tînără voinică, 
cu fața numai zîmbet. Pe piept avea 
prinsă insigna de maestră a sportu
lui.

— „Cînd organizăm comisia, tova
rășe președinte ? Trebuie să trecem 
la treabă cu secția de atletism, a 
precizat Olimpia Cîmpeanu, fostă 
campioană a țării la greutate, pro
curor la tribunalul raional.

Fața președintelui se însenină. O 
cunoștea bine pe Olimpia Cîmpeanu 
și, pentru îndeplinirea multiplelor 
sarcini ce reveneau U.C.F.S. raional, 
se gîndise să-i ceară ajutorul. Iată 
însă că maestra sportului, Olimpia 
Cîmpeanu. și-a oferit din proprie 
inițiativă ajutorul, cu toate că în . _
calitate de procuror are destul de concursuri de'atletism pentru trecerea

multe obligații. Deh I Sportivul 
rămîne însă tot sportiv...

La interval de 2 zile, răstimp în 
care s-a organizat comisia raională, 
tovarășa Elena Palade, membră a 
consiliului colectivului sportiv _„Arie- 
șul" de pe lingă sfatul popular ra
ional, a convocat adunarea generală 
a membrilor secției de atletism. 
S-a ailes biroul secției, delegați pen
tru conferința raională a comisiei

de atletism; dar, oeea ce este mai 
important de amintit, șînt o serie 
de obiective ale planului de muncă 
la realizarea cărora își va da, în 
primul rînd, contribuția maestra spor
tului, procurorul Olimpia Cîmpeanu. 
Astfel s-a propus ca secția de atle
tism să înceapă sezonul competițio- 
nal cu cel puțin 45 de membri, din 
care 15 să fie femei. Toți membrii 
secției vor participa la Spartachiada 
de vară, organizîndu-se totodată 8

normelor G.M.A. și obținerea norme
lor de clasificare sportivă. Pentru 
dezvoltarea atletismului se vor 
ganiza deplasări demonstrative și 
celelalte comune ■ deocamdată în 
munele Avram lancu, Sohodol 
l.upșa.

Entuziasmul care a domnit în ... 
timpi»! desfășurării adunării generate 
a îndemnat-o pe maestra sportului 
să-și ia o serie de angajamente deo
sebite :

„Voi antrena voluntar pe toți spor
tivii secției de atletism în așa fel In
cit, ta sfîrșitul sezonului de vară, să 
stabilim cel puțin 5 recorduri raio
nale și unul regional. Dorința mea 
cea mai de preț este ra intr-un viitor 
apropiat. Țara Moților să dea cam
pioni naționali..."

lată un țel de adevărat sportiv. 
Maestra sportului Olimpia Cîmpeanu 
a părăsit activitatea competițională, 
însă nu și sportul. Acolo, în raionul 
Cîmpeni, uode-și desfășoară obligațiile 
profesionale, ea găsește destul timp 
liber pentru a desfășura și activitate 
sportivă. De aceea se poate afirma cu 
toată certitudinea că moții au parte 
de un instructor harnic și priceput.

AL. MOMETE j

or- 
în 

co
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Raid prin cîteva școli profesionale din Capitală

O DISCIPLINA CARE SE BUCURA DE TOT MAI MULTA STIMA
Gimnastica în producție
și cadrele de specialitate

Gimnastica se bucură de mare trecere printre elevii școlii profesionale 
de ucenici „Tehnometal „Gh. Gheorghiu-Dej",

In
lacrlrid

EDUCAȚIA. FIZICA I
f In cele 3 școli pe care le-am vizitat 
*— Tehrfometal „Gh. Gheorghiu-Dej‘, 
Coniecții Nr. 3 și Filimon Sirbu — 
faptele vorbesc despre larga prețuire 
de care se bucură azi educația fizică. 
In mod unanim există opinia sănă
toasă că exercițiul fizic efectuat în 
knod organizat, în cadrul orelor de 
educație fizică și de colectiv contri
buie la corectarea poziției incorecte 
din timpul muncii în ateliere, Ia for
marea deprinderilor motrice și — mai 
ales — la călirea organismului. In 
termeni elogiofi la adresa îmbinării 
culturii fizice cu procesul de invăță- 
mint propriu-zis ne-au vorbit în spe
cial tovarășele directoare Alexandra 
Jacoban de'la TEHNOMETAL si Ma
ria Milieș de la — FILIMON SIRBU, 
pe care fie-ne îngăduit să le soco
tim adevărate prietene ale sportu
lui /.

REALITAT1 ILUSTRATE 
PRIN GRAIUL C1FRELO" 

ȘI AL EXEMPLELOR !

Că educația fizică in școlile profe
sionale vizitate a căpătat un rang 
major ne-o dovedesc și mal bine. 
citeva cifre și exemple. Toate au în 
vedere organizarea a numeroase con
cursuri și campionate de casă, precum 
și participarea însuflețită la cea med 
populară competiție de masă a sezonu
lui — Spartachiada de iarnă. Peste 
1.500 de participări la Tehnometal, 600 
la Filimon Sirbu sau 400 la Confecții 
Nr. 3 sînt cifre care reflectă interesul 
acordat sportului de masă. Ceva mai 
mult, in aceste școli se poate vorbi 
chiar și de practicarea unor discipline 
la nivel de performanță, fapt care 
face ca numeroși eleni să fie prezenți 
în loturile republicane de juniori 
(Viorica Belmega și Romeo Muntean» 

•— atletism, A. Zoicescu — gimnastică, 
etc.) sau in școlile sportive de tineret 
(Th. Moșia —baschet, AL Drăgoi și 
Ștelania Roșu — gimnastică ș.a.). Să 
nu uităm insă că aceste frumoase re

fotografie, unul dintre elevii școlii — I. Țuțuianu din clasa III-B — 
la paralele. El este urmărit cu atenție de un grup de colegi.cu atenție de un grup de colegi.

sini — în primul rind — rodulzultate 
strădaniilor cadrelor de educație fi
zică (Ingeborg Greser, Virginia Gro- 
zescu, Elena Cruțescu, VI. Antonov)

PESTE TOT, CONDIȚII OPTIME!
Firește, condițiile create astăzi e- 

ducației fizice în școlile profesionale 
se datorează și ministerelor tutelare, 
a căror largă înțelegere se face tot 
mai mult simțită. Este drept că unele 
completări ar fi necesare. De pildă, la 
Tehnometal „Gh. Gheorghiu-Dej", — 
un paravan de sir mă sau de Jemn către 
gardul dinspre str. Kuibîșev, pentru 
ca in curtea școlii să se poată juca 
și baschet; la Confecții Nr. 3 — să se 
asigure reamenajarea terenurilor de 
sport pină la I aprilie; la „Filimon ■

Sirbu“ 
mobile

(Fo'.o: GH. DUMITRU)
— confecționarea unor panouri 
pentru baschet.

O DOLEANȚA
UNANIM EXPRIMATA
vorba de mărirea numărului dcEste

ore afectate educației fizice, deoarece 
la actualul număr de ore cu toată 
munca efectivă a cadrelor didactice, 
eficiența muncii nu poate fi decît re
lativă. Or, elevii de azi — sint mun
citorii și tehnicienii de mîine di țării, 
iar armonioasa lor dezvoltare va re
prezenta un cîștig, ai it pentru procesul 
de producție in sine, cît și pentru for
marea in fabrici și ‘întreprinderi a unei 
puternice tradiții sportive.

S. T1BERIU

Ni s-a părut că uzinele „Timpuri 
noi“ oferă un teren foarte propice in
troducerii și extinderii gimnasticii în 
producție. Și n-am fost departe de 
adevăr, deoarece stînd de vorbă cu 
președintele colectivului, am constatat 
că această acțiune intră în vederile 
colectivului sportiv. Cu o condiție însă : 
să se aprobe prevederile bugetare 
privind completarea normei profeso
rului de educație fizică al școlii pro
fesionale de pe lingă uzină, în scopul 
folosirii sale și în acțiunea de in
troducere și extindere a gimnasticii 
în producție.

Departe de noi gîndul de a sus
ține că această doleanță este nejusti
ficată. Dimpotrivă, sîntem de acord 
că introducerea gimnasticii în pro
ducție nu trebuie să se facă la voia 
întâmplării, ci în mod științific, cu 
concursul unor cadre calificate (me
dic, profesor de educație fizică). Ne
justificată este însă tendința colecti
vului sportiv de a aștepta cu brațele 
încrucișate, pînă la aprobarea res
pectivului capitol bugetar.

Intr-adevăr, este cunoscut faptul că 
gimnastica în producție implică două 
forme principale: gimnastica de an
grenare și pauza de cultură fizică. 
Totodată știm că în nici o întreprin
dere introducerea gimnasticii în pro
ducție nu se poate face în toate sec
toarele de muncă deodată, ci este 
necesară o prealabilă eMpă experi
mentală care are un dublu scop : 
a. găsirea celor mai potrivite com
plexe de exerciții în raport cu spe-

ctficul de producție și b. alcătuirea 
materialului documentar care va coa- 
vinge direcțiunea și personajul 
că întreruperea pricinuită de pauza 
de cultură fizică OU riet-n o rimară 
producția ci contribuie la mărirea 
randamentului. Or, In etapa de ex
perimentare co'ectitjd sportiv poate 
apela la sprijinul voluntar al unor 
cadre calificate (prin buaâvoiața 
I.C.F. în C apitală sau a cobioe*far 
metodico-ștâințifice în reghaaaj, w- 
t’ â ca problema salarizării unui

.’ :sor de specialitate să se pasă 
— bineînțeles doer în marile mtne- 
prinderi — numai în stadiul extin
derii gimnasticii de producție în toate 
sau majoriV-iea sectoarelor de muncă. 
Precizăm totodată că, înainte chiar 
de a trece la experimentare, colec
tivul sportiv îi poate apropia pe 
muncitori de ideea gimnasticii în 
producție prin 
practicarea 
G.M.A. ( 
manifestări 
scară locală), ca 
punerea i 
întreprinderi în 
gimnasticii în producție.

Iată acțiuni ce pot fi întreprinse 
înainte de a avea un profesor de 
specialitate în schema colectivului 
sportiv, prin contribuția membrilor 
consiliului, a absolvenților școlilor d? 
instructori sportivi și a antrenorilor 
secțiilor și cti sprijinul oferit volun
tar de profesori de educație Frică 
și dc medici de specialitate.

de ideea 
angrenarea lor 

i gimnasticii de 
(prin Spartachiada 

i sportive organizate 
—— și prin 
rezultatelor obținute în 

urrr.i introducerii

în 
tip 

sau
P« 
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Primul roman știmțifico-faniassic
cu subiect sportiv «

Cititorii obișnuiți ai co'ecției de 
povestiri, riiiițifico-fantas'tice urmă
resc de trei săptămini pasionanta 
desfășurare a unei curse cicliste ima
ginare. In decorul exotic al „Tării 
Piramidelor", pe distanța Khartum- 
Cairo-Suez-Port Said-Cairb, rulează o 
impresionantă caravană cicliști, pusă

Let capdtul unei mari întreceri
(Urmare din pag. 1). sugerăm: ACTIVIZAREA COMISI

ILOR LOCALE DE LUPTE (nu nu
mai în regiunile cu tradiție în acest 
sport). STUDIEREA POSIBILITĂȚI
LOR PENTRU ORGANIZAREA UNOR 
ÎNTRECERI INTERREGIONALE, UN 
INTERES DEOSEBIT SI PENTRU 
ETAPELE INFERIOARE ALE SPAR- 
TACHIADELOR, SPRIJINIREA SPOR
TIVILOR EV1DENTIATI IN FINA
LELE SPARTACHIADELOR.

Trînta cunoaște de la o zi la alta 
merer» mai mulți adepți. Să 
răm tuturor posibilitatea de 
sura forțelor în întreceri pe 
cal sau centra!.

A fost cea mai reușită finală de șah!
a primit laurii de campion, după cum 

: revelația turneului a fost tot un tînăr 
— Crăciun Elena (Craiova) care prin 
ingeniozitatea atacurilor și mai ales 
prin incisivitatea lor, ne-a amintit de 
un alt fiu al regiunii Craiova — maes
trul Victor Ciociltea. Silviu Meszaros 
(Baia Mare) — singurul învingător al 
lui Sergiu Samarian, în simultanul pe 
care acesta l-a dat la încheierea tur
neului și Ion Rosenzweig (Timișoara) 
sînt alți tineri care prin deosebitele

întreceri, ale acestei excursii. Se vor 
întâlni oare curînd cei „100 de voi
nici" ? Ne-am luat un prietenesc „ră
mas bun", ne-am spus „la revedere" 
dar gîndul mă purta stăruitor către 
discuțiile avute cu cîțiva dintre parti
cipant» Seid Omer Reuf, Adam Ma
thias, Gh. Zelka și alții. Aproape toți 
concurență îmi spuseseră : „Am fi ară
tat noi mai multe la întreceri dar tot 
anul nu participăm la nici un alt con
curs, nu ne antrenăm decît cu puțin 
inainte...". Iată o problemă de mare 
importanță pentru rezolvarea căreia

minare nu s-a dovedit a fi cel mai 
bun, el provocînd — prin arbitrarul 
sorților — scoaterea din luptă, chiar 
din optimi, a multor elemente valoroa
se (Aurelia Bat aii. Valentina Brașo- 
veana, leni Rădăcină, Valentin Mari
nescu, Dan Gheorghiu, etc.) cărora a- 
biâ 
dat
ce

in mișcare de tentanta sumă oferită 
drept premiu de ziarul „Journal d Eu
rope". Cine va fi învingătorul? Va 
reuși oare Horst Miiller, c-clistul do
pat de criminalul de război Hcinz 
Krauze alias dr. Miguel Canberra, 
să treacă de Van Kappen. inventato
rii!. unui motoraș-minune, de Edmondc 
Diaz, favoritul cursei, de francezul 
Roger Bertrand, muncitor la urnele 
„Renault* s.;-i de sfade-:f’.4 c-vh Afc 
Hassan? Cum se termina prima mare 
aventură gazetărească a Yvonnei 
Charpentier? Vor izbuti care re- 

(chinii trustului de bookmaker! să-și 
ducă la capăt business-ul ? Acestea 
sint citeva dintre întrebările care ie

le asigu- 
a-și mă- 
plan lo-

Buna valoare a întrecerilor, simpa
tia și solicitudinea manifestate de 
iocaln’ici fața de toți participant»,* des
fășurarea tehnică impecabilă a între
cerilor — iată elementele care au 
contribuit la succesul deplin al fina
lei de șah din cadrul celei de a III-a 
e'diții a Spartachiădei de iarnă. Cei 
34 de participant, prezenți la finele, 
își vor aminti cu plăcere zilele petre
cute la Craiova. Ceva mai mult, pes
te micile necazuri pricinuite de un 
greșit calcul în mutarea pieselor sau 
de graba manifestată uneori chiar în 
clipele decisive, care i-a făcut pe unii 
:șă părăsească învinși mesele de joc, 
s-au legat multe prietenii. Viorica Li
ber (Oradea), dc pildă, și-a notat cu 
grijă în carnetul ei adresa Rafilei 
Kagtj (R.A.M.) la fel ca și Ecaterînd 
Ivan (Oradea) în cazul Victoriței Pe- 
irea (Bacău), Aceste patru tinere — 
care n-au depășit vîrsta de 16 ani (!) 
s-au îndemnat una pe alta să înfrunte 
cît mai curajos concurentele mai ruti
nate și deseori au și reușit. Rafila 
Nagy a remizat cu favorita turneului, 
studenta de la I.M.F. Timișoara, Mi- 
ricuia Pesecan, iar Ecaterina Ivan, 
ajunsă în semifinale a ,,trecut" într-o 
manieră impresionantă de teoreticiana 
turneului, Margareta Popescu (reg. 
Stalin), făcînd totodată clipe grele chiar 
noii campioane, tânără profesoară de fi
zică din Brad, Eugenia Paul. Tinerețea 
— caracteristică fundamentală a turneu
lui final — a triumfat și în rândul băie

ților. Un reprezentant al „schimbului 
de mîine" — proaspătul inginer Ion 
Dumitru Arsenie (reg. Constanța),

Iată acum șă părerea cîtorva mar
tori oculari despre acest turneu.

ION L.EHACI, vicepreședinte al Fe
derației de șah: „Am admirat acest 
asalt al tinereții, într-o disciplină 
care cere în primul rind, multă matu
ritate. Valoric, ediția din acest an o 
consider cea mal reușită'*.

SERGIU SAMARIAN, candidat ma
estru: „Ce pot să spun, decît că în 
schimbul de mîine al șahuluh nostru 
s-ar putea să întâlnim multe nume 
din această ediție. Crăciun Elena, 
Valentin Marinescu, Eugenia Paul, 
Aurelia Batal!, Iulivna Pesecan, Eca
terina Ivan, sîntT doar cîteva exem
ple**.

NICOl.AP, FOTINO-arbitru princi
pal:,.Turneul a fost dominat de ele
mentele tinere, fapt care justifică 
însăși rostul Spartachiadei: depista
rea elementelor în formaTe. Noii 
campioni, Ion D. Arsenie ți Eugenia 
Paul sînt susceptibili de mari pro
grese. Au intr-adevăr stofă de șa
hiști".

lor calități au imprimat turneului un 
tempo deosebit de susținut. Ne vom 
opri puțin și asupra unui capitol pen 
l u care nu prea avem termeni... lau
dativi. Este vorba de formula de des
fășurare a turneului. 'Așa cum au a- 
rătat-o realitățile, sistemul prin eli-

în turneul de consolare le-a fost 
să-și arate potențialul. Iată de 

socotim mai potrivită disputarea

O pleiadă de tineri
Sub șase conuri de lumină, trei zi.e 

în sir 68 de concurenți reuniți din 
toate ’colțurile țării au asaltat titlurile 
de campioni de tenis de masă ai Spar
tachiadei de iarnă a tineretului. Dar 
din cele 68 de speranțe și-au găsit 
încununarea doar 8... Fără îndoială, un 
operator cinematografic ar fi putut 
surprinde multe momente emoționante 
din confruntarea de la Tg. Mureș, 
Peste ani și ani aceste secvențe ar fi 
constituit adevărate mărturii pentru ti
nerii care, cu acest prilej, au făcut 
primii pași spre cucerirea măiestriei 
sportive. In lipsa operatorului cinema
tografic vom încerca să transcriem din 
bloc-notesul nostru cîteva din notițele 
făcute la această mare întrecere popu
lară...

• După primele jocuri n-a mei fost 
pentru nimeni o nedumerire faptul că 
evoluția tânărului Adalbert Rethy po
lariza întreaga atenție a celor prezenți 
în sala I.M.F. La 14 ani el dovedește 
o siguranță uimitoare, reflexe excep
ționale (care firește trădează prezența 
talentului), fantezie și tendințe spre 
un joc modern cu atacuri puternice. 
Micuțul a oferit puținilor spec
tatori care au urmărit întrecerile mo
mente de adevărată desfătare și mai 
ales încredințarea că nu peste multă 
vreme numele lui va apare pe firma
mentul tenisului de masă romînesc și 
poale și pe acela european. Alături de 
el s-au filai evidențiat frații Truppel 
(Adalbert și Horst), Sergiu Luchian, 
Gh. Motancea ș. a. După • cum 
vede o adevărată pleiadă.

• O puștoaică firavă, dominată 
două funde albastre, face risipă 
energie, se agită în conul de lumină, 
respinge cu eleganță atacurile adversa
rei și apoi ,cu mișcări sigure, își im
pune jocul itnprimînd mingii traiectorii 
curioase. un adevărat păienjeniș... Pri
ma victorie, apoi a doua și în turul

a. se

de 
de

finalei sistem t’.rneu (numai tur — așa
numitul sistem .maraton) sau pe gru- __  ____  ____ _________ ____ __
pe de cîte patru concurenți. Ea n-ar > fao să urmărești cu sufletul ța gură 
crea nici dificultăți financiare, prin • ' ' ■ ' ----------------
prelungirea durrtei turneului. Ar fi în 
schimb, un ’’ ’ J' ‘ •-
meiuri 
tribuit

interesantul roman. „MISTERELE 
UNEI CURSE" de A. Donath. Gy. 
Faskerthy și A. Hass.

Iată ne așadar In fața primului ro
man științifico-fantastic cu temă spor
tivă din literatura noastră. Meritele 
sale sînt ind'scutabile. Acțiunea 

,• v vie, dinamică, stilul este alert s
perspective /tivant. personajele sini co-

_ . , . . . v sugestiv, iar elementele care dau ca-
Doua lacrimi au d - J fac/ej-i^ica de rarr.cm stiintijico-țan- 

-- - « ,in’ ,.P?fCa. daltu't Xtastic sint alese cu ablitate. verosi-
in marmura de Carara, Unu sinuoase- 1 ./e contr:buie — împreună eu 

Dar supărarea a trecut repede. Es e și ) incursiunile în istoria și geografic 
greu la 16—17 ani să_ păstrezi \ Egiptului — la educarea c titorului.
mult întipărită pe_ față tristețea. Și S Autorii și-au propus să z-mr-mscâ 
este și mai greu să demobilizezi la pn-1 în „Mistere'e unei curse" unele as- 
mele eșecuri atunci cînd ai în fata j pecte semnificative ale marasmului 
exemplul surorii mai mari. Fetița sportului dintr-o serie de târî r-ndar 
funde albastre se numește Erika J [ls/e ș,- au reu?;{ ca dțn noia.!ul de
Zeller-.. i, fapte și inftPiplâri petrecutîn - irul

• In marea sală a institutului Me-r acestei curse si releve- emJ "! acest
dico-Farmaceutic am cunoscut în cele j lucru. De pe pozițiile oi-s- —-celui 
trei zile pe aproape toți participant». / „business*, sportivi cirM-t; ri Roger 
Și fiindcă în lumea tenisului de masă Bertrand sau Aba Hasscn n- sii- 
se discută foarte mult problema mate-r gerează i' -rmcibilitatea in
rialului cu care trebuie acoperită pa- T jUpta sportivă. 
leta, am urmărit mai atent acest lucru' 
și mai ales efectul pe care îl are în 
jocul tinerilor, materialul. Trebuie să
12..
Unerijpr întrebuințau paleta cu' burete, i că ga -in^ea;că si ■„ 
Iar despre eficacitatea buretelui mMe aspecte dec........ ..... .........
vent este faptul ca toți semifma iștn I a c une[e h 
erau posescrii unor astfel de palete.^ ___

r ■ e I \ 1CUC, U GC-U y-rr

• La centrala telefonică era forfota! băbi[ traducătorul 
din totdeauna. In plus, peste clienții/ 
obișnuiți, telefonistele trebuiau să-î î 

servească și pe trimișii ziarelor care < 
transmiteau cronicile competiției. Mai^ 
exista însă o clientă foarte... iusis-j 
tentă: jucătoarea Maria Bădărău. S

— Ce aveți așa de important de co-k
municat la o oră cînd circuitele sînt/ 
foarte aglomerate? ‘Â

— Colegii mei de ia uzina de rui-,
menți din Bîriad sînt nerăbdători să\ 
afle rezultatele obținute de noi și le-am f 
promis că le voi telefona! * /

— Este într-adevăr emoționant in-t Tineretului
teresul pe care-1 manifestă-.. * |

— Este adevărat! Dar mai puțin e- 
moționant este... dezinteresul pe care-1 
manifestă colectivul sportiv [ 
jucătorii de tenis de masă, neacordîn- 
du-le mai nimic pentru creșterea măie
striei lor sportive!

—• M?

mai 
titlul

prilej de a stabili, pe te- 
concludente, cui trebuie a- 
suprem.

TI BERI U STA.MA

cu mari

III înfrângerea... 
senat pe obrazul

Romanul nu este desigur semit de 
unele scăderi. De pildă, ni s-a părut 

j-_— —, . , . . . • că acțiunea este mu't p-ea stufoasă
Xa sPun la început ca majarim.eab perl[rLl proporțiile reduse a'e lucrării fîf-int-«!/-»»• intranttf ti tail «^ntATî» Pil ntfFPrft I „ . ' ‘

•ckffdă.' fie asem.cnAl. 
.... __ ■ Țe siîlis-
ttce. a căror rdsprndcre d ootr" ’ 
----- ------ ------Tbmem—f fiind 
scris inițial în limba rrMphi"'-' Din
colo de aceste scăderi insă sferele 
unei curse" are toate caii! ă i e unul 
bun roman de aoerduri ș: demon
strează cu succes că sportul poate 
furniza nenumărate subiecte lucrăturii 
în cele mai variate genuri ale sale. 

Așfeptind ca și alți -scriitori să-și 
încerce posibilitățile în literatura

Colegii mei de la uzina de rul-f științijico-fantastică pe temă spor- 
l tivă, gen pe cărei sirccesul urzntufci 

roman de acest fel1' îl vă rmrime 
desigur atenției, sugerăm Editurii 

‘ i tipărirea intr-un singur 
volum a acestei pa'pitanie r-ovestiri.

Pină alunei, avem satistac'ia de a 
consemna apariția a£esiui prin roman 

nentruS ca s'dnect sportiv.
p -- ‘Un fapt pe care nu-l putem trece cu ve

derea, întrucît el înseamnă o nouă 
poziție cucerită de. sport în cimpul 
lifetaturii.

/?**•*/

H. NAUM A. G.



Peurmele qMi/cr sfior Huede | In atenția pa-a^ut^ ți lor romîni

CU „CIOGL1“ VOGL DESPRE FOTBALUL 
DE IERI ȘI DE AZI

se tot joacă cu• De la o vrerrra, primăvara aceasta poznașă se tot joacă cu 
noi de-a v-ați-âscunseiea. 8a iese dintr-un cotlon ascuns și te îmbie 
la drum cu un surîs sprințar într-o dimineață însorită, ba te izbește 
cu o palmă înghețată peste obraz... Drumețind într-o seară spre 
o anumită casă de pe strada Ghe nadie Petrescu, într-o seară cînd 
primăvara își căuta de joacă printre crengile timid înmugurite, am 
chemat dintr-un ungher tainic al inimii, 

mai triste, altele 
niște

Sînt multe amintiri — unele 
le-am păstrat pe toate ca pe 
anilor.

„.Alo auceam des la arena 
comit, unde se antrena Iuventus prin 
1934. Axam nouă ani, multe visuri 
și un mare idol sportiv: pe „Ciogli" 
Vogi. De acolo, dintr-un colț al te
renului, ochii mei priveau lacomi spre 
„Ciogli". Mișcările sale, precise și 
calculate, intervențiile oportune, jocul 
său de cap — ah, cile atacuri nu se 
prăbușeau, respinse de vestitul „cap" 
al lui ,1-iogți", — mă uimeau, mă 
umpleau de o admirație fără margine.- 
Și poate, atunci, intr-o zi de vară 
nici un copil n-a fost mai fericit decît 
mine. O minge ieșise afară din te
ren. Am alergat din răsputeri, am 
luat-o și i-am dai-o lui, personal, in 
mină. Ăl-a privit — o clipă numai — 
și și-a reluat jocul, poate nepăsător... 
Dar nue acea clipă mi-a rămas adine 
întipărită în inimă, mult timp din 
copilăria mea.„

—Și tatii-l acum d n nou pe antre
norul emerit „Ciogli" Vogi în fața 
mea... A slăbit, anii au tras brazde 
pe fața Iui, altădată tinără, dar în 
priviri dăinuie aceeași jiacără vie, 
tinerească... Cind vorbește de fotbal, 
flacăra crește parcă— Ea arde mereu 
in privirile adevăratelor sportivi...

k Jn căsuța bătrinească e liniște, e 
fcald. Tocmai atmosfera prielnică pen
tru frunzărit printre amintiri—

— Dacâ-mi aduc bine aminte, 
te-ai născut Ia Timișoara...

— Informațiile d-lale sînt exacte, 
gteimeșie „Ciogli", aprinzir-du-și tac
ticos țigara. Cartierul Mekala U-~.de 
am copilării, e celebru. De aci și-an 
luat zborul multe talente ale fotbalu
lui romînesc: Toenzer, frații Frec.h. 
Hocksary. Sfera, Deheleanu și alții. 
Pe vremea aceea, cartierele Timișoa
rei erau despărțite între ele de mal. 
dane, tinde se juca fotbal de dimi
neață pînă seara tîrziu— Campionatele 
inler-străzi. inier-clace șt așa mai 
departe, erau în mare stimă și luam 
parte la ele mereu îmi vedeam însă 
fi de școală. Altfel, tatăl meu strun
gar cunoscut la CJ\R._ n-ar fi inch's 
ochii la pexceselg" mele fotbalistice...

— Nu pun la socotca’ă aceas
tă— activitate fotbalistică. M-ar 
interesa mai degrabă cînd ai 
debutat „oficial*—

— La 15 ant, în echipa de juniori 
'a dCtunezulur. Aceasta se întimpla 
prin 1921. Peste doi ani. antrenorul 
Franz Doomen a trimis la odihnă pri
ma garnitură a „Chinezului" și ne-a 
chemat pe noi, juniorii, să luăm locul 
titularilor.

Vogi închide puțin ochii. Poate re
vede acum clipa cind i s-a spus acest 
lucru, emoția ce l-a cuprins...

— Mi-am reamintii, continuă -el. 
.jechipa de aur" a Chinezului care în 
acea perioadă n-a scăpat din mîini 
titlul de campion, șase ani consecutiv, 
lat-o: Zombory — Steiner 11, Iiock- 
șary — Tessier, Vogt, Steiner I — 
Taenze-, Teleky, W ei zer I, Fender. 
Match.

— Am auzit multe lucruri des
pre această celebră formație...

— Era denumită „echipa ceasornic", 
lucătorii, adevărați virtuoși ai balo
nului, cotahorau admirabil. Trecerile

In acea partidă memorabilă i-am văzut 
„la lucru" pe Nasaii, Castro, Sea, Iri- 
arte, pe Eoaristo și Monti. Cei mai 
buni de pe teren au fost tocmai adver
sarii direcți: Iriarte (aripa stingă a 
Uruguayului) și Eoaristo (mijlocașul 
dreapta al Argentinei),

Rom-

— Care au fost cele mai mari 
satisfacții ale d tale, ca jucător 
în echipa reprezentativă ?

Importante propuneri Je mo îcari
în regulamentul F. A. 1

amintirile copilăriei mele, 
mai vesele — dar 

flori de ierbar, uscate de trecerea

— Victoria cu 5—0 repurtată asu
pra iugoslavilor in 1933 la București, 
cu echipa: Șepci — Vogi, Albu — 
Moravei, Kotormani, Lakatos — Bin. 
dea. Copaci, Ciolac. Bodola, Dobay și 
meciul nul (2—2) obținut la Berr.a 
in fața EloețieL In acest joc a debu
tai în echipa noastră 
ratky.

— Ce satisfacții 
pația de antrenor

mingi

națională.

v-a adus 
?

Ba-

ocu-

mi-
vre-

VOGL
(Văzut de NEAGU)

se efectuau rapid și cu pre-de _
Cizie... O adevărată îneîntare era jocul 
liniei de atac... Vogi oftează... Păcat 
că nu văd lucrul acesta azi la îna
intașii noștri. Și unde mai pui, con
tinuă el, că pe alunei, fotbalul se juca 
In condiții deplorabile. Terenurile de 
la Banatul, R.G.M.T. erau de zgură 
sau pămînt. Majoritatea, denivelate. 
Cind jucam o dată pe un teren gazo- 
r.at, era mare sărbătoare pentru nai...

— Ai jucat mult la Chinezul ?
— Aproape opt ani! De altfel, 

„Ciogli" zîmbește. iarăși, n-am avut 
decît două .Iubiri' și acestea foarte... 
durabile. La Chinezul am stat pînă s-a 
dislocat echipa și-apoi am plecat la 
luventus unde am jucat pînă am pus 
definitiv ghetele de jucător in cui... 
Mă îngrozesc astăzi cind văd unii 
jucători că-și schimbă echipele, ca și 
cravatele... Fără dragoste și atașa
ment pentru echipa in care joci, nu 
poți realiza nimic de seamă—

— îmi amintesc că ai tăcut 
parte din echipa națională în 
1930...

— Aveam 25 de ani. Formația care 
plecat la Montevideo, se compunea

Vogi oftează, apoi un zimbel 
jește iar pe chipul său asprii de 
me...

— Satisfacții mai puținei. Necazuri 
mal'multe.. Ce să-i faci? Aceasta 
este meseria de antrenor... Cind echi
pa bale, ești bun, cind nu, tu ești de 
vină... Cred, totuși, că o mare parte 
din oină o au și jucătorii noștri, nu 
numai dțitrenorii. Și spun aceasta 
cind mă gindesc la seriozitatea și pa
siunea cu care prioeam noi ,jbătri:iii" 
un med și la superficialitatea cu care 
se pregătesc unii sportivi, acum. Ju
cătorii noștri rui-și dau încă perfect 
seama că fotbalul e un joc de aso
ciație... Ei îl privesc încă din punct 
de vedere egoist... Nu fac totul, nu 
dau totul pentru echipă. Vor in pri
mul rind să iasă ei în evidență. Și 
in trecut, nu-i vorbă, existau indivi
dualități puternic conturate, dar ju
cătorii înțelegeau perfect că numai o 
colaborare continuă le poate asigura 
succesul. înaintările celebre de pe 
vremuri nu s-au născut in urma unei 
instruiri speciale. Numai buna înțe
legere dintre jucători a dus la crea
rea unor aripi celebre ca Schwartz- 
Dobay, Bindea-Beke, sau mai recent. 
Marian-Farkaș. Jucătorii singuri cău
tau în comun soluții ca să evidențieze 
cit mai bine calitățile partenerului..

— O dorință pentru viitor?

Sintem în anul campionatelor 
mondiale de parașutism. După cum 
se știe, fntîlnirea așilor parașutismu
lui sportiv va avea loc vara aceasta 
în Cehoslovacia. Această competiție, 
intrată de acum în tradiție, se pare 
că va cunoaște o amploare deosebită, 
dat fiind marele număr de echipe 
reprezentative ce se vor înscrie in 
concurs.

Firește, febra pregătirilor i-a cu
prins și pe parașufiștii romîni care, 
'ncă de pe acum se gîndesc la 
„mondiale" cu multă atenție. Pre
gătirii* au Început din vreme, te
meinic. progresiv. Ei știu bine că 
au datoria morală să confirme că 
locul 8 ocupat în concursul mondial 
de la Moscova (1956) a fost un ac
cident și că posibilitățile parașutiș 
tifor noștri sînt mult mai mari. Dar 
pentru aceasta trebuie muncă intensă, 
"onștientă 
fac

mondiale de

propus 
proba nr. 3 

cădere 
de fi

să se

tre- 
nici

a- 
re-

adică tocmai ceea
ei acum.

DEOCAMDATA
STUDII TFORFTICE...

cz

r*r-F ondițiile atmosferice nu eu 
mis pînâ acum salturi din avioane 
$i chiar dacă ar fi permis, e'e ar 
fi stat deocamdată pe planul doi. 
programul general al pregătirii lo- 

i efapâtului prevăzînd în prima 
I-a — 22 a Ifl-a) o a- 
tenție deosebită asupra 
studiilor teoretice privind 
noțiuni de aerodinamică 
(calcul, manevre pentru 
menținerea stilului), pilo
tarea parașutei cu fantă, 
vizarea, aterizarea clasică, 
noțiuni de meteorologie, 
noufăti din oarasntism 
ele.

Un accent deosebit se 
pune — după cum ne 
spunea antrenorul lotului, 
recordmanul mondial Teo
dor Tănăsescu — pe pre
gătirea fizică. Un pro
gram special de gimnas
tică, marșuri și alte spor
turi auxiliare, completează 
programul de pregătire 
fizică al sooHivilor noștri.

MODIFICĂRI 
GULAMENTUL

IN RE- 
FJU.

Ce noutăți oferă ediția din acest 
an a campionatelor 
parașutism ?

Delegatul U.R.S.S. a 
printre altele — ca la
(salt individual de la 2500 m. 
liberă 30—45 sec., cu execuția 
guri și aprecierea stilului) 
înlocuiască ultimele două figuri cu 
un looping care egalează cu două 
viraje. De semnalat că Ia ediția 
cută nu au existat nici viraje, 
loopinguri.

O altă propunere — de data 
ceasta a președintelui F.A.I. —
comandă ca „Ia campionate, portul 
cronometrelor. altimetrelor sau al al
tor instrumente cafe vor ajuta par
ticipantului la calcularea timpului 
cînd face săritura, să fie suprimat".

In jurul acestei propuneri au fost 
multe discuții. In cele din urmă s-a 
ajuns la concluzia că întrebuințarea 
acestor instrumente n-a făcut nimic 
pentru ameliorarea capacității para- 
șutistilor și că fiecare ameliorare a 
fost mai curind a instrumentului de
cît a omului însuși. Suprimînd instru
mentele. omul — se pare — va de
pinde mai mult de aptitudinile <;ale.

Vor reuși parașufiștii rornini sa făcu o Ji-(!ura~ 
mai frumoasă !a campionatele mondiale din. ao.es! 
an ? Iată întrebarea care-i frăminiâ pe sportivii noș
tri încă de

a
din Lăpușneanu — Steiner. Burgher 
— Eisenbeiser, Vogi, Rafinsky — Co
vaci, Deșu, Wetzer I, Sianciu, Barbu 
II. Căzusem in serie cu Peru și cam
pioana mondială Uruguay— 
noastre erau deci minime... De Peru 
ne-am .descotorosit" ușor, dar in 
jocul ca Uruguay am intrat pe teren 
timorați, par și simpla copleșiți de 
„faima" adversarului. Am fost în
vinși (în prima repriză). In partea 
a doua a jocului, cînd ne-am scuturat 
de emoții, am făcut o partidă de mare 
clasă și i-am pus în serioasă încurcă
tură pe uruguayeni. Am însă marea 
satisfacție de a fi asistai la jocul 
final dritre Argentina și Uruguay... 
Argentinienii practicau un joc în vi
teză, ^u pase scurte și, driblinguri de- , 
ridurile in'vrcme urugriaueni le 
opuneau ~o târliră diprita, axară* pe ’ 
pase lungi, variate și un joc in forță. 
Argentina a pierdut cu b—1, dar a. 
fost la un pas de o mare surpriză...

Șansele

dar in

— SJ jucăm iarăși un fotbal de 
foarte bună calitate. Fotbalul nostru 
căruia i s-au oferit condiții excepțio
nale de dezvoltare, trebuie să progre
seze... Noi, jucătorii băirîni, dăm tot 
sprijinul necesar, toi ce avem mai de 
preț.„

—Auziți, tineri fotbaliști și antre
nori ? Auziți această dorință a glorio
sului jucător de altădată, care și-a 
închinat și anii tinereții și cei de a- 
cum, fotbalului ?

GEORGE MIHALACHE

Reprezentanții țărilor
afiliate la F.A.I. s-au în-

mult 
la punct 
privind desfășura -
mondiale. Forurile 
au primit acum cî- 
propunerilor și ho-

latrunit nu de 
pentru a pune 
mă de amănunte 
rea campionatelor 
noastre competente 
teva ziie o copie a 
tăririlor adoptate din care tragem con
cluzia că sarcina tuturor parașutiș- 
tilor care vor participa la mondia
lele din Cehoslovacia este mult mai 
grea decît la ediția trecută de la 
Moscova.

Paris 
o sea-

A

pe acutn.
(Foto L. BF.NDHn

Nu facem un secret din faptul 
că recentele propuneri (pentru 
că deocamdată sînt numai pro
puneri) vor cauza greutăți multor 
participanți la camnipnatele nion-: 
diale din acest an. In ceea ce-i pri
vește pe sportivii romîni, ei trebuia 
ca pînă la definitivarea acestor pro
iecte, să se pregătească 
în ambele variante, adică 
instrumente de calculare

cu atenție 
cu și fără 

a timpului.

R. C.

„Cauză și e f cct“ 1

SPORTUL OGLINDIT IN 
IMAGINI IN

S T 4 I) UH
FOTO REPORTAJE DE PE 

TOATE TERENURILE DE SPORT 
IN

S T A » 14» A ?» Zp ii re i
CITIT! DE DOUA ORI PE (.UNA
REVISTA ILUSTRATA DE

1 . SPORT

STADION

ACTIVITATEA LA LUPTE
• Cu ocazia conferinței pentru ..Tro

feul orașelor țărilor balcanice” s-au 
stabvit datele turneului în țara noastră' 
a reprezentativei regiunii Sofia. Astfel, 
formația bulgară va susține între U) și 
20 aprilie patru întîlniri Ia Lugoj. Re
șița, Timisoara si — din nou Lugoj- Re
vanșa va avea loc între 20.TX și 5.X 
în R.P. Bulgaria. Reprezentantul secției 
de lupte din Uniunea de sport a R.P. 
Bulgaria a invitat, de asemenea, cîțiva 
dintre specialiștii noștri la ..libere” la 
un concurs individual cu caracter intern 
care se va desfășura la 12-13 aprilie iSo- 
tia).

® Oi ocazia omologării întrecerilor 
din etapa a Ill-a a campionatului de 
lupte pe echipe s-a constatat că arbitrii 
au consemnat greșit meciul nul în întîl- 
nirea Ionescu (Carpați) — Oprea (Gl. O- 
rodea), în realitate victoria revenind ul-

O iată cum arată clasatmentul cam
pionatului pe echipe după etapa a IlI-a:

tunului. Astfel. Gloria C.F.R. cîștigă me» 
ciul cu Carpați cu scorul de o-7.

Dina mo București 9 9 0 0 134-ilO 21
Steagul roșu Or. St. 9 3 0 1 1D4-40 25
C.C.A. București 9 80 1 25
Unirea Lugoj 9 7 0 2 93-49 23
C.F.R. Timișoara 9 5 1 3 69-75 20
C.F.R. Oradea 9 5 1 :3 70-72 20
Gospodării București 9 5 0 4 78-64 19
Voința Tg. Mureș 9 4 1 4 5.3-83 18
Chimistwi Baia Mare 9 4 i» 5 57-87 17
Metalul Reșița 9 3 1 5 55-87 18
Constructorul Cluj 9 1 :2 1î 55-37 13
Uz. Text iile Arad 9 1 1 7 61-79 12
Cci*vht Hunedoara 9 9 3 f 54-80 12
Dinamo Satu-M'are 9 1 1 7 50 -86 1B
Carpați Sinaia 9 2 2 5 48-99 12
Vulcan Bu-cureQti 9 2 1 G 41-95 11



echipelor masculine
SATISFĂCĂTOR

Riscăm poate să plictisim pe cititori, 
dar nu avem încotro. Nivelul ultime
lor partide masculine din categoria A 
ne obligă să repetăm ceea ce am subli
niat adesea : majoritatea echipelor noas
tre fruntașe se află pe drumul cel bun, 
an făcut progrese evidente și la ora 
actuală etalează fără zgîrcenie o sumă 
întreagă de cunoștințe avansate, trans- 
formînd întîlnirile lor în veritabile de
monstrații de baschet modern. Și du
minică spectatorii bucureșteni au avut 
parte de două asemenea confruntări 
care i-au mulțumit — credem — pe 
deplin: CCA—PTT și Dinamo Bucu
rești — Dinamo Tg. Mureș. In amîn- 
două aceste meciuri am văzut acțiuni 
de mare viteză, contraatacuri fulgeră
toare, pase ingenioase, subtile, pătrun
deri de nestăvilit și — mai ales — 
multe coșuri de la semi și chiar 
distanță,

Dinamism, eficacitate spectaculozi
tate. iată caracteristicile aproape per
manente ale multora dintre partide. 
Cine realizează aceste... performanțe 
duminicale? Sîntem bucuroși să con
statăm că — alături d° rutinații și con- 
firmații noștri jucători — își dau par
tea lor însemnată de contribuție o ge
nerație de tineri jucători, cu frumoase 
calități. Ultimele etape au marcat fie 
confirmarea formei consacraților, 
revenirea unora dintre 
mul plan se situează 
tul evident de formă a 
Nagy — total schimbat în
joc cît și disciplinar), fie afirmarea 
unei pleiade de talente, viitori interna
ționali .în funcție 100% de seriozitatea 
cu care vor continua să se pregă
tească O fugară trecere în revistă 
a loturilor echipelor de categoria A 
ne furnizează un mare număr de nume 
(aproape 35) care ar putea să intre 
fa discuția formării loturilor reprezen
tative ale țarii (A, B și tineret). In 
primul rînd din grupul continuaților se

fie 
ei (pe pri- 

aseenden- 
lui Liviu 

bine atît ca

tmpun: 
Nedef, 
Nagy, Spiridon M., Po- 
povici,
Ganea, Călugăreanu, 
bety, Radar, Zoizon, Nova- 
cek, Ortinski, Thill, Wil- 
vert, Rădulescu, iar dintre 
talentele proaspăt, afirma
te : Borcescu, Hațieganu, 
N. Ionescu, Nosievici, Al
bu, Vizi, Gușan, Pruncu, 
Pușcașu, Nedelea, G, Be- 
rekmeri, Cristian Popescu, 
Dumitrescu, Chioreanu, Vo. 
roneanu etc. etc. Departe 
de noi pretenția de a e- 
puiza lisia celor mai buni. 
O ținem cu plăcere des
chisă celor care vor dove 
di că sfat deciși să se în
scrie pe ea.

• Derbiul feminin Con
structorul — Olimpia 
MIC n-a adus rezolvarea 
situației primului loc. 
Cu victoria Olimpiei, cursa 
pentru titlu este în plină 
desfășurare, desigur cu 
un avantaj pentru Cons 
tractorul, beneficiar al u- 
nui substanțial 
de coșaveraj. 
doar ca Locomotiva 
decidă pe campioană 1 Fiindcă de re
zultatul meciurilor ei cu Olimpia și 
Constructorul depinde 
cerii.

Emoția, ♦racul care paralizează de o- 
bicei echipele noastre feminine în me
ciurile decisive și-au făcut și de data 

'ul în prima repriză. In a 
asistat la un reviriment am

Folbert, Fodor, 
M. Niculescu,

Cucoș, Costescu,
Bor-

avantaj 
Rămîne 

să

Mai multă grijă 
pentru bacul de la 
Stadionul Republicii

La bacul de sub tribuna Stadionului 
.Republicii, canotorii bucureșteni au 
condiții de antrenament cu totul ne
corespunzătoare'. „Antrenamentele 
-noastre la bac — ne spuneau deunăzi 
■eifiva vislași din lotul republican — 
•nu numai că nu-și pot atinge scopul 
(controlul corectitudinii mișcărilor, 
perfecționarea stilului), dar au deveni? 
de-a dreptul un chin".

Am verificat această afirmație. Este 
tțxactă.

Instalația interioară a bacului de 
rtchif e complet uzată. Cărucioarele 
•nu au roți și merg prosit furcheții, 
inelul au defecțiuni: șinile slnt uzate, 
palonierele nu se pot adapta pe picior, 
ele.

La bacul de caiac, arcurile cu care 
e fixată barca sînț necorespunzatoare, 

.improvizate, ceea ce împiedică desfășu
rarea normală a antrenamentului. An
trenorul Radu lfuțan ne-a arătat că 
bacul de caiac nu mai poate fi folosit 

■decît de doi oameni o dată.
Toate acestea, din cauză că instala 

fia bacului este aceeași de acum 6—7 
■■ani. neaducindu-i-se de atunci tuci o 
■îmbunătățire.

Simplele „cirpeli" — multe pornite 
mai ales din inițiativa sportivilor — 

jnu slnt o soluție. Trebuie ca cei ce se 
• îngrijesc de această bază să aibă re- 
ieerve de cărucioare, șine, furcheți, etc, 
tpentru a înlocui inventarul uzat. Și 
icum unicul bac din Capitală e supra- 
itolicitai, e ușor de închipuit starea în 
'tare a ajuns, dacă nu i s-au adus re
parații de ani de zile.

In condițiile unui lucru la bac în 
•timpul căruia căruciorul se agață, ra
dinele sar din inel, furcheții se rup, un 
'/sportiv mai mult își strică stilul 
ipecît învață.

Ce folos că la bac e curățenie, e 
fald, funcționează dușurile; dacă toc
mai părții celei mai importance, pro
blemelor tehnice, nu i se acordă nici 
o atenție.

Pe drept cuvînt canotorii se pot în
treba: oare administratorii Stadionului 
Republicii au uitat că și bacul tre
buie să facă parte din preocupările 
lor ?

RADU URZICEANU

formațiilor feminine

Sosite prea tirziu. Ana Haralambie și Anca Pop 
(Olimpia) nu pot decît să asiste la încercarea de 
aruncare la coș pe care o efectuează Constanța 
Pirvu (Constructorul)

(Foto: MAX BANUȘ)

soarta între-

asta efectul 
doua am a____ _  ...........
urmărit acțiuni mult mai clare, ' mai 
rapide, mai reușite. Constructorul a 
dominat cea mari mare parte din timp 
dar revenirea tîrzie a Olimpiei a decis 
totuși rezultatul, mai ales că adversa
rele lor pierduseră pe una din jucă
toarele înalte: Weissenbtirger. Termi- 
nînd acest scurt capitol al baschetului 
feminin ne facem o datorie din a re
marca o serie de jucătoare care au a- 
rătat o revenire în ultimele etape: An- 
toaneta Sidea. Eva Ferencz, Elena Tin- 
torescu. Adriana Florescu, Viorica An
tonescu, Maria Voicu, Hanelore Kraus, 
Elsa Gruber, lolanda Darabas (un 
exemplu de perseverență). Ileana Tîr- 
ziu. Rodica Pop, Irina Boghiță. Din
tre elementele tinere se impune doar 
Geta Ivanovici. Așteptăm nume noi,..

• Finalul partidei feminine Con
structorul — Olimpia a dat naștere 
unor aspecte total regretabile- Datorită 
lipsei de promptitudine și de atenție a 
oficialilor s-au iscat discuții mai mult 
decît dăunătoare pentru autoritatea ar-

bitrilor și buna desfășurare a partide
lor. Pentru viitor se impune ca sco- 
rerii și cronometrorii: a) să stabilească 
precis cine anunță taimauturile; b) să 
fie extrem de atenți la semnalizările 
arbitrilor, antrenorilor și — mai ales — 
să mînuiască cu precizie și corectitudine 
cronometrele; c) să găsească mijloace 
cit mai eficace spre a anunța pe ar
bitrii din teren asupra sezisărilor ce 
au de făcut. Și asta fără întîrziere!

EF- IONESCU 
N. MARDAN

Opt echipe de băieți și opt echipe de fete 
încep disputa pentru cupa

sportul popular" la handbal în 7
După trei luni și jumătate de a- 

nimate întreceri, principala compe
tiție rezervată tineretului în hand- 
batal de sală, Cupa „SPORTUL 
POPULAR", programează începînd 
de astăzi după-amiază în sala Flo
reasca etapa finală. Evenimentul se 
detașează în primul rînd pentru fap
tul că el constituie o întîlnire a ce
lor mai bune echipe de handbal în 
7, formate din juniorii, care acti
vează în prezent fa țara noastră. 
Cu alte cuvinte, important la aceas
tă întrecere, 
fi de 
numai 
finală 
Mai este și 
prin partidele finale se 
punct unei competiții care a depă
șit în amploare previziunile organi
zatorilor, stfanind ta cele mai înde
părtate centre un interes enorm.

Iată așa-dar, că ne găsim astăzi 
ta pragul ultimei etape, ta ajunul 
unei decisive „bătălii" pe care sîn
tem siguri că sute de tineri și ti
nere din întreaga țară, partieipanți 
la fazele preliminarii, o vor urmări 
cu toată atenția. Cu aceeași aten
ție cu care o vor urmări și alte 
sute de tineri și tinere din Capitală, 
care de citeva zile asaltează telefo
nic forul de specialitate din U.C.F.S., 
care se ocupă de organizarea teh
nică a competiției, dornici să afle 
amănunte în plus. Pentru ei, pentru 
cei mici (elevi și eleve) am rezer
vat o surpriză: accesul lor în sala 
Floreasca, pe tot timpul întrecerilor, 
este gratuit!

Ar fi însă o eroare să se creadă 
că dacă la întrecere participă echipe

astăzi 
că ea 
a unui

ai cărei martori vom 
după-amiază, nu este 
reprezintă o veritabilă 
campionat de juniori; 

altceva. Și anume că 
va pune

de juniori și junioare spectacotjțfi 
sportiv este recomandabil nurnaț 
tineretului. In numeroase ocaz.i puf* 
blioul bucureștean, prezent în setg 
Floreasca la diferite competiții dț 
handbal în 7, a avut prilejui — £ 
completarea programului — să ux>» 
mărească și meciuri intre formații 
alcătuite din juniori și junioare. Am 
constatat atunci, toți cei din tribu» 
ne, că tineretul nu este mult mai 
prejos și că el poate oferi partida 
dinamice, spectaculoase și, in orice 
caz, disputate intr-o notă de mai 
accentuată sportivitate.

Ca 
nice, 
două 
fete
reaminti faptul că în serii meciurile 
se dispută numai tur și apoi — pe 
baza clasamentului — simbătă după- 
amiază, au loc partidele finale.

★
astăzi și miine rato 
ora 14.30: Coostructo- 
— Șc. medie nr. 1

încheiere citeva amănunte teh* 
La băieți jocurile vor dur» 
reprize a 20 de minute, iar. ia 

două reprize a 15 minute. Vonî

1 •Campionatele republicane 
de juniori, un examen greu pentru 

schiori

Programui de 
următorul: AZI: 
rul T.C.H. Buc. _____  _
Or. Stalin .(O; ora 15.15: FI. roșie SiHw 
— Șc. Sportivă București (f); ora Kt 
Șc. Iosif Rangheț București — Șe. 
Vlnzători București (finală loc 3—4 
oraș București, cat. sub le ani); ora 
16.30: Șc. sportivă București — l.ruarf 
Dlnamovist Tg. Mureș (b); ora 17.15: 
I.L.E.F.O.R. Tg Mureș — Șc. sportiv* 
Timișoara (t); ora 18.14: C.C.A. Bucu
rești — Șc. medie Galați (b); ora 13. W: 
Șc. nr. 17 București — Șc. nr. 7 Bucu
rești (finala toc 1—2 oraș București 
cat. sub ÎS aud); ora 13.33: Trartorot 
Or. Stalin — șc. Metalurgică Timișoa
ra (b); ora 20»: Balanța Sibiu — Vic
toria Teieajen (b); ora 21.15: șc. spor
tivă Bistrița — Textila Lugoj if>; 
Ml INE: ora 13.15: Șc. sporit! l.mi- 
șoara — Fi. roșie Sibiu (f); ora 1*4 
Constructorul T.C.H.
(f); ora 14.45: Șc. medie Galați 
Metalurgică Timișoara (b); —-
Șc. Sportivă București 
Tg. Mureș (f); ora 16.25: 
mo vist — Balanța Sibiu (b); 
Șc. medie nr .2 
sportivă Bistrița .... ___
sportivă București — Victoria Teteaje* 
(b); ora 13: C.C.A. ~ 
torul Or. Sta»o.

IERI IN CAMPIONATUL DE BAS
CHET

C.C. A.-Știința Cluj 85-63 (39-29)
Ieri după-amiază, în sala D.namo, 

fa penultimul său meci din actualul 
campionat, C.C.A. a întîlnit pe Știin
ța Cluj de care a d’spus cu scorul de 
85-63 ( 39-29). Cei mai buni: Nedeff, 
Niculescu, Fodor, Pușcașu (C.C.A.) și 
Gusan, Albu, Chioreanu (Știința).

Stan Tudor — corespondent

„Cu acest meci am încheiat activi
tatea mea de boxer. Voi fi de acum 
încolo un antrenor conștiincios, care 
va păstra fa suflet amărăciunea că 
n-a putut ajunge niciodată campion 
al țării".

Vă amintiți probabil tristețea cu 
care cobora din ring prgilistul care 
n-a cunoscut niciodată satisfacția su
premă, precum și această declarație 
culeasă de un confrate de-al nostru, 
declarație străbătută de o nemărginită 
părere de rău. Cel căruia marea iz- 
bîndă nu i-a surîs niciodată, ne
dreptățitul anului 1956, Luca Romano, 
s-a dedicat într-adevăr muncii de 
antrenor. Nu știm dacă astăzi rana-i 
mai este deschisă, dacă seara memo
rabilei finale de la stadionul Repu
blicii îi mai provoacă neplăcute adu
ceri aminte. Cert este însă că Luca 
Romano și-a ținut promisiunea : a 
devenit un antrenor conștiincios, un 
îndrumător prețios al tinerelor vlăsta
re pugilistice.

Intîlnirea noastră a fost ce-i drept 
cam „telegrafică". Ea a coincis cu 
începutul campionatiriui republican de 
box pentru juniori, competiție în care 
Școala sportivă de tineret va fi repre
zentată de 15 pugi’liști. „Febra" care 
cuprinde pe orice sportiv înaintea unei 
competiții de amploare nit s-a lăsat 
prea mult așteptată nici aci. Fostul

tinerii
joi „speranțele" schiului romî-De ,

nesc își dispută întîietatea în competi
ția destinată să răsplătească munca 
depusă pînă acum și să stabilească 
ierarhia celor mai buni : cam
pionatul republican pentru juniori și 
junioare. Fără îndoială că acest 
concurs reprezintă pentru viitorii 
fruntași ai schiului romînesc un eve
niment important, așteptat cu justifi 
cată emoție de toți acei care timp de 
șase zile se vor întrece în Poiana 
Stalin și în Postăvar, pentru cuceri
rea mult rîvnitului Titlu de campion 
al Romîniei.

Campionatele de jutlfori au o tradi
ție bogată și frumoasă. In aceste 
concursuri s-au afirmat toți schiorii 
aflați în momentul de față în vîrful 
piramidei în țara noastră. Niculae 
Pandrea. Ion Birsan, Mihai Bucur, 
Cornel Tăbăraș, Dinu Petre, Ștefania 
Botcariu, ș.a.
loarea încă din timpul junioratului, 
iar viitoarea lor ascensiune a dovedit 
că au avut o bază de pregătire se-

și-au confirmat va-

rioasă, care l-a ajutat să ajungă la 
nivelul cunoscut.

Mai mult decît oricînd, anul acesta 
juniorii vor trebui să demonstreze că 
au înțeles speranțele ce se pun în ei, 
vor trebui să arate că sfat conștienți 
de rolul lor în viitoarea dezvoltare 
valorică a schiului din R.P.R. Ei vor 
trebui să arate că s-au pregătit 
cu toată seriozitatea, că s-au străduit 
să-și însușească elementele^ de tehnică 
și că sfat capabili de însemnate pro
grese. Bineînțeles, campionatele re
publicane de juniori înseamnă un exa
men și pentru antrenori, iar compor
tarea tinerilor schiori ne va arăta 
dragostea, stăruința și priceperea an
trenorilor în pregătirea juniorilor.

Iată acum probele campionatelor 
republicane, programate între 20—25 
martie la Poiana Stabn: FETE: 3 și 
5 km. fond, ștafeta 3X3 km., slalom 
special, slalom uriaș, coborîre și com
binata pe trei probe; BĂIEȚI: 5 și 
10 km. fond, ștafeta 4X5 km., sla
lom special, slalom uriaș, coborîre și 
combinata pe trei probe.

București

Textila Lugoj 
Șc. sportivă 
Sibiu (f); *

Textila Lugoj 
- șe- 

ora 15.4*1 
I.L.E.F.OJL 

Tînărul niata- 
ora 17.2*4

Or. Stalin — Șc. 
(fl; ora 18.45: ȘC.

rezultatele înregistrate in 
concursurile de junioare și senioare 
din acest sezon: Mihaela Ghioarcă 
(Voința) se impune ca principală fae 
vorită în probele alpine

(Foto: D. STANCULESCU)

II II <1^ mtOMANo 
și-a ținui promisiunea

„semiușor" pe care-1 admiram pe 
ringuriie Capitalei sau în provincie, se 
mișcă și acum ca o sfirlează, astfel 
că nu ne-a fost chiar atît de ușor să-l 
prindem într-o „șuetă"... profesională. 
Mai cu seamă că, încet, încet, sala 
de sport „Progresul" (din str. Ion 
Vidu) începea să se umple de tinerii 
care veneai» la antrenament. Aci își 
are sediul Școala sportivă de tine
ret a Comitetului orășenesc U.C.F.S., 
condusă de antrenorul Luca Ro
mano.

L-am găsit pe „maestrul Luca" 
(așa-i spun „elevii") în plin antrena
ment, preocupat de cei 30 tineri care 
învață tainele boxului. Tînărul an
trenor se gindește de pe acum cu 
mare interes la viitorul boxeri
lor săi. E drept, unii au progresat 
mai mult, alții mai puțin, în timp 
ce unii de-abia aii pus de cîtevaori 
mănușile. Firește, l-am întrebat: ce-și 
propune Școala sportivă de tineret ?

„Noi punem accent numai pe- tine- 
rgt — ne spun* antrenorul Luca Ro

mano. Toți elevii sfat în vîrstă de 
16—18 ani, majoritatea fiind elevi la 
școli medii și la școli prolesionale.

— Scopul școlii ?
— Pregătirea și formarea boxerilor 

pentru a deveni vîrfuri sportive la co
lective. Și, ca o paranteză, precizez că 
din rîndul tinerilor mai taleritați, voi 
„scoate" c.u siguranță cel puțin un 
campion republican de juniori.

După citii se vede, intențiile sînf 
din cele mai frumoase și lăudabile. 
Antecedentele ne fac să dăm cre
zare acestor afirmații mai ales că 
de sub „mîna" antrenorului Luca 
Romano au ieșit boxeri cu largi per 
spective de afirmare ca: Ștefan Co- 
mănescu, Nicolae Bremia, Gh. Oc
tavian, Ion Stoica ș.a. In plus, o 
seamă de elemente (printre care Tu
dor Dobre, Viorel Ungureanu, Radu 
Gheorghe, Adrian Popescu, Mircea 
Belii) „vin" cu pașk viguroși spre 
porțile afirmării și, după ctwn ne asi
gură antrenorul, despre ei se va 
vorbi din ce în ce mai mult. „Fap

tele" unora au început deja să fie 
cunoscute.

— Despre cine este vorba ?
— De pildă, Tudor Dobre — n* 

sptme Luca Romano — are rmmai 
17 ani. Vîrsta nu l-a împiedicat însă 
să aibă pînă acum 17 meciuri la activ, 
dintre care 11 victorii, 4 nule și 2 
înfrîngeri. Un palmares destul de 
frumos pentru un tînăr de anii lui, 
nu ? Ei bine, la t»n moment dat, 
Tudor o luase „razna". Nu mai venea 
la antrenamente, în schimb se plimba 
pe bulevard. Era chipurile stăpin pe 
sine și, după afirmațiile sale ..putea 
să boxeze și fără antrenamente". Ca 
lin duș rece au venit citeva insucces» 
care l-au readus la reaJitate. De 
atunci, elevul meu a devenit foarte 
serios la antrenamente și rezultatele 
s au văzut. De altfel el este unul din 
juniorii cil care mă voi prezenta îf>' 
crezător în campionatele republicane.

Nu știm dacă seara memorabilei it-' 
nale de la stadionul Republicii îi mai 
provoacă sportivului Luca Romano new 
plăcute aduceri aminte. Dar știm ei 
zelul cu care muncește antrenonâ 
Luca Romano îi dă dreptul să spere 
în satisfacții mai mari, pe măsura pro» 
priei pregătiri și a talentului devifo* 
săi.

R. CALARAȘAN»



PRIME LE E C O U R I... Ultima etapă a campionatului masculin de volei:

(Urmare din pag. 1)

jocul lor colectiv specific, au ciștigat 
«ningea în majoritatea duelurilor di
recte cu adversarii, au acționat în 
același ritm cu aceeași energie, chiar 
și atunci cînd jucau efectiv în 10 
oameni (prin accidentarea lui Neacșu). 
Toate acestea în contrast cu G.G.A., 
ai cărei atacanți de pildă — mai buni 
tehnicieni și cu mai multe posibilități 
de ordin tactic decît cei de Ia Petrolul
— nu 
tocmai 
moral.

L. Nici
bună în favoarea unei
Uri morale I

In al doilea rînd, jucătorii au do 
▼edit — mai rar, dar totuși au făcut 
aceasta — că se poate juca mai at
letic, folosind corect forța corporală. 
Au tost cîteva superbe dueluri pentru 
minge, ca întrecere de forță între ju
cători (Marinescu-Constantin, Con- 
stantin-Neacșu, Czepolski-Dumitrescu) 
în care jucătorii și-au disputat cu lo

ialitate balonul și pe care arbitrul D. 
Russti le-a apreciat ca atare.

Deci, se poate juca atletic și co, 
rect, cu condiția însă ca jucătorii șă 
se mențină pe linia unei preocupări 
absolute pentru o întrecere 
pentru balon, iar arbitrii să 
cu energie împotriva celor 
să degenereze

In sfîrșit, o 
caracter local, 
care poate fi
chipei 6.0.A. nu mai corespunde, do
vedind necesitatea unei... renovări și, 
mai presus de orice, utilitatea pregă
tirii, paralele, a dublurilor care să a- 
sigure în orice moment, 
de a înlocui un atacant 
sau ieșit din formă, cum 
Zavoda I și Alexandrescu. 
atacul campionilor — cu
Constantin — a fost ca și inexistent. 
Poate că acest atac va mai juca bine, 
în viitor, dar el constituie totuși o 
problemă care trebuie să atragă aten 
ția în mod serios. Mai ales că el cu
prinde atîția internaționali.

cinstită 
intervină 
care tac

$ă lie 
cele

luate din timp 
mai energice 
măsuri!

au reușit totuși 
pentru că le-a

să se impună 
lipsit suportul

că se putea o pledoarie mai 
serioase pregă-

Pe marginea
I Prietenul meu se numește Mircea 

Bilea și este zețar la „Buletinul Ofi
cial". Șt dacă Ăl. Mirodan ni l-a pre
zentat pe-al său nelipsit Bambino ca 
pe un ‘înflăcărat „rapidist", vă rog să 

fmă credeți că nici prietenul meu, ze
țarul Mir'cea Bilea, nu este un mai pa
lm zelos susținător al echipei din Giu-

i dimineață m-a oprit. Era supă- 
Cu aprecierile făcute in cronică 

asupra jocului de dum'nică și asupra 
comportării Rapidului, mă rog, era 
de acord, deși ar fi vrut să amintim 
— să „șt'e lumea" — că Rapidul a 
avut 8 cornere și Jiul nici urnii. „Nu 
mai găseați un rind să scrieți și 
asta?". Supărat cu adevărat era insă 
în legătură cu arbitrul: .Auzi, dom’le, 
G urdărescu face henț și tot pe „noi" 
ne pedepsește, cînd Vărzan a luat 
mingea in brațe să bată hențul’.

Cine l-a pus pe Vărzan să oprească 
mingea? A fluierat arbitrul? Nul A. 
tund, dacă a luat mingea în brațe, e 
clar: a făcui henț. „Dar dacă se in
tim pla să fie in careu?’ s-a speriat

1
(De la U.C.F.S

Secretariatul 
Conta nr. 16.

se va proceda 
legitimații e- 

Cultură Fizică

la data de 31

Se aduce la cunoștință că le- 
jmațiile de liberă intrare Ia ma-1 

tațiile sportive, de toate cate
goriile, eliberate de Comitetul pen
tru Cultură Fizică și Sport de pe 
lingă Consiliul de Miniștri, își în
cetează valabilitatea 
martie 1958.

După această dată 
la eliberarea noilor 
mise de Uniunea de 
și Sport.

Informații la
U.C.F.S. str. Vasile

• In urma trierii concursului Prono
sport nr. 11 din 16 martie au fost gă
site: 26 variante cu 12 rezultate exacte;

.534 variante cu 11 rezultate exacte și
#06 variante cu 10 rezultate exacte. 

Fond aproximativ de premii 886.000 lei.
• Prima etapă a campionatului autoh

ton de fotbal categoria A a adus goluri 
multe pe stadioane (17:) și premiați nu
meroși la Pronosport! După cum vedem 
un frumos început eare va fi desigur 
continuat... Vom continua și noi ,,tradi
ția*’ prezentîndu-vă meciurile incluse în 
programul concursului Pronosport din 
această căptămînă (nr. 12 din 23 martie):

I.C.C.A. BUCUREȘTI—U.T.A. ARAD 
(oamp. cat. A), Deși atacul echipei cam
pioane a arătat multe lipsuri în întâl
nirea de la Ploești, totuși ne îndoim că 
apărarea arădanilor va avea o sarcină 
ușoară. Iată de ce încrezători în posibili
tățile formației gazdă îi vom acorda pri
ma șansă.

H. DINAMO BUCUREȘTI—C.S.U. TI
MIȘOARA (camp. cat. A). învingătoare 
Ba limită duminică pe teren propriu, 
C.S.U. a jucat totuși sub posibilități în 
timp ce dînamovîștii s-au arătat în de
plasare cu U.T.A. într-o formă promiță
toare.

Ca o concluzie, un duel „tare” în 
eare șansele înclină de puțin spre gazde.

HI. JIUL PETROȘANI—PROGRESUL 
BUCUREȘTI (camp. cat. A). Din nou 
© dtepută echilibrată. Dar fiind vorba 
de un meci la Petroșani putem trece 
©are peste „tradiția** care spune cu 
hotărîre că acesta e .. sediul victoriilor 
minerilor?

IV. STEAGUL ROȘU OR. STALIN— 
RAPID BUCUREȘTI (camp. ©a*. A). 
Gazdele — cu o apărare încă nepusă la 
punct — vor înfrunta o echipă hotă-

jocul.
problemă mai 
ca să spunem 
generalizată: atacul e-

mult cu 
așa, dar

posibilitatea 
accidentat 

e cazul lui 
La Ploești, 
excepția lui

unui „henț"
ușor de explicat:

ani, pe Stadionul 
T. Astaloș condu-

Bilea. Nimic mai 
era henț careu!

Mai acum cițiva 
Republ'cii, arbitrul
cea finala campionatului republican 
de juniori. Adversari: Petrolul Bucu
rești și C.F.R. Cluj. Scor 2-2. In pre
lungiri, în minutul 112, un fundaș al 
clujenilor, socotind că portarul care 
căzuse jos, fusese faultat de un înain
taș advers, a luat mingea și purtînd-o 
în mină, s-a pregătit să bată ..fmrit' 
Cum arbitrul Astaloș nu fluierase 
pină atunci nimic și deci jocul nu era 
oprit, el a dictat — spre consternarea 
clujenilor, dar absolut just — „11
metri!“. Lovitura a fost transformată 
și Petrolul a ciștigat astfel finala.

învățătură (mai puțin pentru priete
nul meu zețarul și mai mult pentru 
fotbaliști): „henț', „ofsa'd", „fault", 
.out’ etc. nu e decit atunci cind fluie
ră arbitrul. Cine se oprește din 
sau pune mina pe minge, o face 
riscul lui și... al echipei șale.

In două cuvinte : arbitrul și nu 
calorii conduc meciurile I

joc
F*

/«-

JACK BERARIU

datăO 
campionat, 
cate — Și . 
Arad, arbitrul Toth l-a eliminat 
pe teren pe dinamovistul Anghel 
Vasile pentru lovirea intenționată 
a adversarului (Serfozo). La Ti
mișoara, orădeanul Țiriac a fost 
eliminat de arbitrul C. Popescu 
pentru injurii 
București, pe 
cîțiva jucători 
înconjurat și 
bitrul Hittner, 
a acordat un 
chiar. Copil III a împins pe ar
bitru, încercînd să-i pună piedică. 
Firește, că ardoarea de mult cu
noscută a galeriei ceferiste s-a 
făcut din nou remarcată, stimulînd 
pe jucătorii de la Rapid în atitu
dini nesportive. Un număr mare 
de așa-ziși suporteri ai Rapidului, 
au așteptat ieșirea arbitrilor pen
tru a arunca in ei cu bulgări de 
zăpadă, sticle etc., iar un huli
gan a mers pînă acolo încît l-a 
pălmuit pe Panait. O gravitate 
deosebită o are faptul că însuși 
delegatul Rapidului i-a insultat în 
cabină pe arbitri.

Acestea sînt faptele.
Deși redate laconic, ele vor

besc elocvent despre o îngrijoră, 
toare stare de lucruri. Lipsa de 
disciplină a unor sportivi fruntași, 
lovirea intenționată a adversaru
lui, injuriile sau lipsa de respect 
față de arbitri, incitarea specta
torilor sînt manifestări dăunătoare 
care
Dar, măsurile pot fi Irate nu nu
mai 
ales de colectivele sportive. Prin 
suspendarea unor jucători pentru 
citeva etape, prin interzicerea 
dreptului de organizare, primele 
care pierd sînt însăși colectivele. 
Iată de ce am fi bucuroși să pu
blicăm măsurile luate de Dinamo, 
I.C.O., Rapid. Am fi de asemenea, 
foarte bucuroși, să știm care a 
fost poziția luată de antrenorii Ju
cătorilor amintiți mai sus, cunos. 
cut fiind rolul de frunte pe care.l 
au antrenorii atît în educarea 
sportivilor cît și în munca de ins
truire a acestora pentru a prac
tica un fotbal bărbătesc, atletic 
dar în limitele sportivității și ale 
prevederilor regulamentului.

ȚICU SIM10N

cu primele meciuri 
au început — din 
aspectele negative.

aduse acestuia. La 
stadionul Gîulești, 
de la Rapid l-au 

l-au bruscat pe ar
pe motiv că acesta 
ofsaid. Mai mult

trebuie curmate cu strășnicie.

de forurile de resort, ci mai

Nicolau va trage peste
blocajul lui Ci a ici (C.C.A.). Pelin 
și Corbeanu, de o parte și de cea
laltă a plasei, urmăresc cu atenție 
faza.

(Foto I. MIHAICA)

Ar fi trebuit să intitulăm acest ar
ticol „Un nou contingent de voleiba
liști se afirmă’ sau „Voleibaliștii con- 
sacrați cedează pasul?" Am preierat 
un al treilea, pentru că primele două 
etape ale returului campionatului mas
culin de volei ne îndreptățesc să fa
cem această afirmație.

Să rememorăm. Duminica trecută, 
experimentalii voleibaliști de Ia C.C.A. 
au întimpinat o rezistență neașteptat 
de mare din partea tinerei echipe Vic
toria București. Sîmbătă, în sala Di
namo, I.T.B. (actualmente o echipă 
alcătuită aproape numai din elemente 
tinere) a întrecut cu 3—1 experimenta
ta formație a militarilor din București. 
A doua zi. duminică. Victoria a reușit 
să treacă de Știința Cluj, o echipă la 
fel de experimentată. De remarcat că 
cele două formații învingătoare sînt 
alcătuite — așa cum am mai arătat — 
din jucători tineri. La fel de impor
tant este faptul că aceste exemple 
mari sînt urmate in mic și de alte 
echipe în care voleibaliștii tineri au 
arătat că se prezintă în momentul de 
față cel puțin la fel de bine pregătiți 
ca și cei consacrați.

Pe bună dreptate putem afirma deci 
că un contingent serios de jucători 
tineri se afirmă actualmente în vo
leiul romînesc. Am mai vorbit despre 
ei și în numărul nostru de ieri. Să 
revenim și azi.

I..T.B.-ul a fost totdeauna o adevă
rată pepinieră a voleiului bucureș'*n. 
Nici în campionatul 1957—58, aceW.tă 
echipă nu a făcut excepție. In afară

de Rusescu și Nicolau (singurii care 
au mai rămas din „vechea gardă"), 
Pelin, Pădureții, Ganciu, Wolf, Pu* 
lade, loniță, Rosenberg și-au dovedit 
în repetate rînduri calitățile și buna 
lor pregătire. Meciul cu C.C.A. a fost 
o încununare a eforturilor lor și a 
muncii antrenorului Nicolae Sotir. 
Mergînd pe același drum pe care au 
pornit, tinerii jucători de la I.T.B. au 
asigurate noi satisfacții.

Aproape asemănătoare se prezintă 
situația și Ia Victoria București. Act 
există însă o oarecare deosebire: ală
turi de tinerii jucători (dintre care se' 
remarcă Ungureanu), cei cunoscuți 
mai de mult, ca Marian Murariu. An
drei Stei'an. Toma Georgescu, etc. aS 
făcut dovada revenirii lor în formă. 
Fără îndoială este și meritul antreno
rului N. Dragomirescu.

Ce se întîmplă însă cu voleibaliștii 
de la ? Asupra comportării lor
actuale s-au iscat numeroase discuții 
în rîndul tehnicienilor de specialitate. 
In prima etapă a campionatului ati 
jucat două seturi (primele din întîlni- 
rea cu Victoria) și în a doua etapă 
un set (primul în meciul cu I.T.B.) 
..ca la carte". După aceste începuturi 
foarte bune, militarii au avut căderi 
surprinzătoare. Explicația credem că 
este una singură: echipa dă dovadă 
de dezinteres, de plictiseală. Aceasta, 
în timp ce jucătorii de la I.T.B. și de 
Ia Vtc/orZa, deși nu au atîta expe
riență ca cei de Ia 6.G.A., se prezintă 
pe teren cu o mare dorință de afir
mare, care le dă puteri înzecite să 
lupte pentru un rezultat cît mai bun.

In orice caz, exemplul lor ar trebui 
să ambiționeze pe voleibaliștii expe
rimentați (și cu precădere 
Ia C.C.A.) avertizîndu-i că 
tenți pre fetide nț i la locurile 
zcntativa națională.

In încheiere, un rezultat
ne-a parvenit ieri în timp util: Ia 
Craiova, Dinamo București a întrecut 
echipa locală C.F.R. cu 3—O (4 9 12).

MIRCEA TUDORAN

pe cei de' 
apar insis- 
din repre-

care nu

ACTIVITATEA SAHIST*

Lotul de juniori și echipele de la B și € 
iși continua pregătirile

un fotbal frumos, cu acțiuni bine gin- 
dite și spectaculoase, dar — marele 
cusur al ‘înaintării — ineficace. Ani
matorul cimpinenilor: înaintașul Pană 
(vi-l reamintiți? a făcut o mare impre
sie in finala campionatului național 
de juniori la București, Știința Cluj- 
Energia Flacăra Ploești). Păcat că 
este mititel, pentru că are mult talent

Pregătirile lotului de Juniori

In deschidere la Petrolul-C.C.A., 
lotul de juniori al R.P.R. a susținut 
un meci de pregătire in compania e- 
chipei Poiana Cimpina. Deși jucat a- 
proape tot timpul pe ninsoare, jocul a 
fost totuși plăcut, in special datorită 
echipei din Cimpina, care a practicat

ono sport
rîtă să părăsească... rapid zona expusă 
retrogradării. Prin simplă impresie, la 
acest meci e rîndul oaspeților să aibă 
prima șansă.

V I.C.O. ORADEA—DINAMO CLUJ 
(tamp. cat. A). In mod normal clujenii 
pleacă favoriți. I.C.O. a reușit însă du
minică să țină în șah impetuosul atac 
al studenților timișoreni, fapt care ne 
face să luăm ca punct de plecare ..X“-uT.

VI. ENERGIA TG. MUREȘ—PETRO
LUL PLOEȘTI (camp. cat. A). In ulti
mul meci autohton din acest concurs, li
derul, deși joaca în deplasare, pornește 
cu mari șanse de victorie. Ca atare în- 
frîngerea lui trebuie considerată o s-ur 
priză greu de realizat.

VII. AUSTRIA—ITALIA. Gazdele 
pregătesc în vederea turneului final 
campionatului mondtal. întîlnind în
cest meci o formație care a deza
măgit de-alungul sezonului trecut. In
diferent de speranțele oaspeților, pro
nostic: 1

VIII. SEDAN-REIMS (camp, franoez; 
Indiscutabil ambele format» sînt în 
formă. Ar însemna deci să acordăm 
prioritate avantajului terenului. Noi 
credem însă că liderul va reuși să* smul
gă cel puțin un punct deși joacă în 
deplasare.

IX. TOULOUSE—RACING PARIS 
(camp, francez) Gazdele ocupă un loc

care nu le scutește de emoții. Oaspeții 
pot obține un rezultat egal.

se 
al 
a-

X. VALENCIENNES—ANGERS (camp, 
francez). Valenciennes ne-a dovedit și 
duminică- (1-1 cu Sochaux) că... pot 
pierde puncte pe teren propriu. Noi cre
dem că o vor dovedi în continuare, 
mai ales că Angers joacă bine și în de
plasare.

XL LYON-ST. ETIENNE (camp, fran
cez). Este suficient faptul că joacă St. 
Etienne pentru a indica și „X“ alături 
de un normal .,1” (pentru curajoși solist).

XII BEZIERS—MARSEILLE (camp,
francez). Un duel al codașelor în care, 

“de acest 
formația

BEZIERS

ca întotdeauna în meciurile 
gen. prima șansă o deține 
gazdă.

PRONOEXPRES
145.767 LEI FOND INITIAL 

MII LA CONCURSUL PRONOEXPRES 
Nr. 9 care se închide în Capitală astăzi 
la ora 24! Adăugați la aceasta și faptul 
că pentru variantele cu „0“ rezultate 
se acordă numeroase premii în obiecte 
(motociclete, motorete, ceasuri de mînă, 
aparate de radio, răcitor electric, ma 
șină de cusut) șî veți fi desigur de a- 
cord eu noi că la concursul Pronoex 
preș nr. 9 se vor înregistra premii de 
mare valoare, acordate celor mai inspi
rați dintre participant! (desigur și nu
mărul acestora va, constitui un verita
bil „record"!).

Deci, nu uitați! Participați Ia con
cursul Pronoexpres nr. 9 și — dacă se 
pcate — urmați exemplul lui Sima Ro- 
zenkrantz dîn Brăila care a obținut ‘ 
concursul Pronoexpres nr. 7 premii 
valoare totală de 103.336 lei !
• Miercuri 19 martie începînd de _ 

ora 1» va avea loc la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9 tragerea din 
urnă a concursului Pronoexpres nr. 9.

DE PRE-

la 
în

la

AZI ULTIMA ZI în care mai puteți depune buletine pentru concursul nr. J PRONOEXPRES !

Lotul de juniori a dezamăgit în prima 
repriză, prin jocul său lent mai ales 
in linia de atac, care n-a reușit să 
organizeze acțiuni închegate. Modifi- 
cindu-și componența la pauză, atacul 
a funcționat mult mai bine la reluare 
și a fost la un pas de egalare, ra- 
tind — prin Petru Emil — chiar și 
un penalii. (Poiana a ciștigat partida 
cu 1—O, prin golul înscris de Păun in 
min. 30). Lotul a aliniat formația: 
Opanschi (Muller)-Codreanu, Petca, 
Nedelcti-Petru Emil (Niculescu), Neac- 
șu-Ivansuc, Stoicescu (Petru Emil), 
Matei. Pînzaru (Varga), Mureșan 
(Igna). (p. g.)

Cîteva meciuri amicale
• CLUJ: Rapid Cluj-C.F.R. Cluj 

6—O (2—0). Mare surpriză! Au marcat: 
Kirkosa (3), Onacă (2) și Cîmpeanu.

• GALAȚI : Gloria C.F R.-Dinamo 
Obor 0—2 (O—1). Meciul a avut loc 
sîmbătă și au marcat Voica și Pripas. 
Știința-Ancora SNG 2—O (1—0).

• BRAILA : Dinamo-Dinamo Obor 
2—3 (O—2). Partida s-a disputat du
minică. Autorii golurilor: Voica (2) 
și Mureșan pentru oaspeți, Cotroaza 
și Curtif in pentru gazde (I. Baltag— 
corespondent).

• BOTOȘANI : Textila-Poresta Făl
ticeni 1- l (O—0). Au marcat: Vaida 
pentru f cresta și Bolea pentru Texti
la (U. Cojoraru—corespondent).

• IAȘI : Ștmița-C.F.R. 1—1 (0—1). 
Joc plăcirt. Au marcat: Baban pen
tru C.F.R. și Cruțiu pentru Știința
• MORENI: Flacăra-Traciorul Or. 

Stalin 3—2 (3—2). Au marcat: Du
mitru (2) și Capoianu, respectiv Ursu 
și Seleș (P. Andrei—corespondent).
• BACĂU: Dinamo-Dinamo Birlad 

2—1 (2—0). Florescu și Jojart au în
scris pentru gazde, Pantici pentru oas
peți. (V. Mihăilă și llie lăncii—co
respondenții.

Rundele a 7-a și a 
lui de la Sinaia n-au 
importante în ordinea 
Radovici ■ 
Stanciu și o remiză cu S005 — are 
6*/2 puncte. La 1 punct distanță eoni 
tinuă să se afle (Sioeiîtea (remiză cii 
Voiculescu și cîștig la Szabo). Ur-. 
mează în clasament Reicher. Ghițes" 
cu și Mititelu.

V, Zbarcea — eoresp.
★

In Capitală se desfășoară turneul 
feminin dotat cu „Gupa 8 Martie" 
După primele trei runde conduce 
campioana țării Rodica Manolescu 
(cîștigă la Simu, Tziteon și Gogîlea) 
ca 3 puncte, urmată de LMia Giu-, 
roiu 2*/2, Elena Goian și Elisabeta lo- 
nescu cu 2 puncte.

D. Munteanu — eoresp.

8-a ale turneu-, 
adus modificări 

fruntașilor.
— cu o victorie asupra lui

A apărat revista

a CULTURĂ FIZICO
ȘI S P O g T

nr. 3

<

1958. Din cuprins:
x „ __ ___

federațiilor în lumina 
a activității sportive.

C. CALAVREZO : Ritmul șî stereotipu
rile dinamice sportive și verbale.

I. ZAIfEV : Probele sprintului 
GHIȚESCU : Turism cu bicicleta

GH. CONSTANTINES CU: Preluarea min
gii din serviciu în jocul de volei

A. ASLAU : Exerciții pentru pregăti
rea fizică specială a alpinistului

GR. JOUBERT, V. ORNOLFSSON 9I 
J. VUARNET: Tehnica franceză 
actuala tehnică austriacă

FL. FRAZZEI : Excursii eu elevii î* 
împrejurimile Capitalei
BARUCH : Aspecte ale antrenamen
telor atlețrlor juniori
BAIAȘU și N. BAIAȘU î OlMervații 
cu privire la programa de studii 
pentru educația fizică. Clasele V— 
VII pe anul 1S57.
UNGACIU : Discuții despre forță 
ROȘ ALA : însemnări pe marginea 
activității profesorilor <1* educație 
fizică
BANC1ULESCU : In 1696, la Bucu
rești, primele concursuri internațio
nale de ciclism?
ANDRIEȘANU : Prima competiție dț 
fugă c« prinsoare din Buettevti a- 
cum 143 ani (181S).
DI^JTRIU : O conferință deosebit 

de importantă pentru basehetbalișU

X X Rolul Si activitatea 
noii orientări

și verbale.

E

E.

P. 
v.

V.

M.

O.



Un concurs de natație inedit ANTRENORUL FEDERAL DE HALTERE RĂSPUNDE LA 7 ÎNTREBĂRI
și foarte util

deschise 
înotători,

r După o serie de întreceri 
Unor categorii mai largi de 
iată că bazinul acoperit de la Floreasca 
ă găzduit sîmbătă și ’duminică prmul 
concurs de verificare al înotătorilor 
fruntași din Capitală. Și dacă, și în 
anii trecuți, programul alcătuit de or
ganizatori în această perioadă era do
minat de probe pi distanțe lungi, con
forme ca sarcinile stadiului actual de 
'pregătire, de astă dată s-a făcut re
marcat un fapt inedit și anume: com
binarea curselor pe distanțe lungi cu 
cele rapide (de 3333 m). Un fapt ine
dit pe care-l apreciem la Justa lui va
loare, deoarece a oferit antrenorilor 
'posibilitatea de a verif ca dezvoltarea 
rezistenței înotătorilor pe distanțe 
lungi și a vitezei ne distanțe scurte.

Cîtcvă CONSTATĂRI

Surpriza •'oncu.r'tuliLi de care ne o- 
cupăm (aceste surprize care nu oco
lesc, aproape, nci o întrecere spor
tivă) a furnizat-o junioara Ana Toma 
'de la C.C.A. Elena antrenorului G. 
Marinei „nerecomandcdă" de rezultate 
anterioare, și-a dominat cu autoritate 
adversarele în proba desfășurată sîm- 
bătă pe distanța de 1000 m. liber. Ana 
Toma a înotai unjorm (lucrează con
stant cu brațele pe lungimi de bazin) 
și a reușit un timp promițător: 16:14,9. 
Primii 400 m. i-a parcurs în 6:22,0 
(anul trecut cel mai bun timp al ei pe 
400 m: 6:40,0) iar următorii 400 m, 
în 6:34,01 Evoluția ei in proba dt 
33,33 m. liber (22,5 sec.) o arată, însă, 
lipsită de vteză. Ana Toma nu art

viteză de reacție naturală, dovadă 
frecvența mică a brațelor și trebuie 
să lucreze serios pentru însușirea unei 
tehnici corecte (înoată cu corpul prea 
scufundat și are o tracțiune laterală 
a brațelor). Cu numai 5 zile de antre
nament specific de înot, dar cu o pre
gătire fizcă satisfăcătoare, însușită 
ia polo, s-a prezentat la startul pro
belor (400 m. și 3333 m. bras) dina- 
monistul Adrian Oanță. Dintre bele 
două rezultate: 5:57,4 (400 m) și 21,3 
(33,33 m) — față de gradul lui de 
pregătire — ultimul rezultat are darul 
să mulțumească mai mult. Timpul de 
21,3 ne „spune" că Oanță și-a sporit 
viteza ca urmare a mișcării îmbunătă- 
țte a brațelor. După cursă, Oanță 
mărturisea că a 
lor. După cum 
forța brațelor la 
capitol deficitar.

In continuare,
(participarea combinată la probele de 
rezistență-v’teză ne-a înlesnit re
marca) că 6 serie de înotători dotați 
cu reale calități iniîrzie să se reali
zeze din cauza unei comodități rău 
înțelese. Este cazul înotătoarelor 
Ingrid Rofhe, Henriette Țincocâ, îno
tătorului Anton Wintherkorn etc. care 
își neglijează aproape complet pregă
tirea. Atît lor cit și altora le-ar servi 
de minune exemplul unor sportivi ca 
Felix Heitz, Caminski, Margareta 
Witgenstein, care dau dovadă de 
multă sîrguință în pregătirea lor.

cursă,
simțit din plin forța 
se știe, pînă acum, 

Adrian Oardă era un

trebuie să remarcăm

G. NICOLAESCU

Concursurile sînt cele mai importante și hotărîtoare evenimente in ac
tivitatea sportivă a halterofililor ca și în aceea a tuturor sportivilor. Partici
parea cu succes Ia un concurs necesită o pregătire corespunzătoare, care să 
asigure atingerea celui mai înalt nivel al formei sportive. In această privință 
ne-am adresat antrenorului federal. Ștefan Petrescu, care ne-a vorbit despre 
pregătirile halterofililor înainte de concurs

Fiind la numai puțin timp înainte de 
finala campionatului, credem că cele 
spuse de antrenorul 'federal vor folosi 
tuturor halterofililor.

Cînd credeți că trebuie începută 
pregătirea pentru concurs?

Halterofilii trebuie să se pregătească 
în tot timpul anului, însă pregătirea 
specială pentru concurs trebuie să în
ceapă cu 30—40 zile înaintea acestuia. 
Antrenamentele trebuie planificate din 
timp, altfel, se va ajunge Ia scăderea 
calităților morale și de voință ale spor
tivilor

Care sînt și ce cuprind datele
de pregătire?

Sînt două etape. Prima, durează 
10—15 zile și este rezervată îmbună
tățirii pregătirii tehnice. Etapa a doua 
durează 20—25 zile și se caracterizează 
prin mărirea treptată a eforturilor. An
trenamentele se vor face cu greutăți 
reprezentînd jumătate și 85—90% din 
maximumul posibilităților halterofili
lor.

Care este durata ideală a unui 
antrenament?

Durata unui antrenament trebuie să 
fie de 2—2'/2 ore. Cea mai bună pre
gătire pentru concursuri o asigură an
trenamentele executate alternativ (o zi 
da, o zi nu). In zilele fără antrena
ment, organismul trebuie să-și reca
pete energia consumată cu o zi îna
inte.

Ce exerciții recomandați pentru 
dezvoltarea forței?

Se știe cît de Importantă este forța 
pentru un halterofil. De aceea, pentru 
menținerea calităților de forță acumu
late în timpul antrenamentelor dinain-

tea etapei pregătirii speciale, recomand 
următoarele variante pe care le consi
der cele mai eficace : 1. împins, smuls ----- . x <=-= z—j—, trageri 

cul-
pusul la piept fără landare, 
pentru aruncat Împins în poziție 
cat și smuls direct din atîrnat 11). îm
pins. aruncat, smuls fără fandare, tra
geri pentru smuls, genuflexiuni cu 
bara pe umeri împinsul larg. III). îm
pins. smuls cu fandare, aruncat cu 
fandare, genuflexiuni cu bara pe piept 
și ‘împinsul din poziția culcat.

Cum credeți că trebuie să se 
tacă încălzirea?

Este de necontestat faptul că multi 
halterofili își Iasă „puterea" în camera 
de încălzire. Aceasta datorită risipirii 
forțelor prin utilizarea unor greutăți 
prea mari. Greutățile folosite la încăl
zire trebuie să fie ușoare pentru a fi 
mînuite intr-un stil perfect și cît mai 
rapid posibil in special la smuls și 
aruncat. Se va începe cu o greutate

Rezultatele obținute în sală de atletii noștri, 
sezonul în aer libero promisiune

Jnu-im articol recent treceam în 
revistă cîteva aspecte ale activității 
desfășurate pe plan internațional în 
lumea atletismului de sală. Astăzi 
ne oprim asupra rezultatelor înre
gistrate în acest an, in țara noastră, 
în cursul celor aproape trei luni care 
au trecut de ]a primul concurs de 
sală.

Începem conform tradiției, cu pro
bele de alergări. deși dintre toate 
probele care au loc la noi, în între
cerile de sală, ele sînt cele mai puțin 
semnificative (trebuind să se des
fășoare pe distanțe înjumătățite: 50 
m. plat și 55 m. garduri). Chiar și 
așa 
mici ale sălilor, alergările permit to
tuși să se tragă concluzii valabile 
asupra pregătirii atle'ților. Astfel, atît 
la 50 m. plat, cît și la 55 m. g„ este 
evidentă îmbunătățirea situației față 
de sezonul de sală 1957. La 50 m. 
plat, performanța de 5.9 sec. realiza
tă anul trecut de Wiesenmayer a fost 
obținută în acest an doar' de Mir
cea Stein. 'Este, oricum, un succes 
al tinerei generații de sprinteri atît 
de bine reprezentată de... săritorul 
nostru nr. 1 de triplu. Apoi, In 1957 
doar doi alergători de 6,0 sec. : Pri- 
siceanu și Kadar. în acest an, celor 
doi, care și-au reeditat „cifra", li s-a 
adă 
neri 
G. , Gkjbanu.

.vitregite" de dimensiunile prea

pentru
gime este de reținut doar rezultatul 
lui Rudolf Licker: 6,87 tn. de bun 
augur pentru sezonul’ care ar putea 
aduce, consacrarea acestui conștiin 
cios atlet. Celelalte rezultate: Jurcă 
și Țiițnianu 6,54 m., Păunescu 6,52 
m., Ciochină 6.49 m,. etc. sînt totuși 
sub nivelul unor pretenții cît de mo
deste. In sfîrșit. la triplu, doi sări
tori au obținut conform așteptărilor 
rezultate de peste 14 m.: 
Stein 14.47 m. (14,22) și 
Ciochină 14,18 m. (13.89).

Cîteva cuvinte despre probele 
minine. Reintrînd, Maria Zottu a 
ținut cea mai bună performanță 
50 m. plat: 6,7 sec. Letiția Bendiu 
a realizat și ea același timp (anul 
trecut ea deținea cel mai bun rezultat 
al anului cu 6,9 sec.). Demnă de re
marcat este performanța junioarei de 
15 ani, Emese Kineses * 6,8 sec. Clau
dia Simionescu, Silvia Băltăgescu și 
Ileana Zilli, toate cu 6,9 sec. com
pletează lotul celor mai-bune perfor 
mere. Trei atlete au obținut un timp 
valoros, 6.3 sec. la 40 m. garduri: 
Lia Jung, Silvia Băltăgescu și An- 
toaneta Dragonurescu. La lungime. 
Elisabeta Stănescu se anunță, cu 
cei 5.40 m. obținuți în sală, o pre-

Mircea 
Serbau

fe-
ob- 
pe

Iatendentă serioasă 
pentru sezonul în 
rest, de semnalat rezultatul de 5,28 
m. al Silviei Băltăgescu. La înălțime, 
în lipsa Iolandei Balaș care nu frec
ventează concursurile de sain Eva 
Mayer deține cel mai bun rezultat 
cu 1,53 m.

Pentru încheiere, am păstrat per
formanța care, după părerea noastră, 
se situează deasupra tuturor celorlalte 
obținute în acest an în atletismul 
nostru de sală: 14,23 m. Ia arunca
rea greutății, realizată de Ana Co- 
man. Anul trecut, ea obținuse în sală 
doar 13,92 m.

La capătul acestei sumare in
cursiuni în tabelele de rezultate, de 
sală, concluzia se impune de la sine : 
performanțele sînt 
antri trecut ~~ 
seriozității sporite cu care’ atleții no
ștri au privit antrenamentele în a- 
ceastă perioadă. Ne permitem să 
considerăm acest lucru și ca o pro- 
nlRRine — al loc formala — pe care 
atleții fruntași ne-o fac pentru sezo
nul de vară 1958, sezonul „europene
lor", al Balcaniadei de la Sofia, al 
celei de a XI a ediții a internaționa
lelor.

supremație șt 
aer liber. Din

mai bune decît 
Este desigur urmarea

RADU CATOI, BUZĂU. — 1) Dan Ga- 
vrilescu, actualul antrenor al echip-ei 
Locomotiva Buzău, a jucat, pe vremuri, 
la Venus și la RapiicI, în linia de înain
tare. — 2) 8 atlețl au reușit, pini acum, 
să atingă sau să sară peste 8 metri : 
Jesse Owens (recordman mondial) 8,13, 
Gregori Beli 8,1», Willie Steele 8,87, Ros- 
slyn Range 8,83, ~ ** *"
George Brown 
8,80. Toți sînt 
alb dintre ei 
sînt negri, 
în mod ] 
să se . _____ ...
versiune, în general acceptată, este a- 
ceea că primul meci de box a avut 
loc în anul 1989, la Cîmpina. E vorba, 
bineînțeles, de un meci de box cu 
mănuși1, fiindcă fără mănuși și fără 
reguli, ,.boxul“ se practică de la face
rea lumii. Și încă un amănunt: pri
mei» campionate naționale de box au 
avut loc în 1524. — 4) Un sondaj... neo
ficial făcut printre ziariști, a arătat că 
boxerul Negrea, trăgătorul Sîrbu, atle
tele Iotonda Balaș si Maria Dlțl, pre
cum și fotbalistul Căllnoiu pot fi con
siderați cel mai buni sportivi rominl 
ai anului 1957. Să nu-mi cereți însă 
ca tocmai eu să aleg pe cei mai buni 
dintre aceștia ! Risc să mă pun rin.

John Bennett 8,01, 
8 00, E. ~ 

americani.
____  e Bennett. _ _ 
—1. — 3) Nu s-a putut stabilii 

precis data Ia care a început 
practice boxul în Romînâa. O

Peacock 
Singurul 

Ceilalți

care echivalează cu jumătate din po
sibilitățile maxime, ajungînd cu 10—15 
kg sub performanța cea mai bună.

Ce ne puteți spune despre tac
tica de concurs?

Tactica pentru concursuri este strins 
legată de greutatea corpului. Pentru 
participarea cu succes ia competiții 
este necesară ținerea unei evidențe pre
cise a greutății corpuhii atît seara cît 
și dimineața pentru a se «moaște di
ferențele de greutate care iBtervui in 
acest timp.

Care sînt cele mai bune «K -i- 
de slăbire?

Exist# trei metode cunoscute de slă
bire rațională a sportivului. Prima 
cale (n^i îndelungată) a reducerii greu
tății prin restricții in regimul afimen-. 
tar. A doua, întrebuințarea băilor de 
aburi, și a treia, reducerea cousumnid 
de lichide. .Metoda pe care o reco
mand este aceea a re ducerii lichide
lor cu 4—5 zile înainte de ziua con
cursului. Este însă bine de știut că an 
sportiv care trebuie să xtălească mai 
mult de 3—5 kg să renunțe ta slăbire 
și să se pregătească pentru categoria 
superioară de greutate.

fie cu Negrea, fie cu Jtoâf Sîr^m
e... recomandabil t

FRITZ WILWERT, TIMIȘOARA. — 1) 
Iugoslavia este campioană mondiali la 
popice (băieți) și Austria (la fruv — 
2) Prima țară în care s-a jaeat 
Sînt două țări care levendică acest tt- 
tl<i : Austria și Germania.

SOLI.Y MANTEL, BUCUREȘTI. — aw- 
cătorul Eftimie de la Dini— Cluj 
23 ani. Deci, avem tot timpul să-: 
dem, cLndva, și In echipa RoumîeC 
Dar asta nu depinde atît <e BMdt 
selecționeri, cît de el Insvți 1

PETRU CURTIFAN, TG. MUREȘ. — 
Nu credeți că e mai logic să proce^* 
invers: să lăsăm întâi ca Diaam« 
să se afirme in categoria C și 
să scriem articole despre ea frn
Nod ne luăm acest anțajament Să facă 
Ia fel și Dinamo Brăila !

CONSTANTIN DOBBEANT. T1KVB 
NEAMȚ.— In mod special, forwrHe de 
resort iugoslave au aprobat ea Vukas 
să-și facă transferul la un club din Ita
lia, la Bologna. Mă îndoiesc însă d 
Vukas dă același randament ca altă 
dată. Să nu se uite că acesx strălucit 
fotbalist Jugoslav are totuși astăzi peste 
30 de ani.

ION PU5TAJLL

Mijloace pentru îmbunătățirea 
arbitrajului la oma

Urmărind jocurile de oină din ulti
mii ani, am putut constata că majo
ritatea dintre ele au tost conduse 

nesatisfăcător și cam de aceiași 
arbitri. Explicația acestei stări 
de fapt: 1. Lipsa unei concepții 
unice de arbitraj după o metodă efi
cientă-, 2. Numărul foarte redus de 
arbitri de categoria I (13) în raport 
cu cerințele.

In ceea ce privește prima ' cauză, 
consicțerăm că ea se datorește exclu
siv arbitrilor care s-au împărțit în 
două'tabere. Unii, ca P. Tănăsescti 
(București), S. Spătaru (Cluj), O, 
Stroe (Giurgiu),1 P. Ciolacu (Sibiu) 
1. Nana (Orașul Stalin) și Gh. Bă- 
dărău (Curcani), consideră că cea 
mai bună formă de arbitraj este

iar alți ca 
Tofan, V.
Pafaih’SCu

1. Amâ- 
Ciolacu 
(Buar

I, LttUl
li s-a 

lyer, precum și ti- 
iviști Stan Nițu și 

u. U.MJUUI1U.. Anul trecut, cea anai 
bnnț performanță la 55 m.g. a fost 
obținută de Mircea Ursac și Gher
man Vintilă: 8,0 sec. Anul acesta: 
Vintilă 7,7 sec., Ursac 7,8 sec., Arde- 
lcanti 7,8 sec., Ignat 7.9 sec.. Jurcă 
8,0 sec.

' Progresul este sensibil și la arun
carea greutății, una din probele care 
ne-a adus anul trecut satisfacții din
tre cele mai mari în sezonul atletic 
propriu-zis. Nieolae Ivanov a arun
cat. 15,83 m. (față de 15,51 m. în se
zonul de sală anterior). Aurel Raica. 
indisponibil, cătva timp, a absen
tat de Ia întrecerile de sală. Locurile 
formatoare pe lista celor mai bimi 
performeri sînt ocupate de Mihai Rai- 
ți 15,18 m., C. Crețu 15,02. '
Ferneki 14,29 m„ 
J4.2I m.

Săritura în înălțime a fost apre
ciată de loan Soter, în lumina ulti
melor concursuri de sală, ca proba 
celei mai evidente modernizări. Și; 
pe bună dreptate: săritorii noștri 
au adoptat în unanimitate stilul Ino- 
dern, rațional, al rostogolirii ven
trale. Constatarea devine mai mtere 
sântă dacă reținem că și rezultatele 
Sînt îmbunătățite: A. Merică 1,90 m. 
’(anul trecut n a concurat în sală), 
Gr. Marinescu 1.87 m. (1.83). C. 
Porumb 1.84 m. (1,80), etc. La hm-

Ștefan
Gh. Popescu

Cina știe fotbal cîștigă
U.C.F.S. oraș în colaborare cu re

vista Fotbal organizează în ziua de 
27 martie a.c. un concurs cu urmă
toarele teme:

1) Regulamentul de fotbal;
2) Fotbalul ceferist 

între anii 1938-1958.
Totodată se va desfășura 

curs fulger cu tema:
Terenurile de fotbal din
Cîștigătorii concursului 

diferite premii printre care două a- 
parate de radio, o bicicletă, etc.

Examinator: Em. Valeriu.
La acest concurs vor putea parti

cipa jucători de fotbal, antrenori și 
arbitri,

înscrierile se fac la revista FOT
BAL str. Vasiîe Conta 16 — între 
orele 8 și 10 — pînă sîmbătă 22 mar
tie a.c.L——- ._  __ ___ —___ -

CAMPIONATUL DE BOX 
AL JUNIORILOR

bucureștean 

și un con- 

București; 
vor primii

Joi seara începînd de la ora 19 se va 
desfășura in sala de festivități a uzine
lor M'ao Tze-dtija semifinala fazei I 
(orășenească) a campionatului de califi
care la box al juniorilor. Se voi' desfă
șura 15 meciuri.

REUNIUNE ORGANIZATA 
DE SECȚIA DE MEDICINĂ 

A CULTURII riZtCE Șl SPORTULUI
Secția de medicină a culturii fizice și 

sportului din Societatea Științelor Me
dicale, organizează astă-searâ, orele 20, 
La Palatul Pionierilor. în colaborare .cu 
sindicatul sanitar o reuniune la care 
sînt invitați toți colaboratorii din dome
niul sportiv La reușita acestei acțiuni 
își va da concursul ansamblul de es
tradă al medicilor care va prezenta

Ol

spectacolul cit satiră și urnoi „Aîen- 
țiune, microbi**.

Intrarea pe bază de invitații, care se 
găsesc la casa Palatului Pionierilor.

„CUPA PRIMĂVERII" LA MARȘ
Duminică s-a dat startup în crima 

etapă a cursei de marș, organizată de 
comisia de atletism a orașului Bucu
rești, în cadrul competiției „Cupa pri- 
măverii“. Traseul primei etape a 
prins străzile din împrejurimile sălii 
Floreasca. Au participat mărșăluitori 
de la Dinamo, P.T.T., Spartac. Armă
tura și Surdo-muți

Iată rezultatele înregistrate: eonsacrați 
(8 km.)-. 1. D. Paraschivescu (Spartac), 
2 Gh. Popeea (Sp.), 3. I. Păcuraru (Sp.), 
4 Al. Negulescu (Surdo-muți). 5. A. 
Valtăr (Surdo-muți); juniori (3 km): 1, 
D. Roateș (Sp.), 2. Al Miță (Sp.) 3. Gh. 
Mercescu (Din.); începători (3 km.): 1. 
M Sfănțuică (Aimatura). 2. C Dobrescu 
(Din.), 3. A Olaru (Sp.). In clasamen
tul pe echipe pe primul loc se află 
Spartae cu 6 p.

Nieolae D. Nicolae-eorespondent

din Tîrnăveni și Știința I.M. din Petroșani 
Partida a avut Ioc însă la Blaj deoa
rece terenul din Tîrnăveni nu este 
încă omoiogat A învins Chimica cu 
6-3 (3-0; prin două lovituri ce picior
realizate de Neacșa. Pentru studențl a 
îr scris Ureche. Iată și alte rezultate : 
Știința Cluj—C.F.R. Cluj 14-0 (5-0) ; Pe
trolul Pitești—S.P.C.București 0-20 (CM1): 
Aurora Dirste-^Hd ueriU București 3-14 
(0-5) Unirea T.U.G Brăila-Loco moți va 
P.urău 0-0; Utilajul Petroșani—C.F.R. Ti- 
nJșoara C-2R (0-15); F. B. Galați—Zim
brul Tecuci 0-16 (0-8); Aeronautica Bucu
rești—Constructorul Bîrlad 3-9 (0-6). 
Partidele din Capitală (programate pe 
stadionul Tineretului) au fost toate ami
nate, terenul fiind impracticabil.

cu-

@ In legătură cu jocul de categorie A 
de la Iași: Știința Iași—Știința Timi
șoara, corespondentul nostru KICHAiiD 
UN TU ne comunică unele detalii inte- 
ctisante. Partida a avut loc pe stadio
nul L-ocomotiva. în prezența unui pu
blic (se pare că ieșenii au prins gustul 
rugbiului) cifrat la 1000 spectatori. J-o- 
eui a fost frumos, iar studenții timi
șoreni au cîștigat pe merit, datorită 
unei lovituri de pedeapsă transformată 
de D'ușan. De semnalat că echipa gazdă 
a jucat însă fără cîțiva titulari.

CAMPIONATUL CATEGORIEI 
B LA RUG Bl

Duminică a început campionatul cate
goriei B la rugbl. După cum pe infor
mează corespondentul nostru din Tăr- 
năveni (Hasasiu) un Joc foarte echili
brat a avut loc Intre formațiile Chimion

DE LA I.C-F.
Consiîîul Asociației Studenților în 

colaborare cu Direcția Institutului 
de Cultură Fizică își propune în
ființarea unui ansamblu ©ultudal- 
artistic.

In acest scop, sînt eonvocați pen
tru ziua de joi, 20.III.1958, orele 18.60 
în sala B a Institutului toți absolven
ții acestui Institut, Indiferent de 
promoție, care lucrează în București 
și care doresc să sprijine înființa
rea .ansamblului profesorilor de e- 
ducatie fizică** din București.

aceea dtn 
răsteana. 
(Sibiu), 
rești), 1. 
sînt pentru 
terenului. Părerea noastră este ci și 
una și cealaltă formă au avarii 
lor. In schimb uni una d:nlrt 
oferă posibil taiea ca arbitrul p-in^^ 
pal să cuprindă angrenajul complet, 
uneori extrem de dinamic al JocuL».

Nu este cazul să dăm. exenvle psa- 
tru a întări afirmația noastră deoare
ce experiența a dovedit cu prisosință 
că fără o colaborare între arbitrul 
prtnc-pal șt cei de margine, colabo
rare bazată pe jocul tactic al echipei 
de la prindere nu este posibil un ar
bitraj perfect Această 'colaborare 
poate fi sintetizată în două metjde: 
1. Cînd formația de la prindere îșî 
bazează jocul pe mârgiuași, arbcipdl 
principal conduce din afara terenul ui 
iar. secsuizii se instalează in apuipie- 
rea mijlocașului 1 și respectiv 3:2.

Cînd echipa la prindere tși bazează 
josul pe centrul mijlocaș, ari-.tppl 
principal dirijează jocul d n rreiara 
centrului miily.aș, iar secunzi: se ie- 
plasează către mărginaș 1 s

Aceste forme au fost înc-roa-- -n' 
succes de cei 12 arbitri delegați *.a 
finala Sparîachiadei tineretul-di, des
fășurată anul trecut. Kezuttdh.1: 1. 
Nu a mai existai dubiu în aprecierea 
exactității loviturilor; 2. S-a creat a 
mai mare vizibilitate în teren: 3. Po
ziția arbitrului principal nu a mal 
încurcat uneori acțiunile ecliipdar„

Spre surprinderea noastră, la fineda 
campionatidui republican de ii Tină- 
soar-a. si apoi la ultimul act al Cupei 
R.P.R. de la Galetți. nu a mai țo* 
aplicată această nouă concesie de ar
bitraj. Conseo&'dele : mediir.ie din

tre echipele Recolta Curcani — Oino^ 
mo București: Energia Ploești — E« 
nergia Timișoara : Știința Bucwești —> 
Recolta Curcani: Energia Ploești — 
Recoil a Curcani și altele iu fast ar
bitrate In nod icsatisfăcăior.

Credem că scum Înaintea roxflrf 
sezon sompetițional este cazul ca ar
bitrii să-și pană ta punct și tă-șl 

îmbogățească cunoștințele, iar txde- 
giul central de arbitri ar trebui să dea 
chiar o decizie in pri-oința umformix*# 
concepției de arbitrai.

teren, 
A.
A.

Vereștejan (Craiova) etc., 
arbitrajul din afară

Ix. tOÂNIȚESCU



Campionaiele europene de tenis de masă
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A fost satisfăcătoare comportarea

reprezentanților
De Ia întoarcerea mea de la 

pi-onatele europene de tenis de

întrecerile de

noștri fa B uclapesta ?
cam- 
masă 

crj-am întîlnit cu fel de fel de cunos- 
cuți. Unii specialiști, alții doar pasio
nați sau simpli diletanți în materie. 
Cu toții însă s-au grăbit să-mi spună 
părerea lor despre rezultatele și com
portarea reprezentanților noștri la Bu
dapesta. Aprecierile acestor comenta
tori ocazionali au fost împărțite. Unii 
au opinat că rezultatele ar fi nesa
tisfăcătoare. Alții s-au arătat mulțu
miți. In ceea ce îi privește pe primii, 
noi credem că ei se află încă sub 
impresia nenumăratelor titluri mon
diale cucerite în ultimii ani și la a 
căror cîștigare rolul principal l-a avut 
Angelica Rozeanu. Faptul însă că as
tăzi și la fete primele valori sînt sen
sibil egale, iar Angelica Rozeanu nu 
mai poate merge la sigur la victorie 
este o realitate. Deci noi ne vom de
clara de la început partizanii celor 
care susțin că rezultatele și compor
tarea delegației noastre a fost satis
făcătoare. Aceasta nu înseamnă că 
la Budapesta nu am fi putut obține 
rezultate mai bune, mai ales că spor
tivii noștri au avut și au aceste po
sibilități. Nu trebuie uitat însă că 
o competiție atît de importantă, cu o 
asemenea miză, a reunit tot ce are 
mai bun tenisul de masă european, că 
sînt și alți jucători și jucătoare de 
mare valoare care s-au pregătit și ei 
intens pentru o comportare cît mai 
bună și că și ei au avut o mare do
rință să cîștige sau să- ocupe un loc. 
cît mai bun. Cu toate acestea, și 
fără a încerca să contabilizăm rezul
tatele, trebuie să arătăm că în con
fruntarea celor mai bune „palete" de 
pe bătrânul continent, țara noastră a 
• rit un titlu de campioană euro-

ă prin Angelica Rozeanu și Ella 
Zeller la dublu femei, a ocupat două 
'«xuiri II la echipe femei și la dublu 
bărbați (Reiter — Bottner) și s-a 
clasat de trei ori pe locul III la e- 
chine bărbați, la simplu femei (Ange
lica Rozeanu) și la dublu mixt (An
gelica Rozeanu — Tiberiu Harasztosi). 
In n’>*s. Prite' a Jjuns la sfertar de 
finală fiind eliminat de Berczik.

împotriva 
dacă aceștia na au o valoare certă 
și chiar dacă nu utilizează buretele, 
înfrângerile Iui categorice la Cafiero și 
la Miiller (la consolare) vorbesc de la 
sine.

O
cum 
Deși 
ciul cu bulgarul Sivacev, Zaharia nu 
s-a regăsit nici un moment, ratînd 
tot ce a încercat. Rămîne ca evo
luțiile lui viitoare să ne confirme 
sau nu dacă Zaharia poate deveni 
un element de nădejde pentru tenisul 
nostru de masă.

Otto Bottner a fost „șters" Ia simplu 
însă el s-a revanșat oarecum la 
dublu bărbați, unde alături de Reiter 
a reușit frumoasa performanță de a 
se califica în finală.

Marea întrecere de la Budapesta a 
constituit și pentru delegația noastră 
un bun prilej de învățăminte. La eu
ropene au ieșit la i 
fisuri în pregătirea 
mai ales s-a văzut 
făcut în pregătirea 
rea campionatelor 
Dortmund, pregătire 
înceapă imediat

jucătorilor străini, chiar

surpriză neplăcută pentru felul 
a jucat a fost Bujor Zaharia. 
în formă mare în {ară, în me-

serie de 
acum și 
avem de 
în vede-

iveală o 
de pînă 
ceea ce 
viitoare 
mondiale de la 

: care trebuie să

In n’ws. Pcfte- a Bjun 
finală fiind eliminat de

Dar noi am fi putut cîștiga și la 
echipe femei, dacă ținem seama de 
modul cum s-a desfășurat întîlnirea. 
Ella Zeller, care la București a pierdut 
fără speranță la Haydon, la Buda
pesta a cîștigat un set și a pierdut 
meciul „la mare luptă". După cum 
Angelica Rozeanu, după ce a învins o 
pe Diana Collins, a cedat de justele 
la Haydon în două seturi de Ia sco- 
rnriie de 18—18 (după ce a condus 
cu 9—3) și 2D—2D. Apoi la simplu 
Ella Zeller a pierdut cu 1—3, setul 
IV cu 18—19 la limită de timp la 
Mosoczi. La dublu mixt, perechea noas
tră Zeller — Gantner a fost eliminată 

^^sferturi de finală de Mosoczi — 
<-mKtvai în 5 seturi, ultimul de 1a 

F7—19, pierzînd și un set cu 22—24, 
în1 timp ce seturile cîștigate le-a re
venit la scor: 12 și 8.

Un lucru este cert: reprezen
tanții noștri au luptat din răsputeri 
pentru o comportare cît mai bună, au 
făcut apel la ultimele lor resurse de 
energie. Aceasta este cel puțin sub
linierea noastră urmărind timp de 8 
zile evoluția jucătoarelor Angelica Ro
zeanu, Efla Zeller, Marta Tompa, Geta 

lui Gantner. Reiter și 
nu de puține ori 

sâ fie
lor. Gantner 
impresie, 
partidă

i
iarnă ale athtîW sovietici

Taisia Cencik s-a dovedit cea mai bună săritoare în înălțime și la -ecenteU. 
întreceri pe teren acoperit de la Leningrad,

acumulând 4.077 pct. l-a lăsat în 
urmă cu peste 400 pct. pe K. Bu-i 
hanțev.

Timp de două zile marele 
acoperit de la Leningrad a 
întrecerile unionale de iarnă 
tleților sovietici. In mișcarea spor
tivă din U.R.S.S., această competiție 
cunoaște deja o trainică tradiție. In 
fiecare an, la inceputul lunii martie, 
cei mai buni atleți ai țării iși în
cearcă forțele, trecând în revistă 
stadiul de pregătire, ară tind, prac
tic, pe stadion, modul cum și-au 
efectuat antrenamentele în cursul 
iernii. Bilanțul actualei ediții a în
trecerilor de iarnă a fost pozitiv. 
Este suficient să arătăm că în 7 
probe din 13 (la bărbați) și in 3 din 
8 (la femei) au fost stabilite noi 
recorduri pe teren acoperit. Ca o 
impresie generală se desprinde fap
tul că atleții sovietici dețin o for
mă excelentă pentru această pe
rioadă de iarnă, unii reușind chiar 
recorduri personale.

O scurtă trecere în revistă a lup
tei sportive ni se pare interesantă. 
Deosebit de disputată a fost proba 
de săritură în lungime, bărbați, in 
care pe parcursul a șase încercări 
,,au duelat" Ter-Ovanisian și Bon
darenko — ambii consacrați specia
liști ai probei. A cîștigat Ja finiș" 
Ovanisian care a reușit în ultima 
încercare 7,49 m. — nou record pe 
teren acoperit. Bondarenko a ră
mas cu 10 cm. in urmă. De notat 
că toți cei șapte finaîiști au avut 
performanțe peste 7 m. In întrece
rea feminină a învins Eliseeva cu 
o excelentă performanță de 6,07 m. 
I-a urmat în clasament tânăra Șa- 
prunova, care cu 5,94 m. stabilește 
un valoros 
campioană

5,82 m

stadion 
găzduit 
ale a-

record personal, și fosta 
a Europei, V. Litueva

CONSTANTIN COMARNISCHI

Matei Gardner
Foto M. MATEI

Ta săritura In înălți
me, dintre „cei trei 
mari" a fost prezent 
numai Kașkarov. Și to
tuși moscovitul nu a 
cîștigat întrecerea. Șav- 
lakadze, Smirnov, Cis- 
tiakov și Bulkin au tre
cut 2,00 m., Înălțime la 
care Kașkarov — ma
rele favorit — a dobo
rât de trei ori. Se !n- 
timpîă™ In schimb, în 
întrecerea feminină, Tai
sia Cencik a fost în a- 
fară de orice concuren
ță, trecind cu siguranță
l, 70 m., adică cu 10 cm. 
mai mult decât reușise 
un „trio" format din 
Nabatova, Dolia și De
nisova.

O excelentă perfor
manță a înregistrat la 
triplu salt Evghenii Cen. 
Rezultatul său — 15,66
m. constituie de aseme
nea un nou record pe 
teren acoperit. De luat 
in considerație și rezul
tatul lui Veresciadin — 
15,36 m.

Aruncătorii de ciocan 
și-au măsurat forțele in 
aer Uber. E și de înțe
les căci, față de .valoarea 
actuală a performan
țelor, chiar și un

stadion acoperit se arată prea... 
scurt pentru a putea „găzdui" o in- 
cereare. Pentru a doua oară in ac
tualul sezon, V. Rudenkov (61,81 
m.) l-a întrecut pe Krivonosov la a 
cărui cea mai bună aruncare ruleta 
de metal a arătat doar 69,55 m. Un 
interesant duel s-a înregistrat in în
trecerea masculină de aruncarea 
discului. V. Kompaneeț cu 54,55 m. 
și-a luat revanșa in fața campionu
lui țârii, A. Baltușnikas — 53,10 m. 
In întrecerea feminină a aruncătoa
relor de greutate Galina Zibina con
stantă peste 16 m. a trimis bila de 
metal la 16,38 m. Și deși L. Jda- 
nova a stabilit un valoros record 
personal, performanța ei — 15,72 
m. — nu a putut s-o pericliteze pe 
recordmana lumii. Zoia Doinikova a 
aruncat 15,60 m. întrecerea mascu
lină in cadrul acestei probe s-a sol
dat eu victoria tinârului A. Vara- 
nauskas — 16,51 m. urmat de V. 
Loscilov 16,28 m. și V. Lipsnis 
16,25 m.

La pentatlon spectatorii au urmă
rit o strălucitoare evoluție a record
manului european de decatlon V. 
Kuznețov. Incepind întrecerea cu un 
10,8 sec. pe 100 m., el a marcat 
dintr-o dată buna formă în care se 
află. Sărind apoi 7,00 m. la lungime,
l, 75 m. în înălțime și aruneînd greu
tatea la 14,12 m. Kuznețov mai 
avea nevoie de un 16,2 sec. pe 110
m. g. pentru a stabili un nou record. 
El a alergat distanța în 15 sec. și

Importante hotărîri 
ale Federației Internaționale 

de Volei
• CAMPIONATELE LUMII IM 19601 

IN BRAZILIA • UN MARE 
TURNEU international la 

BRUXELLES • SE PRECONIZEAZĂ’ 
ORGANIZAREA UNEI „CUPE A 

CONTINENTELOR".

La hochei pe gheată

U.R.S.S S.U.A. 5-3
Aseară în Palatul Sporturilor din 

Moscova s-a desfășurat întîlnirea in
ternațională Ale hochei pe gheață între 
reprezentativele Uniunii Sovietice și 
S.U.A.

După un joc interesant presărat 
cu numeroase faze spectaculoase, în
tîlnirea a luat sfîrșit cu victoria ho- 
cheiștilor sovietici cu scorul de 5—3 
(2—1, 2—2, I—0).

Comitetul administrativ al Federa
ției Internaționale de Volei, care s-a 
întrunit recent la Monaco, a luat ur
mătoarele hotărâri importante :

1. I iitoareîe campionate mondiale 
vor avea loc în 1960 la Rio de Janei
ro (aceasta deoarece Polonia și-a re
tras propunerea inițială de a fi ea 
țară organ zatoare).’

2. Anul qceșta va avea loc da firu- 
xclles, cu ocazia expoziției internațio
nale, un mare turneu, in care echi
pele Poloniei, Cehoslovaciei, Romi, 
niei și unei alte țări — care încă 
nu a fost desemnată — vor fi capi de 
serie.

3. In anul 1959 se va organiza la 
Paris o eoni petiție num fă „Cupa con
tinentelor". In acest sens, federațiă. 
franceză va invita la Paris, între 12—i 
27 septembrie 1959, următoarele echi
pe: S.U.A., (America de Nord), Bra
zilia (America de Sud), Japonia sau 
R.P. Chineză (Asia), precum și pri
mele patru clasate la viitoarele cam- 
p onate eurooene, la care se va adău
ga și echipa țării gazdă,

De asemenea, delegații prezenți la 
conferință (reprezentînd 17 țări) au 
votat în unanimitate o moțiune adre
sată Comitetului Olimpic Internațio
nal, prhi care cer să fie organizat la 
Roma, cu prilejul Jocurilor Olimpice, 
un turneu de volei la care ar urmă 
să participe 8 cch'oe.

Pitică și a 
Harasztosi. Și 
ei au reușit 
reputației 
excelentă 
faimoasă 
petiții în 
El a fost 
ca cel mai bun jucător european. An
gelica Rozeanu a făcut tot ce i-a stat 
în puteri și nimeni nu poate să jducă 
imputări unei sportive care a deținut 
plnă acn 17 titluri mondiale pentru 
că nu continuă cu aceeași regularitate 
seria succeselor. Cu unele îmbunătățiri 
și mai ales cu o concep'1?’ mai ofen
sivă ea va mai putea sp*ra și în vi
itor la obținerea unor performanțe ră
sunătoare.

R ei ier s-a dovedit din nou același 
jucător tenace, bun tehnician și care 
fși dozează cu multă rațiune fiecare 
mișcare. Harasztosi, excelent în tn 
trecerea oe echipe nu a mai dat ace
lași randament la probele individuale. 
Ella Zeller mai bună ca la București 
dar încă nesigură și oarecum dezo
rientată. Tompa și Pitică au cores
puns așteptărilor, Urând o f'gură ono
rabilă. Pe asemen bine s-a prezentat 
si Maria Gavrik*»-'” la primul ei con 
eurs peste graniță. A cptts o oîrză 
rezistență 
Koczian, 
și a fost 
sefuț IV. _ _ _
ou mult prea defensive.,

Faimosul (pentru romîni) Resch 
confirmat din nou că nu știe să joace Jpugiliști.

la înălțimea J Meciurile profesioniste de box au 
a lăsat o l ajuns la un asemenea grad de săl- 

făcînd cea mai J băticie, incit ne-am obișnuit să ci- 
■ . a corn- \ tim cu regularitate despre acciden-

compania Iui Freundorfer. j tele mcrtale petrecute pe ringurile 
calificat de unii specialiști y occidentale. Un cunoscut gazetar 

francez, Louis Caro, s-a gândit să 
apuce „taurul de coarne" și să dis
cute pe baze concrete această si
tuație alarmantă. De fapt, Louis 
Caro n-u este primul care agită grava 
problemă a boxului profesionist, 
înaintea lui, acum doi ani, un de
putat -belgian, dl. Philippart, și-a ri
dicat cu vehemență glasul în par
lament, cerând abolirea boxului în 
țara sa. Nu mult după această în
tâmplare, un caz similar s-a petre
cut și în parlamentul britanic. D-na 
Edith Summarskill, deputată labu
ristă, a interpelat guvernul cu pri
vire la starea îngrijorătoare a bo
xului profesionist. Intervenția d-nei 
SummerskiM. era bazată pe un fapt 
recent. Țocmai atunci, decedase, in- 
tr-un spital, victimă a unui meci de 

, box, tânărul pugilist Murphy. Alte 
personalități, printre care doctorul 

1 Bordet, laureat al Premiului Nobel. 
- doctorul Evang, de la Ministerul Să- 

campioanei euronene Eva J nătății din Norvegia și profesorul La 
la care a cîșfigat un set 1 Cava, președintele comisiei medicale 
la un pas de victorie și în f a Federației Italiene da Box, și-au 
Si ea si Tompa sînt, însă. ) glasurile în același ton de re- 

/ voltă, făcînd un aspru rechizitoriu 
J boxului profesionist, care a ajuns să 

a y primejduiască direct viața tinerilor 
D-e-ci, gazetarul francez

Louis Caro, întreprinzînd in pagi
nile revistei „Science et Vie" o am
plă analiză a boxului profesionist, nu 
se situa pe o poziție inedită. El are 
insă meritul de a fi disecat cu luci
ditate cu un bisturiu 
cangrena boxului 
dial'.
■ Pe ce elemente 
siderațiile Louis 
rind, pe faptul 
orașul Calgary 
gistrat primul 
box, și pînă în 
cedat pe ring 
200 de boxeri, 
află francezii Grassy, Prates!. Inno
centi, Coureau, americanii Doyle, 
Cortonesi. Sanders, englezul Murphy, 
despre care am vorbit și mai sus 
etc. In al doilea rând, pe constată > 
rile medicilor americani Bosse și 
Silverman, care au examinat la en- 
cefalograf .24 de boxeri profesioniști, 
găsind la 9 dintre ei grave leziuni 
cerebrale. In al treilea rând, pe boala 
profestona'ă a boxerilor plătiți, de
numită în S.U.A. „punch drunk" (be
ția pumnului). Atins de encefalită 
traumatică, boxerul profesionist de
vine progresiv instabil, iritabil, a- 
gresiv. Memoria îi slăbește, iar gîn- 
direa devine din ce în ce mai în
ceată. Creierul îi este înecat în sin
ge. Encefalograma arată o suită în
treagă de leziuni cerebrale, punc
tată din loc in loc de. m-ici hemo
ragii. Louis Caro arată apoi, bazîn-

necruțător.
profesionist mon-

iși fundează con- 
Caro ? In primul 

că, din 1913. cind in 
(Canada) s-a înre- 
accident mortal în 

zilele noastre, au de- 
sau la spital, peste 

Printre aceștia se

du-se pe cifre incontestabile, că nu
mărul boxerilor în Franța a scăzut 
intr-un mod îngrijorător, că imensa 
majoritate a boxerilor profesioniști, 
despre care se spunea că au făcut 
avere din acest sport, și-au sfîrșit 

. viața în mizerie, că multe săli de 
antrenament din Franța, printre care 
cea condusă de veteranul antrenori- 

■ lor galici, Trickri. au fost nevoite 
să-și închidă porțile, că antrenamen
tele profesioniștilor sînt atît de e- 
puizante incit puțini sînt cei care 
le rezistă. Firește, Louis Caro nu 
uită să atingă și problema celor 
care conduc destinele boxului pro
fesionist, problema acelor organiza
tori și manageri care, pentru a-și 
satisface nesățioasa poftă de cîștig, 
nu se dau în lături de la cele mai 
abominabile crime. El arată chiar pe 
larg cum iși oonduic afacerile Jian 
Norris, Jach Solomons sau Gilbert 
Benaim, divulgând cîteva din marile 
drame ale ringului, petrecute din 
ordinul acestor veritabili dictatori ai 
boxului profesionist.

Gazetarul francez enumera o se
rie de elemente care ar putea „în
dulci" boxul profesionist. De pildă, 
purtatul obligatoriu al căștii de an
trenament în timpul meciurilor; scă
derea greutății mănușilor, astfel ca 
loviturile devenind mai seci, boxerii 
să f.ie mai puțin dispuși să „încase
ze"; întărirea controlului medical; 
suspendarea boxerilor care au su-

t!

ferit înfringeri repetate prin K.O.J 
noi criterii de arbitraj favorizând pe 
boxerii științifici. Louis Caro se de
clară însă adeptul „abodiționismului", 
pronunțîndu-se pentru interzicerea 
totală a acestui sport...

Intenția confratelui nostru fran
cez a fost, desigur, onorabilă. Gre
șeala sa capitală este însă că judecă 
boxul în general de pe pozițiile 
boxului profesionist. Să nu uităm că 
în țara noastră, ca și în Uniunea 
Sovietică și țările de democrație 
populară, nu există box profesionist, 
ci numai box amator, practicat în 
condiții care nu pun niciodată în pe-; 
ri-col integritatea fizică sau chiar 
viața sportivului. Și atunci, de ce să 
te declari partizan al abolirii boxua 
lui în general, cind, foarte ușor, poți 
cere desființarea boxului profesio-; 
nist și adoptarea doar a boxului aa 
mator? Este o soluție mai logică.- 
Pentru că pugilismul pasionează 
mulțimile de sacole, ba chiar de 
milenii, pentru că el este intr-ade-J 
văr un spectacol, dar care trebuie 
să-1 înnobileze pe sportiv și nicide^ 
cum să-J degradeze. Aceecta însă- ntî 
se poate realiza în .Occident atâta 
timp cît Jim Norris, Jack Solomons 
și Gilbert Benaim dictează rezultate, 
prețuri sau chi'r son--.? •war vieți 
omenești.

B.
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CnNandor Hidegkuti despre
® Meciul Rominia—Ungaria # Campionatul mondial

Au fost perfectate întîlniri I 
între sportivii Uniunii Sovietice și S.U.A,

In duminica finalelor campionatului european de tenis de masă, iubi
torii de sport din Budapesta au avut prilejul să inai vadă și un alt specta
col sportiv de oalitate: meciul de fotbal dintre M.T.K, și Tatabanya. Fiindcă 
aveam un răgaz de cîteva ore, împins de dorința de a-i vedea pe fotbaliștii ma
ghiari jucînd și la ei acasă, m-am în dreptat și eu împreună cu șuvoiul celor 
vreo 20.000 de spectatori spre stadionul Hungaria. Știam că ambele echipe 
aveau în formațiile lor jucători de urare valoare: M.T.K. pe Hidegkuti, 
toș Șandor. Borzsei, iar Tatabanya pe renumitul portar Grosics.
(j dată meciul început am constatat 

Insă, că Hidegkuti și Lantos nu jucau; 
mai’tîrziu am aflat că erau indisponi
bili. Părerea mea de rău de a nu-i 
putea vedea la „lucru" pe acești doi ași 
ai balonului rotund a fost însă atenuată 
de faptul că l-am zărit cel puțin în... 
tribună și chiar la doi pași de mine, 
pe Hidegkuti, cel ce a condus de 66 
de ori cvintetul ofensiv al naționalei 
maghiare. Bineînțeles că n-am pierdut 
ocazia să devin eu de data aceasta a- 
tacantul — mai ales că Hidegkuti era 
și indisponibil- Deci fără a... mai 
combina mult, am... șutat direct:

tidă desfășurată în condiții de 
fectă sportivitate și sper și de un 
tehnic satisfăcător".

— „Sînteți desigur informat că 
pentru toamna acestui an s-a perfec
tat întîlnirea dintre reprezentati
vele Ungariei și Romîniei la Bucu
rești. Ce credeți de'spre acest meci?"

— „După părerea mea, meciul se a- 
nunță a fi dintre cele mai grele; 
deși pînă acum noi ne-am dovedit mai 
buni decît romînii la fotbal, nu trebuie 
trecut cu vederea faptul că în ultimul 
timp fotbalul romînesc a făcut progrese. 
Victoria de acum doi ani în meciul eu 
Iugoslavia la Belgrad, ca și faptul că 
In preliminariile campionatului mon
dial de acum, reprezentativa romînă a 
ținut în șah puternica națională iugo
slavă cotată printre cele mai bune din 
Lume, vorbesc de la șine. Ca să nu mai 
amintesc și de frumoasele comportări 
ale unor echipe de club romînești în în
tâlnirile internaționale. Sînt convins că 
indiferent de rezultatul final, specta
torii bucuresteni vor asista la o par-

Pentru
se va

Lan-

nivel

— „Fără îndoială că și la reușita 
acestui meci contribuția 
va fi de neglijat ?“

lini pare rău. dar meciul se 
mea*4.desfășura fără participarea

?...

— „Vă întrebați de ce ? 
activitatea mea de jucător 
cheia după campionatul mondial 
vara aceasta. Cred că este timpul 
la cei 36 de ani ai mei să încep a
părtași din experiența mea generații
lor mai tinere. Voi deveni antrenor!"

Și intrînd pe panta destăinuirilor, 
Hidegkuti ne-a făcut mărturisirea că a 
și primit trei oferte din străinătate: să 
devină antrenorul naționalei norvegie
ne, al echipei Bayern Miinchen sau al 
clubului Racing Club Paris.

:— „Nu m-am hotărit încă, dar 
nu mai am mult timp de gîndit".

nici

— „Pentru că a venit vorba de 
campionatul mondial, ați putea ris
ca vreun pronostic?"

— Pînă ta accidentul echipei Man
chester United, eu acordam șanse foar
te mari unsprezecelui insular, care a- 
vea o serie de jucători atletici, tineri 
și excelenți tehnicieni- Este destul să 
citez pe regretații Taylor și Edwards 
considerați drept unii dintre cei mai 
buni fotbaliști de pe glob. Acum prefe
rința mea merge spre formațiile Argen
tinei. Braziliei și U.R.S.S.

HANDOR HJDEGKUTJ

să
Și

pus

dar 
îmi

Nan- 
mine.
Deo-

le știu de la Hidegkuti, i-am 
ultima întrebare.

— „Cine este băiețașul?"
Cu un zîmbet larg, îngăduitor, 

și mîndru totodată, Hidegkuti 
dădu și ultima informație,

— „Să vi-1 prezint. E fiul meu, 
dor — îl cheamă tot oa și pe 
Și el joacă fotbal, dar la pitici,
camdată sînt în dilemă în ceea ce pri
vește postul pe oare să-l ocupe în 
echipă. Dorința lui e să fie tot centru 
înaintaș".

Nandor-junior nu mi-a mai dat pri
lejul să mai spun nimic, pentru că se 
marcase un gol și băiatul pusese com
plet stăpmire pe taică-său.

C. SEVEREANU

NEW YORK 17 (Agerpres). —
Uniunea atletică de amatori din S.U.A. a anunțat că este de acord cu 

organizarea mai multor întîlniri cu sportivii din U.R.S.S. in cursul anului 
1958. O echipă americană, alcătuită din 44 atteți și 20 atlete, va susține 
un meci la .Moscova în zilele de 27 și 28 iulie, cu reprezentativele U.R.S.S. 

Meciul va cuprinde toate probele din programul olimpic. Reprezentativa 
americană va fi alcătuită în urma campionatelor S.U.A. ce vor 
la sftrșitul lunii iunie în California.

Echipele care vor cîștiga campionatul de oaschet al S.U.A. 
prinde cu începere de la 25 aprilie un turneu de 6 meciuri în 
urmînd să evolueze în orașele Moscova, Leningrad și Tbilisi.

In luna aprilie vor sosi in S.U.A. luptătorii sovietici, iar în 
echipele de haltere ale S.U.A. și U.R.S.S. se vor întilni în două meciuri, 
care vor avea loc la Madison Square Garden din New York-

avea lot

vor intre-
U.R.S.S.,

luna mai

I
DE PE PISTELE DE ATLETISM DIN LUME

dată ou apropierea sezonului în aer 
liber, atleții din -toate țările încep să 
intre în formă lată mai jos cîteva 
rezultate obținute în diferite concursuri 
internaționale.

DORTMUND. Trei recorduri ale 
R.F. Germane au fost bătute în cam
pionatele desfășurate pe teren acoperit- 
Lingnau a reușit la aruncarea greu
tății 17.20 m, întrecînd vechiul record 
de sală oare aparține lui Wegmann

VOLEIBALIȘTII MAGHIARI
AU CÎȘTIGAT fURNEUL

DE LA BUDAPESTA
Sîmbătă și duminică, tn cadrul tur

neului internațional feminin de volei 
de la Budapesta s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: tugoslavia-Fran- 
ța 3-0 ■ R.D. Germană-R.P. Ungară 
3-2 ; lugoslavia-R.D. Germană 3-2 ; 
R.P. Ungară-Franța 3-1. Avînd un 
set averaj mai bun echipa R.P. Un
gare s-a clasat pe primul toc cu 4 
puncte, urmată de echipele Iugosla
viei și R.D. Germane, cu același nu 
măr de puncte. (Agerpres).

cu 16,89 in. Puii — 2,01 in. m proba 
de săritură în înălțime. Vechiul record 
îi aparținea eu 2,02 m. fn același con
curs. Baeht a sărit 2.02 tn. Strauss a 
obținut cel de al treilea record de sală 
obiinînd în proba de triplusalt o per
formanță de 15.20 m.

LAWRENCE (Texas). La aruncarea 
greutății : Oerter 17,35 m., Cooke 17,01 
m. La lungime: Beli 7,80 m. Shelbv 
7.72 m.

MELBOURNE. Herbert Elliot a par
curs 1500 m. în 3:51.8. Hogan 9,6 sec. 
pe 100 yarzi iar Chittick 14,5 sec. pe 
120 yarzi garduri.

YALTA. Piotr Bolotnikov a lost în
trecut de tinărul Parnaviki pe distanța 
de 5000 tn. Parnaviki a alergat dis
tanța în 14:29,0, în timp ce Bolotnikov 
a fost cronometrat 14:31,6.

LAGOS (Nigeria). Sprinterul Cha- 
eri a parcurs 220 yarzi in 21.1 sec.

Meciul Smtslov-Botvinik^
Din cauza tmbolnaviru iui Botvi- 

nik, cea de a 5-a partidă a meciului 
pentru campionatul mondial de șah a 
fost amînatâ

,Dar echipa maghiară?"
La 25 mai va avea loc la Duisburg 

(R.F. Germană) revanșa meciului 
dintre echipele masculine ale R.P. Ro
mine și R.F. Germane, disputat anul 
trecut la București. In vederea aces
tei importante întîlniri, mîine după 
amiază începînd de la ora 14,30 va 
avea loc pe stadionul „23 August" un 
meci de trial la care au fost invitați 
să participe 32 de jucători. După joc, 
colegiul de antrenori al Federației 
Romine de Handbal va proceda la o 
selecționare în vederea viitoarelor 
triaturi.

Pentru prietenia dintre popoarele balcanice

m declarai pai’iicipanlii la conierinia „Trofeului orașelor lâriior balcanice
Ca oaspeți și prieteni ai poporului 

și sportivilor romîni, participanții la 
conferința „Trofeului orașelor țărilor 
balcanice" și-au manifestat bucuria 
de a putea să ne viziteze și împreună 
să reînnodăm firul unei competiții 
tradiționale, să ne aducem contribuția 
la cauza păcii. Spiritul cu adevărat 
prietenesc în care s-au desfășurat lu
crările conferinței a dat miez cuvin
telor frumoase rostite de aceștia.

înainte de plecare tiecare dintre re
prezentanții țărilor balcanice a mul
țumit pentru ospitalitate, dar așa cum 
au accentuat „cînd te afli printre prie
teni este foarte greu să găsești cu
vintele cele mai potrivite pentru a ex
prima cea ce simți realmente".

Primul ne-a vorbit d. AL1 BERKSOÎ, 
președintele federației turce. „Am pri
mit cu bucurie vestea reluării acestor 
întreceri și am subscris cu entuziasm 
la organizarea lor. Ne amintim că fe
derația turcă a organizat începînd 
din 1933, șase ani la rînd, întrecerile 
balcanice ia care au participat cu 
succes și luptătorii romîni. Sintem 
bucuroși că în prezent fiecare țară bal
canică are capacitatea de a organiza 
o competiție de asemenea amoloare.

Sînt fericit că această conferință a 
dat roade din cele mai bune, că ea 
va ajuta la apropierea popoarelor noa
stre, a tineretului și sportivilor noștri. 
Personal sînt impresionat de amploa
rea organizării sportive din Romînia, 
atît din punct de vedere al Instala
țiilor sportive (stadioane, săli de sport 
ș.a.) cît si din punct de vedere al or-

— „Reprezentativa noastră, deși nu 
mai este aceeași oa acum patru ani. 
va fi totuși una din formațiile tari ale 
campionatului. Pînă atunci vom face 
tot posibilul să intărim și să sudăm 
linia de atac".

Printre „picături", adică între o în
trebare și un răspuns, Hidegkuti avea 
mereu de furcă cu un băiețaș de vreo 
10—12 ani, foarte vioi, care nu conte
nea să-i ceară mereu lămuriri asupra 
jocului și jucătorilor. In cele din urmă, 
după ce am aflat toate cele cîte voiam 

ganizării administrative. Este intr-a
devăr o „capodoperă".

Sper ca țările balcanice, ale căror 
legături sînt atît de vechi, să găseas
că și datorită competiției noastre un 
nou prilej de apropiere.

Nu aș putea să închei fără a adresa

fl.PenF.'cÂ

Ritului de sus: Milan Ercega/i (Iu
goslavia) Gh_ Pascalef (Bulgaria) 
Rindul de jos: Jacques Caryotakis 
(Grecia). AH Berksoi 

oăzufi de 
(Turcia)

D. PETR1CA

Uniunii pentru 
și președintelui

mulțumiri președintelui 
cultură fizică și sport 
federației de lupte, care au fost atît 
de amabili cu noi".

O. JACQUES CARYOTAKIS (Gre
cia), eu expansivitatea proprie meridio-

ro- 
lu-

Voivodina a cîștigat cu >—1 !
Performanta realizată de Steaua 

șie în etapa 17-a a campionatului_
gcslav cînd a învins pe Vardar cu 9-1, 
a fost reeditată ei duminica aceasta — 
în etapa 18 — însă de echipa Voivoddna 
(mult apreciată de publicul bucureștean) 
care a învins pe O.F.K. Beograd (fostul 
Beogradski) tot cu scorul de 9-1.

In generat în ultima etapă a campio
natului iugoslav au fost înregistrate 
scoruri mari care dovedesc că înaintă
rile au început să fie mult mai eficace. 
Steaua roșie . a obținut o nouă victorie 
comodă în fața echipei Radnioiki din 
Belgrad de care a dispus cu 5-1. Ze-

săli de sport, 
organizat și 
rom;nesc va

un lucru bun

nalilor, ne-a declarat: „Sini mulțumit 
că noi, reprezentanții țărilor balcanice, 
ne-atn adunat aci pentru a face o 
treabă cit mai bună. Discuțiile s-au 
purtat într-un spirit cu adevărat spor
tiv.

Am văzut stadioane și 
Totul este foarte bine 
sînt convins că sportul 
face noi p ■ grese.

Consider că s-a făcut 
prin trimiterea telegramei de protest 
C.I.O. și federației internaționale, de
oarece hotărirea C.I.O. de a se acorda 
un număr redus de medalii pentru 
lupte este nejustă. Sînt de asemenea 
mulțumit că am fost ales membru al 
comisiei balcanice în fruntea căreia 
se află președintele federației romîne, 
Mihai Mujic.

In sfîrșit consider că astfel de în
tîlniri sînt foarte utile și contribuie 
la dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și a activității sportive".

Ca și colegii săi, președintele fede
rației de atletică grea din Iugoslavia, 
MILAN ERCEGAN, ne-a mărturisit 
satisfacția sa față de reușita deplină 
a conferinței. „Competiția al cărei— 
prolog l-a constituit conferința noa
stră poate fi socotită drept una din 
?ele mai tari din lume. Spiritul cola
borării s-a ridicat la un nivel foarte 
înalt. Federației romîne i se cuvin 
mulțumiri pentru ideea conferinței și 
felul cum a organlzat-o. Imoreună cu 
federația romînă am stabilit cîteva 
principii pentru lărgirea relațiilor din
tre luptătorii noștri". 

lezniciar Zagreb <* in trecui pe Spartan 
Subotița cu 5-2. Noua promovat* ..Sptit • 
a învins pe teren propriu pe Zagreb cu 
scorul de 4-2.

Prin contrast, liderul ciasamenturm. 
Dinamo Zagreb n-a învins deoît la li
mită pe Buducnost Titograd, cu 1-0. 
Tot cu scorul de 1-0 a dispus în depla
sare șl Velej Mostar de Vardar Skopiie

In fruntea clasamentului continuă să 
fie Dinamo Zagreb cu 25 p.» urmată de 
Partizan cu 24 p., steaua roșie cu 21 p.» 
Voivodina se află pe locul 10 cu 16 p., 
Iar pe ultimul loc este Zagreb cu 11 p.

In clasamentul golgeterilor conduce 
Jerkovici (Dinamo) cu 13 goluri, urmat 
de Mfhariovici (Partizan).

Se caută un înlocuitor pentru
Edward* ...

Echipa Angliei se pregătește pentru 
prima apariție pe teren din sezonul ac
tual. O apariție semi-oficială. fiindcă 
este vorLa de formarea selecționatei 
Ligii engleze, care întilnește miercuri 
pe cea a Ligii scoțiene. Lăsînd la o 
parte problemele de terminologie, nu 
este greu de văzut că se întilnesc cele 
două naționale care peste trei luni voi 
pleca la Stockholm pentru a lua parte 
la turneul final al campionatului mon
dial.

Firește, una din întrebările care preo
cupă opinia publică sportivă este a- 
ceea de a ști ce înlocuitori va alege 
selecționerul Walter Winterbottom pen
tru Byrne. Edwards și Taylor, cei trei 
Internaționali englezi morți în acciden
tul de la Miinchen. Se pare că cel mai 
greu de înlocuit este Duncan Edwards, 
Jucătorul care corespundea cel mai bine 
Idealului imaginat de Winterbottom. A- 
cesta afirmase că fotbalistul modem 
trebuie să corespundă' calităților sinte
tizate în „cei trei S": speed (viteză — 
strength (forță) — stamina (statură). 
Desigur, este greu de găsit un nou Ed
wards pentru naționala Angliei, dar cele 
mal mari șanse de a Juca în postul de 
mijlocaș stingă le are B-arlowe de la 
West Bromwich Albion.

O altă problemă este înlocuirea Iul 
Tommy Taylor în centrul, liniei de atac. 
Aci se va recurge, probabil, la o in- 
provizație. centru trecînd Tom Flnney. 
Acesta ........
stînga) 
Preston 
zonul.

Astfel 
Angliei ........
Hopkinson (Bolton) 
Harris ;
(Blackburn).
Barlowe .
burn), Robson (W.B.A.), Flnney (Pres
ton). Havnes (Fulham), Chariton (Man
chester Un.)

Va reintra Fritz Waltei în meciul 
contra Spaniel ?

In timp ce crainicul reporter de la 
Radio Bruxelles transmitea meciul Bel 
gia—R.F. Germană, am consemnat De 
notițele noastre o știre laconică : Fritz 
Walter lipsește din reprezentativa Ger
maniei accidentale, fiind Indisponibil. 
Amănuntele, le-am aflat abia acum, cînd 
presa din străinătate dezvăluie... miste
rul. Se pare că relațiile dintre selec
ționerul Herberger și Fritz Walter nu 
sînt din cele mai bune. înainte de meci. 
Fritz Walter șl-a luat angajamentul că...

(titular pe postul de extrem 
a jucat centru în echipa sa 
North End aproape întreg se

că deocamdată reprezentativa 
ar avea următoarea înfățișare : 

Howe (W.B.A.) 
(Wolverhampton) — Clavton 

Wright (Wolverhampton)-, 
(W.B.A.> — Douglas (Black-

corespunde Ir. acest meci. (De aiUH te 
ii H. Mm ele ntectun de campionat ei a 
dovedit o puternică revenire de formă 
fiind selecționat si în lotul care se 
pregătește pentru turneul final al cam
pionatului mondial'). Herberger nu a 
fest de acord cu Walter motivând că* 
fizicul său nu poate face fată unui teren 
dificil, desfundat, preferîndu-1 în for
mație pe Kelbassa care este mai atle
tic.

întrebarea pe care și-o pun acum 
tehnicienii vest germani, inclusiv jucăto
rii, constă în faptul dacă Fritz Waiter 
va juca mîine împotriva Spaniei. Dar 
răspunsul îi va da tot Herberger, înainte 
de meciul de la Frankfurt. Dacă vor 
permite ..condițiile atmosferice* ‘ și 
terenul va fi uscat. Fritz Walter va juca 
în atac alături de Waldner, Alf. Schmidfe» 
Shăffer și Klodt.

D*e sîmbătă. echipa Spaniei (carSiu 
venit de la Paris) se află Ia Frankfurt. 
Echipa pruUatilă a fost anunțată. Inte
resant este faptul că din echipa camoi- 
oană Real Madrid, numai 4 lucători fac 
parte (fin reprezentativă : mijlo
cașii Sa.ntîsteban, Zamța și înaintașii 
Alfredo di Stefano și Gen to

De pretuttaden
prima etapă a returului campio- 
ceb o slovac de fotbal s-au înre- 
rezul țațele: Dynamo Praga-Ruda 

Brno 0-0. Spartak Sokolovo 
Tmava 0-0; Banik Os- 

Hr. Kralove 3-0; Dukla 
Kladno 6-0: Tatran 

Bratislava 1-1;
------------ - ----- Praea 2-1. In 

conduce Dukla Praga cu 
urmată de Slovan Bratislava 32

• In
natului 
eistrat 
Hvezda 
Fraga-Spartak 
trava-Soartak .... 
Pardubice-S.N.O.P. 
Presov-Ruda Hvezda 
Slovan Bratislava-Dukla 
clasament 
ss n. . ______  __________ _
p. si Spartak Sokolovo 31 o.
• A început campionatul polonez 

<Te fotbal (noi s-a schimbat formula de 
disputare).

Prima etapă' Polonia Bytom-L«chl> 
Gdnask 6-0: Stal Sosnow lec-Comik Za 
brze (camniona de anul trecut) Z-4: Bu- 
dowlane Opole-Leșia Varșovia Po
lonia Bvtom-WIsia Krakow î-0: Gwardia 
Varfsovîa-R uch Chorzow 1-1; Cracovia 
Krakow-L.K.S. Lodz 2-1.
• In cadrul pregătirilor pentru ca»- 

pionatut mondial de fotbal Argentina 
a dirous de VenezArela ev 6-1.
• Deși echipa Franței a reușit un scor 

egal în fata Spaniei: 2-2 (la Paris), to
tuși factorii de răspundere ai federa 
ției franceze de fotbal nu sînt tneâr 
ne deplin satisfăcut! de modul în care 
Joacă ,ll-le“ francez. In urma celor 
două cantonamente de la Limoees și 
Rennes se nare că echipa Franței se 
conturează după eum urmează: Abtees 
(Colonna) — Kaclhet. ZHouni. Lerond — 
penveme. Marcel — WisnlesW. Donis, 
Fontaine. Piantonl, Vincent. Rămîne de 
văzut dacă Kopa si Bonifaci — plecați 
în străinătate — care se vor alătura to
tului francez, vor fi preferați unora din 
cei <fo mai sus.
• Pentru a doua oară în acest cam

pionat echipa Real Madrid nu a putut 
învinge la San Sebastian. Aceasta pen
tru că echipa gazdă. Real Sociedad. șl-a 
Inundat terenul cu 43 de ore înainte de 
meci spre a-l face impracticabil si a 
îngreuna sarcina rapizilor înaintași din 
Mtedridl...
• Cu ocazia celei de a X-a aniversări 

a creării statului Israel, va avea loc la 
Tel-Aviv un turneu de fotbal la care 
vor participa echipele Fanta de Rto 
Brazilia) și Young Fellows (Elveția).
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