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• Cupa Campionilor Europeni 
in discuția Congresului F.I.V.B.

Luni dimineața va sosi în 
echipa feminină maghiară 
&ANZ BUDAPESTA, care

• Ganz Budapesta va juca în 
Capitală
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Returul categoriei A îa fotbal

PERSPECTIVELE ETAPEI A DOUA
lider la Tg. Mureș • Primul cuplaj

_____ ... - Aug usl” : C.C.A.-U.T.A. și Dinamo Bucu- 
rești-Știlnța Timișoara • Ultimele știri în legătură cu pregătirile 

echipelor

• Piatră de încercare pentru 
la București, pe stadionul „25

Cluburile sportive au luat
Pina nu demult, o discuție despre 

cluburile sportive nu putea să depă
șească limitele... proiectelor. Și, erau 
destul de numeroase astfel de proiecte. 
In fiecare colectiv sportiv mai mare, 
întîlneai oameni preocupați de soarta 
viitorului club sportiv, activiști care 
făceau cele mai diferite socoteli 
această temă. Existînd un astfel
interes major, era firesc ca imediat 
după apariția regulamentului clubu
lui, acțiunile pentru constituirea a- 
eestuia să fie cît mai numeroase, să

Și-au achitat 
primii cotizațiile!

Printre primele acțiuni întreprinse de 
noul consiliu al colectivului sportiv 

JMpința Caracal se numără și aceea a 
^Jlrîngerii cotizațiilor. Zilele trecute, 

63 de membri ai U.C.F.S. din cadrul 
cooperativelor de producție meșteșugă
rească „Progresul" și „Unirea meș
teșugarilor" și-au achitat cotizația. 
Printre aceștia se numără fruntași în 
muncă și activitate sportivă, ca atle
tele Eleonora Bălăican și Fiorica 
Schiopu. precum și fotbaliștii Gbeorghe 
Andrei și Viorel Cinciulescu. Exem
plul lor. urmat de un mare număr de 
sportivi ai colectivului, va avea fără 
îndoială un efect îmbucirător asupra 
dezvoltării activității sportive în co
lectivul Vomța.

Paralel cu această inițiativa, consili J1 
colectivului Voința duce o muncă per
severentă și activă de înscriere de noi 
membri in U.C.F.S.

Iată un exemplu de orientare, de 
muncă organizată, de promovare pe 
primul pian al preocupărilor a celor 
mat actuale obiective I

Gh. Donciu—corespondent

se bucure de sprijinul tuturor organe
lor. Un prim bilanț al muncii desfă
șurate pînă acum în acest domeniu de 
activitate, nu ne înfățișează însă o 
situație mulțumitoare. Și, tîteva ro- 
mentarii în legătură cu această pro
blemă ni se par deosebit de .necesare.

Pînă acum au fost constituite o se
ric de cluburi sportive ca: Dinamo 
București, Clubul sportiv Oradea, 
„Rapid" București, Știința Timișoara. 
„Metalurgia" București și un club te
ritorial la Satu Mare. S-au ținut șe
dințele de constituire și cluburile res 
pcctive se preocupă în prezent de pro
blema organizării secțiilor, pregătirea 
bugetelor etc. Să recunoaștem însă 
că inițiativele pe linia constituirii de 
cluburi sportive sînt insuficiente. Mai 
ales, dacă ne gîndim că nici organele 
locale nu au sprijinit peste tot aceste 
inițiative. Ne referim la greutățile în- 
timpinate încă la Cluj pentru consti
tuirea clubului studențesc. De aseme
nea, se pare că nu există suficient in
teres din partea organelor sindicale 
pentru înființarea clubului sportiv 
Gospodării și chiar C.F.R. din Bucu
rești.

„startul" dar
Tărăgănarea muncii 

a cluburilor sportive 
înlocuită cît mai grabnic cu o 
manentă preocupare pentru rezolvarea 
acestor sarcini, deoarece activitatea 
competițională a și început la unele 
discipline sportive, iar peste puțin 
timp, sarcinile organizatorice vor pu
tea să fie mai greu îndeplinite din 
cauza aglomerării numărului de com
petiții la zi.

Considerăm că în acțiunea de or
ganizare a cluburilor sportive, există 
și cîteva obiective imediate, conturate 
chiar de activitatea de pînă acum. 
După părerea noastră, ar fi recoman
dabil ca pe linia sindicatelor să • sc 
constituie cluburi teritoriale în orașe 
cu posibilități (exemplu Tg. Mureș), 
pe ramură de producție In București, 
pe linia U.C.E.C.O.M.-ului în Bucu
rești, Tg. Mureș, Sibiu, In marile cen
tre universitare sînt de acum așteptate 
cu nerăbdare cluburile studențești. La 
Timișoara a fost înființat un club 
sportiv, dar la Iași, de exemplu, con-

de constituire 
trebuie să fie 

per.

Etapa a doua a returului oleră 
pasionaților fotbalului un pro
gram atractiv dacă ne gîndim 

Ia jocurile de la Oradea, Orașul Sta
lin, Petroșani și Tg. Mureș precum 
și la primul cuplaj al anului 
prezintă, pe stadionul ,,23 
August" din București.

Cursa de urmărire a 
liderului. Petrolul — scă
pat Ia trei puncte distan
ță, — ca și tentativele de 
evadare din plutonul co
daș al clasamentului, des
chid perspective intere
sante acestei etape ca 

dîrzen e în întreceri și 
ca posibilități de reali
zare a unor jocuri de ca
litate mai bună, așa cum 
a promis inaugurarea re
turului. In cursul aces
tei săptămîni, echipele 
și-au axat pregătirile pe 
lipsurile constatate du
minica trecută, pe co
rectări și pe îmbunătă
țiri în joc. In ce măsură 
au reușit, urmează să 
vedem mîine. Echipele 
au posibilitatea, întîlnind 
adversari egali sau a- 
proape egali, să dea un 
examen mai concludent.

E greu de spus care 
întîlnire se anunță mai 
interesantă: aceea de la 
Oradea, unde un I.G.O. 
în revenire poate face o 
surpriză dinamoviștilor

clujeni; de 
speră să se 
greșului; de la Orașul Stalin undei 
Steagul roșa și Rapid se prezintă c«â

la Petroșani unde J ut 
reabiliteze în dauna Pro-

(Continuare in pag. 5)pe care-I

O frumoasă luptă aeriană intre centrul 
al lui Dinamo București. Ene /, și 
eternii lui rivali: portarul.

alacang 
unul dinirlf
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București 
de volei 
va sus

ține două partide în compania for
mațiilor bucureștene Dinamo (marți, 
în sala Dinamo) și M.I.G. (vineri, 
în sala I'loreasca).

O adresă sosită de la Federația In
ternațională de Volei anunță forul de 
specialitate că propunerea făcută de 
ziarul nostru cu privire la organiza
rea Cupei Campionilor Europeni va fi 
luată in discuție la viitorul Congres 
al F.I.V.B. O propunere asemănă
toare a fost făcută și de forul de spe
cialitate bulgar.

POPICE •
• Campioana Sloveniei va în
treprinde un turneu In țara 

noastră
In cursul lunii aprilie va sosi în 

țara noastră echipa masculină a clu
bului Kranj, campioana Sloveniei. 
Popicarii iugoslavi vor susține pri
mul joc la Sibiu în compania forma, 
(iei Construcții II, iar apoi vor evolua 
după toate probabilitățile la Ploești și 
București, unde vor întilni echipe din 
ucesle orașe.

(Continuare în pag. 2)

START IN PRIMA EDIȚIE 
A CROSULUI BALCANIC

ISTANBUL 21 (prin telefon de la 
redacția ziarului „Miliet"). Duminică 
va avea loc în capitala Turciei, ta 
Ankara, prima ediție a unei mari și 
importante competiții atletice: crosul 
balcanic. Opinia publică sportivă din 
Turcia manifestă an deosebit interes 
in jurul acestei întreceri și nimeni na 
se îndoiește că ea va intra in tradi
ția sportului balcanic.

Organizatorii au primit înscrierea 
echipelor Bulgariei. Iugoslaviei, Ro- 
miniei și bineînțeles a țării gazdă. 
Pînă în prezent au sosit la locul des
fășurării crosului toate echipele, ea 
excepția formației Iugoslaviei aștep
tată pentru sîmbătă dimineața. To
tuși. doi dintre atleții iugoslavi au 
ajuns la Ankara înaintea colegilor 
lor. Este vorba de Franjo Mihalici — 
favoritul nr. 1 al întrecerii — și Sie-

van Pavlovici. Echipa Bulgariei ardț 
în fruntea ei pe cunoscutul foiidist 
Dimitar Vucikov. campion baloanM, 
la 10.000 m. in 1956, iar cea a Tur* 
ciei pe Cahit Onel, cunoscut publi* 
ctdui bucureștean de la întrecerile în* 
ternaționale din 1957.

Echipa Rominiei, alcătuită din O* 
Grecescu. V. Veiss. T. Strzelbisckl^, 
V. Pop, I. Pricop și I. Veliciu. a so
sit la Ankara in cursul zilei de joi. 
iar vineri dimineață fondiștii rom ini 
au făcui un ușor antrenament de acar* 
modare.

Unele aspecte ale muncii de educație a sportivilor
Se vorbește mult, în ultima vreme, 

despre educația sportivilor. Lucrul este 
firesc, căci activitatea sportivă, fie ea 
de masă sau de performanță, are în 
regimul nostru democrat-popular toc
mai scopul de a contribui la for
marea unui om sănătos, dezvoltat 
multilateral, educat în spiritul dragos
tei de patrie și al internaționalismu
lui proletar. Acest lucru este exprimat 
cu deosebită claritate și în regulamen
tul de organizare a colectivului spor
tiv care în capitolul l — Scopul, la 
pct. c. prevede tex
tual : „Să contri
buie la educarea 

membrilor săi, în 
spiritul dragostei 
și devotamentului 
față de patria noastră, in spiritul fră
ției poporului romin și al naționalită
ților conlocuitoare și a luptei active 
pentru pace și socialism". Același 
lucru, cu mici deosebiri în formulare, 
este prevăzut și în regulamentul de or
ganizare și funcționare a clubului
sportiv la capitolul I pct. b.

Dar, ori de cîte ori vine vorba des
pre educația sportivilor, majoritatea 
activiștilor se gîndesc de îndată Ia con
ferințe, lozinci sau în cel mai bun caz 
la vizionarea în comun a unor spec
tacole. Fără îndoială că și conferințele.

Cînd scriu aceste rînduri, parcă 
văd aevea ochii activiștilor în cauză 
deschiși mari, a mirare, care par a 
spune: „Dar ce oare să mai facem?" 
Așteptînd ca ei să dea răspunsul, 
unii mai pricepuți vor adăuga: să a- 
jutăm pe antrenor, căci acesta are 
un mare roi în munca de educare a 
sportivilor. Da, este drept. Și acest 
lucru este bun căci un antrenor pri
cepu^ cu dragoste de meseria sa, 
este m primul rînd un bun educator. 
Și înainte de orice, contează în ac-

PROBLEME ACTUALE

și lozincile, și vizionarea spectacole
lor își au rostul lor. Dar chiar dacă 
s-ar face toate acestea — și ar fi 
bine să facă — încă nu s-ar face 
tot ce trebuie.

tivitatea sa exemplul 
chiar dacă am ajuta 
în nobila si difici!a-i muncă, tot 
neam îndeplini decît 
sarcinile ce ne revin în 
muncii educative.

Atunci, despre ce este vorba? Este 
vorba tocmai de unul dintre cei mai 
importanți factori educativi și anume 
despre ceea ce este cunoscut în de- 
obște, sub denumirea de: „influența 
mediului". Mediul în care trăiește un 
om și mai ales un tînăr care are o 
receptivitate deosebită, nefilnd încă 
format, are o influență nemijlocită 
și sub cele mai diferite forme asupra 
dezvoltării sale psihice, morale și in
telectuale.

personal. Dar 
și pe antrenor 

nu 
o parte din 

domeniul

Un tînăr sportiv suportă (în ra
port cu vîrsta) influența mediului de 
acasă (din familie) și din cartier; de 
la școală sau de la locul de produc
ție; de Ia echipa, secția sau colectivul 
sportiv unde activează. Această in
fluență care se face puternic simțită, 
uneori pe căi greu de observat, este 
determinantă. Iată de ce trebuie ținut 
bine seama de influența pe care spor
tivul o suportă din partea mediului I

In ce privește vîrsta mai fragedă 
(a copilăriei și a primilor ani de 

adolescență) lucru
rile sînt mai sim
ple, căci viitorul 
sportiv are în țara 
noastră 
bune de

și în școală 
necesare 

Dacă 
dintre

se va interesa

condiții 
educare.

cît
u- 

an- 
mem-

Atît în familie 
există posibilitățile 
nei bune educații, 
trenorul sau unul 
brii consiliului secției
în mod regulat de felul cum se com
portă elevul său Ia școală sau acasă, 
va contribui ca acesta să se poarte 
din ce în ce mai bine și va ajuta 
astfel procesului de bună educare a 
tineretului.

Mai anevoios este să cunoști in
fluența străzii, a cartierului. Prietenii 
de joacă, nivelul și preocupările aces
tora, reprezintă un factor care trebuie

Intrată in tradiția marilor săr
bători ale tineretului, Săptămjna

A început 
Sâptămîna Mondială 
a Tineretului

ȚICU SIMION

in fiecare an, între 21—28 mar
tie, tineretul progresist din întrea
ga lume sărbătorește Săptămina 
Mondială a Tineretului.

Mondială a Tineretului constituie 
pentru tânăra generație a patriei 
noastre un fericit prilej de a-și ex
prima din nou voința de a apăra 
pacea, de a lupta pentru rezolvarea 
tuturor problemelor litigioase in 
mod pașnic, pe calea tratativelor 
și pentru îndepărtarea pericolului 
unui război termo-nuclear.

Biroul Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor — 
organizație afiliată la F.M.D.T. — 
a stabilit programul acțiunilor ce 
vor avea loc în cadrul săptămânii 
de la 21 la 28 martie. Astfel, vor 
fi organizate: „ziua consacrată 
luptei pentru pace, pentru interzi
cerea armelor nucleare", „ziua so
lidarității cu tineretul din colonii 
și țările dependente", „ziua tinere
lor fete“, „ziua tehnicii și a știin- 

1 țel" etc. Două dintre zilele Săptă
mânii Mondiale a Tineretului inte
resează în mod deosebit pe sporti
vii noștri. Este vorba despre 23 
martie — în care, în cadrul muncii 

(voluntare, ei vor putea să amena
jeze noi baze sportive simple — și 

128 martie, ziua închiderii Săptă- 
mînii, în care vor avea loc nu
meroase manifestări culturale, ar
tistice și sportive.

(Continuare in pag. 2)



Regulamentul crosului de masă
‘ " "--------- H

Două noi documentare sportive
„Să întîmpinăm 1 Mai 1958

,, Crosul de masă , SA 
i'ie manifestare a dragostei . 
«•lături de toți ceilalți oameni ai muncii 
■îarea sărbătoare a proletariatului internațional.

De asemenea, crosul de masă „SA 
INTIMPINAM 1 MAI" are ca scop 

'popularizarea alergărilor pe teren 
variat, desemnarea celor mai buni a- 
îergători de cros, neclasificați, pe 
:colective și trecerea normelor GMA 
ta această probă.

INTIMPINAM 1 MAI" constituie un mijloc 
și entuziasmului cu care masele de sportivi, 

'i din patria noastră, întîmpină

anula) Seniori (cei născuți în
1938 și mai înainte) 1000 m.

b) Senioare (cele născute în 
1938 și mai înainte) 500 m.

c) Juniori (cei născuți în
1939 -40-41—42) 1000 m.

d) Junioare (cele născute în 
1939—40—41—42) 500 m.

Vîrstă va fi dovedi’.ă prin acte o- 
ficiale (buletin de identitate saj 
certificat de naș’ere) la înscrierea 
In concurs.

Ordinea de desfășurare și progra
mul vor fi stabilite de colectiv».

anul

anii

anii

STABILIREA REZULTATELOR
Se vor tace numai clasamente in

dividuale, la fiecare probă și cate
gorie de vîrstă.

Vor fi descalificați concurenții care 
nu trec pe la toate posturile de con
trol și cei care împiedică prin orice 
mijloc întrecerea regulamentară a 
participanților.

Rezultatele oficiale nu se vor a- 
nunța declt după verificarea listelor 
de la posturile de control.

ORGANIZAREA :

• Crosul de masă „Să intimpinăn 
1 Mai" se organizează iîntr-o sin
gură etapă în ziua de 27 aprilie 
Î958 de către fiecare colectiv spor
tiv a n intr’nr’nderf instituții, GAS. 
SMT, GAG, Cămine culturale, colec
tive sco’are. studențești si militare 
pentru următoarele categorii de vîrstă 
ți distanțe :

TERMEN DE ÎNSCRIERE

PARTICIPANT!

Cluburile sportive
(Urmare din

Mituirea lui întîrzie. ___,___ ____
tui club trebuie privită cu toată im- 
•portaoța de către organele locale cu 
*tît mai mult cu cît în prima perioadă 
•e pare că va fi singurul club spor
tiv din Moldova. In legătură cu si
tuația cluburilor moldovene sugerăm 
constituirea unui club Dinamo la Ba. 
•ău care ar contribui efectiv la dez
voltarea sportului de performanță din 
•ceasta parte a țării.

In marea majoritate a cazurilor, e- 
Jtistă întrunite toate condițiile necesa
re pentru a se trece de îndată la 

'constituiri-. Bineînțeles, aceasta tre
buie făcută deocamdată cu avizul or
ganelor locale și cu aprobarea U.C.F.S. 
In orice caz, să nu se uite că pentru 
organizarea unui club nu este sufi
cientă numai... dorința unor colective, 
ei. în primul rînd, existența acestor 
factori: bază materială, cadre tehnice 
corespunzătoare, posibilitatea de a se 
înființa minimum trei secții de perfor
manță pe ramură de sport

pag- O 
înființarea aces-

La crosul de masă „Să întîmpinăm 
1 Mai“ pot participa toți tinerii, cu 
excepția sportivilor clasificați. Un 
concurent nu poate participa decît 
la categoria de vîrstă respectivă, cu 
excepția juniorilor (junioarelor) de 
17—19 ani, care cu avizul medicului 
pot participa la seniori (senioare).

Vizita medicală este obligatorie 
pentru toți participanții. aceștia tre
buind să facă dovada efectuării ei la 
înscrierea în concurs-

De admiterea la concurs a concu- 
renților, neexaminați medical, răspund 
consiliile colectivelor sportive, care 
vor trebui să ia toate măsurile pentru 
organizarea serviciului medical îna
inte și în timpul concursului.

înscrierile se vor face p’nă Ia 
data de 25 aprilie 1958 la comite
tele de organizare ce vor lua ființă 
în acest scod pe lingă fiecare colec
tiv sportiv. Se vor folosi foi de con
curs tip G'MA pe categorii de vîrstă 
șl probe.

TITLURI ȘI PREMII
Primii clasați la fiecare probă vor 

fi declarați campioni ai crosului de 
masă „Să întîmpinăm 1 Mai 1958“ pe 
colectivul respectiv.

Se recomandă organizatorilor să o- 
fere premii în echipamente sportive, 
după posibilități, primilor clasați la 
fiecare categorie de vîrstă și sex.

U.C.F.S va oferi cuna ..CROSUL 
SA INTIMPINAM 1 MAI" regiunii 
care va realiza cea mai bună parti
cipare, proporțională cu numărul 
populației din regiune.

U.C.F.S. regiona’e șt raionale vor 
oferi dună același criteriu cupe ra
ionului și respectiv colectivului oare 
va realiza cea mai mare participare.

La scurtă (vreme după apariția 
celor două interesante retrospecti
ve cinematografice ale anului spor
tiv 1957, studioul „Alexandru Sa
bia" oferă cinefililor încă i două pro
ducții de scurt metraj 
sportive. Este 
„SPORTUL IN 
documentarul 
CORD". Ca și 
vul aparatului 
redă în imagini sugestive fapte și iuat cu brio, ca și atunci cind in- 
întimplări din clocotitoarea viață a vinge pe planșă. Așteptăm cu i*-' 
stadioanelor. teres viitoarele ediții ale jurnalului

„Sportul in imagini", cu conv npe- 
rea că actualul său profil, mult mai 
apropiat de cerințele și realitățile 
vieții sportive, ii va permite o per
manentă ascensiune calitativă.

In „Istoria unui record" (scena
riu și regia: N. Blidaru. text: R. 
Vilara), ne este prezentată poves
tea deosebit de interesantă a evo
luției recordului in proba de 5.000 
metri. Folosind nu numai documen
te cinematografice, dar și fotogra
fii, caricaturi și extrase din presa 
vremii, documentarul ne înfățișează 
pasionanta luptă a celor mai fai
moși fondiști ai lumii, de ia 
mainen la Vladimir Kuț, 
parcurgerea clasicii distanțe 
timp cît mai scurt. Asistăm 
rea întrecere de la București, în 
care s-a relevat pentru prima oară 
tînărul alergător sovietic Vladimir 
Kuț, la disputele acestuia cu Emil 
Zatopek, Gordon Pirie, Chris Cbata- 
way și a’.ți mari alergători, la dife
ritele episoade ale acestei înverșu
nate lupte pentru doborîrea recor
dului mondial. Plecăm de ia acest 
film sportiv de scurt metraj 
convingerea că nu există o 
a performanței sportive, că 
nele" recordurilor sint determinate 
de talentul și pregătirea sportivilor.

pe teme 
vorba de jurnalul 

IMAGINI" nr. 1 și de 
„ISTORIA UNUI RE- 
în alte dăți, obiecti- 
de luat vederi ne

Jurnalul de actualități sportive ni 
se prezintă de astă-dată intr-o for
mă nouă, cu schimbări de conținut 
care reflectă însuși revirimentul in
tervenit în mișcarea noastră spor
tivă, ca urmare a reorganizării. In
tr-adevăr, renunțind la prezentarea 
exclusivă a compet'țiilor de perfor
manță, regizorii N. Blidaru și E. 
Szekler au îmbinat cele două la
turi ale activității sportive : sportul 
de masă și cel de performanță. Re
zultatul a fost realizarea unui jur
nal interesant din toate punctele de 
vedere: vioi, atractiv și variat. Ală
turi de imaginile din marea între
cere internațională de schi „Cupa 
Speranțelor", pe ecran se perindă 
aspecte din Spartachiada de iarnă 
a tineretului și de la centrul de 
antrenament de judo, precum și un 
reușit montaj din viața sportivă a 
Clujului. îndeosebi, acest capitol.

După remizele cu Ciocîltea si Mititelu

Radovici continuă să fie lider 
în turneul de șah de la Sinaia

întrecere la 
toți șahiștii

Turneul de la Sinaia, 
care iau parte aproape 
noștri fruntași, se apropie de sfîrșit. 
Mai sînt patru runde și vom cunoaște 
pe cîștigătorul din acest an al cupei 
challenge „Ștefan Szabo". Pînă acum.

La 1 aprilie 1958 încep concursurile 
pentru insigna de „ Atlet școlar

Prin ordinal M.I.C. nr. 681 din 1 
martie 1958 a fost aprobat Regula
mentul insignei de „ATLET ȘCOLAR", 
eare intra in vigoare la 1 aprilie 1958.

Insigna de atlet școlar are trei grade, 
bronz, argint și aur. Insigna poate ti 
abținută prin îndeplinirea normei»! 

prevăzute pentru fiecare grad în parte, 
de către elevii din școlile de cultură 
generală, pedagogice și profesionale 
Care au vîrstă între 14 și 18 ani. Per
formanțele pentru obținerea insignei 
trebuie realizate în cadrul concursuri- 
fer oficiale, conduse de arbitri' cali
ficați, în prezența membrilor comisiei 
locale de atletism care contrasemnează 
rezultatele. Elevii care au realizat ana 
din normele cerute pentru insignă de 
latlet școlar vor primi o dată cu insigna 
ți un brevet pe baza căruia vor avea

dreptul să poarte insigna. Dacă un 
elev reușește să realizeze două sau trei 
norme din același grad el va primi o 
singură insignă, insignele de bronz vor 
tf eliberate de către secțiile de învă- 
țămînt și cultură raionale sau orășe
nești la cel tîrziu 10 zile de Ia trecerea 
normei, cele de argint de către secțiile 
respective regionale la cel tîrziu 20 de 
zile, iar cele de aur de Ministerul In- 
vâțămintului și Culturii la cel tîrziu 
30 de zile de la trecerea normei.

Alăturat publicăm tabelul normelor 
pentru cele trei grade ale insignei de 
atlet școlar. Elevi! Citiți cu atenție 
normele! Pregătiți-vâ, sub îndrumarea 
prolesorilor de educație tizică, pentru 
a vă mîndri cit mai curînd cu insigna 
de „ATLET ȘCOLAR"!

cel mai aproape de victorie continuă 
să fie tînărul maestru Corvin Rado
vici, care cu 8 puncte acumulate în 
cele 11 runde își menține locul frun
taș. Beneficiind de același start pu
ternic, cu care ne obișnuise și pînă 
acum, Radovici — care în runda a 
7-a totaliza 6 puncte — pare să gă
sească resurse de rezistență și în fi
nișul concursului. Intr-adevăr, con
fruntările directe cu urmăritorii săi 
cei mai apropiați — Mititelu și Cio
cîltea — n-au fost decise în favoarea 
acestora, partidele terminîndu-se re
miză. Acum, Radovici păstrează 1 
punct avans față de Mititelu, dar este 
probabil că Ciocîltea se va apropia la 
o jumătate de punct, deoarece are 
6'/j p. și o partidă întreruptă cu a- 
vantaj la Ghițescu.

Pînă acum Radovici și Ciocîltea 
sînt neînvinși în concurs și cu aceeași 
performanță se poate mîndri și Pavlov 
(,6’/2 p.). Tot 6*/2 puncte are și Stan-

cin, după care urinează în 
Ghițescu 5’/2 (1), Reicher, 
Szabo 5‘/2 etc.

După cum ne transmite 
dental nostru V. Zbarcea, 
furnizat pînă acutn o serie 
de bun nivel tehnic. Chiar 
a II-a Hafic l-a întrecut 
lescu ftitr-o partidă deosebit de fru
moasă.

Firește, este foarte interesant de a- 
preciat șansa pe care o au fruntașii 
clasamentului în confruntările care 
mai urmează. Va putea Radovici sâ-și 
mențină primul loc? Credem că răs
punsul ni-1 vor da în special ultimele 
trei partide pe care acesta le mai arc 
de susținut, cil Reicher, Pavlov și G. 
Alexandrescu. Importantă este și par
tida Ciocîltea — Mititelu din runda 
a 12-a, ca și cea dintre Pavlov și Mi
titelu din ultima rundă.

clasament: 
Negrea și

corespon- 
turneul a 

de partide 
în runda 

pe Crețu-

(Rd. V.)

Normele insignei de „Atlet școlar"
P R0 B A fi A / E T / F f T E

BRONZ ARGINT AUR BRONZ ARGINT AUR
100 m 12.9 11,8 11.9 19.2 15.6 12,3
200 m 26.0 29.5 25,4 50,5 28.8 27,0
GOOtn 58.2 55.0 52.5 - -
500m. - - - 1 55.0 1=25,0 1:20.0
800m. 2 18.0 2-09.0 2 02,0 - - -
1500 m 9-92.0 9-27.0 9:15.0 - — -
80 mg. - — L5.0 1A.0 12.8
90 mg. 150 15.8 - — —
110 m 9 - 16,5 - -* -
LUNGIME 5,50m 6.10m. 6,50m. A.50m 9.70m. 5.10 m.
înălțime 1.52m 1,65m 1,75m 1.50m. 1.35tn 1/t5m.
PRĂJINĂ 2.50m 2,90 m. 5,50m. — — —
TRIPLU SALT 11.0Om 12,30m. 13.00m - — —
GREUTATE 4 A'g. - — — 8,50m 9.80m 11,20m.
GREUTATE 5 Rg 11,00m. 15,00m. 19.50m — — -
GREUTATE 6 Kg. - — 15.20m. •- — -
GREUTATE 7.250Rg. — — 12.50m - — —
DISC 1 Kg - — — 2G.OOm. 50,00m. 36.00m.
DISC 1.5 Rg. 50.00m 55.00m. A2.00m — •r-x —
DISC 2 Kg - — 56,00m - — —
SULIȚA 0.6 Kg 58.00m. 95,00 m 55.00m 25,00m 29,00m 35,00m
SULIȚĂ 0.8 Rg. — — 50.00m - — —
CIOCAN 5 Kg 30.00m 55.00 95.00m. - —

-CIOCAN 7.250 Lis, l — ,.aî I 90.00m — —

consacrat sportivilor clujeni, ni s-a 
părut cel mai izbutit. Meritul regi
zorilor și al operatorului W. Gold- 
graber constă in varietatea ..instan
taneelor", ca și in plasticitatea ima
ginii. Avem prilejul să facem cu
noștință cu activitatea colectivului 
sportiv al uzinelor „Ianoș Herbak", 
să pătrundem in intimitatea cămi
nului lui Ion Moina, pentru a-1 ur
mări apoi în activitatea sa profe
sională și obștească, s-o vedem De 
Olga Orban, talentata scrimeră. la 
fel de fericită pentru un examen

Kohle- 
pentru 
intr-un 
la ma-

A. G.

Rockistii «e la C.FJt- si Di
namo sînt neliniștiți ei ecfeipa 
Viforul se apropie amenințător 
in clasament :

Neîncetat, fac fețe-fețe
Și un fior adine ii scurmă. 
Păi ce. se poate să nu-n ghete 
Cind vine... Viforul din urmă?

Jucătorii de Ia Jiul Petroșani 
au șutat rareori la poarta echi
pei Rapid :

spectatori severiUrtii
Și-au șoptit: — De necrezut! 
Dumnealor, deși mineri.
Nu au fost de Iqc in... șut!

V. D. POPA

Unele aspecte ale muncii de educație a sportivilor
(Urmare din pag. 1) 

avut în vedere. Firește, antrenorul 
trebuie să-i cunoască pe acești prie
teni, să se edifice asupra felului cum 
ei îl influențează pe tînărul în cauză. 
Ulterior se pot lua măsuri din timp 
pentru atenuarea influenței negative 
a celor răi sau chiar la smulgerea tî- 
nărului de sub o atare influență.

Un exemplu pozitiv îl reprezintă 
în această privință vechiul activist 
voluntar Șendruțiu d.n Cluj, care 
împrietenindu-se cu copiii pe care îi 
cunoaște chiar de la joaca lor din 
mahala, îi atrage într-o activitate 
sportivă regulată și printr-o muncă 
îndelungată și pricepută de atentă e- 
ducare, face dintre cei mai mulți ju
niori de valoare.

Cu totul neglijat, 
tindeni, este aportul 
da în buna - educare
mediul în care el trăiește la locul săli 
de muncă. Și aceasta este o lipsă, 
cu atît mai mare cu cît 
noaște — în genere — 
factorului muncă în viața 
normal. Dacă la locul său
sportivul (tînăr sau mai vîrstnic) va 
fi ajutat să 
fesie, va fi 
constructive 
cate, el se 
din acest
se va strădui să-i facă cinste 
comportarea sa în întrecerile sportive. 
Dacă însă, așa cum se întîmplă de 
obicei, tovarășii săi de muncă, vor

aproape pretu- 
pe care-1 poate 

a sportivului

oricine cu- 
importanța 

unui om 
de muncă,

se perfecționeze în pro- 
stimulat, atît prin critici 
cît și prin laude justifi- 
va simți ca făcînd parte 
colectiv de muncă și 

prin

vedeta, și 
vadă ’ de 

îi 
rău serviciu, dezvoltînd 

pro- 
de 

toate, 'sporffuu și că munca este doar 
un lucru formai, de dragul.,, necesi
tății de a fi încadrat undeva în pro
ducție.

Nu trebuie să fie neglijată nici ma
rea posibilitate de influențare a to
varășilor de muncă asupra compor
tării sportivului chiar și în întrecerile 
la care ia parte. Ne amintim de o 
acțiune deosebit de interesantă pe 
care am constatat-o, în urmă cu cîți- 
va ani, la Sibiu. La uzinele „Inde
pendența" (mi se pare) la intrarea 
în curtea uzinelor, pe lîngă alte 
tablouri și pancarte se afla și una 
pe care putem s-o denumim „Critica 
publică a comportării sportivilor". 
Pe acest tablou, în dreptul numelui 
fiecărui component al echipei de fot
bal ,volei etc. era trecut un califica
tiv în fiecare rubrică: comportarea 
din punct de vedere tehnic, moral etc. 
Nu trebuie pledat prea mult 
a convinge pe oricine cît de 
este efectul educativ al unei 
de critici publice la care este 
un tînăr sportiv.

Exemplul acesta este firește 
dar cu el nu se epuizează posibilită
țile de folosire a tovarășilor de 
locul de muncă al sportivului 
munca de educare a acestuia. Ar 
chiar atît de greu, de pildă, ca

vedea în el doar sportivul, 
vor tolera ca el să nu-și 
treabă, să se țină numai de șuete, 
vor face un 
în mintea sportivului concepția 
fund greșită că el este înainte

pentru 
mare 
astfel 
supus

bunt

la 
In 
fi 
la

anumite ședințe de analiză a activi
tății sportivilor sau a comportării 
lor, să fie invitați și tovară'i din 
fabrica sau biroul unde lucrează 
sportivii în cauză? Este firesc că față 
de aceștia sportivul vinovat de vreo 
abatere de la disciplină sau de orice 
fel să se simtă mai rău și să 
seama de criEca ce i se aduce.

De asemenea, antrenorul său 
membru din consiliul secției, 
bine să ia contact în mod regulat cu 
tovarășii din conducerea unității 
unde muncește sportivul lor. pentru 
a cunoaște comportarea acestuia.

Se știe că mai peste tot, se obiș
nuiesc ședințe de analiză după o 
întîlnire sau o acțiune oarecare. A- 
cum, după ce se vor pune în aplica-' 
re prevederile regulamentului de or
ganizare a clubului sportiv, privind 
membrii susținători, ar fi foarte bine 
ca la atari ședințe să fie invitat 
un număr dintre aceștia, oameni ai 
autoritate și prestigiu, al căror cit-' 
vînt critic poate avea o deosebită 
greutate. In general, aportul membri
lor susținători nu trebuie limitat lă 
sprijinul financiar. Ei pot fi părtași 
în bună măsură și ta procesul muncii 
educative a sportivilor.

Firește că cele amintite 
articol, nu trebuie interpretate 
rețetă universală. Ele reprezintă 
cîteva sugestii care pot fi cu 
ranță completate de acei care au ex
periență în acest important domeniu 
al activității sportive.

țină

un
este

in acest 
ca o 
doar 
sigu-



Ne scriu corespondenții

Colea 
C. E- 
fizică

• De curînd a luat ființă Ia Iași 
cabinetul tehnic sportiv în cadrul că
ruia activează o serie de tehnicieni 
binecunoscuji ca: antrenorii 
Vîlcov (președinte), T. Baloș, 
hache, profesorii de educație 
AI. Merică, Alice Luca și alții.

Pentru începutul activității, au fost 
prevăzute două referate: unul ținut de 
prof. Gh. Teșu, despre planificarea 
muncii antrenorilor, iar altul privind 
pregătirea fizică generală a sportivi
lor la atletism (prof. AL Merică). 
După modul în care s-a pornit la lu
cru sînt de așteptat roade frumoase 
în cadrul activității acestui cabinet

C. Adumitresei

trena și întrece pe acest mult așteptat 
stadion.

Dar..., din păcate există un dar, 
bucuria făgărășenilor s-a transformat 
într o mîhaire fără seamăn. Și 
iată de te. Ritmul lucrărilor a scăzut 
din ce în ce mai mult, viața pe șantier 
abia mai pulsează și, după cît se 
pare, construcția stadionului tinde să 
devină un fel de basm cu 
roșu—

Valentin

cocoșul

Lazăr

Criteriul Mondial, o nouă ocaz'e 
de afirmare pentru scrima noastră

Exact cu două săptămini inain ted declanșării disputelor din a IX-a 
ediție a Criteriului Mondial de scrimă, in sala de antrenament a se'ecționa- 
biliior noștri răsună ariile operetei Sil cin. Fiecare iși face incălzirea fre- 
donlnd una din melodiile care l-a captivai cu o seară inainie in sala Tea
trului de operă și balet. Printre cei mai entuziaști se află Olga Orban, 
cucerită de vitalitatea și prospețimea cu care sexagenara Hanna Honiy 
interpretase rolul contesei din celebra operetă. Muzică, veselie, optimism! 
Premizele viitorului succes al reprezentanților noștri in apropiatul Criteriu 
Mondial.

• Mare bucurie ia euprins pe spor
tivii din Făgăraș, constatînd că lu
crările pentru terminarea singurului 
stadion din parcul orașului au fost 
reluate. Trecerea lucrărilor în seama 
Grupului 504 Construcții, timpul deo
sebit de favorabil din lunile ianuarie 
și februarie, lăsau să se creadă câ, 
o dată cu începerea noului sezon com
petițional, sportivii se vor putea an-

• In dorința de a contribui 
mai bună pregătire a fotbaliștilor 
vederea apropiatei reluări a activității 
competiționale, comisia raională de 
specialitate din Zalău a inițiat o in
teresantă competiție de pregătire 
a returului campionatului regional, 
dotată cu „Cupa Sălajului".

La această întrecere, care se află 
în plină desfășurare, participă urmă
toarele echipe: C.S. Zalău, Măgura- 
Șimleu, Minerul-Sărmășag și Some- 
șul-Jibou.

la o cît 
in

T. Georgescu

De la această temă am pornit dis
cuția cu „interpreta" noastra principală 
în proba de floretă fete. Oiga Orban, 
participantă la ultimele trei ediții 
al« Criteriului Mondial (Budapesta, 
Luxemburg și Varșovia),

— Peste două săptămini începe 
Criteriul (discuția am purtat-o 
ieri). Ce crezi că vom culege 
din această primă 
mondială de scrimă 
găzduim?

— Cred într-un succes, 
de vedere organizatoric, 
întotdeauna ne-am îngrijit de reușita 
concursurilor; din punct de vedere 
competițional, pentru că găzduim o 
întrecere care seamănă ca două pică-

turi de apă cu un veritabil campio
nat mondial de seniori; din punct de 
vedere al rezultatelor, pentru că se- 
lecționabilii noștri se prezintă parcă 
mai bine ca oricînd.

toți. La floretă fete, 
za și ambițioasa Rejto 
cucerească titlul pentru a treia oară 
consecutiv. Are șanse, după părerea 
mea, chiar mai multe decît campioa
na mondială de senioare Alexandra 
Zabelina. Mai contează în luptă, A- 
goston (L'ng.), Pawlowska (Pol.), 
Ommerborn (R.F.G.), Borto’otti (I- 
talia) și— mai știi de unde sare ie
purele? In orice caz. noi avem cîteva 
victorii asupra acestor favorite. In 
plus, Marica (n.r.: este vorba de 
Lutzki) și Văii (n.r.: este vorba de

calma, dîr- 
va încerca să

competiție 
pe care o

Din punct 
pentru că

— Poți 
loric cete 
cuprinse în

Ierarhiza va- 
patru probe 
Criteriu ?

că cea

După ce ne-a vorbit despre o serie de lucruri interesante, Nicolae Drag- 
hea, salariat la combinatul „Casa Scînteii", pe care l-am întîlnit zilele 
trecute, ne-a rugat să vizităm un nou complex sportiv. Un fapt obișnuit
pentru noi, care ne-am deprins să auzim destul de des asemenea vești.
Totuși, am primit cu dragă inimă in vitația pentru că, desigur, ia baza
acestor construcții stă truda unor oa meni entuziaști.

A doua zi, dis-de-dimineață, âm 
pornit către combinatul poligrafic 

„Căsa Scînteii".
Proiectul arhitectului Gh. Doju
Cel care nu a mai străbătut cam de 

țin an aceste locțiri va face o plăcută
^konstatai.fe: în șpatele impunătorului 
^țalat al culturii îți apare conturul unui

de atletism să fie date îrr folosința la 
1 Mai. Astfel, echipa permanentă con
dusă de Gh. Căpitanii, va fi întărită 
cu sportivi. Startul în întrecerea pentru 
realizarea angajamentului l-au luaf ci
cliștii, în frunte cjl antrenorul lor Con
stantin Simionescu, maestra sportului 
Maria Bisac, ■ fostul campion de ciclo-

Și eu să nu fiu gata?" Tcate instala
țiile se reconstruiesc, inclusiv poligo
nul, unde va fi montat și un aparat 
electric pentru manipularea țintelor.

★
Ce am mai putea relata din cele ce 

am văzut? Să ne oprim, la parterul, 
combinatului, fa sala cu o lungime de

— Cred 
aprigă dispută va fi 
floretă băieți. Urmează 
proba mea, apoi spada 
și sabia, adică exact or
dinea probelor în cele 
patru zile de concurs: 
4—7 aprilie. La sabie. 

David și Horvath. doi 
dintre trăgătorii maghiari, 
iar la spadă, unde polo
nezul Wojciechowskv și 
elegantul Saccaro, păs
trează principalele auiuri 
în cucerirea titlurilor. In 
schimb, la florete lupta 
este perfect deschisă.

— Totuși și la florete 
sînt cîțiva favoriți!

clădire .situatei lingă 
care sportivii iși vor

complexul „Casa Scinteii", va fi ame- 
putea continua pregătirile și in zilele

peste 60 m. și laf.ă de aproape 15 m. 
unde în curînd va fi instalat clubul 
cultural-sportiv; la arena de popice cu 
două piste care va fi construită anul 
viitor; să vă amiptim de cele 14 com
petiții interne dotate cu premii în ma
teriale sportive și de hotărirea consiliu
lui colectivului de a înființa 12 noi 
secții pe ramură de sport, dintre care 
cele de atletism, popice și tenis de masă 
au și început să prindă viată. Am 
plecat cu convipgerea că tinerii și 
vîrstnicii de aici vor putea practica 
sportul preferat în bune condițiuni. 
N-am regretat de loc că am răspuns 
invitației amicului nostru...

TR. 1OANIȚESCU

— Da, Rumin jl Osi
pov (U.R.S.Ș.). .Schmidt 
fB-EflA- Kamuthi
(Ungaria) sînt avanta

jați de calculul hîriiei. 
Păstrez o rezervă pînă 
voi cunoaște lotul fran
cez. De asemenea nu-i
cunosc pe trăgătorii 
italieni, căci toți sînt
noi. Dar știind că în Italia scrima
este de valoare socotesc că și a-
cești necunoscut vor avea un cuvînt 
greu de spus. Terțetul nostru (n.r.: 
Mureșanu, Csipler, Poenaru) va con
ta în lupta din finală. Cred că doi din 
ei pot fi finaliști, Poate chiar

OLGA ORBAN

Luttman) merg foarte bine, așa că și 
noi avem pretenții.

— Să considerăm această pro*- 
cizare ca un angajament?

— „Dacă vreți !“
(r. i.) |

100 întreprinderi și cooperative produc material 
și echipament sportiv!

In această 
•najată sala in 

friguroase.

noti stadion, cu
teren de fotbal împrejmuit cu gard de 
sîrmă, proaspăt vopsit în culoarea ga 
zonului. După această primă consta.- 
tare, am discutat tot timpul „la vii
tor"’ „Pe această porțiune; ne expli
că arhitectul Gh. Doju care este și pre
ședinte al secției de tenis de cîmp. se 
vor amenaja două terenuri de încălzire 
ce vor putea fi folosite și pentru hand
bal redus. In partea cealaltă am pro
iectat terenul de fotbal nr. 2, iar aici 
se va ridica o cpbană utilată cu ves
tiare, magazie de materiale, sală de 
ședințe, diferite ateliere, grupuri 
sanitare și un bufet. Terenul central 
va fi împrejmuit cu tribune V 
rral prefabricat Sperăm că 1 
să inaugurăm noua bază

Maria Bisac și ceilalți i 
au altă părere—

Intr-c ședință de colectiv, sportivii 
ău hotărît ca terejiul de fotbal și pista

pistă de atletism și cu

din mate? 
la 1 iulie 
sportivă".
sportivi

cros Ion Moraru etc., care au descărcat 
primele șapte vagqpne de zgură din 
cele 16 cît necesită amenajarea pistei. 
Au urmat apoi fotbaliștii, handbaliștii, 
voleibaliștii... Tov. I. Badea, secretarul 
organizației de bâză U.T.M. ne-a spus 
că zilnic vor veni la muncă voluntară 
20 tineri și tinere, iar duminica 40 ute- 
miști. Față de entuziasmul acestor 
sportivi credem ță și arhitectul Doju 
își va modifica proiectele.

Preocupările lui „nea Radu"
Peste drum de combinat pe malul 

lacului Băneasa, șe află celelalte ame
najări sportive: bazinul de înot, tere
nurile de baschet, volei, tenis de cîmp, 
precum șl poligonul de tir. Ciad am 
ajuns acolo. Radi{ Grosoîn, intendentul 
acestor baze, un om trecut de 50 ani, 
lucra de zor împreună cu zidarii, tîm- 
plarii și vopsitorii. Ce să fac ? Zoresc 
și eu cu pregătirile. Nu vreau să mă 
priqdă primăvara, Cînd va începe se
zonul, băieții vor da buzna peste mine.

Cum stăm cu producția și difu zarea materialelor și echipamentelor 
sportive ? Satisfac ele necesitățile, în continuă creștere, ale mișcării noastre 
sportive ? Există perspective pentru producerea unor sortimente noi și 
variate pentru uzul sportivilor ?.

Cu acest „bagaj* inițial de între
bări, a început convorbirea noastră 
cu tov. Teodor Bădic, directorul co
mercial al IDMS, și Leonard Cohn, 
șeful serviciului comercial al ace
leiași întreprinderi. Pe parcurs însă, 
)t\.aliirriul“ .întrcbăriLor Sxa amnlifirai

(IV)

cu o serie de..; subdiviziuni. Acestora, 
ca și răspunsurilor primite, le fa
cem loc în rîndurile ce urmează:

— Există unități special profilate 
pentru producția de materiale și e- 
chipamente sportive ?

— Asemenea unități sînt doar co
operativa „Solidaritatea" din Reghin, 
unde se produc mai toate genur le de 
încălțăminte de sport (bocanci de fot
bal, pantofi cu cuie, bocanci de schi 
etc.) și I.PA4.S.—Arad, unde se lucrea
ză ctpe, insigne, legături de schi, flu
iere de arbitru și altele. Dar, în 
aproximativ 100 de întreprinderi și 
cooperative există sectoare special 
destinate producției de materiale și 
echipament sportiv. De pildă, la fa
brica „Flacăra roșie" din Capitală 
se lucrează anvelope de mingi, saci 
de echipament și rucsacuri, la fa
brica „Simion Bărnuțiu" din Sebeș 
Alba se produc anvelope, costume

moto și alte articole de pielărie, la 
fabrica de confecții „T. Vladimirescu' 
din Tg. Jiu se lucrează întreaga 
cantitate de chiloți de sport, iar la 
fabricile „Tricotajul roșu" și „Bela 
Brainer" din Capitală se produc tre 

ning-iri, tricouri, maiourt Din păcate, 
stăm mai slab cu producția mingilor 
și paletelor de tenis de masă, a apara
telor de gimnastică precum și a po
picelor. In ce privește producția de 
palete și aparate de gimnastică, fur
nizate înainte vreme de „IPROF1L 
Republica" din Sibiu, ea a sistat 
deocamdată, din cauza desființării 
sectorului de specialitate de la a- 
c-astă unitate, lucru nejust după pă
rerea noastră. Problem» bețelor de 
popice se pare că va fi foarte curînd 
rezolvată, întrucît cooperativa .Arta 

sar- 
cele

populară" din Gtnpina și-a luat 
cina producerii și livrării lor în 
mai bune condiții.

— Sportivii sînt mulțumiți de 
litatea materialelor?

— Da și nu. Ei au cele mai bune 
aprecieri despre racordaje'e pentru 
rachetele de tenis. ambarcațiunile 
produse de ÎFIL-Reghin, mingile cu 
ventil, articole altădată importate.

precum și despre articolele de t»i 
rîsm (de la bocancii de munte și 
pînă la paharele pliante), gheZle de 
fotbal, articolele de ștrand, corturile 
etc. In schimb, lasă de dorit tricou
rile și chiloți! de ciclism, produși d« 
fabrica „Drapelul roșu“-S:biu, pan-i 
tofii de tenis livrați de UCR-Bucu-t 
rești. ca și unii chiloți de sport 
lucrați la Tg. Jiu, care ai» elasd 
ticul colorat și se pătează chiar da 
la primul spălat. Nu ne 
nici aspectul pantofilor 
de baschet produse de 
noș Herb^c*.

— Cantitățile existente 
văzute satisfac necesitățile ?

— Desigur. Cele 23 de magazine 
ale IDMS, precum și numeroasele 
unități ale OCL, aprovizionate tot 
de noi, țin la dispoziția spor.ivilor 
un sortiment bogat și variat de n-a- 
teriale și echipament sportiv. In cu- 
rînd, ‘ _
crea sectoare specjale pentru ar tăi 
cole de pescuit.

satisface 
și ghete'or 
uzinele „!•*

și cele pre-

Ia magazime'e noastre vom

ca-
— Proiecte ?
— Să punem în vînzare chiar în 

acest an o -serie de materiale spor
tive „inedite" pentru noi: lame de 
floretă, măști de scrimă, arcuri și 
săgeți și altele.

(m.g.) i



Primele rezultate din campionatul 
republican de juniori la schi

1 Cristianul .Mare 21 (prin telefon 
'de la trimisul nostru). Poiana Sta
lin și Postăvarul sînt din nou ca
dru' unor importante întreceri de 
schi. De astă dată, protagoniști sînt 
juniorii și junioarele care-și dispută 
de ieri titlurile de campioni ai țării. 
Proba inaugurală a fost cea de 10 
km. (junicri 17—18 ani) în care Ion 
Bogdan (Voința) a repurtat o fru
moasă victorie. Iată rezultatele: 1. 
I. Bogdan, (Voința) 43:05,1; 2. Gh. 
Cincu (Energia Azuga) 43:51,8; 3. 

’Gh. Cimpoia (C.C.A.) 44:35,7; 4.
Constantin Carabela (Prog. Sinaia) 
■45:31,4.

Astăzi s-a disputat pe Sulinair pro- 
;ba de slalom uriaș băieți și fete. La 
ibăieți, favoritul cursei Adrian Băta 
ișaru (Voința) a mers bine pînă la 
(intrarea pe zid, unde a pierdut o 
’poantă, a căzut și a fost descalificat. 
’Primul loc a fost ocupat de Mihai 
ISuJică (Voința) (2:15,9) urmat de 
’Gh. Văcaru (Dinamo) și Otto Lipp- 
ihardt (Partizanul Roșu Or. Stalin) 
icare și-au împărțit locurile 2—3 cu 
(.timpul de 2:16,5. Pe locul 4, Andrei

Gorog (Știința Tg. Mureș) cu 2:19,4
La fete, Mihaela Gheoarcă și Edith 

Horvath, considerate alături de Ro
dica Bucur și Utta Speck, favorite, 
au căzut, sau s-au agățat de porți, 
astfel că Rodica Bucur a câștigat cu 
o diferență de 1 sec. 6/10 față de 
Speck. Ambele concurente au parcurs 
corect cele 38 de porți, care au mar
cat cei 1300 m. cu 300 m. diferență 
de nivel. Iată clasamentul: 1. Rodica 
Bucur (Prog. Sinaia) 1:54,8; 2. Utta 
Speck (Știința Buc.) 1:56,4; 3. M. Mi
haela Ghioarcă (Voința) 1:59,3; 4.
Edith Horvath (Voința) 2:06,8.

AL. ZANGOR CAMPION 
DE MARE FOND

Titlul de campion al țării în proba 
de mare fond (50 km) a revenit 
schiorului Al. Zangor (G.C.A.) cu 
timpul de 4 h 01:23,9. Eil a fost ur
mat în clasament de coechipierii săi 
Moise Crăciun (4 h. 17:10,0), Con
stantin Enache (4 h 17:59,6), Stelian 
Drăguț și FJorea Lepădata

D. STANCULESCU

Campionul republican de ciclocros pe 
va fi cunoscut mîine la Cluj

A devenit o tradiție pentru sportivii 
din Cluj să asiste, în ultima decadă 
a lunii martie, la desfășurarea celeî 
mai importante întreceri de ciclocros : 
finala campionatului republican. Ast
fel, mîine, în cursul dimineții, pe difi
cilul traseu de pe malul Someșului și 
înălțimile Cetățuiei, peste 40 de ciclo- 
crosiști — cei mai buni din toată 
țara — își vor disputa întîietatea în 
ultima alergare pe teren variat.

Intr-o cursă de ciclocros, dar mai 
ales într-o finală, enunțarea unui pro
nostic este cît se poate de riscantă, 
ținînd seama de specificul acestor a- 
lergări, în care surprizele, căzăturile 
și unele defecte mecanice abundă. - Ca 
atare, vom renunța la aceasta, con* 
semnînd doar numele cîtorva prota
goniști ai competiției de mîine.

Pînă Ia ora startului, cap de afiș

Consolidarea prestigiului internațional

1958

Dificilele întreceri de ciclocros oferă și aspecte pitorești. după cum se 
poate vedea din fotografia de față, luată eu prilejul concursului din Bucu
rești „Gupa Recolta", cistigată de' 1. Moraru (C.P.B,).

(Foto: I. MIHA1CA)

este vechiul ciclocrosist Ion Moraru 
(câștigător în 1SI55 și . 1956) alături 
de care se situează tînărul A. Atitroiu

(campionul regiunii București), I. Ba
ciu. N. Stepanian. G. Dumitrescu. I. 
Stoica (toți d'.n București). Otto Bo» 
niak (campionul Clujului), M. Kammer

O misiune de onoare a trăgătorilor noștri
tului vin trăgătorii de la Voința P.S., 
Spartac și Știința, la I.C.F. o parte 
din studenți, iar la Progresul trăgă
torii de la S.P.C. Startul pregătirilor 
a fost dat de mult și în aceste zile 
antrenorul federal împreună cu an
trenorii grupelor de arme urmăresc 
cu atenție evoluția trăgătorilor.

H. NAUM

Tirul și-a făcut (pînă acum) dato- 
rrial Nu este o afirmație menită să 
(creeze climat favorabil dăunătoarei 
țautoliniștiri, Este doar enunțarea unui 
.adevăr care face cinste reprezentan
ților noștri la această disciplină. Por- 
snind de la primul titlu de campion 
•olimpic din istoria sportului romî- 
aesc adus de Iosif Sîrbu- (J.O. din 
'1952. Helsinki), continuînd cu re- 
anarcabilete succese ale trăgătorilor 
noștri în întrecerile de la Melbourne, 
cu victoriile repurtate la „Cupa ță
rilor latine" și la alte competiții ■ in
ternaționale de amploare, ajungem — 
firesc — la concluzia că avem astăzi 
o clasă ridicată, un prestigiu inter
național demn de invidiat Dar toa
te acestea — repetăm — nu au da
rul să ne liniștească. Și aceasta pen
tru faptul câ obținînd performanțe de 
znare valoare ne-am creat obligații 
în arena internațională a tirului, o- 
biigații pe care avem datoria de o- 
noare de a le respecta. Evoluția tră
gătorilor noștri este așteptată cu in
teres, iar rezultatele obținute sînt 
(consemnate și comentate în presa de 
•pecialitate din întreaga lume. Iată 
Ide ce trebuie să urmărim cu exigen
tă sporită pregătirea trăgătorilor noș
tri, să constatăm (în timp util) dacă 
ritmul progresului lor este corespun
zător cu acela înregistrat pe plan in
ternațional.

TREI DIFICILE CONFRUNTĂRI 
INTERNATIONALE

După ce vor evolua în cadrul cîtor

• La Monaco, București și Moscova 5 confruntări severe pentru repre
zentanții noștri • Activitatea este puternic stimulată de apropierea 

campionatelor mondialemondiale

va concursuri de anvergură republi- 
cană, trăgătorii noștri se vor prezen
ta la startul a 3 mari întreceri inter
naționale. Este vorba în primul rînd 
de „Cupa țărilor latine". Deși pînă 
la ora actuală nu s-a precizat încă 
locul unde se va desfășura (prin re
fuzul de ultim moment al Spaniei și 
Portugaliei se pare că întrecerea va 
fi organizată de statul Monaco) este 
foarte probabil ca a doua ediție a 
acestei competiții să se desfășoare 
înaintea campionatelor internaționale 
de tir ale R.P.R. Cu aceasta am a- 
juns de fapt la a doua mare întrece 
re: a V-a ediție a campionatelor m- 
ternaționaile de tir ale R.P.R. Pe po
ligonul Tunari vor evolua fără în
doială mulți dintre cei mai valoroși 
trăgători din Europa și chiar din alte 
continente. Cea mai de seamă con
fruntare a anului se va consuma însă 
între 14 și 26 august la Moscova: 
campionatele mondiale (ediția a 37-a).

PRIN POLIGOANELE 
DIN CAPITALA

Apropierea marilor întreceri de Ia 
Moscova a creat o efervescență 
rească în rândul trăgătorilor. Selec
ționarea pentru mondiale este o cins-

fi-

te rîvnită de toți, dar pentru a o me
rita este nevoie de multă, foarte 
multă muncă. Și — în general —- 
aspectul muncii febrile îl întâlnești pe 
fiecare poligon, pe fiecare stand.

Membrii secției de tir de la C.C.A. 
se antrenează la " - ~ ■
se află maestrul 
lui Iosif Sîrbu. In 
vează de asemenea 
de frunte cam sînt: 
chiliță, Eneâ Valentin, D. Vidrașcu, M. 
Vasiliu, Gh. Enache, Lia Sîrbu, Rodica 
Năstase. Tot la Tunari se antrenea
ză și Ștefan Petrescu, Marieta Ju 
verdeanj-Lieber, Sanda 
setti (I.P.R.O.M.E.T.), 
cu, Mircea 
(Știința), Ion Dumitrescu, Ș Țucu- 
lescu, 
colta M.A.S.), î. Aron, 
viei (Voința P.S.), Gh. Lykiardopol, 
I. Pieptea, T. Manicatide, Anca Giur- 
chescu (S.P.C.), H. Herșcovici, S. Ti- 
bacu (A.V.S.A.P.). Și celelalte poli
goane sînt solicitate în această pe 
rioadă. Astfel la Dinamo se antre 
nează zilnic membrii acestei secții. 
(V. Antonescu, V. Panțuru, P. Șan- 
dor, I. Văcaru, P. Mocuță, Al. Klaus, 

I. Tripșa ș. a.), la poligonul Tinere-

(campionul regiunii Stalin), precum 
și o serie de cicliști fruntași din ce
lelalte regiuni.

înaintea acestui concurs, considerăm 
interesant să redăm lista campionilor 
de ciclocros din 1946 și pînă acum: 
1946 AL Chicomban ; 1947 I. Gociman i 
1948 M. Niculescu; 1949 Gh. Ne ger 
eseu: 1950 Martie Ștejănescu; 19M
M. Niculescu; 1952 I. Gociman; 1958 
/. Gociman; 1954 I. Gociman; 1965 
1. Moraru; 1956 /. Moraru; 195F
Constantin Dumitrescu.

Tunari. Printre ei 
emerit al sportu- 

această secție acti- 
o serie de trăgători 
L. Cristescu, M. Do-

Străoanu,

Ioanovici-Ca 
ludith Mos- 

N. Sarambei

D. Noica, I. Lovinescu (Re-
M. Marco-

Noua orientare 
a colegiului de antrenori 

la natafie

Cu o săptămînă în urmă s-a consu-Cu o săptămînă în urmă s-a consu- 
jinat un concurs sportiv cu o semni- 

ie cu totul aparte si cu o denu- 
«lire — „CUPA PRIMĂVERII" — 
•care sintetiza admirabil atmosfera 
Shtrecerii și prospețimea concurenților. 
2Era vorba de o inițiativă a secției 
4e învățămînt a Sfatului Popular al 
Capitalei în colaborare cu direcția de 
ediKație fizică și sport din M.I.C. Era 
.vorba despre un concurs de gimnasti- 
«ă, ștafete și tracțiune rezervat școla
rilor bucureșteni din clasele V—VII 
ale școlilor medii și elementare.

Prima etapă a competiției se consu
mase de mult prin participarea a 200 
de școli cu peste 1000 de elevi. Deși 
în finală totul nea demonstrat că 
asistăm la un veritabil concurs (cu 
regulament, arbitri, spirit de între
cere și rezultate), totuși acum ne

este greu să dăm prioritate comen
tării clasamentelor, așa cum se obiș
nuiește după fiecare concurs. Avem 
convingerea că în „Cupa Primăverii" 
nu a existat o singură echipă învin
gătoare, acea formație a școlii medii 
nr. 35, care s-a instalat autoritar în 
fruntea clasamentului, ci fiecare din 
cele 24 de echipe participante se poa
te considera victorioasă cel puțin asu
pra inerției care ținea pe micuții șco
lari departe de sala de concurs. A- 
cesta este primul mane succes ai „Cu
pei Primăverii".

Creatorii artonimi
am reținut multe 
alocuri fără gre- 
soâ ne-au dezvă

luit grație, îndemfinare, mobilitate, si
guranță, cîteodată fantezie, subliniind 
prezența unei veritabile măiestrii spor
tive în foiffiă euibjiouiară. Ia acbant

In timpul finalei 
execuții reușite, pe 
șeală. Exercițiile la

la sărituri, unde școala este mai difi
cilă și de mai lungă durată, au fost 
întrezărite deocamdată numai unele 
speranțe, pe care — bineînțeles — 
reprezentanții federației de speciali
tate, prezenți și cu premii și ca per
soane fizice, le-au reținut. Nu este 
— deocamdată — cazul să facem e- 
xemplificări din rîndurile micilor con- 
curenți. In schimb trebuie să ne oprim 
o clipă asupra profesorilor de educa
ție fizică, care au îndrumat primii pași 
ai acestor tineri în gimnastică, asupra 
sprijinitorilor anonimi ai tinerilor pe 
care i-am admirat în concursul de 
duminică. Invingînd greutățile de or
din material, înfruntând rezerva unor 
copii și a unor părinți față de exer
cițiile fizice și, mai ales, muncind cu 
pasiune, fără a precupeți timp și e- 
nergie, profesorii Julieta Gntoiu și 
N. Vieru (șc. medie 35), A. Stoicescu 
(șc. elementară 115), A. lonescu (șc. 
medie 12), O Petrescu (șc. medie 
24), Elena Doja (șc. elementară 49) 
ș.a., au prezentat echipe cu care 
școlile lor se pot mândri. Succesul 
„Cupei Primăverii" este cu atît mai 
mare cu cît din Militari (șc. medie 
2) și din Bucureștii Noi (șc. elemen
tară 179), unde lucrează neobositele 
profesoare Maria Ionașcu și Cristina 
Petrovici, au venit echipe care au 
luptat de la egal cu reprezentativele 
mor școli cu veche tradiție în gim
nastică. Dar acesta nu a fost decît 
începutul. In viitoarele concursuri 
(așteptăm programarea unuia pe sta
dion de îndată ce timpul va permite), 
rivalitatea școlarilor bucureșieni va 
fi tranșată (deocamdată socotim că 
nu a fost tranșată întrucât regula
mentul a dat o nefirească prioritate 
tracțiunii față de probele de bază ale 
întrecerii), iar gimnastica, desigur, 
va obține noi simpatizanți în rîndu
rile mieilor elevi.

Orientarea colegiului de antrenori 
privind alcătuirea probelor pentru com 
petițiile de natație cu caracter de ve
rificare din această perioadă o socotim 
bună deoarece se inspiră din reali 
tate. Ea urmărește să asigure îno
tătorilor noștri ridicarea capacității 
generale de muncă a organismului, 
prelungind, în acest -scop, pregătirea 
lor de bază. Este și firesc să fie așa 
dacă ne gîndim, că lipsa unui bazin 
acoperit lung de 50 m. are ca rezultat 
aglomerarea competițiilor de mare am
ploare, pentru perioada iunie — oc
tombrie, perioadă în care sportivul 
trebuie să atingă forma sa maximă. 
In plus, — și situația datează de un 
an — recordurile republicane se omo
loghează iar lista celor mai buni per
formeri se alcătuiește ntimai pe baza 
rezultatelor obținute în bazine de 
50 m. încă o observație (care ple
dează în favoarea seriozității ce tre
buie să se acorde perioadei pregăti
toare) deși vizează un grup resțrîns 
de înotători: în prima decadă a lunii 
octombrie, capitala Ungariei organi-

zează campionatele europene..
Pe linia acestor considerente, ulti

mul concurs s-a dovedit 
util, deoarece după cum 
marcat, a dat posibilitatea 
să verțifîce dezvoltarea 
înotătorilor pe distanțe 
viteziî pe distanțe scurte.

★
Astăzi (de Ia ora 19) și mîine (ora 

9,30) comisia orășenească organizes-' 
ză la bazinul Floreasca un nou con
curs de natație. In fapt, o continuare 
a acțiunii colegiului de antrenori care 
a opinat de astă dată, pentru urmă
torul program. AZI: băeji: 800 m.' 
și 33,33 m. liber, 400 m. și 33,33 m. 
bras; fete: 800 m. și 33,33 m. liber, 
400 m. și 33,33 m. bras. MILNE: băieți: 
400 m. și 33,33 m. spate, 400 m. șf 
33,33 m. fluture ; fete: 400 m. și 33-,33 
m. spate, 400 m. și 33,33 m. fluture.

urmărindu-se o 
gradare a efortului, programul con
cursurilor viitoare va cuprinde probe 
pe distanțe clasice.

Apoi, progresiv,

<>

deosebit de 
ani mai ni- 
antrenorilor 
rezistența 

lungi și •

G. N.
rZXys..

Intr-o convorbire pe care am avut-o cu Milan Ercegan, președintele 
federației de atletică grea din Iugoslavia, am desprins o idee foarte in
teresantă și anume renunțarea la decizia de tuș în anumite întâlniri eu 
caracter amical, de verificare etc. Interlocutorul nostru ne preciza că 
în Iugoslavia ideea a și fost pusă în aplicare, ou un deosebit succes. Re
nunțarea la tuș a dat întrecerilor de lupte un plus de dinamism, a insu
flat luptătorilor încrederea în forțele lor proprii le-a ridicat teama de a nu 
fi făcuți tuș ca urmare a unor acțiuni proprii.

Sugerăm deci federației noastre de lupte aplicarea în unele dintre între
cerile noastre interne a ideii de tnai sus. Firește deoarece tușul ca situație j, 
de luptă există în acest sport, căderea în tuș ar trebui să fie sancționată f 
ou, de pildă, 5 puncte, iar autotușul cu un punct. Experiența ar putea să J 

30 martie și ar da roade. \ 
un prim pas spre fixarea )

j

,1

fie aplicată chiar la concursul de verificare din 
cu atît mai bune cu cît reuniunea va constitui 
lotului pentru lupte clasice.

In continuare, credem că ideea ar putea 
pionatul pe echipe. Foloasele pentru progresul 
voltarea Iui în țara noastră, ar fi — după părerea noastră — foarte maci. 
Ar crește nivelul tehnic, întrecerile ar fi mult mai dinamice și firește am 
înregistra și un plus la capitolul „spectacol" oare lipsește în majoritatea 
reuniunilor de lupte. O greutate în calea aplicării acestei idei la campio
natul pe echipe ar constiiiui-o, poate, actualul sistem de desfășurare al 
acestei competiții și mai precis obligația de a se termina într-o singură 
zi întrecerea dintre trei echipe (deci desfășurarea a 48 meciuri pe durata 
obligatorie de 12 minute).

In legătură cu aceasfa credem că ar putea fi luată în considerație o 
variantă bazată pe o idee mai veche a unor antrenori sovietici și anume 
ca abia a treia cădere in tuș să fie socotită ca atare, jar primele două 
să fie sancționate cu un anumit număr de puncte. Această variantă ar 
putea li aplicată în campionatul pe echipe, iar rezultatele ar fi desigur 
din cele mai bune.

fi ap beată chiar în cam- 
acestui sport, pentru dez-
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(U rmare din pag. 1)

șanse egale ; de la Tg. Mureș care 
constituie o piatră de încercare grea 
pentru Petrolul sau de Ia București 
unde evoluează patru formații 
preciate : Știința Timișoara, 
Dinamo și 
In ordinea

Iubitorii
din partea 
joc frumos,

CojereaiiU' Tănaset Girleanu^ Cădariu,
Ciosescu.' Filip, Boroș și Zaharia,

Astăzi

mult a
C.C.A, 
le cita

aceeași preocupare pen- 
care va reintra 

va lipsi

U.T.A,t pentru a 
clasamentului, 
de fotbal însă, 

echipelor un singur lucru: 
bărbătesc dar corect, între

cere pasionantă dat- sportivă, 
fotbal de calitate într-un cuvtnt. Și 
o dată cu ei,

Acum cîteva 
de mîine.

așteaptă

un

sperăm și noi. 
noutăți legate de etapa

• DINAMO
iCrnament cu doi adversari, Vestitorul 

Abatorul. Formația încercată: Uțu 
țCozma) — Popa, Mofroc, Szăko — 
Al. Vasile. Nunweiller — Koszegy, R. 
Lazăr (Nicușor) Ene Babone, Suru, 
Modificările au fost făcute în ultimele 
20 de minute. Singura problemă, le
gată de... Ciosescu: cine va juca sto
per ? Motroc sau Căltnoiu ? In primul 
caz, Călinoiu va juca half, iar Al. Va
sile fundaș dreapta : în al doilea caz 
Al. Vasile half 
locul. Extrem 
KAszegy, care 
actuală. ’

și Popa își va 
dreapta joacă 

este mai bun

TIMIȘOARA :
C.F.R Rezultat: I

• ȘTIINȚA 
două porți cu 
(1—0) ; autorii golurilor: Ciosescu și 
Androvici. Atacul studenților nu a 
dat satisfacție în acest antrenament. 
Antrenorul n-a ajuns la o formulă defi
nitivă și se va fixa abia la București 
unde va deplasa 13 jucători '.Curcan 
și Fuchs, Zbircea, Brinzei și Florescu

• C.C A.: 
tru linia de atac. în 
Cacoveanu, dar din care 
probabil Alexandrescu, urmînd să fie 
înlocuit cu Bukossy. O hotărîre defi
nitivă se va lua astăzi. In apărare 
se anunță reintrarea lui Zavoda II,

• L.T.A.: a jucat cu juniorii (6—0) 
șf cu Indagrara (3—0) folosind aceeași 
formație ca duminica trecută. Și 
această formație va juca și mîine

în 
Ia

București, cu 
Serfozo — 
fie înlocuit 
sesc astăzi

o singură excepție: 
accidentat — urmează să 
cu Koczka. Arădanii so- 
în Capitală.

• JIUL:
Corvinul și n
1—1 (1—0)t stabilit prin Florea și 
Huzum. Jix. de factură bună, care a 
mărit optimismul gazdelor în ce pri
vește partida cu Progresul. Joi a ju
cat echipa probabilă pentru duminică: 
Crisnic — Romoșan, Panait, Tir nov an 
— Cosmoc, Farcaș II (Corneanu) — 
Ghîbea, Florea, Ciurdărescu, Gabor, 
Sima.

joc de antrenament joi cu 
un rezultat de egalitate î

Tinerii uoleibalisii de la 1.1, n. din nou în laia 
unei echipe enperîmeniaie: C. I. F. î. flucureșli

• CAMPIONATELE DE VOLEI vor 
continua sîmbătă și duminică cu par
tide la fel de interesante ca și pînă 
acum. La sfîrșitul acestei săptămini 
campionalu! masculin programează cî-
teva întreceri deosebit de echilibrate.
Astfel. la Cluj se întîlnesc în-
tr-un îneci deschis oricărui re-
zuitat două echipe învinse du-

2. Dinamo Buc.
3. Someșul Cluj
4. M.I.G. ~
5>. Voiința
6. Știința
7. Voința
8. Comb.
9. I.C.F.

10. Progresul Tîrgoviște

Buc.
Sibiu
Timiș

Or. Stalin 
Poligr. Buc. 

Buc.

10 
io 
10 
io
10 
io 
io

21:18 15 
17:18 
18:20
14:23
10:26
3:30

35
14
13
12
10

păstra 
sigur 

la ora

BUCUREȘTI: joi, an-
• PROGRESUL : antrenament ușor 

Joi. Duminică va alinia aceeași forma 
{ie cu care a întrecut pe Steagul ro-

• I C.O.j 1—1 (1—0) cu C.F.R. A- 
tad, joi în meci de antrenament. A 
Jucat formația proiectată pentru meciul 
ca Dinamo Cluj: Sugar — Băcuț I. 
Kiss // Nemtescu.—Krernpanski_ Cuc 
— Toth. Demien (Vorhanek). Roșu, 
NiculescU' ~ ■
bare însă :

minica trecută: Știința Cluj și C.C.A. 
In Capitală, tînăra formație I.T.B. va 
avea astăzi prilejul să confirme buna 
pregătire din ultimul timp, întîlnind 
formația feroviarilor bucureșteni, în 
timp ce la Orașul Stalin, Vic/orîa Bu
curești va întîlni echipa locală Tracto
rul. In campionatul feminin valoarea 
echipelor care se întîlnesc este — oare
cum — disproporționată. Dintre cele 
cinci partide doar aceea dintre I.C.F.— 
M.I.G. este mai echilibrată,

(Citiți programul complet la rubrica 
,,Unde mergem?")

VREME• PESTE PUȚINA 
cepe și campionatul categoriei B. Mai 
precis, la 30 martie se vor disputa 
primele întîlmri din seria a doua, pen
tru că biroul F.R.V. a hotărît ca în a-< 
ceastă serie să fie reintrodusă echipa' 
Casa Ofițerilor Timișoara, ceea ce im- 
plică disputarea a două etape în plus.

va în-

O reușită degajare a fundașului 
arădan Sziics

Colțul federațiilor

D® Ia Federația Romînă de (oftai
desfășurarea primei 
campionatului cate- 

Federația de fotbal consi- 
cnooscut urmă-

la legătură cu 
etape a returului 
goriei A, — 
deră necesar să facă 
toacele:

1. Biroul Federal 
jocurile primei etape 
general în spiritul indicațiilor fede
rației și a concluziilor consfătuirii 
pe țară a fotbalului, dm luna februa
rie. Astfel, s-a văzut că majoritatea 
antrenorilor a dat atenție și a înce
put să ia măsuri eficace pentru orien
tarea echipelor spre un joc dinamic, 
deschis, tehnic și atletic. Majoritatea 
covârșitoare a jucătorilor s-a străduit 
să presteze un joc vioi, activ și băr
bătesc în limitele sportivității. Cei 
mai mulți arbitri s-au încadrat în 
această orientare, conducînd jocurile 
cn răspundere și competență. Pe Sta- 
diomil Republicii ca și pe alte te
renuri din țară, publicul a manifestat 
simpatia sa față de necesitatea dez- 
voltări^^inui joc atletic corect, con-

astfel în mare măsură ia 
crear^r unei atmosfere favorabile des
fășurării normale a jocurilor.

2. In prima etapă s-au înregistrat 
Insă și unele aspecte negative regre
tabile care au fost reprobate cu tărie 
de federație și opinia publică. In jocul 
Rapid — Jiul, de pildă, unii jucători 
ai Rapidului au avut ieșiri nesportive 
față de jucătorii oaspeți și față de 
arbitru. Asemenea atitudini nespor
tive s-an înregistrat și la meciurile 
Știința Timișoara — I.C.O. și U.T.A. 
— Dinamo București. Pe de altă 
parte, s-a constatat că din cauza în- 
saficientei preocupări din partea co
lectivului sportiv Rapid pentru asi
gurarea condițiilor organizatorice ne
cesare menținerii ordinei pe stadion, 
linii spectatori turbiilenți s-au dedal 
la acte de huliganism față de jucă
torii echipei Jiul și arbitru.
s'Biroul Federal ia act de scrisoarea 
colectivului Rapid și-și exprimă con
vingerea că conducătorii acestui co
lectiv vor lua — așa cum s-au an
gajat — măsurile necesare pentru 
ce în viitor sportivii Rapidului să 
aibă o comportare demnă, iar sta
dionul din Giulești să asigure con
diții de desfășurare normală a jocu
rilor.

3. Semnalind abaterile petrecute In 
prima etapă. Federația atrage aten
ția în mod serios tuturor jucătorilor, 
antrenorilor și conducătorilor secțiilor 
de fotbal asupra datoriei lor de a 
respecta cn strictețe regulile de joc 
și de conduită sportivă, tovărășească 
pe terenuri, asupra respectului pe 
care jucătorii trebuie să-4 aibă față 
de adversarii de joc, asupra respec
tului și disciplinei perfecte față de 
arbitru și deciziile sale, 
rii și antrenorii trebuie 
mai multă atenție muncii 
sportivă și cetățenească

apreciază că 
au decurs în

Conducăio- 
să acorde 

de educație 
in jindul

Biscă. Poate fi o schim- 
Geb^er în locul lui Sugar.

9 DINAMO CLUJ: antrenament u- 
șor cu juniorii Științei: 3—1 (0—1, 
1—0), în trei reprize. La Oradea va 
Juca aceeași formație din meciul ci 
Energia Mureș.

• ENERGIA TG. MURES: interes 
mare pentru jocul cu Petrolul. Mure 
senii s-au antrenat joi cu Alimentara 
și cu echipa de juniori. Formația pro
babilă pentru mîine: Hiescu — Sze- 
kety, Vakarcs II, C. Szasz — Gier- 
ting. Bociardi (Kajlik) — lozsi, Var
ga. T6rok, Meszaros II, Meszaros I.

Dar iată cum arată clasamentele :
«1MASCULI r

1. C.T.F.T Buc. 11 10 1 30:10 21
2. Dinamo Buc. 11 10 1 31:12 21
3. C.C.A. TI 7 4 27:18 18
4. Știința Cluj 11 6 5 27:18 17
5. I.T.B. Buc. 11 6 5 25:22 17
6. T.C.H. Buc. 11 6 5 2221 17
7. Tractorul Or. Stalin 11 4 7 23:27 15
8. Victoria Buc. 11 4 7 14:27 15
9. Amefa Arad 11 1 10 15:31 12

10. C.F.R. Craiova 11 1 10 4:32 12

FEMININ
1. C.F.R. Buc. 19 10 0 30: 4 20

• Componența celor două serii este 
deci următoarea : SER/A I: Voința 
Bacău. Feroviarul Constanța, Știința 
Galați, Știința Iași, Politehnica Orașul 
Stalin. Aurul Negry Ploești, C.S. Siia- 
gov. Voința Suceava; SERIA a Il-at 
Dinamo Baia Mare, Voința București, 
Dinamo Cluj. Dinâmo Oradea, Utila
jul Petroșani, Stejarul Rm. Vitcea, 
Casa Ofițerilor Timișoara, Știința Ti
mișoara, Dinamo Tg. Mureș.

• CLUBUL SPORTIV DINAMO 
BUCUREȘTI ne-a făcut cunoscut că 
jucătoarea de volei Maria Pinlea a fost 
exclusă^ din cadrul clubului Dinamo și 
suspendată de la orice activitate spor
tivă pe timp de un an de zile pentrtf 
grave abateri disciplinare.

jucătorilor și să 
răspunderea de 
mai bune condițiuni a jocurilor.

Biroul Federal va urmări cu aten
ție desfășurarea joc ur Hor și com
portarea jucătorilor, antrenorilor și 
arbitrilor și va interveni ori de cîte 
ori va constata încălcarea disciplinei, 
a sportivității și regulamentului de 
fotbal, prin măsuri corespunzătoare.

Biroul Federal își exprimă convin
gerea că toți factorii cu răspundere 
în fotbal își vor înțelege misiunea 
și-și vor 
făș urare

se ocupe cu toată 
organizarea în cît

da contribuția la buna de<s- 
a campionatului republican.

DE LA COMISIA DE DISCIPLINA

Luind
disciplină petrecute în prima etapă a 
returului, comisia de disciplină a ho
tă rit să-i sancționeze pe jucătorii 
Copil și Seredai (Rapid), V. Anghel 
(Dinamo) și Tiriac (I.C.O.) cu di
vertisment. Comisia de disciplină a- 
trage atenția secției de fotbal a Ra
pidului că pînă la 12 aprilie a.c. tre
buie să ia măsuri urgente pentru 
buna desfășurare a jocurilor pe sta
dionul din Giulești.

în discuție abaterile de la

• Cele peste 150.000 variante depuse 
în plus la ultimul concurs Pronosport 
(față de cel precedent) constituie o 
dovadă concretă a interesului cu care 
a fost așteptat de toți participanții re
turul campionatului de fotbal al R.P.R. 
Renunțînd la... hibernare, foarte mulți 
dintre cei care s-au „temut“ de echi
pele străine și-au încercat din nou 
cunoștințele pronosticînd comportarea 
formațiilor favorite: Dinamo București 
sau U.T. Arad, C.C.A. sau Petrolul 
etc. Cea de a doua etapă a returului 
(ci prinsă în întregime în programul 
conc. nr. 12) atrage cu atît mai mult 
interesul participanților cu cît dumini
ca trecută am avut cu toții ocazia 
de a „vedea“ forma actuală a echi
pelor și deci ne putem acorda pro
nosticurile bazați pe fapte mai re
cente. in continuarea programului vom 
întîlni un meci internațional (Aus
tria — Italiei și cinci meciuri din ca
drul celei de a XXVIII-a etape a 
campionatului francez. In încheiere nu 
ne mai rămîne decîr să reamintim par
ticipanților din Capitală că depunerea 
buletinelor pentru concursul Prono
sport nr. 12 nu se mai poate face de- 
cît ASTĂZI PINĂ LA ORA 24. Deci, 
grăbiți-vă și... SUCCES!
• Plata premiilor de la concursul 

Pronosport nr. 11 din 16 martie și con
cursul Pronpexpres nr. 9 continuă în 
Capitală astăzi după amiază incepînd 
de la ora 17 numai la Agenția Cen
trală din Calea Victoriei nr. fl.

nr.

PRONOEXPRES

In urma omologării corrcursuiut Pro- 
no expres nr. s-a stabilit că nici o 
variantă nu a întrunit 6 sporturi exac
te. Conform regulamentului, tfon-dul de 
premii acordat premiului I adică 59.147 
lei a fost reportat întregului fond de 
premii al concursului Pronoexpres nr, 
16 cu tragerea din urnă miercuri 26 
martie. l»rendiiil M: 2 variante cu 5 
sporturi exacte revenind fiecăruia cîte 
73.933 Iei. Premiul 911: 189 variante cu 
4 sporturi exacte revenind fiecăreia 
eîte 2,034 iei. Fond de premii: &&1.470. 
lei.

• PE 1 ROLUL*: (antrenamente îtț- 
șoare săptămîna aceasta. Formația de 
duminica trecută rămîne neschimbată. 
Neacșu s-a restabilit și va juca.

• SIEAGUL ROȘU: joc cu Pro
gresul Sibiu 2—1 (au marcat Fusu- 
lan și David. respectiv Văcaru). Gaz
dele au folosit formația : Ghiță — Bir- 
sant Marinescu. Per cea — Hidișan 
(Aron). Popescu (Zaharia) — Hașoti, 
Fusul an. Ciripol, Szigeti. David (Vir
gil Florea). Proca și David sînt ac
cidentați și probabil vor juca.

• RAPID: pregătiri serioase, dată 
fiind dificultatea deplasării. Va 
menținută echipa care a dispus de 
Jiul.

18

Campionatul republican 
de box al juniorilor

Joi seara, în prezența unui public nu
meros, s-au desfășurat în sala de festi
vități a uzinelor „Mao Țze-dun” semi
finalele fazei orășenești a campionatului 
republican de Juniori. Intîlnirlle au fost 
presărate cu faze foarte disputate, cu 
lovituri uneori prea dure, datorită inte
resului de a se califica în finală.

S-au evidențiat boxerii: P. Teodo- 
rescu, Al. lonesou, I. Farkaș, M. Dinei, 
I. Barta, Mihai Crețu, Tudor Marin, Al. 
Voicu, Const. Neagu, etc.

V. Dumitrescu șl N. Tokacek-coresp.

ono sport >
UN NOU SISTER* DE ACORDARE 
A PREMIILOR LA PRONOEXPRES 
Incepînd cu concursul Pronoexpres 

nr. 11 cu tragerea din urnă la 2 apri
lie — inclusiv — pe lingă buletinul 
aflat îin vînzare se introduce un bule
tin tmai simplu, îndigoat, accesibil tu
turor categoriilor de participanți, pe 
care se poate comțpleta: o variantă sim- 
p’.ă sau una repetată sau un buletin 
colectiv. De remarcat că pe buletinele 
Indigoate pronosticurile se completează 
o singură dată. Buletinul multiplu (cu 
cele trei taloane alăturate) se folosește 
în continuare pentru o variantă sim
plă, două sau trei variante, precum $1 
pentru buletinele colective și buletine 
de agenție. La fiecare concurs, la tra
gerea din urnă a celor 6 sporturi nu
merotate se va extrage încă o -bâlă cu 
un sport de rezervă (al 7-lea număr). 
Acest număr de rezervă se (folosește 
pentru stabilirea premiilor atunci cînd 
după trierea și omologarea buletinelor 
se constată că nu sînt variante cu 6 
rezultate exacte. Im acest caz toa*tc va
riantele «către au 5, 4 și 3 rezultate și 
au însemnat sportul de rezervă, pri
mesc cîte un punct în plus. Dacă nici 
Tn acest caz — cu avantajul nuțnărulut 
de rezervă — nu se găsește vreo va
riantă la premiul I (6 rezultate), fon
dul categoriei I se reportează în între
gime fondului categoriei I de la con
cursul următor. Daca reportul este suc
cesiv el poate ajunge — împreună cu 
cota respectivă — valoarea de 256.000 
lei. Surplusul se adaugă global fon
dului de la cat. II și Da de la con
cursul respectiv. In cazul că nu sînt 
variante -nici cu 6 și nici cu 5 rezul
tate, fondurile categoriilor respective 
se reportează la aceeași categorie la 
concursul (sau concursurile dacă situa
ția e succesivă) următor. Cota și re
portul cat. H pot atinge fcucna de

C. C. A. a terminal pe primul loc
in întrecerea echipelor masculine do baschet
• Joi, tn ultimul 
Mureț • Turneul 
cu o pasionantă

In mijlocul unui 
la capătul unui meci disputat cu mul
tă ardoare, în care ambiția echipelor 
a suplinit miza întrecerii, C.C.A. a 
suferit la Tg. Mureș, în fața formației 
Dinamo, cea de a doua și... ultima sa 
înfrîngere din acest campionat: 59—67 
(29—32). Localnicii au fost mai ac
tivi sub ambele panouri, mai energici 
în acțiunile ofensive, mai omogeni, 
avînd cei mai buni oameni în Mittel- 
man, Kadar și Griiber. Ei au condus 
în "permanență cu o singură excepție 
(min. 9: 21—22). După ce au fost 
egalați la 34, dinamoviștii și-au in
tensificat presiunea și prin trei coșuri 
consecutive realizate de Kadar (40— 
34) și-au asigurat un avantaj pe care 
1-aii mărit pînă la sfîrșit. Oaspeții au 
fost surprinși de elanul mureșenilor, 
au avut cîteva aruncări reușite de la 
semidistanță dar nu și-au găsit întot
deauna cadența, bizuindu-se mai mult 
pe Nedef și Fodor. Formația bucureș- 
teană și-a încheiat astfel prematur 
obligațiile din campionat, „legalizîn- 
du-și“ titlul de campioană, cîștigat la 
o diferență apreciabilă față de urmă
ritoarele sale, datorită foarte bunei 
comportări din tur. In prezent C.C.A. 
se pregătește pentru prima confrun-

ei joc do cam pionat, C. C. A. învinsă la Tg. 
„celor trei** din campionatul feminin continuă astăzi 

întîlnire : Olimpia

interes deosebit și
M.I.C. — C.F.R Buc-reștl.

Cită grație și vigoare 
.sculptural" buchet de 
plină luptă sportivă.

(Foto: I.

in acest 
jucătoare M

MIHA1CA)

500.000 lei. Surplusul se adaugă pre
miului III.

In cazul cînd va-loarea unui premiu 
este mai mică decît suma de 10 lei, 
fondul de premii al categoriei respec
tive se reportează la aceeași categorie 
la concursul următor.

Față de aceste mari avantaje acor
date participanților, începînd cu conc. 
11 (tragerea din 2 aprilie) acordarea 
premiilor speciale în obiecte pentru 
,,10“ rezultate-se suspendă.

Premiile acordate variantelor cu ,,0‘* 
rezultate de la concursul Pronoexpres 
nr. 8 au revenit următorilor pârtiei- 
panți:

Premiile acordate în ordine partici
panților cu cele mai multe variante cu 
,,8*‘ rezultate pe același* formular/: o 
motocicletă de 125 cmc.: * - -
genției 3-București (1829, 
o motocicletă: ’ X!
1-București . (231 
.,Tellus“: Băiăuță 
(216 
13<M> 
(210 
doi 
Gh.

6 
buletinul 

variante); 
Gh. din 
aparat de 

Gh. din

buletinul a- 
variante); 

agenției 
un ceas 
Constanța 
radio de 

Constanța
variante); un 
lei, Bălăuțâ ___ ...
variante); Conform regulamentului, 
participanți (dintre oare Bălăuță 
cu 2 formulare) fiind la egalitate 

ca număr de variante cu .,0" rezultate 
(210), ordinea premierii a fost stabilită 
prin tragere din urnă. Premiile acor
date prin tragere din urnă: o motoci
cletă de 125 cmc.: Sakelarie Elena din 
Vulcan; o motoretă: Ciorna Alexandri
na din București; o mașină de cusut 
de 2565 îe4 Meneși Ion din Cărei; un 
răcitor electric de 2540 leâ: Kiss Gh. 
din Beiuș; un aparat de radio de 1300 
lefi: Avram loacbim din Orașul Stalin; 
o biicictetă de 860 lei: Ciocan Rozalia 
din Tușn-ad; cî-te un ceas de 800 lei: 
Ciursaș N. din Checia-Timișoara; Kiss 
Bela din Lechința-Cluj; Popescu Ma- 
reș din București; Radulescu Alexan
drina din București: Bușlea Adofif din 
Vet el -Hunedoara; Varvan Jean
Rnmnicu *
București; Șe-ndrea Const. din 
ț-/:, ~ ~
Motreanu Pion

din
Sărat: Cezar Marehițan din 

7 ’ : '1 Foc
șani, Vlădescu Const, dm București și 

J ______ din Stolniei-Pitești.
*) Rubrică redactată de I. S. Loto- 

Pronosport^

tare din cadrul „Cupei 
europeni", care va avea 
la 30 martie a.c.

• Turneul celor trei" fruntașe 
campionatului feminin continuă astăzi 
cu jocul Olimpia M.I.C.—C.F R. R»icu-< 
rești. înaintea ultimei întîlniri de du
minica viitoare (Constructorul—C.F.R.)’ 
aceasta prezintă importanță deosebită 
pentru ambele echipe. Să nu uităm că 
în cazul obținerii a două victorii, mîine 
și duminica viitoare, rămîne ca doar 
coșaverajul să decidă pe campioană. 
Pentru soarta retrogradatelor un sin
gur meci —• din campionatul masculin 
— apare decisiv: Steagul roșu Orașul 
Stalin—Constructorul Cluj. (Citiți proj 
gram’ll complet la rubrica „Unde mer
gem?").

Va prezentăm înșă (pentru 
rea completă) clasamentele:

FEMININ
16 14 1 1
16 14 1 1 
16 13 1 2 
16 10 1 5 
16 8 0 8 
16 6 0 10 
16 5 0 11 
16 4 0 12 
16 3 0 13 
16 2 0 14

1. Constructorul Buc.
2. Olimpia M.I.C.
3. C.F.R. Buc.
4. Voința Or. Stalin
5. Alim. Tg. Mureș
6. I.C.O.
7. I.T.O.
8. Progresul F.B.
9. Știinta I.C.F.
10. Știința Cluj

MASCULIN
22 19 
2*. 15

20 12
20 12 
20 111
20
26
21
20
20
20
20

1. C.C.A
2. Din. Tg. Mureș

3. Din. București
4. P T.T.
5 Dinnmo Oradea
6. M.I.G.
7. Olimpia
8. Stiinta
9. Știința

10. Constr. 
M. Voința 
12. St R. <

i M.I.C.
Cluj
Timișoara
Cluj

Iași
Or. Stalin

ii 
io

7
7
5
5
4

campionilor 
loc la Atena

lamuri-

956
975
907
863
732
820
765
753

590 45
7«9 15 
fiP7 43
7*0 37
79.’ 32
945 M
fes 26
8S5 24
8K7> 22
972 20

2
6
5
7
6
9

10
14
13
15
15
16

1508:1239 51 
1342:1086 47 
1372:1240 45 
1427:1346 45 
1402:1317 42 
1365:1351 40 
1354:1470 35 
1065:1264 34 
1135:1353 3® 
1029:1476 30 
1137:1326 28



Aseară în sala Floreasca
Unâe poate duce o atitudine greșită?

Vizitam pentru prima oară ora
șul Cisnădie în vara anului 1956. 
Popasul nostru în acest centru al 
industriei textile se datora, unui 
eveniment sportiv: meciul interna
țional de handbal dintre echipele 
Flamura roi ; Cisnădie și Vasas 
Budapesta. întîlnirea era organi
zată și cu un scop festiv, deoarece 
ea marca 10 ani de activitate 
handbalistică în acest oraș.

In ' perioada în care am vizitat 
Cisnădie, handbaliștii din localitate 
ocupau un loc meritoriu în campio
natul republican de categoria A, 
obținind rezultate de prestigiu în 
fața unor formații de valoare din 
București, Orașul Stalin, Timișoara 
și Sibiu. Era deci justificată mîn- 
dria cu care locuitorii orașului vor
beau despre echipa lor de hand
bal 1

De la un timp însă lucrurile au 
început să șchicepăte. Rezultatele 
echipei Flamura roșie Cisnădie 
erau din ce în ce mai slabe, iar 
poziția formației în clasamentul 
campionatului republican urma o 
îinie descendentă.

Am încercat de cîteva ori să a- 
flăm cauza acestei regretabile 
schimbări și nu am reușit să pri
mim drept răspunsuri decît ridicări 
din umeri. Nu demult ne-a vizitat 
însă la redacție corespondentul 
nostru în acest oraș, Constantin 
Crețu. Abia dintr-o discuție cu el 
am pufut afla o serie de lucruri 
privind activitatea acestei echipe.

Principala cauză este aceea căi 
unii dintre jucători (Dumitriu și 
Bădeanu) au manifestat tendințe 
profesioniste. In fața acestei sitâa-l 
ții colectivul sportiv și conducerea 
secției nu au luat o poziție justă, 
ci, dimpotrivă, închizînd ochii âu

permis handbaliștilor respectivi să 
aibă un regim special. Desigur că 
lucrurile nu au putut rămîne multă 
vreme în acest stadiu. Ceilalți ju
cători s-au molipsit și ei și au în
ceput să... pretindă. Din acest mo
ment a început „tîrguiala". Mare 
parte dintre jucători, indignați de 
cele ce se întîmplau, n-au mai a- 
rătat nici un fel de interes față de 
antrenamente, față de rezultatele 
slabe pe care le obținea echipa. In 
rîndurile jucătorilor a intrat dezbi
narea. Au început să se suspecteze 
unul pe celălalt, să se certe, să-și 
apere locul din formație, care înce
pea să devie... productiv!

Așa s-a ajuns că acum în preaj
ma sezonului pregătirile au înce
put tîrziu și ceea ce este mai grav, 
au început în aceeași atmosferă ne
sănătoasă. Nu ne miră acest lucru, 
după cum nu ne mai miră că 
handbalul pierde pe zi ce frece din 
numeroșii săi susținători din Cis
nădie. Ne întrebăm însă de ce nu 
intervine comitetul de organizare 
a U.C.F.S. din raionul Sibiu ? De 
la Sibiu la Cisnădie este doar o 
palmă de loc. Și cum colectivul 
sportiv nu mai are autoritatea de 
a coordona munca responsabilului 
secției și a antrenorului, este tim
pul ca U.C.F.S din raionul Sibiu 
să intervină, cu toată hotârîrea, în 
vederea îmbunătățirii atmosferei din 
cadrul echipei masculine de hand
bal Flamura roșie Cisnădie.

MECIURI ECHILIBRATE
IN REUNIUNEA PUGILISTICĂ

Continuînd să fie „prudenți", pu
țini spectatori au luat aseară drumul 
sălii Floreasca pentru a asista la 
reuniunea pugilistică organizată de 
federația de specialitate. Trebuie spus 
că în parte ei s-au înșelat, deoarece 
multe întîlniri ne-au oferit dispute 
dinamice și spectaculoase.

Partida dintre Cezar Popoacă și 
Mircea Ghencea nu a corespuns aștep
tărilor datorită slabei forme în care 
s-a prezentat boxerul constănțean. 
(Ghencea). Meciul a fost la discreția 
dinamovistului care a cîștigat net la 
puncte.

Evoluția „mijlociilor** Albert Blank 
și V. Vlădescu a produs... ilaritate. 
Exhibițiile lui Blank (la un moment 
dat nu mai știa unde-i este „colțul") 
au născut din nou fireasca întrebare 
de ce se „umple" programul reuniu
nilor cu meciuri în 
boxeri „terminați"? . 
pe ambii pugiliști 
egalitate.

Andrei Farkaș și !
bii posesori ai unui bagaj bogat de 
cunoștințe, au furnizat o partidă in-

teresantă și dinamică, terminată prin- 
tr-un just rezultat de egalitate.

O excelentă impresie a lăsat Al. 
Călărașii în întîlnirea cu N. Lupu 
(Dinamo Orașul Stalin). După ce în 
prima repriză boxerul dinamovist pă
rea pus pe „fapte mari", în roundul 
II și III asistăm la o revenire excep
țională a metalurgistului care, folo
sind numeroase croșeuri la figură ÎI 
zdruncină vizibil pe adversar, 
ri'nd astfel o victorie la puncte, 
aplaudată.

In sfîrșit, În ultimul meci al
(care a fost și unul dintre cele mai 
frumoase) campion*» Victor Șchiopii 
a realizat un meci nul în compania 
dinamovistului Const. Gheorghiu. De
cizia, după noi, este eronată. Victor 
Șchiopu fiind în realitate cîștrgătorul 
întîlnirif.

Iată celelalte rezultate: Motea Za- 
haria b.p. D. 
descalif. Gh. 
Paul Pîrlea ; 
C. Calenciuc; 
Dinu Eugen ;
Cristea; Petre Popescu b. KO 
Tr. Stuparu.

Miine pe șoseaua Cluj-Oradea

cuce- 
mult

serii

t care evoluează 
Juriul i-a împăcat 

cu o decizie de

Ion Boceanu am-

Văgîi;
Gui; D.
V. Mahii meci nul 
O. Eremia meci nul 
M. Trancă b. ab.

D. Burlaș b. 
Prunoiu b.p. 

cu 
cu 
D. 
III

R. CALARAȘANU

Secția de motociclisma AVSAP-București, o secție model

ACTIVITATEA LA VOLEI
Marți după-amiază în sala Dina- 
începînd de la ora 17, vor avea 
două interesante partide amicale: 

I.T.B. — Dinamo (m) și Ganz Buda
pesta — Dinamo București (f).
• Partidele cheie ale campionatelor

masculine și feminine de volei, vor 
avea loc vineri 21 martie în sala 
Floreasca, începmd de la orele 
după următorul program: Ganz Buda
pesta — M.I.G. (f) — meci arr-cai,
Dinamo — C.F.R. (f), Dinazno — 
C.T.F.T. (m).
• In cinstea începerii campaniei •- 

gricole de primăvară, colectivul spor
tiv Recolta M.A.S. în eolaberare co 
comisia orășenească a U.C.F.S., orga
nizează două competiții de vo:ei
cui in și feminin) .^are vor fi 
cu cîte o cupa. XVr participa urmă- F 
toarele echipe din campionatul orășe
nesc: Minerul, Sănătatea, știința Ce»- 
strucț ii, Tinărul Dinamovist, C-S.P^ 
Recolta M.A.S. (m). Sănătatea, C.FJL, 
Victoria, Solex, P.T.T., Recolta M.AA 
(f). Prima etapă va avea loc duminică 
23 martie de la - - - - -
sporturi Recolta 
nr. 130.
• Miercuri 26

diul colectivului 
Buzești, nr. 14) i__ . _____________ _____
de arbitri de volei organizată de co
misia orășenească de specialitate a 
U.C.F.S. Bucureș:!. Reamintim că în
scrierile se pot face la sediul U.C.F.3b 
(str. Vasile Alecsandri nr. 6) sau la 
colectivul Sănătatea.

REZULTATELE CAMPIONATULUI 
INDIVIDUAL REPUBLICAN 

DE TENIS DE MASA LA CATE
GORIA A II a

Finalele campionatului individual re
publican de categoria a Il-a care s-au 
desfășurat la Orașul Stalin au reunit 
un număr de 47 jucători și 29 jucătoam. 
întrecerile au luat sfîrșit cu următoa
rele rezultate: simplu băieți semiF.nalec 
Iscovici-jMarinescu 3-2, Demeter-Negu- 
lescu 3-0, finala: Iscovîci (Constructorul 
București)-Demeter (Progresul . Cluj > 
simplu fete: semifinale: Gerling-Vusca4&J 
3-1, Răduică-Cobîrzan 3-0, finala: Ger-^ 
ling (Constructorul București)-Râd_ică 
3-2. Dublu bărbați: finala: Negi ‘ 
Zador (Progresul Ckyl-Nagler, pa vio -seu 
(Metalul Reșița^' 3-2. țuLlu fețeia: 
Cobîrzan, Gerling (Progresul 
strucîorul Buc.)-Vtișcân, RăduicM^F-~o-

orele 17 in sala de 
din șoseaua Tancului

martie ora 1«. la ne
sportiv Sănătatea 1st*, 
se va deschide școala

și bine utilate sedii, cu garaje, sală de 
ședințe, ateliere etc.

Proiecte pentru viitor? Aci se pot 
spune • multe. Dintre cele mai ini pori 
fante ținem să menționăm: recrulațeâ 
de ’ noi membri dîn ' rîndurlle oameni
lor muncii din fabricile, uzinele și în
treprinderile buciireștene, angrenarea 
tuturor motociclfștilor AVSAP în con
clusuri de orientare, de motoefos și 
regularitate, excursii la locurile isto
rice și la marile șantiere de construc-

foarte bun mecanic și AI. Hus, antre
nor, cu un accentuat spirit organizato
rici. Aceștia, cu ajutorul însuflețit al 
sportivilor au reușit într-un timp relativ 
scurt să realizeze performanța de a 
amenaja localul primit cu: boxe pen
tru mașini, magazie pentru piesele de 
schimb, un mic atelier, sală de șfe- 
dințe, o bibliotecă cuprinzînd mate
rial documentar de specialitate etc.

Toate acestea au fost făcute prin 
munca voluntară a membrilor secției,

Asociația .Voluntară pentru Spriji
nirea Apărării Patriei a întreprins o 
serie de acțiuni menite să ’învioreze 

>nrotociciismul, această disciplină cit 
caracter utilitar, aplicativ. .

In Capitală, deși activitatea motoci- 
clistă pe linie de A.V.S.A.P. a fost 
stimulată de organele respective, nu s-a 
ridicat totuși la înălțimea posibilități-' 
lor pe care ie are Bucureștiul în dez
voltarea sportului cu motor. Aceasta a 
fost de altfel și concluzia Comitetului 
organizatoric AVSAP oraș-București 
care pentru a îndrepta unele greșeli a 
hotărît încă de acum cîtva timp reor
ganizarea secției auto-moto. O dată cu 
această reorganizare, Comitetul Oră
șenesc AVSAP oraș-București a luat 
și alte măsuri, ca de pildă dotarea 
secției cu un local corespunzător ne
cesităților sportivilor motocicliști, pre
cum și punerea la 
lor a doi tehnicieni 
Însușirea măiestriei 
ba de Mihai Hoit,

tul Jucător Japonez Tomlta, m 1956 la 
Tokio

M. n? dimineață, pe șoseaua Cluj 
—Oradea se va deslășura al doilea 
concurs internațional, în cadrul pre
gătirilor în comun ale cicliștilor din 
R. D. Germană și R.P.R. pentru cea 
de a Xl-a ediție a „Cursei Păcii**.

Concursul de Ia 16 martie (cîștigat 
de C. Dumitrescu), cel de mîine, ca 
și cel de la 30 martie (ultimul) alcă
tuiesc un edificator criteriu de apre
ciere asupra evoluției pregătirii spor
tivilor din cele două loturi.

dispoziția niembri- 
care să-i ajute în 
sportive. Este vor- 
șeful clubului, un

seu.

CORNF.L RUSU, CLUJ — 1) Am mai 
precizat acest lucru: la tir nu sînt omo- 
'logate ca recorduri mondiale decît re
zultatele obținute în cadrul Olimpiade- 
delor, al campionatelor mondiale sau 
al celor regionale (europene, pan-ame- 
ricane etc.). — 2) Cea mal frumoasă fi
gură în campionatul mondial de fotbal 
am facut-o la ediția din 1934, termi- 
nînd la egalitate (2-2), Ia Berna cu 
Elveția și învingînd la București Iu
goslavia cu 2-1. Un rezultat’ onorabil am 
obținut și în turneul final, la Trieste, 
cedînd la mare luptă cu 1-2 (după ce 
condusesem timp de 65 minute cu l-4>), 
în fața’ Cehoslovaciei, finalista cam
pionatului. — 3) La rugbi a fost perfec
tată, deocamdată, întîlnirea Italia-Romî- 
nia (7 decembrie, la Roma). Este în dis
cuție și un meci cu Franța,la București, în 
octombrie, dar partida acleastai este 
încă sub semnul incertitudinii. Vom 
avea însă întîlniri inter-țări șl în mai, 
în cadrul turneului care va avea loc 
la Bruxelles, cu prilejul Expoziției In
ternaționale.

UN GRUP DE TINERI, BOICEȘTI. — 
1) E adevărat că sînt săritori negri în 
Africa de Sud, care realizează uneori 
sărituri de 2,40 m. Trebuie să știți în
să că el sar de pe un fel de mușuroaie 
de termite, care servesc oarecum ca 
un fel de trambulină', așa că nu se 
poate pune problema omologării aces
tor performanțe. — 2) Pentru moment, 
din atletism, numai Ion Moina și Dinu 
Cristea dețin titlul de maestru emerit 
al sportului, ca o răsplată a întregU lor 
activități sportive. Exiscă o serie în
treagă de criterii în legătură cu acorda
rea acestui Mtlu, printre care, desigur, 
și acria al realizării unor performanțe 
deosebite. Sîntem convinși că și alțl at- 
leți vor figura — din parte-ne, le urăm 
cît mai curînd! — pe această tabelă de 
onoare.

ION POȘTAȘUL

DUMITRU HOPIRCA. BISTRIȚA. — |
1) Campionatele de atletism la juniori’ 
— finalele — vor avea loc între 27-291 
iunie, la București. In prealabil, bine-* 
juvțeles, se vor desfășura calificările 
(faza raională și regională). — 2) Triun-i 
ghiularul de juniori Romînia-Ungaria-Bul- 
garia se va ține la noi, iar cel dintre. 
Romînla-Polonia-Cehoslovacia — în Po-’ 
lonia. - ~ w 7
l-a ti putea găsi" actualmente *pe Roger) 
Moens, campionul mondial la 800 metri 
plat. Dacă i-a trecut... supărarea pe fe-| 
derația belgiană de specialitate și n-a *».
imai plecat în Suedia, îi puteți scrie pe ?finala fezei orașănești, a campionatului 
adresa revistei „La vie athleti«ae“,f republican de juniori.
68.-63. rus de Marche aux Herbes. Bru-'--------------- - - — -
xelles.

In Capitală
AZI

> FOTBAL — Teren Dinamo Obor, ora 
16,30: Dinamo Obor—Mineral Luipeni ;

> Teren Belvedere (C.A.M.) ora 16: Știința
— 3) E greu sa va spun unde / București — C.F.R București.
Wlfaa «Scî v~ PAUPr! natație — Bazinul Floreasca, ora 19:

concurs de verificare, organizat de 
C.O.N.

k BOX — Sala Mao Tze-dun, ora 19 :

HALTERE — Sala Recolta, ora 16:faza 
regională a campionatului individual.

e. -n«*rime»re» „ .. > POPICE — Arena ‘Recolta, ora 16: Re-SANDU S., BUCUREȘTI. — 1) Vreți? colta M.A.S.—Construcții II Sibiu.
crv.morv» Q taz» «-o HANDBAL — Sala Floreasca, jocuri în

Cupa „Sportul popular**, după următo
rul program : t>ra 14: șc. sportivă Timi
șoara—Textila Lugoj (locurile 7-8 t) ; 
ora 14.45: se. sportivă Bistrița—Se. spor
tivă București 'locurile 5-6 f); ora 15,30: 
Tînărul dinamovist Tg. Mureș—Șc. Mledie 
Nr. 1 Galați (locurile 7-8 masculin) ,* ora 
,16,25: Balanța Sibiu—Tractorul Or Sta
lin (locuirile 5-6 masculin); ora 17,20 : FI. 
roșie Sibiu—Constructorul T.C.H. (locu
rile 3-4 f); ora 18,05: șc. Nr. 17 Bucu- 
_-,.i — Șc. elementară Nr. 133 Bucu
rești (finala oraș București cat. sub' 12 
ani); ora 18.35: C.C.A; — Victoria Te- 

.Ieajeti (locurile 3-4 masculin); ora 19,30: 
’I.L.E.F.O.R. Tg. Mureș—Șc. Mtedie Nr 2 
Orașul Stalin (finala pentru echipele fe
minine); ora 20,25: Șc sportivă Bucu
rești—Șc. prof, metalurgică Timnșpaiia

să vă spunem, de pe acum, ce se va 
întlmpla cu Dinamo-CluJ, adică dacă1 
va rămîne la Cluj în eventualitatea că: 
Știința va promova în categoria A.’ Eu 
zic că cel mal cuminte lucru e să as
cultăm bătrîneștile proverbe și să nu... 
vindem pielea ursului din pădure!. —2) 
E' suficientă adresa: echipa de fotbal 
Dinamo-Cluj.
‘ VICTOR SAMSON, COMUNA BII.BOR.

Cele mai bune performanțe ale lui-rue 
Harasztosi? Doi ani consecutiv (1956 șl 1 resti 
1957), campion al țării. Și o valoroasă* ■- 
.Victorie internațională: 2-1 cu cunoscu-

Al' Schneider (AVSAP) conduce 
colectivul Voința Metal Chimie.

cu entuziasmul tineresc al lui Alfred 
Schneider, șofer la Ministerul Con
strucțiilor, Petre Surloiu, maistru me
canic la M.T.R.N.A., Ion Pană, strun
gar la „Bella Breiner", Al. Mihai, mun
citor la uzinele „23 August",. Ion 
Dragomir, șef de garaj la Fabrica de 
spirt ^Fulger", Suciți Aurelian, meca
nic întreținere Ia Electro Montaj VIII 
Progresul etc. Cu toții au muncit cu 
sîrg și astăzi sînt mîndri că și-au a- 
menajat unul din cele mai frumoase

(finala echipelor masculine) ora 21,20 : 
șc. Comerț București—Șc. medie Nr. 3 
București (finala oraș București, cat. 
peste 16 ani).

MIINE
FOTBAL — Stadionul 23

14,15: C.C.A.—U.T.A., ora
București—Știința Timișoara ____
Texen „23 Aiugust” (Dudești), ora 10: „23 
August’’-Minerul Lupeni.

NATAȚIE — Bazinul acoperit Floreas- 
ora 9,30: concurs de verificare ora 

rezervat elevilor.
— Sala Floreasca II, ora

August, ora 
16: Dinamo 
(cat. A).

<•3.
10 :• concurs

ATLETISM 
9.30: concurs pentru toate categoriile, 
ora 8,30: împrejurimile stadionului Ti
neretului, etapa a Il-a a „Cuțpei Pri
măverii41 la marș (juniori 4 km., seniori 
10 km.).

LUPTE — Sala C.C.A. (Str. Uranus) 
de la ora 10: C.C.A—Metalul Reșița — 
Gospodării—Corvlnul (câmp, pe echipe).

RUGBI — Teren Viforul ora 10,30: Vi
forul—Știința Iași; Teren P.T.T. ora 
10,30: P.T.T.—C.C.A.; Teren Tineretului 
IV, ora 11: Știința I.M.F.—Dinamo Bucu
rești; Teren Parcul CopiluMii, ora 15: 
C.F.R. Grlvița Roșie—Progresul Bucu
rești (meciuri în campionatul cat. A.); 
Teren Tineretului II, ora 11: Vulcan— 
Aurora Or. Stalin, ora 9; Progresul

în concursul de trial organizat de

ții, schimb de experiență și con
cursuri cu sportivii celorlalte centre 
din țară, precum și alte numeroase 
proiecte pentru realizarea cărora, În 
prezent, conducerea secției a și por
nit o serie de acțiuni.

Am ținut să menționăm toate cele 
de mai sus, deoarece frumoasa acti
vitate a secției auto-moto AVSAP o- 
raș-București, poate constitui un e- 
xemplu pentru toate secțiile moto din 
țară. g. șt

S. P.C Chimie Petrol București; Te
ren Tineretului III, ora 12: Știința Ar
hitectura—Petrolul Pitești; Teren Tinere
tului ora 9: Minerul București—Știința 
Agronomie; Teren Republica ora 10 : 
Gloria București—Dinamo Miliție (jocuri 
din cat. B).

BASCHET. — Sala Floreasca ora 8,3b; 
Constructorul—Flamura roșie Oradea (f), 
ora 10: P.T.T.—Știința Timișoara (m),
ora 16: Progresul F.B.—Voința Orașul 
StaJin. (f), ora 17,30: Olimpia M.I.C.— 
Voința Iași (m), ora 19: Olimpia M.I.C.— 
C.F.R. București (f), ora 29,30: M.I.G.— 
Dinamo Oradea (m).

VOLEI — Sala Floreasca ora 11,30 :
T. T.B.—C.T.F.T. (m); sala Dinamo de 
la ora 16,30: Combinatul Poligrafic Casa 
Scînteii—Voința Sibiu (f), I.C.F.—MLI.G. 
(f), Dinamo București—Progresul Tîr- 
goviște (f)«

HALTERE. — Sala Recolta ora K0: faza 
regională a campionatului individual.

POPICE. — Arena Justiția ora 8,30: 
Spartac București—Construcți II Sibiju.

In țară

IOTBAL.
MHNțE
Orașul Staliu: Steagul

_ krt>- 
gresul Cluj, Flamura roșie Oradea) 3-X 
Dublu mixt: finala: Răduică, Negulesca 
(Flamura roșie Oradea, Progresul CluJ>- 
Poenaru, Nagler (Progresul Timișoara 
Metalul 'Reșița) 3-9. Pentru finalele cam^ 
pionatului individual republican de ca
tegoria I care vor avea loc saptâ-* 
mîna viitoare la Cluj s-au calificat pri
mii opt jucători: Iscovid, Demeter, Ma
rinescu, Negulescu, Dinu Grigpre, Na- 
gler, Schle, Verzar și primele opt jt»- 
cătoare: Gerling, Răduică, Vușcan, Co 
bîrzan, Ciupală, Poenaru, Silberman^ 
Ocbin. Tr. Brener — corespondent

UN NOU CONCURS DE NATATÎE 
REZERVAT ELEVILOR

Mîine dimineață la ora lft bazinul 
acoperit Floreasca găzduiește concursul 
de înot organizat de Direcția educațief 
fizice din Ministerul învățământului și 
Culturii. In program figurează probelec 
băieți: 66 m. spate, 33 m. fluture, 4x33 nu 
mixt, 4x33 m. liber; fete: 66 m. fluture^ 
33 m. spate, 4x56 m. liber, 4x33 m. iibw.

ACTIVITATEA LA LUPTE
Biroul federației de lupte ivind te 

discuție greșelile de arbitraj la reu
niunea din etapa a Hl-a grupa Oradea^ 
a hotărît să omologheze meciurile dH»- 
tre Oprea (Oradea) — Ionescu (Sinaite 
și ifrim (Sinaia) — Refafalvi (Oradea* 
în. favoarea primilor luptători- 
lul acesta rezultatul meciului^^^rte 
Oradea — Carpați Sinaia este 
Arbitrii Fr. Gyorcoș și Tr. Perru «« 
fost sancționați cu suspendarea pe cite 
două etape, iar F. Ladislau cu aver
tisment.

Inul 24 martie, la ora 17, la 
Casa de Citit urî a Studentăror 
„Grigor» Preoteasa** din Calea 
Plevnei Nr. 61 va avea loc des
chiderea festivă a clubului spor
tiv universitar al centrata) Bucu
rești.

LOCAȚ1UNE bE BILETE
Biletele pentru euptajul de miir.e de 

„23 August** (C.C.A.—U.T.A. ora 14.15 « 
Dinamo—Știința Timișoara, ora 15) s> 
găsesc In vinzare Ia casele stadioane*» 
„23 August*', Giulești ți Dinamo (aici ■ 
vînd și bilete cu preț redus pentru sta 
dențl șl elevi), la agenții C.CA. Pro 
nosport (caL Victoriei) și In str. I. Vide

roșu—Rapid București: Petroșani: Jiu 
Progresul București: Tg. Mureș: Ener 
gia—Petrolul Ploești; Oradea: LC.O.- 
Dinamo Cluj.

RUGBI — Ploești: C.S A_—Știința TI 
mișoara (cat. A) Petrolul B.U.—Unire 
T.U.G. Brăila (cat. B.); Bîrtad: Cor_^traf 
torul n—C.F.R. Buzău; Galați: Șuința- 
Aeronautica București; Constanța: S.NJ 
—Finanțe Bănci Galați: Tecuci: Zm 
brul—Laminorul Roman (cat. B- seria 
Il-a); Timișo3Ta: C.FR-—Mineral Lc 
peni; Cluj: Știința—Utilajul Peurosani 
Hunedoara: Corvinul—Chimica Tîmi
veni; Petroșani: Știința I.M.—C.F.I 
Cluj (cat. B, seria a IH-a).

BASCHET. — Cluj: Știința—Dinam 
București; Orașul Stalin: Steagul roșu 
Constructorul Cluj (meciuri în campP 
natul republican masculin); Tg. Mure- 

I.C.F.; Oradea 
(campionat repub]

Alimentara—Știința 
I.C.O.—-Știința Cluj 
can feminin).

VOLEI.—
Buc. (m*);
Buc. (m);

A.M.E.F.A.—Dinan 
C.F.R.—T.C.

Tractor»

Arad: 
Craiova: i

___ Orașul Stalin:
Victoria Buc. (m.); Cluj: Știința—C.C_ 
Buc. (m); Someșul—Voința Orașul St 
lin (f): Timișoara: Știința-C-F.R. Buc. ( 

LUPTE. — Campionatul republican 
echipe: Baia Mare (grupa a Tl-a): Voin 
Chimistul, Unirea, Gloria C.F.R.; Tin 
șoâra (grupa a IlI-a); Vulcan, Stea^ 
roșu, Carpați, Feroviarul; Satu W 
(grupa a IV-a) U.T.A., Dinamo Se 
Mare, Constructorul, Dinamo BucUrei



CAMPIONATUL DE FOTBAL AL U. R. S. S. 
începe sub semnul pregătirilor 
pentru turneul final din Suedia

Un contract buclucaș

Duminică se dă startul în ca mpionalul de fotbal al U.R.S.S. 
Competiția, ajunsă acum la a XX-a ediție, stîrnește un interes major 
în rîndul milioanelor de iubitori ai sportului cu balonul rotund din 
Uniunea Sovietică. Anul acesta caracterului jubiliar al întrecerii i 
se mai adaugă unul de mere semnificație.

întrecerea celor mai buni fotbaliști 
sovietici se integrează în planul de 
pregătire în vederea turneului final al 
campionatului 
calificat după 
IJ R.S.S.

mondial la care s-a 
cura se știe și echipa

Scurtă retrospectivă

O curiozitate: din 1936, cînd cam
pionatul U.R.S.S. a început să se des
fășoare între formații de club și nu 
Intre reprezentative de orașe, trofeul 
a revenit invariabil la trei echipe din 
Moscova, (’ele 19 ediții anterioare și 
■e-au împărțit Dinamo, Spartak și 
T.SK.M.O.

In primăvara anului 1936, Ia prima 
ediție, dinamoviștli au realizat o per
formanță rămasă unică. Ei au cîști
gat toate meciurile susținute cbținînd 
un procentaj de sută la sută. In 
toamna aceluiași an, însă spre marea 
dezolare a suporterilor, echipa nu mai

mul loc formației Spartak. Dinamo de
ține și recordul victoriilor în campio
nat obtinînd de opt ori primul loc. Ii 
urmează Spartak, de șase ori cam
pioană a țării și T.S.K..M.O. care a 
cucerit de cinci ori acest titlu. Mili
tarii, însă, au reușit această perfor
manță într-o perioadă de 5 ani (1946— 
1951) fiind singurii care au fost de 
trei ori consecutiv campioni ai țării.

Preludii în sud
Ca în fiecare an, echipele de lrunte 

ale fotbalului sovietic și-au pus la 
punct pregătirile în sudul țării, pe 
litoralul Mării Negre, unde clima per
mite desfășurarea în cele mai bune 
condițiuni a meciurilor de verificare. 
Unele rezultate obținute în aceste în- 
tUniri de avanpremieră sînt deja cu
noscute. Altele ne-au parvenit 
rior. Astfel, Dinamo Moscova a 
ținut două întîlniri cu colegii de

ulte- 
sus- 
club

Începe campionatul unional de fotbal și acesta va fi de acum un decor 
■ obișnuit la porțile stadioanelor.

Guvernul italian
și Jocurile Olimpice de la Roma...

teul cîtva timp Comitetul Olimpie 
lU^Ba tost ținta uii' T vehemente 
<îtacuri dtn partea presei guvernamen
tale în frunte cu „II Popolo", organ al 
partidului democrat creștin. C.O.N.I. 
ți președintele său, av. Giulio Onești, 
(ca toate că acesta este membru al 
partidului clerical care se află la guvern) 
au luat atitudine promptă și hotărâta 
și, avînd de partea lor majoritatea 
presei italiene, au reușit să respingă 
atacurile, făcîndu-i pe denigratori să 
bată în retragere. Căror cauze se da- 
torește această campanie pornită din 
cercurile democrat creștine care guver
nează țara, tocmai acum în plină cam
panie de pregătire a Jocurilor Olim
pice?

Aparent, motivele sînt de ordin spor
tiv. in realitate, în spatele lor se as
cund interese politice și economice. Să 
vedem deci care sînt aspectele — mai 
ales de culise -— ale acestui „casus 

Sfeclii” între C.O.N.I. și guvernul ita
lian.

Conflictul a pornit de la discuția 
asupra fixării locului de desfășurare 
a întrecerilor de canotaj la J.O. din 
1960. Din cercurile guvernante s-a e- 
mis părerea că sediul acestor probe 
ar trebui să fie Castelgandolfo, iar Co
mitetul Olimpic Italian — de acord 
cu federația de specialitate — s-a fixat 
asupra bazinului artificial de la Ma- 
gliana din apropierea Romei. Fiind 
luate în discuție cefe două propuneri 
s-a putut constata că cea de a doua 
— a C.O.N.I. — prezintă foarte mari 
avantaje, atît din punct de vedere 
tehnic-sportiv cît și financiar-econo- 
mic. S-a ajuns Ia concluzia că ame
najarea lacului de Ia Castelgandolfo 
ar costa cocheta sumă de 1-300 mili
oane lire italiene, în timp ce cheltuie
lile pentru punerea la punct a bazinu
lui artificial s-ar urca la suma de 400 
milioane lire, lată deci, dintr-un con
dei, o bagatelă de... 900 milioane, care 
ar urma să fie irosită.

Cuhnea este că forul olimpic italian 
a fost acuzat de megalomanie și... ri
sipă a banului public. In această pri
vință presa democrată a precizat însă 
'-ă timp de 10 ani guvernul italian a

sustras sportivilor italieni suma de 
100 miliarde de lire, fără ca o sin
gură liră să fie destinată îmbunătăți
rii sau construcției de baze sportive. 
Ceva mai mult, neavînd sprijin ofi
cial Comitetul Olimpic Italian a în
ceput tratative cu o serie 3e bănci 
particulare în vederea unui îm
prumut cu care ar urma să fie 
pusă la punct organizarea Jocu
rilor Olimpice. împrumutat ar fi 
amortizat, din sumele care-i revin de 
la 'țotocalcio, singura sursă de ve
nituri a C.O.N.I. Un singur lucru 
a cerut Comitetul Olimpic guvernului: 
să fie scutit de a vărsa pînă la J. O. 
sumele provenite ca impozit din înca
sările de la Totocalc.io.

Ce se ascunde însă în dosul pro
punerii făcute de adversarii C.O.N.I.? 
Făcînd propunerea cu caracter snortiv, 
aceștia s-au gîndit în primul rînd la 
construirea autostrăzilor care ar pune 
în valoare terenurile din zonele res
pective, terenuri aparținînd unor mari 
proprietari pe care se bazează miver- 
nul democrat creștin în politica sa. 
mai ales acum în campania electorală. 
Iată deci adevărata față a propunerii 
cercurile guvernante, iată ceea ce a 
provocat mînia acestora. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că în general guver
nul democrat creștin este nemulțumit 
de opoziția pe care a întîmpinat-o încer- 
cînd să transforme Comitetul Olimpic în- 
tr-o oficină electorală de corupție a 
tineretului sportiv.

Conflictul nu s-a stins încă. Nețî- 
nînd seama de importanța sarcinei 
C.O.N.I. de a organiza J.O. de la 
Roma, guvernul încearcă — bazîndu- 
se pe o lege fascistă din august 1943 
■— să slăbească autoritatea acestui for 
sportiv, punîndu-1 sub tutelă. In plus, 
încearcă să-i dea o lovitură de grație, 
înființînd ENAL LOTO o concurență 
a Totocalciouiui, sursa de venituri a 
Comitetului Olimpic.

Și să se mai spună că guvernul italian 
nu coutribuie la pregătirea în bune 
condiții a celei de a XVII-a ediții a 
J. O.... (L ș.)

gruzinii au cîștigat cu 2—1. In cel 
de al doilea însă, campionii prezen- 
tînd formația compfetă (s-au întors 
între timp jucătorii din lot din China) 
au cîștigat categoric cu 4—1. Toate 
punctele moscoviților au fost realizate 
de impetuosul centru atacant Mame
dov. Dinamo Tbilisi a învins cu 3—0 
pe Sahtior. O bună valoare mani
festă debutanta în clasa A, formația 
Amiraleeț din Leningrad. După I—1 
cu Sahtior, marinarii au toxins 
3—1 
Zenit
clasa

La

cu 
Aripile Sovietelor din Kuibișev. 
jucînd cu două formații din 

B, a cîștigat ambele întîloă£ 
Tbilisi, Odesa, Baku, Kiev 

șl Chișinău 
cinci orașe, arbitrii vor fluieraTh

duminică începutul primelor meciuri 
de campionat. La Tbilisi, dinamovîjtii 
din localitate au o misiune grea în 
fața campioanei țării, Dinamo Mosco
va. La Chișinău, echipa Moldova 
(fosta Burevestnik) va juca cu Spar
tak. Zenit și Torpedo se întîluesc la 
Odesa, iar Lokomotiv și Ainiraleeț 
Ia Baku. La 
vechi obicei, 
inaugurat Ia’ 
de tradiție: 
deținătoarei 
Dinanio Moscova-Lokooiotfv.

Moscova, conform unui 
sezonul de fotbal va Ii 

2 mai printr-o întîlnire 
cautpioaaa țării contra 
Cupei Lk.S.S. - *Deci,

Botvinik victorios 
a meciului

Ca o idee de deschidere, partida, . a
Vl-a a meciului revanșă Smîslov — 
Botvinik a fost asemănătoare cu par
tida a doua, în care Botvinik a repur
tat, după cum se ștîe, victoria. A- 
cesta a fost motivul pentru care Smîs
lov, cu negrele, a ales un alt plan 
începînd operații active pe flancul da
mei. Totuși, mai ales după schimbul 
pionilor din centru, figurile albe ocu
pau poziții mai bune, iar negrul avea 
doi pioni izolați pe liniile „a“ și „c“. 
Complicațiile tactice la care a recurs 
Smîslov n-au reușit să ia inițiativa din 
mina lui Botvinik. Acesta schimbînd 
nebunii de cîmpuri negre și-a inten
sificat presiunea și și-a consolidat a- 
părarea. Smîslov ar fi avut mult mai 
multe șanse dacă păstra damele pe 
tablă. Dar, cum a arătat marele maes
tru Toluș în comentariul său de Ia pos
tul de radio Moscova, calculul campio
nului lumii a fost de data aceasta de
fectuos. Botvinik a jucat excelent în 
criză de timp cîștigînd un pion. In

La meciurile individuale de simplu 
bărbați de la europenele de tenis de 
masă de Ia Budapesta, pe unul din 
panouri, dștigător al partidei dintre 
fostul campion mondial Richard Berg
man și maghiarul Rozsas era acesta 
din urmă, dar nu prin înfruntare la 
masa de joc ci prin neprezentarea îui 
Bergman. Și totuși renumitul jucător 
englez se afla în sală. Spectatorii de 
la Sportcsarnok, ca și noi de altfel, 
s-au întrebat care să fi fost explica
ția acestui W.O. al lui Bergman. Cu 
atît mai mult cu cît faimosul jucător 
nu scăpase pînă atunci nici o compe
tiție internațională mai importantă la 
care să nu ia parte, să na facă de
monstrații spectaculoase, să nu îm
partă fotografii, strîngeri de mînă, 
surâsuri și cărți de vizită. Și iată-1 
acum stînd cuminte și meditativ unde
va în tribună. Nedumeririle ni s-au 
spulberat dnd am aflat că cu puțin 
înaintea campionatelor de la Buda
pesta Bergman fusese suspendat de 
federația engleză de specialitate din 
cauza.- unui .nenorocit” de contract 
Să lăsăm însă să vorbească faptele:

In dorința de a avea un partener 
de calitate cu care să facă obișnui
tele lui demonstrații prin cabarete; 
circuri și săli de spectacole, Bergman 
a pus ochii pe jucătorul japonez No
rikazu Fujii, o revelație a campiona
tului mondial de la Bombay din 1952.

lată-i pe cei doi .eroi" Richard. 
Bergman și Norikazu Fujii zimbind da 
biectivului fotografic. 'probabil la inP 
cheierea contractului, nebănuind deșt* 
gur necazurile care oor urma acestejj 
tranzacții.

in partida a Vl-a 
cu Smîslov
căutare de contrașanse, Smîslov mai 
sacrifică mul, dair și această încercare 
rămîne fără rezultat Partida s-a în
trerupt cu avantaj material și aprecia
bile șanse de victorie pentru Botvinik.

MOSCOVA 21. (Agerpres) TASS 
transmite:

La 21 martie a fost continuată cea 
de-a 6-a partidă din cadrul meciului 
revanșă pentru titlul mondial de șah 
dintre Smîslov și Botvinik. Smîslov 
care avea la întrerupere un dezavan
taj material a încercat să se apere, 
dar în cele din urmă înalta tehnică a 
fostului campion mondial și-a spus 
cuvîntul: la mutarea
s-a recunoscut învins.

După 6 partide scorul 
de 4*/,— l'/j puncte în 
Botvinik

Iștă desfășurarea partidei 
rupte:

Alb Botvinik Negru Smîslov 
41. RI2 Ce3: 42. Ne2 Refl; 43. Cq5 4- 
Rd5 ; 44. Ce4 N:e4 ; 45. f:e4 -PRieJ ; 
46. g4 Rf4; 47. h5 g:h5; 48. g:h5 Rg5; 
49. Rf3 Smîslov cedează.

49-a Smîslov

meciului este 
favoarea lui

între-

de

Și ca să legalizeze acest „business"^ 
Bergman s-a grăbit să încheie urî 
contract pe termen (te doi ani, în ca* 
drul căruia Fujii. tn schimbul meî 
frumușele sume de bani, trebuia să-j 
stea la dispoziție pentru orice denzorw 
strație, în orice punct al globuHi.

Dar socoteala de acasă nu se po» 
t-ivește cu cea din târg, căci iată cd 
s-a întîmplat.

Pentru niște abateri săvlrșite
Fujii, federația japoneză de tenis de 
masă l-a suspendat. Suspendarea în* 
să nu ar fi împiedicat contractul 
să-și producă efectele, adică Fujii a# 
fi putut să joace imai departe cu, 
Bergman în turneele demonstrative; 
Dar a intervenit un nou fapt nepre-t 
văzut: forul englez de specialitate inA 
terzice jucătorilor săi să aibă întîU 
niri (chiar demonstrative) cu jucăj 
tori străini suspendați de federațiile 
lor naționale.

Și iată-1 acum pe Bergman într-3| 
neplăcută încurcătură. Pe de o parte 
contractul nu putea fi reziliat înainte 
de termen fără a se risca serioase 
despăgrt'iri. Pe de altă parte dacă 
Bergman nu rezilia contractul urmă 
să fie și el suspendat de federația 
engleză.’ Nefăcînd o declarație expres 
să de renunțare la contract, Beig* 
man a fost suspendat, participînd la 
Budapesta ca... turist. Aceasta însă 
nu l-a scutit pe cunoscutul ju ător de 
obligația de a-și plăti angajatul 
mai departe pînă la expirarea terme
nului de doi ani.

E drept că Bergman a pierditf banf 
la acest „business”, dar în schimb ă 
cîștigat experiență. Și experiența e 
mare lucru în această materie.

C. COMARNISCHI
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Canadienii vor să fie gazde

Echipa de hochei a Canadei n-a 
putut rămîne neînvinsă, în acest tur
neu european pe care mînuitorii cro- 
sei veniți de peste ocean și-i doriseră 
triumfal. Dar, firește, înfrângerea cam
pionilor mondiali cu 6-2 în fața „lei
lor” din Wembley (formația profe
sionistă engleză Wembley Lions) nu 
poate fi privită decît ca un accident 
și Withby Dunlops ech na care a re- 
prezentat Canada la întrecerile pentru 
titlu, merită din plin admirația iubi
torilor de hochei.

Canadienii au și anunțat că-și vor 
apăra titlul la viitoarea ediție a cam
pionatelor mondiale, în 1959 la .Var
șovia. Și totuși o umbră de amără
ciune întunecă bucuria campionilor 
mondiali. Voci din presa canadiană 
atrag a'enția asupr-a unui fapt care 
poate părea ciudat oricui : campiona
tele mondiale de hochei n-au fost or
ganizate pînă acum niciodată în 
Canada I...

Coincidență? Lipsă de inițiativă? 
Nici una, nici alta. După cum se știe, 
federația internațională (Ll.K.L.) a 
adoptat abia acum cîțiva ani în în
tregime regulile canadiene de hochei. 
Cu alte cuvinte, pînă de curând cana
dienii nu erau decît... tolerați in cam
pionatul mondial.

„Economie" de goluri ?

Moartea fostului n-'rt.-ir englez 
Frank SwJt, o celebritate în lumea

fotbalului, a adus pe tapet .discuții 
privind figuri din trecutul ;,soceeru- 
lui“ insular. Swift, victimă a acci
dentului de la Munchen (ei fusese tri
misul special al ziarului „News of 
the World1'), se bucura în primii ani 
de după război de un renume de in
vincibilitate, aproape proverbial. Dar 
performanțele sale par a fi totuși foar
te departe de recordul unui fotbalist 
scoțian, pe nume Grant, care a apărat 
poarta echipei Glasgow Rangers în
tre anii 1867—72 fără să primească 
nici un gol I... Și, după cum se pare, 
înaintașii scoțieni nu erau nici pe vre
mea aceea „zgîrciți” în șuturile la 
poartă 1

Cît cîntăresc ghetele unui fotbalist?

Pentru a răspunde acestei întrebări, 
un ziarist sovietic a luat drept eta
lon o gheată care are tot dreptul să 
aspire la celebritate. Ea aparține cu
noscutului înaintaș Serghei Salnikov 
de la Spartak-Moscova și a fost ade
sea copărtașă la temutele șuturi- 
bombă ale acestuia. Firește, neam 
aștepta ca o asemenea eheată să 
tragă greu la cîntar. Nicidecum... 
Expertiza a dovedit că ea cîntărește 
numai 210 gr. Aceasta grație mai ales 
materialelor plastice care intră în al
cătuirea ei. Și să nu ne mire (compa
rație edificatoare) că pantoful baleri
nei Galien I lanova nu e nici măcar 
de două ori mai ușor, fiindcă are 
H5 gr. exact.

Bolizii ghefii

Gare este viteza unui patinator ? Uri 
calcul ne este oferit de confratele 
nostru Garland de la ziarul scandinav 
„Dagens Nyheter”. EI a socotit că 
Hjalmar Andersen în cursa sa record 
pe 10.000 m. (16:32,6) a alergat îrt 
medie 9,9 sec. pe 100 m. Deci cu 2 
zecimi de secundă mai rapid decît 
recordul pe 100 m. plat la atletism; 
Ceea ce nu este la îndemîna unui 
sprinter pe pista de zgură, devine ac* 
cesibii fondiștilor gheții I -i

Din fotbalul sud-amsrican
Ti

Agenția vest-germfană .Inter națio* 
nales Sport-Korrespondenz’ comunică 
nu de mult:

La un joc de camp'onat, la Buenos 
Aires, arbitrul s-a văzut pus în si* 
tuația de a acorda un penalti echipei 
oaspe. El nu făcu aceasta însă, decît 
după ce adresă spectatori’or urmă* 
torul mic discurs: ..Sini un bun tatU 
de familie. Deoarece Menționez ceti
și de aci încolo să-mi vot întrețindt 
soția si copiii, vă pun întrebarea dacă 
pot să acord oaspeților acest penalii 
absolut meritat?" Din tribună nu sei 
auzi nici o voce de protest. Atunc?, 
într-o iiirste mormîn’ală mingea a 
fost așezată la II m. și tin jucător a8 
echipei oaspe a executat lovitura.

Știrea ru ne dă însă amănunțiți 
dacă jucătorul în cauză a avut prw 
vederea de a trage afară—



JOCURI VIU DISPUTATE IN ULTIMA ZI 
A ÎNTRECERILOR PRELIMINARII...

Asiazi după-amiază au loc meciurile finale
tă-i și pe autorii celorlalte goluri: 
Hausner (4), Tudor (4), Chica (2), 
Bușe, Tănăsescu pentru Șc. sportivă 
București și Messe ' ""
(2), Pop-Blekeș, 
Balanța.

Surprinzător prin 
s-a încheiat și mai 
tarea la o valoare 
cată a echipei timișorene, jocul dintre 
Șc. prof, metalurgică Timișoara și 
C.C.Ă. a fost și el unul din capetele

Inițial doream ca în aceste rînduri 
să ne rezumăm a -sublinia aspectele 
generale, mai semnificative, din ul
tima zi a întrecerilor preliminarii din 
cadrul cupei „Sportul popular" la 
handbal în 7. Felul în care s-au des
fășurat partidele de joi după-amiază 
ne obligă însă să renunțăm. Au fost 
atîl de echilibrate, au oferit spectato
rilor atît de numeroase momente de 
surprinzătoare inversări de situații în- 
cît ne vedem nevoiți a vorbi despre 
cîteva din ele.

Vom începe cu meciul care a în
trunit toate sufragiile pentru titlul de 
cel mai spectaculos: Șc. sportivă de 
elevi București — Balanța Sibiu, un 
veritabil derbi al seriei a Il-a a echi
pelor masculine. Început sub semnul 
unei sensibile egalități de forțe, jocul 
dintre aceste două formații a conti
nuat să se mențină echilibrat pînă la 
ultimele secunde, ridicînd spectatorii 
in picioare și provocînd un asemenea 
duel de „galerii" îneît de multe ori 
fluierul arbitrului abia se auzea. In 
cele din urmă a învins echipa Șc. 
sportive de elevi din București: 13—12 
(7—6), dar victoria putea reveni tot 
atît .de bine și sibienilor, care — cu 
cîțeva secunde înainte de terminare 
— au avut o mare ocazie de a ega
la, dar șutul lui Messe a întîlnit ba
ra. Interesant de remarcat la această 
partidă este faptul că victoria echi
pei bucureștene a fost adusă în ulti
mul minut de joc de tînărul C. Fane, 
care în tot timpul meciului și-a păs
trat cu perseverență locul pe extremă 
și care pînă atunci nu a tras nici
odată la poartă. Cînd nimeni nu se 
aștepta, el a executat un plonjon — 
pentru care multi dintre seniorii noș
tri, chiar dintre cei din echipa repre
zentativă, îl pot invidia — și a mar
cat al 13-lea gol, golul victoriei. Ia-

(5), Zink (3), Sift 
Kostandt

rezultatul 
ales prin 
neașteptat

pentru

cu care 
compor- 
de ridi-

de afiș ale „reuniunii" de joi după 
amiază. Invingînd cu 20—13 (11—3), 
elevii din Timișoara au ocupat pri
mul loc în seria 1 și s-au arătat 
mari favoriți pentru cucerirea frumo
sului trofeu pus în joc de ziarul nos
tru. Valoarea pe care timișorenii au 
arătat-o în meciul de joi ridică dea
supra oricărei discuții victoria lor. 
Diferența de scor este însă prea se
veră și ea se datorește în mare mă
sură faptului că bucureștenii au înce
put jocul prea încrezuți, iar atunci 
cînd și-au dat seama de greșeala lor 
(în repriza secundă) a fost prea tîr- 
ziu.

In celelalte partide s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Șc. medie nr. 
20 Or. Stalin — Textila Lugoj (f) 
5—2 (2—2); Constructorul T.C.H. — 
Șc. sportiva Bistrița (f) 6—1 (3—I); 
Tractorul Or. Stalin — Șc. medie nr. 
1 Galați (b) 13—5 (7—2); Șc. spor
tivă București — Șc. sportivă Timi
șoara (f) li—5 (7—3); Victoria Te
leajen — Tînărul Dinamovist Tg. 
Mureș (b) 18—9 (11—3); Șc. elemen
tară nr. 4 — Șc. elementară nr. 100 
5—1 (1—0), ILEFOR Tg Mureș — 
FI. roșie Sibiu (f) 9—3 (3—3).

Astăzi după-amiază de >a ora 14 
au loc partidele finale în sala Flo- 
reasca.

O fază dirt jocul Victoria Teleajen — 
Tînărul Dinamovist Tg. Mureș. in care 
victoria a revenit primilor.

• Arbitri romîni în finală ? • Alegeri le parlamentare suedeze devansate
• A învins
• Echipa 

formație 
final.
rită
cotată
La Paris și Londra echipa U.R.S.S.
este cotară drept favorită cu 3—1
avînd drept

Cu 
valorii 

la

mingea nr. 70
U.R.S.S. este 

debutantă în
toate acesteia, 

sale, este 
bursa pronosticurilor.

singura 
turneul 

dato- 
foarte

avînd drept concurentă de „prim 
plan" formația Argentinei cu 5—2.

• Dintre finaliste n-au lipsit nici
odată din turneul final în ultimele 
cinci ediții: Brazilia, Franța, Iugo
slavia și Mexic. Franța, Mexic, Țara 
Galilor, Anglia, Irlanda de Nord, 
Paraguay și Scoția nu s-au clasat 
pentru semifinale, iar Țara Galilor 
și Irlanda de Nord nici măcar pen
tru „sferturi".

• 29 hoteluri din 12 orașe vor 
găzdui echipele participante. Printre 
localurile la oare vor fi cazați oas
peții sînt Și clădirile unor institute 
sportive și a școlii de cădeți ai ma
rinei suedeze. Printre orașele care 
vor găzdui meciurile turneului final 
se află Vasteras localitate datî.nd din 
secolul XII. astăzi centru industrial.

• Capacitatea stadioanelor: Gote- 
borg 55.000 spectatori, Stockholm 
50.000, Norkopping 27.000, Helsing
borg 25.000, Boras 22.000 etc.

• Actuala ediție a „Cupei Rimet" 
deține recordul de participare : 53

Au fost stabilite orașeie-gazdă neutre 
ale 16-imilor Cupei R.P.R. la fotbal

8. LUGOJ: Minerul Lupeni — 
UTA Arad

9. BUCUREȘTI: „23 August" — 
Progresul București

. Energia Satu Mare

țări, lață de 13 în 1930, 32 în 1934, 
36 în 1938. 32 în I960-
• Datorită imensului interes sus

citat în Suedia de către turneul fi
nal al campionatului mondial, gu
vernul suedez s-a văzut nevoit să
devanseze data, alegerilor parla

mentare care coincideau cu marea 
întrecere. Noua «lată a alegerilor 
este 2 iunie.

• După cum se știe, alegerea 
mingii pentru jocurile finale a cau
zat destulă „bătaie de cap“ nrgani-' 
zatorilor. Din oele 102 baloane pre
zentate la concursul pentru mingea 
„ideală" a avut cîștig de cauză >- 
ceea purtînd nr. 70. Pînă la sfinșF
tul întrecerilor nu se va putea ou- 
noaște însă numele fabricii.

• Alegerea arbitrilor pentru in 
tîlnirile din Suedia constituie o pro
blemă foarte dificilă pentru comisia 
prezidată de sir Stanley Rous. Există 
mai multe opinii în ce privește de
semnarea arbitrilor. Una socoate eă 
fiecare națiune trebuie să desem
neze cîte un arbitru. Aici există o- 
biecțiunea că în acest caz națiunile 
din insula britanică ar fi favorizate, 
avînd un sfert din totalul arbitrilor. 
O a doua propunere consideră că 
este de datoria comisiei de arbitraj 
din FIFA să desemneze arbitrii A 
treia — care pare să prindă rădă
cini — susține alegerea arbitrilor 
din țările c.are nu au reprezentative 
în turneul final. S-a arătat chiar că 
țări oa Spania, 
garia, Polonia, 
semna arbitrii 
și experiență

Romînia. Italia. Bul- 
Elveția ș.a. pot de- 
cu multă caoacitate

CALIN ANTONESCU

I. S. Loto-Pronosport și Sportul popular organizează 

concursuri de pronosticuri sportive 
turneului final al campionatului 

mondial de fotbal
Cu prilejul turneului final al cam

pionatului mondial de fotbal pe anul 
1958, care se dispută în Suedia între 
8 și 29 iunie a.c. I.S. Loto-Prono- 
sport, în colaborare cu ziarul „Spor
tul popular", organizează concursuri 
speciale de pronosticuri sportive, ba
zate pe meciurile celei mai mari com
petiții de fotbal din lume.

Concursurile speciale sînt dotate, 
fiecare în parte, cu importante pre
mii în bani și cu numeroase premii 
în obiecte. Premiile în obiecte se a- 
cordă în mod gratuit. Vor fi acor
date un număr de 1270 obiecte: 1 au
tomobil „Moscvici", 6 motociclete

„Jawa" de 350 cmc., ceasuri de aur, 
frigidere, aragazuri, biciclete, mingi 
de fotbal ș.a.

Concursurile sînt organizate după 
un sistem original, cuprinzînd pro
grame cu cîte 12 meciuri din campio
natul mondial și m buletin pentru 
indicarea echipelor care se califică 
pînă la desemnarea echipei campioa
ne. Originalitatea concursului constă 
în aceea că premiile în 
fi acordate la trei trageri, 
două vor avea loc chiar 
începerea turneului final.

Amănunte în numerele viitoare.

obiecte vor 
dintre care 
înainte de

Au fost stabilite orașele neutre un
de se vor disputa la 6 aprilie meciu
rile echipelor calificate în Cupa R.P.R. 
ta fotbal Iată aceste orașe:

1. MEDIAȘ: Tractorul Or. Stalin 
— Ind. Sîrmei - —

2. BACAU: 
Bîrlad

3. BRAILA:
— Dinamo
4. SATU MARE: Stăruința Salon- __ I
5. BUCUREȘTI: Dinamo Obor — 

Știința București
6. ARAD: Energia Reșița — Ști

ința Timișoara
7. GALAȚI: Dinamo Brăila — Pe

trolul Ploești

C. Turzii
C.F.R. lași — Dinamo

ta

ta

Locomotiva Constan- 
București

10. BISTRIȚA:
— Dinamo Cluj

11. FOCȘANI: 
Rapid București

12. CRAIOVA:
Jiul Petroșani

13. SIBIU: Corvinul Hunedoara 
Steagul roșu Or. Stalin

14. CLUJ: Progresul Bistrița — 
nergia Tg. Mureș

15. DEVA: Atne-fa Arad — Progre
sul Sibiu

16. PLOEȘTI: Energia Moreni — 
CCA București

Dinamo Bacău

CFR Tr. Severin

E-

Campionatul republican 
de hochei pe ghe 

pe acest an se va dis 
in toamnă

După cum am anunțat, campionatul 
categoriei A la hochei pe gheață a 
fost întrerupt.

Aseară, Federația de specialitate ne-a 
anunțat că jocurile pentru desemnarea 
echipei campioane pe acest an se vor 
disputa în luna noiembrie.

RECORD MONDIAL PE 1»» YAIRZI
• In cadrul cam- 

AȚf FTIQM pionatelor -de atletism
niLDiloni ale Australiei Marlene

MaWiews a stabilit un 
nou record mondial în proba de 108 
yarzi, realizînd timpul de 10,3.

ATLEȚII SOVIETICI LA CROSUL 
L’HUMANITE

• După cum transmite coresponden
tul sportiv al Agenției TASS, atleții 
sovietici vor participa anul acesta pen
tru a 13-a oară la tradiționalul cros 
organizat de ziarul L’Humanitâ la Pa
ris. Din echipa Uniunii Sovietice vor 
face parte Pavel Bolotnikov. campion 
unional în proba de 10.000 m., Evghe
nii Jukov, Nikolai Pudov, Hubert 
Piarnakivi, Iuri Zaharov, Elizaveta Er
molaeva, campioană unională în proba 
de 300 m., 
dratieva. L_
Ian”' r—?.

BASCHET

Dzictera Levițka, Maria Kon- 
Lu-dmfla. Lîsenko și 1.2 „Uz

• intr-un meci con
ține! pentru „Cup<a cam
pionilor europeni1* la 
baschet, miercuri Ia 

Helsinki echipa finlandeză Panterrik a

Liubov

Nu-i invidiați pe hocheiștii profesioniști americani
Hocheiul este un joc minunat și nu 

puțini sint aceia care ar fi dispuși să-i 
dea prioritate chiar și in fața „rege
lui" sporturilor — fotbalul. Intr-adevăr, 
bărbăția, viteza, spectaculozitatea — 
specifice acestui joc — ii creează o 
uriașă popularitate, aducind in tribu
nele stadioanelor mii și mii de spec
tatori. Este fără indoială o plăcere 
să vezi hochei și mai cu seamă să 
joci hochei. Dar... Există și aici un 
dar. In momentul cînd ai părăsit ..her
mina albă", cind ai devenit jucător 
profesionist, hocheiul se trgnsformă 
din plăcere in calvar, dintr-un splen
did mijloc de recreație intr-o sinistră 
exhibiție.

Cit de grea și lipsită de satisfacții 
este meseria de hocheist o dovedesc 
necazurile jucătorilor profesioniști a- 
mericani. Ciudat, pe terenurile de 
gheată din S.U.A. meciurile nu sea
mănă de loc cu acelea pe care le nu
mim in mod obișnuit intilniri de ho
chei. Duritățile și brutalitățile trans
formă fiecare joc in veritabile încăie
rări. soldate firește, cu crose rupte 
dar și cu capete sparte. Să nu se 
creadă cumva că un asemenea ho
chei le place sau ii amuză pe jucă
torii americani. Nicidecum. Dar ce pot 
să facă. Aceasta le este cerut in mod 
expres de patronii cluburilor, dornici 
să ofere spectatorilor senzații cît mai

puternice. Iar contractele draconice ii 
obligă pe hocheiști să fie unelte do
cile in mina stăpinilor.

.fiecare zi care vine e mai rea".
Acest (pesmist) proverb turc se 

potrivește de minune h.ocheiștilor pro
fesioniști americani. In 1916 cind a 
luat ființă „National Hockey League" 
jucătorii erau obligați să susțină 24 
meciuri pe sezon. In 1926, această ci
fră a fost ridicată la 44, in 1931 la 60 
iar în 1949 la 70 intilniri pe sezon. 
Aceasta inseamnă că. in mod practic,

fiecare hocheist trebuie să joace cel 
puțin două meciuri pe săptămină. 
Față de ritmul infernal in care se dis
pută intilnirile, nu-i greu de intre- 
văzut efortul supraomenesc la care 
sint supuși profesioniștii. In toată a- 
ceastă perioadă insă, onorariile jucă
torilor n-au crescut direct proporțional 
ca numărul meciurilor. ci au rămas 
mult in urmă.

Firește că orice răbdare are limite. 
Și anul acesta se pare că paharul a- 
mărăcianilor s-a umplut. Scandalul a 
plecat de la un contract pe cere clu
burile l-au încheiat cu societățile de

televiziune, acordindu-lc in schimbul 
unei fabuloase sume de bani dreptul 
de a transmite meciurile. Bineînțeles, 
că jucătorilor nu le revenea nici un 
cent din acest venit suplimentar al pa
tronilor. Și hocheiștii s-au revoltat. 
Ei au înființat „Asociația jucătorilor" 
cerind drept despăgubiri suma de 3 
milioane dolari. Ptingerea a fost fă
cută pe baza legii antitrust și învi
nuia pe magnații hocheiului de prac
tici monopoliste (sici).

Dar pentru cine muncesc hocheiștii 
profesioniști americani?' De fapt, ve
niturile revin unei singure familii 
Astfel, proprietarul clubului .Black 
Hawks" (Ulii negri) din Chicago este 
J. D. Norris. Sora și fratele său sint 
patronii clubului „Red Wings" (Ari
pile roșii) din Detroit. Familia Norris 
mai are în proprietate clubul „Neta- 
York Rangers". In această situație ei 
iși pot permite să aranjeze cum doresc 
rezultatele și modul de desfășurare a 
campionatului profesionist. Nu degea
ba „National Hockey League" este 
supranumită in lumea hocheiului ..Nor
ris House League" (Liga casei Nor
ris).

Faptele sint evidente. Dar este pu
țin probabil ca dolarii magnaților ho
cheiului american să nu poaiă con
vinge de contrariu pe cei care vor 
judeca revendicările juste ale jucă
torilor.

V.

Învins cu 64—62 (34—3?) echipa poloneză 
Legia-Varșovia.
• In meci retur echipa italiană Sim

in enthal Milan a învins pe campioana 
Olandei, Wolves 
(38 -18), calif ici-ndu-se astfel
turneul celor 
B care mai 
Orbis Praga, 
SB Geneva

FOTBAL

Amsterdam cu 90-42 
pentru 

trei cîștigători ai grupei 
cuprinde echipele Slovan 

Union Badenberg Viena, 
și Honved Budapesta.

• Miercuri în noc
turnă s-au jucat două 
meciuri importante pen
tru campionatul An- 

a întrecut cu 2-1 pe New-gliei. Preston - - _ -
castle, iar Portsmouth și West Brom
wich au făcut meci egal: 2-2.
• Meciul între selecționatele ligilor 

Irlandei și Irlandei de nord s a terminat 
la egalitate 2-2.
• M‘îine se dispută la Viena meciul

dintre reprezentativele Austriei si IV»- 
Iiei.
PROPUNERI PENTRU CAMPIONATUL 

MONDIAL DIN 1966
• Federația maghiară de fotbal a ao- 

ceptat în principiu propunerea federa
ției iugoslave ca în 1966 cele două fo
ruri să organizeze împreună campiona
tul mondial de fotbal. Ziarul iugoslav 
„Sport" arată că organizarea campio
natului mondial de către Iugoslavia șt 
Ungaria permite ca meciurile acestei 
competiții să se desfășoare tn cele nurt 
mari orașe ale ambelor țări.

După cum 
mondial de 
Chile.
HOCHEIȘTII

TN

se știe, în 1962 campionatul 
fotbal va fi organizat d*

CEHOStOVACI
DUBLA INTII.NIRK^ro - 

ECHIPA S.U.A.
• După meciurile su»- 

IIATUFI ținute la Moscova, ho-
IlWIILI cheljtii americani s-au

oprit la Praga pentru 
juca și cu hocheiștii cehoslovaci. Pri

med s-a desfășurat miercuri I»
a
mul ________ _____ _____
Brno și a opus echipele: Cehoslovacia B 
și S.U.A. — ‘ • - - z_...........
hoche iști lor cehoslovaci cu scorul de 
(2-1, 2-1, 1-2).

Joi seara, la Fraga, în fața a 14.00» 
de spectatori reprezentativa A a Oeho- 
slovaciei a învins echipa S.U.A. ou sco
rul de 5-2 (2-0, 1-2, 2-2).

Victoria a revenit ia limits

La închiderea ediției

Forul bulgar de specialitate a propus 
o conferință la Sofia in luna martie 4

pentru discutarea proiectului unei Balcaniade 
la fotbal inter-țări sau inter-cloburi

SOFIA 21 (Prin telefon de la 
corespondentul nostru). In cadrul 
unei conferințe de presă organizată 
de Secția republicană de fotbal a 
fost anunțată o interesantă inițiati
vă a forului bulgar: tratative pen
tru organizarea „CUPEI BALCA
NICE".

In legătură cu aceasta tov. Anghel 
Pandov, secretarul secției republica
ne de fotbal, ne-a spr*-> următoarele:

„Forul bulgar a trimis federațiilor 
de fotbal din Romînia, Iugoslavia. 
Grecia și Turcia scrisori prin care 
propune ca la sfîrșitul lunii martie 
să se organizeze la Sofia o conferin
ță a reprezentanților celor cinci fe
derații, pentru a lua în discuție pro
iectul înființării ttnei competiții bal

canice de fotbal, fie intre echipe na
ționale, fie intre echipe de club. La 
conferința propusă la Sofia urmează 
să se cadă de acord asupra organi
zării competiției. In eventualitatea 
unui asemenea acord s-ar convoca 
mai tîrziu o nouă conferință, în ca
pitala unei alte țări balcanice. ca 
scopul de a se discuta si aproba re
gulamentul competiției, programul 
întilnirilor, sistemul de disputare, nu
mărul echipelor de fiecare țară 
(dacă s-ar ajunge la organizarea 
unei cupe infercluburi) și alte amă
nunte.

Se așteaptă răspunsurile de ta 
București, Belgrad, Atena și Ankara". 
— a încheiat tov. Pandov.

TOMA HRISTOV

Redacția și administrația : București, str. Va.sile Conta nr 16. telefon 1.79.73 — 74— 75 Nr. 1—2 STAS 3452 întreprinderea poligrafică Nr. 2. Str. Brezoianu Nr. 23—25
X X X X X Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din intreprinderi.


