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Lupta-i deschisă 
in categoria Al...

• .„Patru echipe angrenate tn

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNtȚI VAI

bătălia pentru primele locuri, iar ATLETISM
alte opt în„. fuga de retrogradare

• De ce a ratat Petschovxki pe-

naltiul și de ce 1-a executat Cio- Organ al Uniunii de
o Romînia organizează Jocuri!» 

Balcanice din 1959

xescu pe al Științei Timișoara •
Comentarii „la race" sub tribună. 1 ANUL XIII Nr. 3175

O sumedenie de fapte — unul mai 
interesant ca altul — au caracterizat 
a doua etapă a returului categoriei 
A: „zi neagră" pentru echipele gazdă 
și pentru bucureșteni, care în cel mai 
fericit caz au cîștigat cîte un punct; 
abundența de lovituri de la 11 m. 
(4 la număr, dintre care 2 au fost 
ratate): numărul mare de goluri în
scrise (18 — deci o medie de 3 de 
joc, — față de 17 în prima etapă); 
surprinzătorul scor realizat de Știința 
Ia București sau, dacă vreți, înfrînge- 
rea la proporții neașteptate a dinamo- 
vîștilor bucureșteni; rezultatul egal 
de la Tg. Mureș și recordul lui 
Ciosescu, golgeterul etape: și al cam
pionatului; cei peste 100.000 de spec
tatori...

Toate aceste fapte au coniriouit la 
mărirea notei de pasionant a unei e- 
tape care
agitat, atît în 
primul loc cît

•retrogradării... 
vedere, avind

cultura fizică și sport din R. P. Romînă

Marți 25 martie 1958

Cu prilejul crosului de la Ankara 
au fost purtate discuții in legătură cd 
viitoarea ediție a locurilor Balcanicd- 

8 pagini 25 bani ' atletism, a cărei organizare pentrii 
I anul 1959 a fost încredințată Romt- 
) niei. In principiu s-a căzut de acord’ 
1 ca întrecerile să se dispute in primă 
L săptămină a lunii septembrie, la- 
. București. In ceea ce privește edițieE 
a Il-a a crosului balcanic, organiza* 
rea ei va fi stabilită cu ocazia Con* 

i greșului balcanic care va avea loc bț» 
\luna octombrie la Sofia.

BASCHET
• Intîlniri între echipele noa»»- 
tre și cele grecești

Acțiunea — splendidă — din care Știința Timișoara a deschis scorul duminica i <. mec iil cu Dina/no Bucu
rești. Ciosescu (in stingă, in fund) i-a dat o pasă la intilnire lui Cădariu (al treilea din stingă) care l-a trecut in

prevestește un retur foarte 
ce privește lupta pentru 
și pentru evitarea zonei
Din acest punct de 

în vedere jocul rezulta
telor, se poate spune că această eta
pă a redeschis întrecerea pentru titlu, 
așre —la un moment dai — după vie- ’
toria Petrolului asupra echipei C.C.A. 
părea intr-o măsură soluționată i 
Îh favoarea ploeștenilor. Mai pa-, 
sionantă insă se prezintă lupta - 
pentru evitarea tocului II (al 12-lea. 
este definitiv în... posesia echipei C. i 
S. Oradea). Aproape 2/3 din echipe S 
stut amenințate și în primul rînd E-C 
nergia Tg. Mureș și echipele cu cîte J 
12 puncte. Dar nici cele cu 14 nu se Jde confecții~„Gh~ Ghc_orȚhiu~Def“"din 
simt prea bine. Oricînd, asaltul „< 
dașiior" asupra „fruntașilor" poate a- 
duce răsturnări din cele mai... specta
culoase iu clasament. Și asemenea 
perspective oferă chiar etapa de du
minica viitoare.

Sub acest semn continuă campiona- 
^Jut care, totuși, cu mici excepții, Se 
^■ksiășoară într-o hotă de bună corec-

!

(Continuare în pag. 5)

plină viteză pe Motroc (al doilea din stingă) șț a tras pe lingă Uțu care a încercat să-i plonjeze in picioare, Căli- 
tioiu (ultimul din dreapta) urmărește dezolat balonul care se îndreaptă spre 'poartă.

(Foto: I. MIHAICA)

Probleme aie complexuIuî G. M. A

Ostare de (apt care începe să se schimbe
S-a vorbit multă vreme — și în 

ultimii doi ani am auzit repetîndu-se 
de nenumărate ori — că la Fabrica

,co- < Capitala activitatea G.M.A. este un 
' capitol deficitar. De altfel, nici cei în 

cauză (consiliul colectivului sportiv 
și membrii comisiei G.M.A.) nu ne
gau, 
făceau 
cestei 
înrădăcinase. Și astfel, numărul pur
tătorilor insignei scădea de la o 

scflină la alta, angajamentele erau tot 
iC" } mai puțin îndeplinite, iar la sfîrșitul 
_{anivlui trecut, comisia G.M.A. „rapor- 

xta": zero purtători ai insignei G.M.A.

Nu negau, dar nici nu
nimic pentru remedierea a 
stări de fapt care se

Să nu se creadă că deși „tradițio
nală", nepăsarea dovedită de comisia 
G.M.A. a fost trecută cu vederea. La 
oanferin-ța de alegere a noilor organe 
sportive nenumărați muncitori din fa
brică au criticat pe cei ce conduseseră 
treburile sportive, făcîndu-i vinovați de 
neîndeplinirea angajamentelor, de fap
tul că, dacă 10—20 tineri n-au cuce
rit insigna G.M.A., înseamnă, în rea
litate că 10—20 muncitori din fabrică 
au fost lipsiți de posibilitatea de a 
învăța să înoate, să tragă cu arma, 
etc.

Au trecut de atunci cîteva luni, 
timp în care la Fabrica de confec
ții, sportul a făcut cu adevărat o co

titură. Poate nu pe măsura posibili-; 
taților. Dar, ce-i adevărat e... ade
vărat, Oamenii au început să se o- 
cupe nu numai de fotbal. Au fost 
întărite secțiile de gimnastică, hand
bal. turism, s-au înființat secții de 
tenis de masă și volei și se proiec
tează constituirea secțiilor de box și 
tir, se caută soluții pentru înzestra
rea colectivului cu o bază sportivă 
(fie cît de simplă). Dar activitatea 
G.M.A.? N-a fost neglijată. Aici însă 
merge mai greu. „Avem de luptat 
cu acea mentalitate greșită cu care 
era privită pină 
G.M.A. Și — un 
tant — va trebui 
stă activitate să
ne spunea tov. Petre Tudor, preșe
dintele colectivului sportiv. In pu-

acum activitatea 
lucru foarte itnpor- 
să facem ca acea- 

fie mal atractivă".

In vizită la... viitorul club sportiv
al metalurgiștilor și electricienilor din Capitală

Mai actuală ca oricînd, problema 
cluburilor sportive îi preocupă acum 
pe toți activiștii sportivi chiar dacă 
unii dintre ei sînt deocamdată doar... 
spectatori, in unele centre s-au consti
tuit cluburi, în altele se desfășoară o 
intensă muncă de pregătire. Iată de ce, 
un prim schimb de experiență ni se pare 
deosebi de necesar. Și, pentru început 
ne-am gindit la o vizită la... viitorul 
club sportiv al metalurgiștilor și elec
tricienilor din Capitală, sperînd că cele 
cîteva aspecte pe care le vom înfățișa 
în rindurile ce urmează vor fi folosi
toare tuturor activiștilor sportivi.

UN COMITET DE ACȚIUNE CU 
MULTE... ACȚIUNI

E ste prima impresie cu care ră-
mîi după această vizită. Intr- 

adevăr, comitetul de acțiune 
constituit pentru înființarea clubului 
sportiv a’ muncitorilor metalurgiști 
și electricieni din Capitală se achită 
cu o veritabilă pasiune de sarcinile 
încredințate. O dificilă muncă de do
cumentare a fost desfășurată pînă 4a- 
cuni în toate domeniile de activitate 
ale viitorului club. De la s'îrșitul lu
nii ianuarie, de cînd a avut loc șe
dința cu președinții colectivelor spor
tive din ramura industriei grele, cu 
directorii acestor întreprinderi și pre
ședinții comitetelor de întreprindere, 
comitetul de acțiune s-a ocupat de 
pregătirea regulamentelor comisiilor 
obștești (comisia tehnică de propa
gandă. organizatorică), de problema 
bazelor sportive, a antrenorilor etc.

Rezultatul cel mai evident este CON
TURAREA PRECISA A VIITORULUI 
CLUB SPORTIV. Cum va arăta a- 
cest club a

CAUTIND RĂSPUNS UNOR 
ÎNTREBĂRI „LA ZI"...

Este vorba despre cele cîteva 
condiții care trebuie îndeplinite 
pentru a se constitui un club 

sportiv: asentimentul colectivelor res 
pective, existența unei, baze materiale 
corespunzătoare, a cadrelor tehnice 
necesare și a minimum celor trei sec
ții prevăzute de regulamentul clubu
lui. Sînt întrebări „la zi" cărora dacă 
nu li se poate răspunde afirmativ, 
discuția despre înființarea unui dub 
trebuie neapărat amînată (în cel mai 
bun caz). Mi-am început și eu vizita 
cu aceste întrebări și... am găsit râs 
puns.

PROFILUL UNUI CLUB PUTERNIC 
CU 14 SECȚII...

Nu numai fotbal ! Aceasta se 
pare că a fost ideea care i-a 
călăuzit pe membrii comitetu

lui de inițiativă. Marele număr de 
secții care urmează să ia ființă o do
vedește pe deplin. Numărul și varie
tatea lor: canotaj academic, iahting, 
box, tir, atletism, volei, moto, rugbi, 
scrimă, alpinism, lupte etc. Cîteva 
notări despre aceste secții: majoritatea 
sînt fostele secții centrale „Energia" 
(ormate din sportivi aparțimînd dife

ritelor colective sport.ve: , Mao Tze- 
dun", „23 August", „Republica", „E- 
nergo Trust nr. 1, „Vasile Roaită". 
Cu sportivi din numeroase colective 
se vor înființa și secțiile de box, lupte 
și atletism. Echipele și grupele de ti
neret și juniori urmează să funcțio
neze în cadrul clubului dar pe lîngă 
mari întreprinferi: atletism și ciclism 
la uzinele „Vasile Roaită", box și 
rugbi la ..Mao Tze-dun", fotbal la 
„23 August" etc. In ceea ce privește 
grupele de copii, problema este ceva 
mai dificil i. Soliiti-a nu poate fi alta 
decît luarea în patronaj a unei școli 
elementare cu perspective pentru ac
tivitatea sportivă.

...UN NUMĂR CORESPUNZĂTOR 
DE CADRE CALIFICATE...

Ș
i această problemă și-a găsit o 
rezolvare mai mult decît sa
tisfăcătoare. Există posibilități

pentru folosirea unui număr de 20 de
antrenori (16 categoria I, 3 categoria 
a Il-a și un stagiar) cu o calificare 
corespunzătoare. Amintim pe cîțiva : 
Silviu Dumitrescu, I. Stoianovici,
Zamfir Popazu. D. Pineta, P. Bar-
kani, A. Botescu. 20 de antrenori
pentru aproximativ 320 de sportivi 
dintre care — după toate probabilită-

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare in pag. 6)

ELENA MATEESCU
(Continuare in pag. 6)

După cum se știe, duminica aceasUk. 
campioana țării noastre — C.C.A. —♦ 
debutează in competiția celor mal. 
bune formații continentale intilnind IA 
Atena pe campioana Greciei, Paneli* 
nios. In afara acestui meci jucătorii' 
noștri vor mai susține o partidă in ca* 
pitula Greciei in compania unui adt- 
versar nedesemnat încă. De asemenea*, 
cu prilejul jocului-retur C.C.A. — Pa* 
nelinios (13 aprilie) baschetbaliste 
greci vor mai intilni și o altă 
noastră pe care urmează să 
forul de resort.

HANDBAL
• Formația austriacă 
burg va juca în țara

echipă a. 
o indice?

4 I

Juden* 
noastră

Recent s-a primit o scrisoare dirt 
partea echipei Judenburg (Austria) 
prin care formația austriacă iși pro* 
pune să întreprindă un turneu la noU 
in țară. In principiu federația de hand* 
bal a fost de acord și a propus cd 
turneul echipei Judenburg să se desfă
șoare între 15 și 30 iunie in organiza* 
rea colectivului sportiv Metalul Reșița* 
Echipa Judenburg este fruntașă tri 
'clasamentul primei categorii ă regiuni 
'Steyer (Austria).

FOTBAL
o Cuplajul de duminică

Celc două jocuri de 
gramate duminică in 
disputa 
ordinea

ORA 
cești.

ORA

categoria A proli
București se uorj- 
^23 August'" irțpe stadionul 

următoare : 
14.15 : Dinamo — Rapid Bticu*ț

16: Progresul — C.C.A.

înaintea tradiționalei competiții:

Imaginea mariunchiurilor de tineri care se întrec cu voioșie pe aleile 
frumosului parc din Craiov», în Dumbrava Sibiului sau în Crîngul Bn 
zău lui te întîmpină în fiecare an în zilele care vestesc sfîrșitul lui apri
lie. Zecile de mii de tineri și tinere pot fi însă văzuți pe aceleași alei cu 
multe zile înainte, atunci cînd își încep pregătirile pentru tradiționala 
competiție.

Ca și în alți ani, actuala ediție a crosului „Să întîmpinăm 1 Mai" 
este așteptată cu deosebit interes de către masele de tineri sportivi din 
întreaga țară. In multe orașe au și început pregătirile pentru întrecerile 
care se vor desfășura la 27 aprilie. Astfel, la Petroșani, Buzău, Cluj, Pio- 
ești etc. precum și, în unele sate și comune din regiunile Pitești, R.A.M.. 
Baia Mane, au fost organizate primele arrtrenamente, s-au luat de pe 
acum măsurile tehnico-organizatorice corespunzătoare. Cu succes a in 
ceput să se desfășoare și acțiunea de mobilizare a tineretului pentru în
scrierea în număr cît mai mare pe listele de participanți.

Din păcate, nu pretutindeni poate fi întîlnită aceeași preocupare. Sînt 
multe colective sportive unde nu s-a făcut încă nimic în această proble
mă. Echipamentul și materialele sportive nu s-au „înapoiat" încă în ma
gaziile colectivelor, pentru munca propagandistică sînt așteptate.... afișele 
de la centru iar tinerilor care întreabă cînd vor participa la primele antre
namente li se răspunde, deseori, astfel: „La ce bun să ne grăbim ? 
Pentru 1000 de metri nici nu-i nevoie de antrenament. Pînă la 27 enri- 
lie...“

Nu mai comentăm astfel de mentalități cu totul greșite, ci insistăm 
pe necesitatea pregătirii temeinice a tuturor celor care vor lua startul 
în crosul „Să întîmpinăm 1 Mai“. Timp este suficient, dar ei trebuie 
folosit nu irosit în așteptarea diferitelor îndrumări... de sus. Comisiile de 
organizare trebuie să dea dovadă de cît mai multă inițiativă în pregăti
rea întrecerilor. Apariția regulamentului constituie un prețios ajutor 
pentru comisiile de organizare care trebuie să ia toate măsurile .pentru 
ca fiecare prevedere să fie îndeplinită.



Despre I înaintea cam p’onatidui școlar de rugbi!
___ ______ ___—» «.
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în educația fizică a maselor
nuința educației fizice. Iar dacă este 
vorba de inovații cu caracter compe- 
tițional, care contribuie însă la educa
rea fizică a maselor, precis că me
ciurile de oldboys organizate de co
lectivul „21 Decembrie", festivalul de 
gimnastică al pionierilor din Buzău, 
Spartachiada fetelor din raionul Si
ghișoara sau Slatina și „Cupa Tea
trelor" la fotbal sînt mai aproane de 
necesități...

_______ _ De ce? Pentru că aceste inovații, 
ilective sportive își iac un titlu de glo- 'ăeșî iau lucrurile cam în răspăr, cău- 
;rie din atragerea cît mai multor oa- Urni să atragă masele prin sport în 
'meni ai muncii în competițiile de masă '
• organizate pe scară 
xspartachiade etc). 
.;iar campionatele de 
«casă ale colective- 
Tor sportive capătă

Ttot mai- multă am- 
•ploare. A devenit 
obișnuit pentru noi 
relatăm vești despre participarea 
sute si sute de oameni ai muncii 
diferite vîrste Ia concursurile' Interne 
ele unor colective ca Arta,. Sparlac 
sau Progresul F.B.-București, Corvi- 
nv.1 - Hunedoara, Tractorul " 
Stalin si multe altele. Precum 
doar forme competiționale de atragere 
In practicarea educației fizice care — 
și aceasta nu e rău deloc — țiau 
găsit un loc ierni în mișcarea noastră 
sportivă, transformîndu-se în tradiție.

Numai că aceste forme — 
-— constituie un corset prea, 
'pentru noțiunea de educație fizică, în 

•care sportul este doar o comnonentă 
■ ți nu unicul mijloc sau, cumva, uni-
• cul scop. Ridicarea mișcării la rangul
• de obișnuință zilnică, asocierea ei cu 
;alte norme de igienă în scopul con-
• servării tinereții și sănătății pînă la 
o vîrstă înaintată și a înlăturării di

feritelor influențe dăunătoare ale me- 
idiului extern, pretinde și alte metode.
In definitiv și puștii de pe strada 

- "mea, care stîrnesc o zarvă infernală 
’bătînd mingea cu un zel nemaipome
nit între două „porți" în mijlocul uli- 
'ței, plonjînd cu admirabil curaj pe 
bolovanii prăfoși și mareînd cu diabo
lică dibăcie în... ferestre, se cheamă 
că fac „sport". Poate că Gelu, Sandu 
sau Sergiu, care-și fac astfel ucenicia, 
vor ajunge cîndva buni sportivi; dar 
precis că, lăsați să crească în felul 
acesta, nu vor căpăta nici odată oblș-

Spre deosebire de literatură, de pil- 
Zdă, unde tradiția se formează de-a 
ilimgtil veacurilor, în domeniul educa- 
tției fizice a maselor o astfel de dis- 
•cuție este mult mai lesnicioasă. însăși 
noțiunea de educație fizică a maselor 

^constituie în țara noastră o inovație 
.a ultimului deceniu, așa încît tradiția 
>este formată din relativ puține eie- 
rinente, axate, după cum vom Vedea, 
pe o singură direcție: întrecere^ spor
tivă. Intr-adevăr, cele mai multe co-

educația fizică și nu invers, cum c 
centrală (crosuri, mai normal și mai util, oferă cel pu

țin întrecerii sporti
ve un cadru adec
vat, deșteptînd par. 
ticipanților — une
ori trecuțJ de vîrsta 
performanț dor — 

gustul către mișcarea electustă sub 
formă de exercițiu zilnic, ca normă 
igienică.

Dar dacă e vorba de punerea ac
tivității sportive pe o bază firească, 
sănătoasă, întregul proces trebuie 
axat normal: de la cultură fizică, de 
la educație fizică, spre sport. Și a- 
tunci, complexul G.M.A. — eventual 
simplificat și în orice caz curățat de 
zgura formalismului și rutinei — ser
bări cîmpenești ca acelea obișnuite în 
raionul Tg. Mureș, gimnastica de.pro
ducție care-și face loc în tot mai multe 
întreprinderi activitatea atractiv-re- 
creativă organizată în parcuri și so
larii, constituie primul obiectiv. Tot 
așa cum primul obiectiv al orelor de 
educație fizică din școli trebuie să 
fie... educația fizică, în formele ei cele 
mai tentante, menite să creeze micilor 
cetățeni deprinderi de mișcare fizică 
ce-i vor însoți de-a lungul vieții. Spor
tul constituie o treaptă superioară, pe 
care doar unii dintre elevi — cei cu 

’ aptitudini și pasiune — o vor urca.
Iar ca o concluzie : tradiția existen

tă așteaptă zeci de inovații care să 
cc-ntribuie la educația fizică a ma
selor, la transformarea mișcării în cel 
mai prețios adjuvant al igienei; pentru 
tinerețea și sănătatea unor mase d.'n 
ce în ce mai largi. Este un teren 
foarte fertil pentru inițiativa noilor 
organe sportive 1

să primim ți să 
a 

de

Orașul 
vedem,

singure 
strimt

V. ARNAUTU

0 acțiune meritorie și cîteva sugestii...
• Pe stadionul „Constructorul", printre viitoarele „speranțe”... • Profesorii de educație fizică ne împăr
tășesc punctul lor de vedere e Se impune crearea unor centre școlare de pregătire!

Cititorii noștri au fost informați la 
timp, de perspectiva organizării în 
prima jumătate a acestui an, a unui 
campionat școlar de rugbi.- Inițiativa 
care aparține U.C.F.S. a orașului Bucu
rești, Federației de specialitate și Di
recției educației fizice urmărește 
să creeze o pepinieră permanentă de 
cadre pentru rugbiul nostru, a fost 
primită cu mult entuziasm, atît de 
profesorii de educație fizică, dar mai 
aies de elevi, care — așa cum se dove- școli (Nr. 18, 20 și 26) ca și cadrele 
dește — îndrăgesc nespus sportul cu de educație fizică au înțeles să răs- 
balonul oval. Din multiplele dovezi pundă chemării colectivului. „Intre 
ale acestui entuziasm vă amintim doar noi și școlile respective — a subliniat 
cîteva... tov. lonescu — există o perfectă co.

veni peste cîțiva ani elemente de nă
dejde de care rugbiul nostru — pen
tru a-și continua frumoasa sa tra
diție — are neapărat nevoie. într-una 
din pauze, antrenorul D. lonescu ne-a 
vorbit despre 
Geotehnica 
de a crea 
puternic 
tru viitorii rugbișți, ... . , ...
solicitudinea cu care conducerea unor

inițiativa colectivului 
(fost Viforul ISP) 
iii cadrul său„ un

centru de pregătire pen- 
dintre elevi, de

v.-v.

-
1

legătură cu promovarea rugbiului In 
școli. Prof. N. STANAȘ1LA (școala 
medie Matei Basarab), a subliniat prin
tre altele că rugbiul in _ cadrul școlii 
sale are aproape același, r.umăr de a- 
depți ca și handbalul sau fotbalul ț 
Din păcate nu există canddu de pre
gătire, posibilitățile școlii piad foarte 
limitate. Prof. GH. DORCI TEI (școa
la.medie D. Catjtemir) . ne-a precizat 
că elevii săi sînt preocupați de lâua ca 
rugbjul să-și recapete în școală, tra
diția pe care a avut-o. Prof. CORNEL 
DÎNICUȚ (șc. medie Gh. Șmcai) a 
confirmat acordul deplin care există 
între școală și conducerea colectivu
lui Geotehnica ISP care s-a oferit să 
asigure elevilor pregătirea tehnică și 
echipamentul necesar. Prof. CAM1L 
MORȚUN (șc. medie I. L. Caragiale) 
și-a arătat plăcuta surprindere pentru 
interesul major 'cu care elevii doresc 
să învețe rugbiul, sport care tinde să 
devină cel mai iubit in școală. Lipsesc 
insă condiții obiective de d: sfășurare 
a unui program de pregătire...

• Posibilitatea ca iubitorii rugbiului 
dintre școlari să poată începe. încă 
de pe acum, pregătirea se lovește — 
așa cum rezultă și din rindurile de 
mai sus — de lipsa unor condiții co
respunzătoare. Să nu existe oare so
luții ? Problema este prea importantă 
pentru a nu face totul spre a ieși din 
impas. Ce ați spune de pildă tovarăși 
antrenori, dacă inițiativa celor de la 
Geoteluiica ISP ar fi extinsă? Nu s-ar 
putea oare organiza centre similare pe 
lingă colective ca P.T.T., Grivița Ro
șie, Progresul, sau C.C.A.. deservite 
de grupe de antrenori, după un pro
gram riguros stabilit ? N-ar fi oare
un prilej de a depista — pe calea cea^ 
mai directă — elementele talentate 
Federația de rugbi, U.C.l-.S. oraș, 
Direcția educației fizice vor saluta — 
sîntem încredințați — această acțiune. 
Ne am bucura dacă sugestiile noas
tre vor găsi ecou în rindurile colecti
velor sportive cu tradiție recunoscută 
în rugbi, contribuind astf-, I la solu
ționarea problemei...

TIBER IU STAMA
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Aspect de la antrenamentul pe care elevii de la școlile medii Nr, 18, 20 
și 26 îl fac in cadrul colectivului ș'-rr-c Geotehnica I.S.P.: o încrucișare de 
balon intre centrul Nedelcu si aripa Simion in fata adversarului direct Năf- 
iănilă. ' ' (Foto: GH. DUMITRU)

• Recent îutr-o vizită făcută la 
stadionul „Constructorul" de pe șo
seaua Olteniței, am fost martorii ur
mătoarei scene : în jurul antrenorului 
D. lonescu se aflau peste 40 de elevi, 
care-i ascultau cu mult interes indi
cațiile privitoare la tehnica rugbiu
lui, în timp ce alții, mai avansați lu
crau chiar la două buturi. Detenta, ra
piditatea și reflexele multora erau e- 
vidente. Cu o îndrumare adecvată, e- 
levi ca Mihai Marca. Mihai Niculescu, 
Cornel Nedelcu, Eliade Simion sau 
Petre Georgescu, timizi astăzi, la pri
mul lor contact cu stadionul, pot de-

laborare, astfel că roadele nu vor in- 
tirzia să se facă simțite".

• Dir.tr-o convorbire avută cu cîți- 
va profesori de educație fizică am pu
tut afla și punctul lor de vedere în

Instantanee din regiunea Craiova

ÎNSCRIERILE IN U.C. F.S -PREOCUPARE DE PRIMĂ IMPORTANTĂ

Raid anchetă in colectivele sportive ploeștene —
25.000 de membri în U.C.F.S. 

pînă ha finele anului 1958!
Desigur, un frumos angajament al 

sportivilor din Ploești. Dar și un 
examen, un sever examen de matu
ritate organizatorică. Să nu uităm 
că -— pînă la reorganizarea mișcării 
sportive — importantul centru petro
lifer număra aproximativ 12.000 de 
sportivi. Dublarea acestei cifre so
licită nu numai o muncă susținută, 
entuziastă, dar și multă, foarte mul
tă inițiativă, orientare, spirit de răs
pundere. Fac oare față organele 
sportive ploeștene acestei sarcini de 
onoare ? La această întrebare, am 
căutat să aflăm, răspuns prin inter
mediul raidului anchetă pe care 1 am 
întreprins zilele trecute în cîteva co
lective sportive din orașul „aurului 
negru".

fiecare suporter.
UN MEMBRU IN

La fabrica „Flacăra" 
bunuri de larg consum; 
dere nu prea mare, cu
sportiv... pe măsură- Acțiunea de în
scriere în UCFS a muncitorilor și 
funcționarilor decurge în bune con- 
dițiuni. C. Miroiu, președintele colec
tivului, pare decis să sporească 
stanțial bune'e rezultate de 
acum.

• — Dar cum? In ce mod? am
trebat cu o curiozitate firească.

— Foarte simplu. Bazîndu-ne pe 
larga mișcare de suporteri existentă 
în fabrica noastră, a sunat răspunsul 
președintelui. Noi avem o echipă 

' masculină de volei îin „calificare”. 
La meciurile ei, asistă foarte mulți 
din salariații întreprinderii. De ce 
n-ar deveni fiecare din acești înflă
cărași suporteri membru în UCFS ? 
Apei, avem competițiile de casă. 
Acum se dispută un campionat de 
șah- Participă și membri, și ne-

UCFS !
se produc 

O întreprin- 
un colectiv

sub- 
pînă

în-

membri în UCFS. Vom folosi și a- 
cest prilej pentru același scop. Și 
nu pot trece cu vederea nici spri
jinul larg pe care îl primim din 
partea tov. Bruno Holtier, directo
rul întreprinderii și... responsabilul 
secției de popice a colectivului 1

PUTEREA EXEMPLULUI
Cele 12 cooperative de producție 

meșteșugărească din Ploești au un 
colectiv sportiv puternic: Voința. 
Pînă acum, el numără 1125 membri, 
dar consiliul colectivului s-a angajat 
să aibă pînă la terminarea acestui 
an 2610 posesori de carnete de mem
bru în UCFS. Firește, față de am
ploarea angajamentului, cifra actuală 
este destul de mică. Dar tov. Victor 
Toma, președintele colectivului, ne-a 
explicat cauzele acestei situații. Astfel, 
pe de o parte, în unele cooperative 
mari, cum este „Tehnometal" (vice
președinte : Mareș Șerbănescu, or
ganizator sportiv: Johan Kissinger), 
preocuparea pentru completarea ade
ziunilor de înscriere în UCFS a tre
cut pe plan secundar, iar pe de altă 
parte, elementul feminin, foarte nu
meros în unele cooperative ca „Steaua 
roșie”. Drumul nostru" și altele 
n-a fost angrenat încă în măsură su
ficientă în această importantă acțiu
ne. La cooperativa „Drumul nostru", 
trei muncitoare vîrstnice — Anghe- 
lina Gherasim (66 ani), Cecilia Băf- 
gescu (62 ani) și Lucia Constanti- 
nescu (63 ani) — au cerut să fie 
înscrise și ele în UCFS și să acti
veze în secția de..- șah 1 Este un 
exemplu pentru wneîe tinere coopera
toare, încă nedecise să lege prietenie 
cu sportul, dar și o dovadă a răsu
netului avut de această acțiune în 
marile mase!

CU SPRIJINUL
ORGANIZATORILOR SPORTIVI

SPORTUL POPULAR
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O bună m,etodă utiliza'ă de con
siliul colectivului Locomotiva (pre-

ședințe : Florian 
a folosirii largi, 
zatorilor sportivi 
aci este vorba de un colectiv mare, 
cu unități disparate, munca organi
zatorilor sportivi este cu atît mai la 
preț. Și se poate spune că, în mare 
măsură, < 
de grupă 
impiegatul Mitică Cernea 
Ploești Sud), 
ciun (secția 
Elena Popa 
s-a reușit a
1.600 membri , .
posibilitățile de a spori această cifră 
s'nt încă departe de a fi epuizate!

„PE SPECIFIC"...
Majoritatea salariaților de 

tui 3 sînt în .vîrstă. Ce era 
pentru a-i atrage și pe ei 
vitatea spertivă, pentru a-i 
să devină membri în UCFS? Să 
se creeze secții „pe specific". Așa s-a 
și întîmplat. Astăzi, colectivul 
ruî Negru" s-a îmbogățit cu < 
ție de turism, iar alta de 
este... pe drum.
,,-tț Cind vom avea și secția < 

pice, ne spune președintele 
tivuluij Alex- Răducu, ne vom i 
cu mult angajamentul în privința 
numărului de membri înscriși4 în 
UCFS- Dar, oricum, sarcina ce ne am 
asumat-o va fi îndeplinită chiar 
p'nă la 1 'Mai !

★
Există deci depline posibilități ca 

cifra actuală — 13.624 de membri 
înscriși în UCFS în orașul Ploeșt: 
— să crească, simțitor în săptărr.înile 
și lunile ce vor urma. Este nevoie 
pentru acevta ca problema înscrie
rilor să fie promovată pe primul 
plan nu numai de colective, dar ș’ 
de UCFS local. Numai așa cifra de 
25.000 de membri în UCFS va de 
veni realitate !

Baziiiu) este aceea 
efective, a crgani- 
de grupă. Fiindcă

cu ajutorul ' organizatorilor 
printre care se află 

- ~ ~ i (stația
inginerul Cornel Cra- 
L. 6) și funcționara 
(școala auto-moto) — 
se ajunge la cifra de 
înscriși în UCFS. Și

Tres- 
făcut 
acti- 

îndemna 
li

la 
de 
>n

l „Au- 
o sec- 
popice

de po- 
colec- 
depăși

(*n. g.)

• In raionul Gura JiiVui, 80% din 
numărul utemiștilor au devenit, con
form angajamentu'ui luat, membri ai 
UCFS. Tot aici au fost colectate de 
către tineret peste 
și peste 600 ouă. 
zați s-a procurat 
terial sportiv. Ați 
este vorba de o 
între comitetul raional UTM și co
mitetul 
UCFS

2000 kg fier vechi 
Cu banii reali- 

echipament și ma- 
înțeles desigur că 
rodnică colaborare

raional de organizare a 
Gura Jiului.

acțiune asemănătoare a fost• o 
întreprinsă și în raionul Novaci. Aici, 
cadrele didactice au luat frumoasa 
inițiativă de a prezenta o piesă de 
teatru prin satele raionn’ui, iar din 
fondurile realizate- să se cumpere e- 
chipament sportiv.

• V. Zmeu este un boxer tînăr și cu. 
mari perspective. Victoriile aduse co
lectivului sportiv Drubeta din Tr. Se
verin îi fac cinste. Din păcate însă, 
colectivul sportiv și antrenorul Schultz 
s-au ocupat prea puțin de educația 
cestui boxer care, deocamdată, 
comportă ca o „stea" pugilistică 
Severinului. Atenție, deci, tovarăși 
la Drubeta.

s-au 
tale.

A

a- 
se 
a 

de

La marginea comunei Filiași 
auzit într-o zi împușcături repe- 
Atrași de pocnetele armelor, ti-

nerii din comună au venit în număr 
mare la fața locului, unde se desfă
șura un concurs de tir. Cum era și 
firesc, cu toții și-au manifestat dorința 
să tragă cu arma. Organizatorii con
cursului, comitetul raional de organi
zare a UCFS Filiași, le-a explicat a- 
tunci că devenind membri ai UCFS 
vor avea oricînd posibilitatea să-și 
dezvolte aptitudinile pentru acest sport. 
O metodă pe cît de originală, pe atît 
de eficace.

• Și pentru că veni vorba despre'--. 
Filiași, se cuvine să amintim și de 
sprijinul pe care l-a dat sfatul popu
lar raional. De curînd, toate satele 
din raion au primit suicicnte mate
riale sportive pentru a-și putea des
fășura în bune eondițiuni activitatea. 
Sima de 70.000 lei, alocată în acest 
sens,, a fost realizată prin autoim- 
punere.

• încă de acum o lună, 
de organizare 
buia să-și țină plenara. Pînă 
s-au făcut doiu încercări 
La prima convocare s-au 
doar... cinci membri, iar la 
doua 63 din 165 invitați, 
timp s-au cheltuit bani p'ntru 
și transport, au fost irosite zi'e de 
producție... Cine răspunde și mai cu 
seamă cine plătește?

conătetul
UCFS Caracal tre- 

acum
nereușite, 
prezentat 
.ca de a 
In acest

masă

hsat ființă clubtil sportiv 
al studenților din Cluj

• •

Sîmbătă după-amiază, în sala Ca
sei Universitare a avut loc iestivi- 
tatea de constituire a clubului spor
tiv universitar din Cluj. La festivi
tate au luat parte numeroși sportivi 
fruntași din localitate, activiști spor
tivi, reprezentanți ai colectivelor spor
tive de pe lîngă întreprinderi și in
stituții, etc.

In cadrul festivității, tov. Nicolae 
Jenei a adus la cunoștința celor pre- 
zenți noul regu’ament de funcționare 
al clubului sportiv. Același vorbitor 
a făcut o succintă prezentare a acti
vității sportive desfășurată de stu
denții din centrul universitar Cluj. 
A urmat apoi, alegerea conducerii 
clubului, care are următoarea compo-

nență: președinte
I. Păcuraru,
medico-farmaceutic; președ; .te, confe
rențiar St Lantos, prodecani! Facul
tății de Științe Juridice „Dr. Victor 
Babeș"; secretar, Nicolae Jenei, res
ponsabil ad-tiv, conferențiar I. Stama- 
te de la Inst. Agronomic,; responsabil 
cu educația politică, asistent D. Tar- 
cea de la Inst. Politehnic; n:< m.bri, 
Grațian Porumb, dr. Vladi : ir F.ăltes- 
cu, lector Adalbert Covaci, lector Ion 
Moina, conferențiar Ludovic Biro, Tra
ian Sudrigcan, Gabriel Chcrebetiu, Ce
cilia Wetnrich, Dora Copied — o m Ma
ria Grefa Turtureanu.

de pncare proț dr. 
prorectorul Institutului

Lm.l Docoș — Cv> *—jj'jiident



in orașul Holyoke din 
Massachassets (S.U.A.) profesorul a- 
merican William G. Morgan s-a gîn- 
dit să anime orele de educație fizică 
pe care le făcea cu muncitorii unei fa
brici din acea localitate cu ajutorul
unul joc inspirat de la tenis: a ridicat 
plasa cam la 2 m. înălțime și a luat 
o minge de baschet care era trimisă 
cu palmele dintr-o parte în cealaltă a 
plasei.

:..Și astfel, din acest nevinovat joc, 
s-a născut voleiul, sport care avea să 
cunoască o mare dezvoltare, să fie o- 
biectul a numeroase congrese interna
ționale, să aibă campionate mondiale.

cătâite din cîte cinci jucători apoi din 
9 și chiar din 14 ! Regulamentul nu se 
cunoștea în mod precis și astfel mai 
în fiecare țară se făceau fel de fel de 
„ajustări", unele dintre ele devenite a- 
poi literă de regulament.

IN PAS CU VREMEA

PERIOADA EROICĂ

u
Din America voleiul a trecut oceanul 

și ,a ajuns în Europa și Asia, unde da
torită simplității și a echipamentului 
toarte leftm, s-a dezvoltat neibănuit 
da mult, fiindcă erș. prea grea, min
gea de baschet a fost Înlocuită cu o 
cameră de cauciuc, care era însă prea 
ușoară. După destule căutări a apărut 
mingea folosita azi. Echipele erau al-

Totul este într-o necontenită înnoire 
și dezvoltare, bineînțeles și sportul. 
Sulița de o construcție specială a lui 
Budd Held a zburat dincolo de 80 m. 
Iar acum, Danielsen se gîndește la o 
altă suliță, de o altă construcție, cu 
care să arunce 90 m. I

La Melbourne Tn T956, baschetul a 
căpătat o față nouă, care a întrunit nu 
numai adeziunile celor ce au participat 
atunci la congresul federației interna
ționale de specialitate, ci apoi și pe 
aceea a jucătorilor și spectatorilor. De 
curînd, International Board a ieșit din 
conservatorismul său și chiar din pa
tria _ rugbiului agențiile de presă au 
vestit schimbări revoluționare ale regu
lamentului.
Fără 

Joc.
îndoială, nici voleiul nu stă pe

Un reușit concurs
APARIȚIA ECHIPELOR 
UNIUNII SOVIETICE

de motociclisffl
In întreaga țară s-au desfășurat 

duminică fazele premergătoare finalei 
concursului republican de motoci- 
clism al A.V.S.A.P. Așa cum ni s-a 
comunicat, în majoritatea lor aceste 
întreceri au reunit la start numeroși 
concurenți, constituind o bună propa
gandă pentru sportul cu motor. O 
dovada a succesului de care se bu
cură această competiție am avut-o 
urmărind disputa concurenților din 
Capitală. Este interesant în primul 
rînd modul cum au reușit organiza- 
torii sâ asigure cele mai bune con- 
dițti de concurs. In primul rînd au 
respectat cu strictețe orele programa
te inițial pentru desfășurarea pro
belor (luali exemplu viitori organi
zatorii), apoi au asigurat din toate 
punctele de vedere asistența tehnică, 
atî organizat exemplar îndrumarea 
pe traseu și au dovedit inventivita
te în alcătuirea parcursului de înde- 
mînare (pentru departajare). Am ad
mirat mult voința celor peste 50 de 
concurenți — muncitori de la uzinele 
și întreprinderile din Capitală — 
care de-a lungul traseului (Bucu
rești — Giurgiu—București), ca și în 
probele de departajare au depus toa
te străduințele pentru obținerea unor 
rezultate superioare. Așteptăm cu mult 
interes finala care va avea loc la 6 
aprilie Ia Orașul Stalin.

Rezultate tehnice: 1. Alfred
Schneider (r. Stalin) 4 p„ 2. Romit- 

f— Itis Jurca (r. Gheorghiu-Dej) 5 p., 3.
Petre Surloiu (r. N. Bălcescu) 7 p.

Clasament pe echipe; 1 Raionul 
Gheorghiu-Dej, 2. Raionul Lenin, 3. 
Raionul Gr. Roșie.

In 
tjfre 
printre care și Romînia. Atunci a avut 
loc prima sistematizare și unificare a 
regulilor de joc, propunîndu-se înfiin
țarea federației internaționale de volei, 
lucru realizat Tn aprilie 1947 la Paris. 
Printre primele măsuri luate, federația 
a hotârit organizarea primelor cam
pionate europene masculine: Roma, 
1948. Cu această ocazie a fost înregis
trată cererea de atiliere la F.I.V.B. a 
Uniunii Sovietice. Un an mai tîrziu, la 
Praga, cu ocazia primei ediții a cam
pionatelor mondiale masculine și eu
ropene feminine, reprezentativele 
U.R.S.S. au cucerit ambele titluri sur- 
clasîndu-și adversarii. Echipa mascu
lină a Cehoslovaciei, campioana Euro
pei, a fost întrecută cu 3—0 1 Mai este 
nevoie de o recomandare specială a 
calității voleiului practicat de echipele 
sovietice și care a influențat structu
ral viitoarea dezvoltare a acestui sport?

1946 Ia Praga s-a ținut o consfă- 
la care au participat șase țări

încotro merge voleiul?
In forma sa actuală, voleiul a cuce

rit lumea deși în unele părți (Japonia 
sau unele regiuni ale Chinei) „voleiul 
în 9“ mai este încă în floare. Dinamic, 
spectaculos, emoționant, aducînd în 
cursul aceluiași meci răsturnări de si
tuații ce păreau de neclintit, voleiul 
și-a cîștigat nenumărați amatori.

Și totuși, în țara noastră ca și în 
altele, se constată Tn ultimii ani un 
regres al numărului de spectatori. 
Tehnicienii s-au întîlnit în congrese in
ternaționale și au căutat noi modifi
cări ale regulamentului de joc pentru 
o și mai mare dinamizare a voleiului, 
pentru recîștigarea spectatorilor pier- 
duți.

Așa cum am mai arătat, cu ocazia 
congresului de la Moscova, din 1957,

(V) P A C A T DE IARBA... 5

s-aa făcut nenumărate propuneri, unele 
chiar revoluționare, cum-ar fi desiiin-. 
țarea liniei de centru și nesancționarea 
trecerii mîinilor peste fileu la blocaj — 
ceea ce dă aut de mult de lucru arbi
trilor. Înălțarea fileului la întîlniri- 
le masculine de la 2,43 m. la 2,45 m., 
posibilitatea de a servi mingea de pe 
toată lungimea liniei de fund etc. etc., 
ar fi noi dovezi ale interesului mani
festat de tehnicieni pentru mărirea 
spectaculozității voleiului. Și pentru 
că unele întîlniri pot dura și două ore 
jumătate, ceea ce poate plictisi pe spec
tatori, s-au făcut auzite destule voci 
eare să propună ca și voleiul să se 
dispute pe reprize limitate de timp. 
Numai că atunci nu vom mai avea sen
zaționalele răsturnări de rezultate de 
care vorbeam mai sus.

In spiritul propunerilor arătate, și în 
țara noastră s-au făcut încercări de a 
se dinamiza acest sport. Regulamentul 
după care s-a disputat în 
Cupa ,.2 Martie" la volei, 
desființarea liniei de centru
cuirea ei cu două linii trasate tot sub 
fileu, la 10 cm. distanță una de alta, 
între ele existînd un tel de „țară a 
nimănui". Concluziile au fost intere
sante : echipele, avînd voie să calce 
linia din terenul lor și spațial pînă 
la cealaltă linie, au furnizat un joc cu 
mai mare cursivitate decît voleiul obiș
nuit

In orice caz, chiar dacă toate aceste 
propuneri nu vor fi adoptate în bloc, 
la viitorul congres al F.I.V.B., ceva.„ 
se pregătește voleiului.

MIRCEA TUDORAN

C apitală 
prevedea 
și înlo-

Actualități din tir
• Duminică s-a desfășurat în Capitală 

etapa a H-a a campionatului de tir pe 
echipe (armă liberă calibru redus).. A- 
ceastă competiție care angrenează în 
desfășurarea sa un mare număr de tră
gători (printre care se află și numeroși 
juniori; se bucură de un deosebit suc
ces. Iată rezultatele tehnice cu care s-a 
Încheiat etapa a ir-a: Spartae — S.Ș.T. 
2d 1-2244, Recolta — A.V.S.A.P. (oraș) 
2321-2404 (poligonul Tineretului); Dina 
mo — Proiectantul 2514-1S47, Voința — 
C.S.U. 2353-2543 (poligonul Dinamo); 
I.P.R.O.M E.T. — S.P.C, 2533 2137 (poli
gonul S.P.C.). Dintre rezultatele indivi
duale remarcăm: P. Loghin 543 p-, Ma
rla Otz 5M p., L Gluglaa 531 p.. Ana 
Ciainic 3»1 p. (ultimii doi sînt juniori).

• Etapa a IIT-a se desfășoară dumi
nică pe mai multe poligoane din Capi
tală

• La 30 martie va avea loc pe poligo
nul Dinamo din Capitală un concurs 
de tir dotat cu „Cupa Dinama” șl rezer
vat juniorilor.

Săptămîna JKondială
Mîîne s Ziua tinerelor fefe

Cea de a șasea zi din Săptămî na Atondială a Tineretului este dedla 
cată tinerelor fete. Este un semn de prețuire pentru tinerele fete, un mintii 
nat prilej pentru organizarea a numeroase întîlniri cu fruntașe ale mișcării 
femeilor, festivaluri, serbări, competiții sportive și alte acțiuni care sa 
desfășoară sub semnul luptei pentru libertatea tuturor tinerelor fete. Sări 
bătorită cu entuziasm și în țara noastră. Ziua tinerelor fete înseamnă o ptiî 
ternică manifestare de dragoste și recunoștință pentru viața nouă, fericită» 
de care se bucură astăzi tinerel2 fiice ale patriei. In întîmpinareâ acestui 

în producție»eveniment, pretutindeni, tinerele fete obțin numeroase succese 
la învățătură și bineînțeles în activitatea sportivă.

Filatoarea de laProfesoara din Cluj
O tinără ca multe 

altele: MARTA KAR- 
DOS. Ne-am amintit 
de ea acum în pragul 
acestei sărbători pe 
dare, fără îndoială, 

că și MARTA KAR
DOS o așteaptă și 
o va întîmpina cu

toată cinstea și bucuria. Tînăra pro
fesoară de educație fizică din Cluj 
este o binecunoscută figură a sportu
lui nostru feminin. Pe apele lacului 
Himki la Bled sau Duisburg, pretu
tindeni unde a concurat, MARTA 
KARDOS a luptat din răsputeri pen
tru victoria echipajelor ‘ de schif 4+1 
sau 8 + 1 din care face parte de mai 
mulți ani. Multiplă campioană a 
țării și componentă a echipajelor care 
au cucerit de numeroase ori titlul de 
echipe vicecampioane europene, MAR
TA KARDOS s-a afirmat de la an la 
an drept un talent viguros.

Ziua tinerelor fete I Alături de 
multe alte sportive din Cluj, MARTA 
KARDOS întîmpină această sărbătoare 
cu frumoase succese în rodnica ei ac
tivitate de profesoară de educație fi
zică. de antrenoare de cantotaj și de... 
pasionată propagandistă a acestui sport 
In orașul Cluj. Cu aceeași hărnicie, ea 
se pregătește și în vederea marilor în
treceri ale sporturilor nautice care 
„bat la ușă* în pragul acestui bogat 
sezon competițional.

Ei, și tuturor celorlalte tinere spor
tive le dorim în pragul acestei zile: 
SUCCES IN ÎNTREAGA ACTIVITATE 
PROFESIONALA ȘI SPORTIVA I

F. R. B»
Mărturisim că ne-a 

fost destul de greu să 
ne hofărîm cu care din
tre numeroasele tinete 
sportive de la F.R.B. 
să stăm de vorbă 
despre acțiunile orga
nizate în cadrul 
Săptămînii Mondiale
a Tineretului. Pînă la urmă neam 
oprit la tînăra muncitoare Aureli* 
Lebu, una dintre cete mai bune spor
tive din fabrică, fruntașă în producției 
Cei ce ne-au recomandat-o au accen-i 
tuat că Aurelia împreună cu tova-t 
rășe'.e din echipa sa depășesc sarci
nile de plan cu 4 pînă la 25 la sută 
lunar.

Sportul preferat al Aureliei Lebu? 
Handbalul. Din anul 1953 face partei 
din echipa de handbal a fabricii, caro 
activează în campionatul regional. In 
afară de handbal, vrednica muncii 
toare de la F.R.B. mai practică îrt 
orele libere voleiul, atletismul și șa-4 
hui. In cadrul Săptămînii Mondiale a 
Tineretului, Aurelia a participat la 
„ziua muncii voluntare" și s-a înscris: 
la concursul de șah organizat de co) 
lectivul sportiv în ultima zi a Săptă4 
mînii. Am rugat pe Aurelia Lebu să noi 
împărtășească cîteva din dorințele el 4 
pentru viitor. Iată răspunsul: „SăT 
calific în cel mai scurt timp 2 tinerel 
la locul de muncă, iar pe linie de, 
sport să ajut la înființarea a Si 
echipe de handbal în fabrică".

Valentin Hossu — corespondent)

Campionatul republican de boxa 
pentru juniori

Sfmbătă' seara a avut loc în sala de 
festivități a uzinelor Mao Tze-dun — 
plină pînă la refuz — faza orășenească 
a campionatului republican de box pen
tru juniori. Majoritatea Intîlnirllor au 
fost deosebit de ecbUibrcte și atractive, 
tinerii pugtliști orler.tîndu-se spre 
box mai tehnic.

S-au remarcat tn mod speci i tinerii 
Tile Costache (IPROriL). L Mltu șl Marin 
Constantin (Gospodării), Stan Btrsan, 
(T. Dinamovăst), D. Oprisan (Laminorul). 
Marin Stânescu (Gospodării). De men
ționat organizarea bună a galet

Iată câștigătorii fazei orășenești: ml-

nlmă: AL Volcu (Gr.
Al. Tonegcu (CFR-ICT);
(Gospodării); cocoș: llie ________ ,______ __
F1L): pană: Stan Btrsan (T. Dinaimovlst);: 
s. ușoară: M. Dlncă {Vestitorul); ușoară:?» 
D. Oprlșaa (Laminorul); s. mijlocie: Ml—1 
hai Crețu (Centrul școlar); mijlocie^ 
ușoară: Marin Constantin (Gospodărit);^* 
mijlocie: Marin Stăneccu (Gospodârtt)ri 
(. grea: L. Ctuc (23 August).

Ar. Tokacek 
corespondent

Roșie); hlrtlen 
muscă: I. Mltu:. 
Costaclie (IPRO-*

t ț

Sporturi nautice
Dacă s-ar întocmi un clasament al 

celor mai bune comisii pe ramură de 
sport din întreaga țară, cea de spor
turi nautice a regiunii Constanța ar 
ocupa, fără îndoială, un loc fruntaș. 
„Palmaresul" acestei comisii condusă 
de inimosul activist voluntar cpt. rang. 
I PETRE ȚACU, îi dă cu prisosin
ță dreptul la o astfel de apreciere. 
Printre ultimele... isprăvi ale comisiei 
notăm cîteva : organizarea cursului de 
inițiere (40 de participanți) a vejiști- 
lor care va lua sfîrșit cu un examen 
pentu cucerirea brevetului de timonier 
de drum și regată. cursul 
împrospătarea cunoștințelor 
si pentru formarea 
bitri ' 
tru 
unei 
timonierii 
recent 
prilejuit și' cunoașterea altor realizări 
ale comisiei. Am aflat, astfel, cum 
sînt îndrumate colectivele sportive cu

secții de vele în această importantă 
perioadă de pregătire, cum sînt rezol
vate cu succes problemele legate de 
înființarea unor noi secții de vele la 
colectivele „Constanța-Port", „Petro
lul" și S.NM.C. iar pentru un viitor 
foarte apropiat Ia VOINȚA.

Am auzit mulți oameni vorbind cu

vele?

de vele, 
extinderea
programe 

de
popas

de 
elaborarea 
iahtingului 
de studii 

croazieră 
ia Constanța

pentru 
arbitrilor 
noi ar-
— pen- 
— a 
privind 

etc. Un
ne-a

entuziasm despre hărnicia activiștilor 
care compun comisia de sporturi nau
tice din regiunea Constanța. Cît des
pre sportivi, ei rostesc cu dragoste și 
respect numele unor activiști cum sînt 
PETRE TĂCU MIRCEA BAICEANU 
N. CALCAN. ' MIRCEA DUMITRIU, 
mg. /. JIPPA, SICA COSTESCU și 
alții.

Și, tocmai pentru că acest mănun
chi de activiști a dovedit nu numai

competența sa ci și o adevărată pa-» 
siune pentru sporturile nautice, tocmai 
pentru că știm cît suflet depune fie-« 
care membru al comisiei pentru dez
voltarea sporturilor de apă în regiu-» 
nea Constanța, nu putem ocoli o 
stare de fapt care, din păcate, nu 
ne-a prilejuit aceleași constatări po
zitive. Este vo ba despre slrba atu 
tivitate care se desfășoară în celelalte! 
ramuri ale sporturilor nautice: ca-4
notajul academic, caiacul și canoea. 
O activitate sporadică și multe... po- 
sibiltăți nefolosite (bacul acoperit dai 
la Mamaia este și astăzi folosit drept 
magazie). Sporturi nautice nu înseami 
nă numai vele I Ne permitem să aJ 
mintan acest lucru comisiei regiona
la cu convingerea că apropiatul se- 

............. va
rai

zon de activitate competițională 
scoate din anonimat și celelalte 
muri ale sporturilor nautice.

d. 8. i



Constructorul, virtuală campioană feminină la baschet linporM modllicăn în reoulMlul de lupte

• Pentru titlu, C.F.R. are 
puncte în fața liderului 
tru meciul de Ia Atena 
nilcr Europeni.

bune echi-c întrecerile celor mai 
pe de baschet iau sfîrșit duminica 
viitoare, cînd se dispută ultima etapă. 
Evenimentul prezintă importanță pen
tru c.i parchează încheierea unei ac
tivități destul de rodnice pe care an 
avut-o deopotrivă antrenorii, jucăto
rii, arbitrii și... publicul. Din punct 
de vedere al stabilirii campionilor în
să, sfîrșilul competiției nu prezintă 
obișnuita importanță deoarece ambele 
deținătoare a'.e titlurilor sînt cu
noscute. CCA este 100% campioană 
ți încă de acum aproape o săptămî- 
•nă cînd a încheiat cu 10 puncte avan- 
ttaj față de a doua clasată, deci fără 
temoții toate partidele.

La fete. Constructorul București și-a 
(văzut înlăturate orice temeri mulțu- 
«nită C.F.R.-ului care a dispus de 
(principala ei rivală. Olimpia MIC, sco- 
.ițînd-o din cursă. Așa că partida de 
«duminică Constructorul—C.F.R. este 
(interesantă doar prin prisma verifică- 
Irii potențialului actual al celor două 
jformații fruntașe. Practic, Constructo- 
jrul Bnc-ești nu mai poate ceda tri- 
•tcouri'e de camnioană decît în cazul 
•că ar ri.rde întîlnirea cu feroviarele

FEMININ

rX Ccîiftr. Buc. 17 15 1 1 1029: 016 48
t2. C.F.R. Euc. 17 14 1 2 1029: 743 46
13. Olimpia M.I.C. 17 13 1 3 1031: 811 44
• «. Voința Or. St. 17 10 1 6 915: 799 38
5. ?’imer.+ara

Te Mureș 17 9 0 8 768: 829 35
<6. T.C. Oradea 17 7 0 10 868: 98» 31
*7. Progresul F.B. 17 5 0 12 tl2: 91*7 27
1*. T.T. Omdea 17 5 0 12 801: 961 27
19 Șiiinta T.C.F. 17 3 0 14 667: 904 S3
110. Știința Cluj 17 2 0 15 678: 1030 21

MASCULIN

1. C.C.A. 22 19 1 2 1847:1303 61
1S8. tin. Tg. Mureș 21 15 0 6 1508:1239 51
13. Binamo Buc. 21 13 3 5 1419:1154 50
• 4 P.T.T. 21 13 1 7 1472:1292 48

9. Dli, mo Oradea 21 11 3 7 1492:1419 46
6. M T G 21 12 0 9 1473:1382 45
7. Olimoia M.I.C. 21 11 0 10 1443:1410 43
« '•-♦iînta Cluj 22 7 0 15 1422:1547 36
fi rt Timișoara 21 7 0 14 1117:1364 35
K> rt R. Or. st. 21 5 0 16 1195:1378 31
1’. Constr. Chij 21 5 0 16 1187:1411 31

■J2 Vi Ințn Iași 21 5 0 16 1088:1564 31

la o diferență de peste 127 de puncte!!! 
»Ce a ce. să recunoaștem, este egal cu 
îimroribilul. Deci și aici campioana a 
’fost cunoscută mai devreme...

In schimb, periferia clasamentului

4!ii reușit concurs de haltere
al tineretului

fost 
sala

> Iubitorii sportului cu haltere au 
fprezenți sîmbătă și duminică în

Recolta, unde s-au întrecut halterofilii 
bnciireștem, in cadrul primei faze a 

icanipionattilni individual. Deși n-an 
«asistat la întreceri pasionante în. care 
* au evoluat maeștri ai sportului sau 
'sportivi fruntași, spectatorii au rămas 
pe deplin .mulțumiți de ceea ce au vă- 

lant- un număr impresionant de. tineri 
'dintre care loarte mulți au debutat cu 
• acest prilej. Și acest lucru, îndeosebi 
.’In sportul cu haltere esle foarte impor 
tfant. S-a constatat că antrenorii noștri 
sc preocupă în mod intens de promova
rea tinerelor cadre. Din rîndul tineri- 
L r care au concurat sîmbătă și dumi
nica, foarte mulți ne-au lăsat o impre
sie deosebită. Deși nu au încă o teh
nică corespunzătoare, Dragoș Nicu 

ilescu. Ion Petercan, Tiberius Șerban
(a totalizat 275 kg. la cat. ușoară) 

.Petre Năstase, Marin Lugojan, Ștefan
Morvai, Vasile lonescu, P. Mihai, A- 

;xente etc. aparținîtld colectivelor Lo- 
■comotiva. Recolta, Știința și Dinamo, 
.au frumoase perspective de progres. 
'Trebuie de asemenea remarcat faptul 
•că Ia categoria ușoară au participat 1? 
•concurenți, la semi-mijlocie 9, la semi 
ușoară 5, etc.

Ar fi bine
•care au dovedit multă preocupare pen 
Jtru angrenarea

ca antrenorii noștri

Jtru angrenarea tineretului în secțiile 
-de ha'terc ale colectivelor să dovedeas
că o a • ;ție deosebită și pentru atrage

rea haltcrofililcr pentru categoriile 
Este regretabil că la catego 

s-au întrecut

despre halte 
în afară de

mai mar:, 
mile sem -grea și grea nu 
decît 4 cinciifențit ’

Și aci m cîteva cuvinte 
.colilii care au participat 
ce Foarte frumoasă este perfor 
manta Im Ion l’anait (CCA) care a 
reir't sa doboare recordul republican 
la împins deținut de Ion Birău (82,5 
kg )- Noul record este 85 kg., dar avem 
er> vingerea că Panait va putea ridica 
m.-'i mult și'va întrece actualul său te 
cord personal; 262,5 kg. In concluzie, 
un concurs al tineretului, bine organi
zat. Să sperăm că vor urma și altele nu 
mimai în Capitală ci și în țară

SPORTUL POPULAR
Fag. l-a Nr. ,”75

nevoie de o victorie la... 128
o C.C.A. în febra pregătirilor pen- 
• Arbitri romîni in Cupa Campio

masoului este foarte 
gitată. înaintea ultimului 
joc, a ultimelor speranțe, 
trei echipe se găsesc la 
egalitate de puncte: Stea
gul Roșu Orașul Sta
lin, Constructorul Cluj și 
Voința Iași. Duminică
— la Iași — Steagul 
Roșu și Voința au ocazia 
să tranșeze direct rezol
varea situației lor dificile. 
Desigur, un meci extrem 
de important pentru or
ganizarea căruia forurile 
locale și federația trebuie 
să acorde o atenție deo
sebită. Pe lîngă măsurile 
organizatorice cele mai 
potrivite este absolut ne

cesar ca jocul să fie 
condus de o pereche 
dintre cei mai buni arbi
tri ai noștri. Constricto
rul Cluj pare că are o 

misiune mai ușoară deoarece joa
că acasă, dar adversarul — M.I.G. 
București — este o formație care nu 
poate ii învinsă cu una cu două. Așa 
că... In clasamentul 
ne situația ultimelor 
ICF și Știința Cluj,

echipelor temini- 
clasate, Știința 

este pecetluită.

la vreme despre• V-am anunțat 
organizarea unui concurs de aruncări 
de la semi-distanță care a urmat în
trecerii loviturilor libere. Eram, pro
babil ca și dv„ curioși să cunoaștem 
rezultatele complete ale acestei origi
nale și utile competiții. Nu sîntem 
însă în măsură să vă satisfacem cu
riozitatea din cauza neglijenței de ca
re au dat dovadă echipele clujene: 
Constructorul și cele două Științe. Ele 
nu au trimis nici pînă acum situațiile 
respective, astfel că comisia de orga
nizare este în imposibilitate să încheie 
clasamentele definitive. Am scris ace
ste rînduri în speranța că cei de Ia 
Cluj își vor aduce aminte de această 
elementară obligație măcar în ceasul 
al 12-lea. Nu rămîne decît să ne înar
măm cu răbdare!

Duminică, CCA va debuta în
Campionilor Europeni întîlnindCupa

la Atena echipa campioană a Greciei 
Panelinios. Partida va avea loc în 
aer liber, pe asfalt, ceea ce reprezintă 
un handicap pentru reprezentanții no
ștri. neobișnuiți cu asemenea terenuri. 
Militarii vor părăsi probabil Bucure- 
știul vineri cu avionul urmînd să so
sească în cursul aceleiași zile în capi
tula Greciei. Pînă atunci el vor con-

in sala Dinamo

Gr. Roșie

Timișoara 
Buc.

meci internațional de volei

Dinamo București, campioana femi
nină a țării, intilnește azi după-a- 
miază la orele 19, echipa maghiară de 
volei Ganz Budapesta, care a sosit 
ieri după amiază in Capitală. In des
chidere, la orele 17, o partidă masculi
nă de mare interes: I.T.B. — Dinamo

după-anueze, 
disputat întrecerile finale 

ale cupei „Sportul popular” Ia hand
bal în 7, i-am văzut pe băncile sălii 
Floreasca pe mulți dintre antrenorii 
noștri de handbal. Unii priveau foarte 
liniștiți meciurile, urmărind evoluția 
echipelor ca niște simpli spectatori 
pe care victoria uneia sau alteia din
tre cele două formații îi lasă... rece. 
Alții, în schimb, aveau rare clipe de 
răgaz binemeritate însă. Pentru că 
în restul timpului îi puteai vedea agi- 
tîndui-se pe marginea terenului de 
joc, uneori suferind cumplit, alteori 
radioși de fericire, întotdeauna însă 
nervoși, grăbiți în căutarea vreunei 
mingi, sau legitimații uitată de copii 
pe undeva.

Dorind ca în aceste cîteva rînduri 
să ne ocupăm de aportul antrenorilor 
în buna pregătire a echipelor partici
pante la finala cupei „Sportul popu
lar", este firesc ca atenția noastră să

Luptă aeriană intre jucătorii de la M.I.G. și Di
namo Oradea la care ' • -• •• ■
cipă decît ca simplu

(curios?) Novacek nu parti- 
spectator.

tmiia cu 
ieșind în

(foto /. MIHAICA) 

intensitate antrenamentele, 
aer liber.

• Buna valoare a unora dmlre ar
bitrii noștri a fost recent confirmată 
prin invitarea cîtorva dintre ei la me
ciurile din Cupa CampionȚor. Astfel, 
duminică arbitrul I. Szaltețeki a ar
bitrat la Riga întîlnirea dintre cam
pioana U.R.S.S., Casa Ofițerilor Riga, 
și campioana R. D. Germane, Univer- 
sităt Berlin. Sîmbătă, la Sofia, I. Ho- 
tya a arbitrat meciul Akademik So
fia—U. B. Beyrut. Urăm succes pe 
această linie și altora dintre „cava
lerii fluierului" care ne vor reprezenta 
peste hotare.

I. EFHMIE 
N. MARDAN

I. S. P., DINAMO ȘI C. F. R. NEÎNVINSE 
IN CAMPIONATUL DE RUGBI!

Duminică: Dinamo —I. S. P. și C.F.R.—Jedinstvo (R.P.F. Iugoslavia)

în 
a 

O

După cea de a treia etapă a cam
pionatului categoriei A de rugbi, trei 
echipe continuă să rămînă neînvinse. 
Este vorba de C.F.R. Grivița Roșie 
(care duminică a trecut un nou ob
stacol dificil: Progresul), Diiiamo și
I.S.P. Aceasta din urmă însă, prin 
victoria categorică înregistrată 
dauna studenților ieșeni (42—0). 
trecut în fruntea clasamentului, 
tatonează îndeaproape însă Dinamo. 
Va fi interesantă și pasionantă con
fruntarea dintre aceste două echipe 
care va avea loc duminica viitoare. 
Iată de altfel cum arată clasamentul 
după etapa de duminică:
1. I.S.P. Buc. 3 3 0 0 SS: 0 9
2. Dinamo Buc. 3 3 0 0 56: 3 9
3. C.F.R.
4. C.C.A.
5. Știința
6. P.T.T.
7. Progresul Buc. 3 0 1 2 6:27 4
8. Știința I.M.F. 3 0 1 2 6:45 4
9. C.S.A. pioeșt* 3 0 0 3 3:57 3
10. Știința Iași 3 0 0 3 3:65 3

Etapa viitoare (30 martie) Dinamo—
I.S.P. ; C.C.A. — Știința Timișoara; 
Progresul — C.S.A Ploești ; Știința 
lași — Știința I.M.F. Partida C.I'.R- 
Grivița Roșie ■— P.T.T. va avea lcc 
joi la ora 1.6 pe stadionul din Parcul 
Copilului, deoarece formația feroviară 
va juca duminică în compania echipei 
iugoslave Jedinstvo din Pancevo.

CAMPIONATUL CATEGORIEI B
Duminică s-au disputat jocurile ce

lei de a doua etape a campionatului 

sportive sînt destul de 
roadele acestei muncii, se

ne polarizata de cei care se framin- 
tau pe marginea terenului, de cei 
mereu nervoși și agitați, de acești an
trenori anonimi.

Vă veți întreba de ce „anonimi"? 
Pentru că munca lor, cu nimic mai 
ușoară, ba dimpotrivă, de cele mai 
multe ori mai grea și mai migăloasă 
decît a celorlalți antrenori, se desfă
șoară într-un domeniu în care marile 
satisfacții 
rare. Și 
arată tîrziu, tîrziu de tot, atunci cînd 
de obicei nimeni nti-și mai aduce a- 
minte de el, de emul anonim, de an
trenorul care a îndrumat primii pași 
ai sportivului devenit celebru.

Cît despre tinerii sportivi evidențiați 
în această întrece'e, care așteptau ca 
astăzi să ne ocupăm de activitatea lor, 
n-au de ce să se supere. Semnatarul 
acestor rînduri a mai scris și va mai 
scrie în viitor despre ei (mai mult 
sau mai puțin, mai bine sau mai rău,

Recent s-a desfășurat la Roma șe
dința comisiei tehnice a federației in
ternaționale de lupte. S-a 
schimbarea unor reguli care împiedică 
dezvoltarea acestui sport.

Discuțiile 
trei zile s-att soldat cu următoarele 
hotărîri:

— Dacă un luptător este accidentat 
sau nu mai poate continua lupta din- 
tr-un alt motiv, va fi considerat în
vins prin tuș.

— In concursurile internaționale se 
pot întîlni chiar din primul tur luptă
tori din aceeași țară, spre deosebire 
de trecut cînd un asemenea lucru nu 
era permis.

— In cazul în care capul luptătoru
lui aflat în poziție de apărare la par
ter va trece peste spațiul saltelei, lupta 
va fi oprită indiferent de situație.

— In cazul în care arbitrii consi
deră că este necesară avertizarea unui 
concurent pentru luptă pasivă sau in
corectă, avertismentul va fi acordat 
chiar dacă gongul a sunat între timp.

— Pe viitor în marile concursuri 
internaționale pot fi înscriși și cîte 
cinci concurenți în aceeași categorie, 
urmînd ca unul singur să participe, 
acest lucru fiind stabilit cu prilejul ulti
mei definitivări.

— S-a stabilit că nu mai este ne
cesară și obligatorie finala în trei. In 
cazul în care în lupta finală vor intra 
numai doi luptători, atunci ei își dis
pută titlul, iar pe locul trei al clasa
mentului ya figura concurentul care 
a fost cel mai tîrziii eliminat. In cazul 
în care cei doi finaliști vor termina la 
egalitate și Cînd se vor găsi la egali
tate și după adiționarea punctelor rele 
și după efectuarea cîntarului (care 
va fi făcut imediat după terminarea 
întîlnirii) atunci ambii sportivi vor fi 
declarați învingători și nu se va re
curge la tragerea la sorți.

S-au mai stabilit și alte reguli de 
oarecare importanță în organizarea 
unei întîlniri.

Toate aceste hotărîri vor fi aplicate 
pentru prima oară Ia concursul inter
național de la Budapesta de la 17— 
18 mai. In ce privește aplicarea lor 

discutat

care s-au purtat timp de

categoriei B. Iată cîteva date furnizate 
de corespondenții noștvf în legătură 
cu aceste partide. Gloria București — 
Dinamo Miliția 6—0 (3—0). Metalur- 
giștii au învins pe merit, mareînd prin 
Cristea și Boicenco. Minerul — Ști
ința Agronomie 6—3 (3—3). Un joc 
mult mai echilibrat decît s-a așteptat, 
dar de slabă factură tehnică. Știința 
Arhitectură — Petrolul Pitești 9—6 
(6—0). S-au întîlnit două echipe în
cepătoare, dar pline de ambiție. Alte 
rezultate din București: Petrol Chimie- 
Progrestil S.P.C. 3—0 (3—0); Vulcan 
— Aurora Orașul Stalin 6—0 (3—0). La 
Bîrlad, Constructorul din localitate a 
întrecut categoric Locomotiva Buzău

Doi dintre 
dicații tehnice

tot de ei depinde...). Astăzi vom con
semna aci, cu litere mari, pe antre
norii lor, adică pe aceia care le-au pus 
în mînă prima minge de handbal și 
care i-au învățat prima literă din alfa
betul acestui frumos și dinamic joc 
sportiv.

Iată-i: VALERIU GOGILTAN (Șc. 
sportivă de elevi București), MATEI 
MIT SC H AN G (Sc. prof. metalurgică 
Timișoara), ARC ADIE KAMEN1TZKY 
(l.L.E.F.O.R. Tg. Mureș), MATILDE 
CZOPELT (Sc. medie nr. 2 Or. 
Stalin), VICTOR COJOCARU (Con
structorul T.C.H.), EUGEN TROFIN 
(C.C.A.), OCZAV/.W VELICU (Vic
toria Teleajen), ION SC11USCHN1NG 
(Balanța Sibiu), WILHELM JEKEL 

„anonimi" in exercițiul 
unuia dintre jucătorii

in țara noastră, aceasta va 
de Biroul federal și va fi 
din timp.

/; decisă 
anunțată

★
Reuniunea din grupa a IV-a a etapei 

de duminică din campionatul repti- 
blican pe echipe s-a desfășurat la Satu 
Mare. Dinamo București a cîștigat 
toate cele trei întîlniri susținute (cu 
Dinamo Satu Atare 13—3, cu Construc
torul și U.T.A. 16—0) continuind să-și 
depășească adversarii fără nici un fei 
de emoție. Gazdele — Dinamo Satu 
Atare — au întrecut U.T.A. cu 10—6 
și au terminat la egalitate (8—8) cu 
Constructorul care la rîndu-i a învins 
U.T.A. cu 10—6.

A apărut revista

Nr. 3 (martie 1958)
Din sumar;

y

șl sarcini penlru imtoif 
fotbalului nostru.
organizatorice în etapa

a Federației de

Gh.

V.

și dinamic, 
asupra des- 

a cartego- 

în legătură 
Locomotiva

A. 
D.

c.

O.

Gr.

N.

N.

S.
*♦*

Probleme 
nătățirea 
Probleme 
actuală (materiale de la conferința 
pe țară a Federației Romine 
Fotbal).

. Ola: Discuții. Conținutul, numărul, 
durata și intensitatea lecțiilor.
Cojocaru: Efectele principale și se
cundare ale exercițillor.
Niculescu: Jocul static 
Bălănescu: Considerații 
fășurării seriei a Ii-a 
riei C.
Simionescu: Clarificări 
cu comportarea echipei 
București.
Luchide: Romînia la a 
a campionatului mondial.

Marica: Pe marginea activității
fotbalistice a surdo-muților.
Surtea: Fotbalul școlar in regiunea 
Cluj.
Petrescu: Turneul reprezentativei 

de tineret în Anglia (reveniri).
Marian: Convorbire cu scriitorul

Al. Mirodan.
Analiza procedeelor tehnice. Con
ducerea mingii (II).

treia ediție

J

cu 19—0 (5—0). Știința Galați — Ae
ronautica București 6—3 (3—3). Pen
tru gălățeni a înscris Stanciu iar pen
tru Aeronautica Tipa. Alte rezultate 
din țară : Zimbrul Tecuci —Laminorul 
Roman 3—0; Stiinta I. M. Petroșani — 
C.F.R. Cluj 3—0 (3—0); C.F.R. Ti
mișoara — Minerul Lupeni 9—0 
(3—0); Petrolul Ploești — Unirea 
Brăila 30—0 (9—0); știința Cluj—Uti
lajul Petroșani 55—0 (28—0); S.N.M. 
Constanța — Finanțe Bănci Galați 
12—0 (3—0); Corvinul Hunedoara— 
Chimica Tîrnăveni 3—17 (3—9).

(După corespondențe trimise de Pa ii
le.sou, Solomon, Ihm, Stoenescu,
Schenckinan, Paladescu, Zamora, lor
dache, Decebal, Dragomi-
rescu).

funcțiunii: Valeriu Gogiltan dină in- 
săi și Matei M. Mitschang suferind.
(tractorul Or. Stalin), TIBER1U 
RUSU (Șc. sportivă Bistrița). GH. 
MANOLESCU (Sc medie nr. 1 Galati), 
LADISLAU BEREKMER1 (T. Diiia- 
movist Tg. Mureș), SANDA ILIES
CU-WIT MAN (Sc. sportivă 
ra), ANTON ROTSCH1NG 
Lugoj).

Aceștia sînt oamenii care 
modești pe margine, în timp 
lor erau aliniați în mijlocul 
brațele pline de cupe, plachete și pa
chete cu cărți. Pentru aceasta le ofe
rim aci această satisfacție, poate încă 
prea mică pentru nw? ><■•■ Măcar 
atît I

Timișoa- 
(Textila

stăteau 
ce elevii 
sălii cu

CALIN Anii vnlE&Ull



Lupta-i deschisă în categoria A ! • ••

(Urmare din pag. 1)

titudine, într-o alură bărbătească, 
guroasă, dar în limitele permise.

vi-

dovedește 
fizice".

o îmbunătățire a

Dupâ jocuri, sub tribune...

tabăra C.C.A.-ului, firește, 
nemulțumire (a pierdut un

jocurile continuă... 
diferite forme. Cele

Aici

De multe ori, 
sub tribună, sub 
mai obișnuite sînt comentariile, 
însă,- afli multe lucruri interesante, 
care scapă spectatorilor.

Dacă toată lumea a fost 
și este pe deplin lămurită de 
C.C.A.-U.T.A. a fost meciul

de acord 
ce meciul 
corectitu

dinii (deși se întîlneau o echipă aflată
în cursa pentru primul loc și o echipă 

Afere luptă pentru evitarea zonei retro
gradării), în schimb multe lucruri au 
rămas nelămurite.

• In 
domnea 
punct acasă), dar și obiectivitate. Toți 
recunoșteau că U.T.A. merita un meci 
nul. „E bun și meciul nul pentru noi, 
in condițiunile in care a trebuit să 
jucăm" — ne spunea Constantin care, 
lovit, nici nu era să joace duminică. 
Și de aceeași părere a fost și Zavodă 
11, care încă nu-i mulțumit de cum se 
prezintă, dar promite să revină la for
ma lui adevărată și asta cît de curînd. 
Ambii au fost de asemenea de acord, 
că actuala „criză" a echipei se dato- 
rește liniei de atac, descompletată și 
fără formă corespunzătoare.

• De ce a ratat Petschovski penal- 
tiul ? Iată una din întrebări la care a 
răspuns chiar căpitanul arădenilor: 
-„(jind să lovesc mingea mi-am dat 
seama că Voinescu mi-a ghicit direc
ția. Și atunci am căutat să schimb 
direcția loviturii, folosind „latul", insă 
fiind puțin aplecat pe spate, am bă
gat piciorul sub minge șl... am ratat, 
trăgind peste bară. Este prima dată 
cind mi se întimplă să trag peste bară 
ți a doua oa'ă cind ratez un penalti".

• „Era injust să pierdem acest meci 
— spunea Mladin, antrenorul arădeni
lor. Am jucat mai bine și deși nu am 
avut mai 
Rotași am 
9fterita un 
tatul, dar

a

• Brînzei și nu Ciosescu este spe
cialistul în lovituri de la 11 m. la Ști
ința. Totuși, de ce a fost îndemnat 
Ciosescu să bată ? Foarte simplu : toți 
jucătorii Științei au vrut ca centrul 
lor atacant să marcheze încă un gol, 
consolidîndu-și poziția de golgeter. 
Astăzi, Ciosescu conduce cu 18 goluri 
față de 11 cîte are Zaharia 
(Petrolul). 8 Torok (Ener
gia) și 7 Mateianu, Oai- 
dă. Ene I, Petschowski, 
David (St. roșu) și Du
mitrescu (Petrolul).

condiției reținere, o nejustificată teamă, în timp 
ce la gazde — public și jucători — am 
întîlnit obiectivitate, sportivitate. Du
minică fotbaliștii de la Progresul au 
fost ca și inexistenți în prima repriză, 
au fugit de întîlnirile cu adversarii, au 
pasat la întîmplare de îndată ce se 
ivea în apropiere un echipier al Jiului. 
Pînă și Oaidă, cu calitățile sale fizice 
care-i permit să susțină orice luptă 
corp la corp cu adversarul, a pozat 
în timorat, ferindu-se de orice acțiune, 
de orice răspundere. (De altfel a și fost 
cel mai slab atacant al Progersului). Pe 
aceeași linie s-a comportat și arbitrul 
Gh. Dragomirescu care a ezitat să pe
nalizeze pînă și infracțiunile flagrante 
ale gazdelor și care a fost caracteri
zat chiar și de localnici, ca cel mai 
slab arbitru care a evoluat în ultima 
vreme pe arena din Petroșani.

Socotim că faima neplăcută și, mai 
ales, nemeritată astăzi de acest teren 
trebuie să dispară. Chiar dacă ea ar 
spulbera unor jucători și arbitri posi
bilitatea să-și scuze indolența (cum a 
fost cazul majorității jucătorilor de la 
Progresul), sau gravele greșeli (cum 
a fost cazul arbitrului Dragomirescu). 
Lucrul acesta îl pretind în primul rînd 
fotbaliștii și spectatorii din Petroșani I

multe ocazii decit C.C.A., 
dominat suficient pentru a 
meci nul. Mă bucură rezul- 
mai presus de orice ritmul 
jucat echipa, dovedind pro- 

de duminica trecută. Faptul
că a dominat in repriza a doua și a 
forțat chiar ritmul de joc spre sfirșit.

Meciuri amicale
Sîmbătă : Știința București — C.F.R. 

București 1—1 (1—0) ; Dinamo Obor 
București — Minerul Lupeni 2—3 
0—2) ; Știința Galați — Știința Iași 
0—5 (0—2) ; Duminică : Știința Cluj
— C.F.R. Cluj 2—2 (0—1): Energia 
23 August București — Minerul Lu
peni 2—I (I—1) : C.F.R. Timișoara — 
Olimpia Reșița 6—3 (2—2) ; Dinamo 
Bîrlad — Dinamo Bacău 1—0 (1—0) ; 
[Alimentara Tg. Mureș —. Partizanul 
Reghin 2—1 (2—1) ; Dinamo Brăila
— Știința lași 0—3 (0—3) ; Metalul
Re — Știința Craiova 2—0 (0—0) ;
Eo I Hunedoara — Rovine Gri-

Craiova 3—3 (2—1) ; Ind. Sîrmei 
C. Turzii — Sticla Turda 0—0 ; Gloria 
Dorohoi — Textila Botoșani 3—1 
(3—0) ; Farul (fost Locomotiva) Con. 
stanța — Știința București 0—1 (0-0), 
un meci în care 
foarte bune, iar 
3.F.R. T. Severin 
Draiova (juniori) 
ierul B. Mare — Progresul Bistrița 
1—2 (0—0).

• „Părerea mea este că 
scorul de 6—2 constituie 
un accident, așa cum se 
iniimplă multor echipe 
fără ca aspectul jocului 
să-l justifice — ne-a de
clarat antrenoaal 
Niculae (Dinamo). 
caut să scuz infringerea, 
dar există explicații peste 
care nu se poate trece: 
accidentarea lui 
Her în primele 
ceea ce a permis 
ber lui Cădariu, 
făcut tot jocul 
precum și forma necores
punzătoare a 
La care noi 
pe Motroc.

lui Uțu r 
adăugăm și

Niinwei- 
minute, 
cimp li~ 
care a

Științei,

(r. I.)

Cei trei jucători, in ordine Serfozo, Constantin 
și Băcuț II își dispută corect și spectaculos ba
lonul.tp- g )

care nu mai are nici 
un temei 1

Petroșani a fost înconiu-

apărările au fost 
atacurile ineficace. 
— Rovine Grivița 
4—3 (2—3): Mi-

Arena din 1 
rată multă vreme de o faimă de nein- 
vidiat. Echipe și arbitri reclamau at
mosfera improprie în care au trebuit 
să joace sau să conducă partidele. 
Plîngerile lor au fost de nenumărate 
ori justificate. Dar asta a fost odată. 
Astăzi, deși faima se menține, ea nu 
mai are niciun teniei. In ultima vreme 
s-a vorbit numai despre obiectivitatea 
spectatorilor petroșeneni, despre 
vitatea fotbaliștilor localnici. Și 
oaspeții — jucători și arbitri 
prezintă — de ce ? — timorați 
renul din Petroșani.

In acest campionat am urmărit mai 
multe jocuri desfășurate pe acest teren 
atît de discutat. De fiectire dată Insă 
am constatat la oaspeți o nefirească

sporti- 
totnși, 
— se 
pe te-

• In urma trierii variantelor depuse 
a concursul Pronosport nr. 12 din 23 
nartie au fost găsite: 3 variante cu 
2 rezultate; 31 variante cu 11 rezultate 
i 286 variante cu 10 rezultate. Fond 
tproximativ de premii 873.000 lei.
• Rezultatele trierii ne dau odată 

n plus ocazia de a ne convinge că 
j^ezența meciurilor din campionatul 
Metru este ,,furnizoare." de mari pre- 
aii (aproximativ, pînă ia omologare, 
este 70.600 lei premiul I și aproape 
500 lei premiul III!). Aceasta la con- 
ursul trecut. Desigur însă că nici la 
oncursul nr. 13 de duminică 30 mar
ie „tradiția" nu va fi... călcată. Așa 
ar pregătiți-vă pentru completarea a 
ît mai multe variante ținînd sau nu 
ont de succinta prezentare a meciu- 
lor pe care o dăm mai jos.
I. PROGRESUL Buc. — C.C.A. 

Cat. A). Cu absențe în formație, 
ampionii au un meci greu în fața 
’regresului, care dorește desigur să-Și 
i revonșa (în tur 3—1 pentru C.C.A.), 
roi indicăm ,,1" <i „2".
II. DINAMO BUC. — RAPID Buc. 
Cat. A). Dinamoviștii ne-au arătat 
uaninică o apărare ușor pene tr abilă 
are poate facilita sarcina impetuoa- 
;i înaintări a Rapidului. Noi acor- 
ăm totuși șanse de victorie ambelor 
w-mații („1" și „2").
ȚII. PETROLUL PLOEȘTI — JIUL 
KTROȘANi (Cat. A). Greu de crezut 
1 pe teren propriu, liderul va lăsa 
i-i scape ocazia unei noi vlctorii- 
entru forma bună a oaspeților cel 
rult un „X".
IV. ENERGIA TG. MUREȘ
EMIȘOARA (Cat. A). Duminică 
? teren pro-priu Energia a rezistat 
olului. Va reuși același lucfu 
ița studenților timișoreni? Noi 
•opunem „2" și „X".

*) onosport ’

c.s.u. 
tot

Pe- 
în 
vă

A. — I.C. ORADEA (Cat. A)
Cele 12 înfrîngeri consecutive înregis
trate de orădeni constituie un argu
ment suficient pentru „1*

VI. dinamo cluj - 
ORAȘUL STALIN (Cat. 
Roșu nu mai e aceeași echipă 
tur. Clujenii în schimb f 
bine. Ca atare , 1" și — eventual

VII. LYON — MARSEILLE 7 
francez). Deși e amenințată de retro
gradare, Marseille nu poate emite pre
tenții la Lyon.

VIII. ALES — ST. ETIENNE (Camp, 
francez). De cîte ori joacă St. Etienne 
,,X‘‘-ul e necesar. De data aceasta a- 
lături de ,,1“, deoarece Ales joaca 
bine acasă.

IX. METZ — REIMS (Camp, francez). 
Liderul este într-o formă bună în 
timp ce gazdele dețin în continuare 
„lanterna roșie". Ca atare un singur 
pronostic: „2".

X. LENS — MONACO (Camp, fran
cez). Unul dintre cele mai ,tari“ me
ciuri ale etapei. Ca totdeauna la întâl
niri de acest gen vom elimina ,,X"-ul. 
Deci „1" și „2".

XI. TOULOUSE — SOCHAUX (Camp, 
francez). Sochaux se comporta slab în 
declasare, Toulouse bine pe teren pro
priu. Concluzia ,,1" și pentru cel mal 
precauți și , X".

XII. BEZIERS — LILLE (Camp, 
francez). Amenințată de retrogradare 
Beziers va da tot ce poate în fața lui 
Lille, constantă la mijlocul clasamen

un 
solist.
ST. ROȘU

A). Steagul 
ca-.n 

se comportă 
„X“. 

(Câmp.

Caleidoscop voleibalisfic
• Echipa feminină Ganz (Budapesta ) a sosit ieri la București și susjine 
astăzi primul meci în compania formației Dinamo • Vineri, un cu
plaj de „zile mari" în Capitală • Pentru reducerea unor preparative 

plictisitoare
• Ganz Budapesta întîlnește azi în 

îneci revanșă — în sala Dinamo de 
la ora 19 — echipa noastră campioa
nă feminină Dinamo București. Buda- 
pestanele au venii în București cu 
lotul lor complet care numără și patru 
jucătoare din echipa reprezentativă a 
R. P. Ungare și anume : Godor Maria, 
Petb Iulia, Beslity Ferencne și Kaposz- 
tas Ilona. 
bază vor 
(căpitana 
Celelalte 
Ferencne, 
Laszlone, 
cat faptul 
este clasată pe locul 
tul maghiar, la două 
In deschidere, la ora 
echipele masculine ____ , ____
ția ultimelor etape, și Dinamo Bucu
rești una din pretendentele la titlul 
de campioană a țării.

In afara lor, în formația de 
mai evolua Hauasi Gyulane 
echipei) și Bots Laszlone. 

patru jucătoare sînt: Sziva 
Szeplaki Gyulane, Szilagy 

Syagy Ferencne. De remar
că eChipa

FEMININ

1. CFR 11 11 0 33: 6 222. Dinamo Buc. 11 10 1 31: 3 213. Someșul 11 7 4 23:19 184. MIG 11 6 5 22:23 17
5. Voința Sibiu 11 5 6 22:21 166. Știința Timișoara 11 5 6 19:21 167. Voința Gr. Stalin 11 r 7 18:23 16
8. Comb. Pol. 11 4 7 17:24 35
9. ICF 11 3 8 13': 28 14
10. Progr. Tîrgoviște 11 0 11 3:3C 11

revăzut după

Ganz Budapesta 
IV în campiona- 
puncte de lider. 
17, se întîlnesc 
I.T.B. revela-

• Lucrurile sînt neschimbate în cam
pionatele de volei. In ambele clasamen
te, fruntașele — CTFT la băieți și CFR 
la fete — și-au menținut locurile, deși 
amîndouă au trecut prin emoții mari 
la București — și respectiv — Timi
șoara. Așa fiind, meciurile lor cu for
mațiile dinamoviste, principalele pre
tendente la șefie, programate printr-o 
fericită coincidență în aceeași etapă, 
apar ca foarte importante pentru vii
toarea configurație a clasamentelor 
în partea lor superioară. Ii anunțăm 
deci pe amatorii de volei să fie pregă
tiți pentru vineri după-amiază cînd în 
sala Floreasca li se rezervă un cuplaj 
de „zile mari”: CTFT-Dinamo (mascu
lin), CFR-Dinamo (femrnin), precedate 
de meciul amical feminin M.I.G. Bucu- 
rești-Ganz-Budapesta. Cea mai bună 
dovadă a interesului pe care îl repre
zintă la ora actuală aceste două 
niri sînt clasamentele. De aceea 
grăbim să

întil- 
ne și

vi le prezentăm:
MASCULIN

1. CTFT 12 11 1 33:12 23
2. Dinamo Buc. 12 11 1 34:13 23
3. Știința Cluj 12 7 5 30:20 19
4. C.C.A. 12 7 5 20:21 19
5. T.C.H. 12 7 5 25:23 19
6. I.T.B. 12 6 6 27:25 18
7. Tract. Or. St. 12 5 7 26:28 17
8. Victoria Buc. 12 4 8 15:30 16
9. AMEFA 12 1 lrl 16:34 13
16. CFR Craiova 10. 1 11 6:35 18

• Am 
gă pauză meciuri de 
că sînt interesante cîteva prime impre
sii ale revederii, mai ales că le facem 
îri comparație cu aspecte din alle 
jccuri sportive. Este evident că și vo
leiul^ tinde spre o dinamizare mai com
pletă. II țin însă pe loc și cîteva dis
poziții regulamentare sau unele pur 
organizatorice. De pildă efectuarea în
călzirii, care este mult prea lungă, sta
tică, plictisitoare și se efectuează in 
întregime în fața spectatorilor. Un spec
tator de lingă noi remarca pe drept cu- 
vînt că pînă să înceapă meciul pierzi 
toată pofta, atît de mult durează prepa
rativele. Și este adevărat,. S-ar putea 
găsi modalitatea ca, mai cu seamă la 
Floreasca, echipele să se încălzească 
într-o sală alăturată și să execute ia 
fileu — împreună-— doar absolut ne
cesara acomodare de 5 minute!

• După ce am înregistrat cu satis
facție reușita examenului elementelor 
tinere promovate în reprezentativa fe
minină, examen efectuat cu prilejul par
tidelor cu echipa R.D. Germană, asis
tăm și la o ofenșțvă a tinerilor jucă
tori. „Focarul” principal al asaltului ti
neretului îi constituie — cum am mai 
spus-o de multe ori — ITB-ul din 
București și, în oarecare măsură. Trac
torul din Orașul Stalin și Știința Cluj. 
La ITB antrenorul Sotir a pus pe picioa
re o echipă alcătuită 85% din tineri 
căreia nu-i acordam prea mare credit 
la început. Interesant este că majorita
tea acestor „speranțe” nu au alura u- 
nor veritabili voleibaliști. Dar detenta 
bună și, mai ales, sufletul pe care îl 
pun precum și tehnica destul de ridi
cată, le ajută să furnizeze faze de ex
celentă calitate, inventiv concepute, 
curaios realizate. Reușita lui Sotir să 
fie un îndemn pentru actualul lui înlo
cuitor, vechiul nostru internațional D. 
Medianii de. a continua munca predece
sorului lui. Iar pentru ceilalți antrenori 
o ambiție de a aduce și ei asemenea 
folositoare servicii voleiului nostru.

Ef. I.

o destul de Iun. 
volei. Credem

Se prevede o luptă pasionantă.

Săbăslău, Remeny și Ruddy Wetzer 
despre returul categoriei B seria I

Campionatul categoriei A absoar be în prezent, cum e și normal, 
treaga atenție a iubitorilor de fotbal. Și returul a început destul de 
sionant pentru a justifica interesul maselor de spectatori

Ce fac însă, în acest timp, echipele 
de categorie B? Puse în umbră de 
colegele lor de la A, „secundele” își 

desfășoară grijulii pregătirile pentru 
returul, care va începe, cum se știe, 

la 30 martie.
Și la „B“ se anunță o luptă pasio

nantă. mai ales pentru promovarea 
la „Â“, poate tot atît de pasionantă

în- 
pa-

tului. Iată dece noi indicăm „1".
• PRONOEXPRES
ASTAZI ESTE ULTIMA ZI IN CA,RE 

MAI PUTEȚI PARTICIPA IN CAPI
TALA LA CONCURSUL PRONO
EXPRES NR. 10. De remarcat faptul 
că acesta este ultimul concurs Pro- 
noexpres la care se mai acordă în a- 
fara premiilor în bani pentru 6, 5 și 4 
sporturi exacte și următoarele premii 
în obiecte pentru variantele cu 
rezultate:

Participanților cu cele mai multe va
riante cu „0“ rezultate pe aceiași for
mular, în ordine: o motocicletă de 125 
cmc., o motoretă un ceas Doxa și un 
aparat de ” ’ — x__
gere din urnă: o motocicletă de 
cmc.; un frigider „Pinguin", un 
gaz cu 3 ochiuri și butelie, un i 
tor de 2540 lei, un aparat de radio 
1.300 lei, o bicicletă de 
ceasuri de mîmă a cîte

Vă reamintim totodată 
preimiii 
nr. 10 
tați de

După 
închide _ . _  __ _
rate toate condițiile pentru înregistra
rea unui 
panți și implicit a unor premii de va
loare. Depuneți deci și dumneavoastră 
cît mai multe variante pentru con
cursul Pronoexpres nr. 10 la care vă 
urăm să înregistrați o performanță cel 
puțin ega-lă cu a participantului Iancu 
P. Ion din corn. Ghibega, raionul 
Băilești, regiunea Craiova care a ob
ținut la concursul trecut 73.933 lei!

Tuturor SUCCES!

radio de 1300 lei. Prin tra
umă: o motocicletă de 125 

un frigider „Pinguin", un ara- 
răci- 

de 
10060 lei și

729 lei. 
că fondul

Pronoexpres
de

al concursului
este mărit cu 59.147 lei repor- 
la concursul anterior.
cum vedeți concursul care se 
în Capitală astăzi are asigu-

număr record de pârtiei-

*) Rubrică red-ctată de I.S.Loto- 
Pronosport.

AZ! ULTIMA ZI în care mai puteți depune în Capitală buletine pentru ccncursul PRONOEXPRES.

ca și a fruntașilor. Luați numai 
I și vă veți convinge. Două 
pe sînt la egalitate (5e puncte 
Știința Cluj și Corvinul Hunedoara, 
despărțite doar de golaveraj; iar după 
ele, la 3 p.incte, se atlă — amenință
toare — echipa Minerului Baia Mare. 
Și dacă la aceasta situație adăugăm 
că în retur Știința și Corvinul vor 
juca la Baia Mare4 iar Corvinul la 
Cluj — pe lingă celelalte deplasări 
mai puțin legate de lupta directă 
pentru primul loc — explicăm în 
mare măsură și caracterul pasionant 
al returului și grija cu care se pre
gătesc cele trei echipe.

Și să nu credeți că există vreuna 
dintre ele care să-și facă prea multe 
iluzii în privința sarcinii lor din re
tur. Ăm avut ocazia să stăm de 
vorbă cu antrenorii lor mai acum 
cîtva timp în Capitală : N. Săbăslău 
(secund la Știința\ Remeny (Corvi- 
nul) și R. Wetzer (Minerul). Toți 
ne-au vorbit cu un ton din care ne-a 
fost ușor să constatăm că returul va 
însemna o bătălie palpitantă, grea de 
iot.

— „Bineînțeles câ sperăm să avem 
și în retur aceeași comportare bună 
din toamnă, ba chiar mai bună — 
ne-a spus Săbăslău. Dar ne dăm 
seama că ne așteaptă și un sezoti 
toarte dificil. E adevărat că jucăm 
acasă cu concurentul nostru cel mai 
periculos — Corvinul. — dar ne și 
deplasăm și în primul rînd la Baia 
Mare, unde ne așteaptă un alt candi
dat la locul ocupat de noi. Și tare 
greu va fi meciul cu Minerul, In orice 
caz, ne pregătim cu toată seriozita
tea și avem convingerea că tînăra 
noastră echipă nu va de sminti a step- 
tarile. Formația de bază va fi: Ni
co ară — Crotnely, Mureșan (Isac), 
Roman — Georgescu, Nedelcu — lva- 
novici, Munteanu, Suciu (Bălul), 
Lutz H Moldovan. Dar nici un loc

seria 
echi- 
(20):

nu-i definitiv... închiriat. Cine 
mai în formă acela va juca”.

Tiberiu Remeny privește și 
multă îngrijorare returul:

— „Campionatul se anunță 
douâ lui parte, 

Știința are 
jocuri acasă 

cînd noi jucăm de 
7 ori afară printre 

la Baia Mare. Cont
este în funcție de 
dacă va da dovadă

a-

va f

el cu

foarte 
poate 
prima

și 6

greu și în a 
chiar mai greu, 
șansă: susține 7 
în deplasare, pe 
6 ori acasă și de 
care și la Cluj și 
portarea noastră 
constanța echipei: 
de regularitate în joc ca in tur. 
tunci sperăm să fim și mai departe 
un pretendent serios. In mod nor
mal. noi contăm pe următoarea e- 
chipă de bază: Niculescu — Coiciu 
Panait, Calotă — Sirbu, Balint —- 
Pirvu, Tetea, Zapis, Smărăndescu II, 
Huzitm".

Cu un ton glumeț. Ruddy Wetzer 
a spus multe lucruri serioase :

— „Cine n-ar vrea să cîșiige drep
tul la promovare? Și noi urmărim a- 
celași lucru. Dar să vedem, dacă se 
va putea. Nu-i totul să-ți învingi ad
versarii direcți, ci și să nu pierzi la 
celelalte echipe. Campionatul este un 
joc al rezultatelor și nu întotdeauna 

are cuvîntul doar întrecerea directă. 
Mai ales că anul acesta lupta pentru 
evitarea retrogradării va fi mai mare 
decit aceea pentru primul loc. In oe 
ne privește nu pot decit să sper »n-ne privește nu pot decit să 
tr-o comportare mai bună”.

— „Lasă, Ruddy-bacs — 
venit antrenorul Șt. Nagy 
care asista la discuție — dvs. aveți 6 
echipă foarte bună Cred că ea va 
cîștiga seria”.

— „Bine ar fi. dar să vedem" — 
a ripostat Wetzer.

Cine va promova la „A”? Iată îix 
trebarea la care sînt chemate să răs4 
pundă Știința Cluj, Corvinul Hune
doara si Minerul Baia Mare.

(P- g )
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Tcmis de masă
Î3©

al R. P. R. @
ale primilor jucători re

© Fioalek* campionatului individual 
Clasamentele pe anul 1^57 
mini © Pregătiri pentru campionatul republican pe 

echipe
lopența, 6. Mariana Barasch, 7. Catri- 
nel Folea, 8. Maria Gavrilescu, 9. 
Irma Magj'ari, 10. Anita Babichian. 
BARBAȚ1 : 1. Harasztosi-campion al 
R.P.R., 2. Pesch, 3. Gantner, 4. Po
pescu, 5. Reiter, 6. Naumescu, 7. 
Bottner, 8. Andronache, 9. Angelica 
Rozeanu, 10. Gh. Cobîrzan, 11. Ella 
Zeller-Constantinescu, 12. Covaci, 13. 
Zaharia, 14. Nazarbeghian, 15. V. Ga
vrilescu, 16. Șirlincan, 17. 
Papp, 19. Iscovici, 20. Stan 
Griinfeld, 22. Nagler.

Din săptămîna aceasta, cu începere 
Pe vineri, și pînă la jumătatea lunii 
aprilie, se vor produce două eveni- 
suente ’ importante pentru activitatea 
Competițională internă a tenisului nos
tru de masă: finalele campionatului 
individual republican și începerea 
Campionatelor categoriei 1 la echipe 
masculine și feminine.

• Primul eveniment va avea loc la 
Cluj în zilele de vineri, sîmbătă și 
duminică. întrecerile sînt deschise 
maeștrilor emeriți ai sportului, maeș
trilor sportului, jucătorilor de cate
goria 1, primilor opt clasați în cam
pionatul republican de categoria a II-a 
(băieți și fete) și unor sportivi invitați 
de F.R.T.M. Ulsta participanților a 
fost alcătuită de colegiul central al 
antrenorilor și componența ei a fost 
aprobată de biroul federal. Vor lua 
parte 21 jucătoare: Rozeanu, Zeller- 
Constantinescu, Pitică, Tompa, Gavri
lescu, Barasch, Golopența, Babichian, 
Folea, Gerling, L. Cobirzan, Vuscan, 
Magyari, Răduică, Slăvescu, SUber- 
man, Ochin, Ciupală, Poenaru, Meny- 
hart, Iacob Cătălina și 31 jucători: 
Gantner, Pesch, Popescu, Naumescu, 
Iscovici, Harasztosi, ZHndeana, An
dronache, Zaharia, Reiter, Ionescu 
Soare, Hossu, Bottner, Nazarbeghian, 
Stan Ilie, Angelica Rozeanu, Zeller-Con- 
stantinescu, Gh. Cobirzan, Demeter, Ne- 
gulescu Schle, Bodea, Nagler, Mari
nescu, Dinii Grigore, Verzar, Ret hi. 
Covaci, Leker, Jeney, Andornic.
• Comisia 'de competiții și clasifi

cări din F.R.T.M. a întocmit clasa
mentul pe anul 1957 al primelor jucă
toare și primilor jucători romîni. Iată 
clasamentele aprobate de forul nostru 
de specialitate: FEMEI: 1. Ella Zel
ler-Constantinescu — campioană a 
R.P.R., 2. Angelica Rozeanu, 3. Marta 
Tompa, 4. Geta Pitică, 5. Maria Go-

Verzar, 18.
Ilie, 21.

începerii 
în plină 

desfășurare în special în colectivele 
bucureștene. Aproape zilnic la colec
tivele Constructorul, Progresul F. B., 
Voința M., Voința P.S. și Petrol 
Chimie, jucătorii și jucătoarele prime
lor echipe se pregătesc sub suprave
gherea antrenorilor. In schimb la 
Știința și Flamura Roșie nici o miș
care,’ pentru că jucătorii și jucătoa
rele acestor colective, mulți dintre ei 
de valoare superioară, nu au unde să 
se antreneze, pentru că nu au sală. 
Lucrul acesta trebuie să dea de gîn- 
dit serios conducerilor acestor colective.

• Preparativele în vederea 
campionatelor pe echipe sînt

De obicei, o deplasare în țară, atunci 
cînd este scurtă, pune oricărui reporter 
anumits probleme, vitale am pit a 
spune, pentru atingerea țelului dinainte 
fixat: va găsi oare subiectul și oamenii 
cu care trebuie să voruească ? uar 
timpul, îj va fi suficient ? Persona! am 
trecut, nu demult prin astfel de „fri
guri". Pierdusem orice speranță de ă-l 
găsi pe antrenorul de atletism Al. Ma
zilu, cînd, în sfirșit întimp’.area 
ni l-a scos în lață.

Firește, discuțiile au alunecat pe 
pista... atletismului ploeștean. Sînt 
multe problemele pe care le-ar putea 
aborda materialul nostru după discu
țiile purtate cu antrenorul Mazilu și 
apoi cu Horian Albu. Dar nu acesta 
este scopul articolului.

Ce probleme spinoase ridică în pre
zent atletismul ploeștean pe scară re
gională ? In general, din discuții a 
rezultat că există trei probleme, la Iei 
de importante ;

1. Construirea unei baze sportive 
simple pentru atletism la care să aibă 
acces copiii și elevii, lată marele dezi
derat al atletismului ploeștean pentru 
care din fericire nu trebuie cheltuite 
fonduri importante. Nu încape îndoială 
că o bază sportivă simplă, pentru atle
tism, cel puțin pe lîngă întreprinderile 
mari, este o problemă pe deplin reali
zabilă Pentru că este inadmisibil ca 
un oraș atît de mare și cu un tineret 
numeros și pasionat pentru sport să 
aibă la dispoziție doar două piste de

atletism (dintre core una la stadionul Pe
trolul 1 supraaglomerate. Aceasta e;te 
de altfel explicația slabului aport pe 
care-1 aduce orașul Ploești la impulsio
narea generală a atletismului nostru 
de performanță. Aprecierea antrenoru
lui Mazilu cum că „activitatea de per
formanță la Ploești va ti mai scăzută 
anul acesta" confirmă pe deplin păre
rile noastre.

Care sint atunci obiectivele imediate 
spre care se vor îndrepta eforturile an
trenorilor ploeșteni ?

Trebuie să recunoaștem că, deși tar
divă, bătălia pentru recrutarea și creș
terea temeinică a viitorilor atleți este 
binevenită. Accentul se va pune da 
acum încolo pe copii și juniori. O 
muncă migăloasă, de durată, dar plină 
de perspective. In această privință 
există propunerea de a se înființa un 
Centru de copii în care fiecare antre
nor să lucreze cu un număr de copii 
pentru a se ajunge la specializarea pe 
probe. Firește, realizarea unui astfel 
de deziderat ar impune o strînsă si 
permanentă colaborare intre toți antre
norii din orașul Ploești, lucru care, din 
păcate, deocamdată lipsește.

2. Așadar, problema lipsei de cola
borare’intre antrenori, este una din 
cauzele care țin în loc dezvoltarea 
atletismului ploeștean. Cei șase antre
nori au elevii lor, au colectivele 1°< 
și... părerile lor, care, de cele mai multe 
ori diferă. Din păcate, sînt rare căzu 
rile cînd există păreri comune. Există

loeșîean
convingerea că în școlile medii și In 
special la Școala sportivă de elevi pot 
fi găsiți mulți elevi taientați pentru 
atletism. Insă iaptui că nu s-a ajuns U 
un acord între antrenorii Al. Mazila. 
Gh. Bejan, Florian Albu — pe de « 
parte — și prof. Mircea Sitnion (de la 
Școala sportivă) — pe de altă parte, 
a dus la nesoluționarea acestei impor
tante probleme, iar cel care are de su
ferit este atletismul.

3. In sfirșit, o ultimă problem» 
(fără a fi ultima, ca importantă), s» 

referă ta atletismul din Clmpina. Și 
aci — după cum ne semnalează antre
norii; Florian Albu — lucrurile nu sta» 
mai bine. Deși în oraș sint sute de 
elevi, eleve și tineri din producția 
totuși, numărul celor care practică »J» \ 
tismui este ex‘rem de redus: 10—121. 
Aceasta, datorită totalei nepăsări a 
profesorilor de educație fizică și a sec
ției raionale de invățămint care în
calcă sistematic hotărirea Ministerului 
Învățământului și Culturii cu privire 
la activitatea sportivă c elevilor.

R. CALARAȘANU

In vizită ki... 
viitorul club 

sportiv
(Urmare din pag. 1) 

țile — peste 70 ’femei: iată un raport 
echilibrat după părerea noastră,

...ȘI O BAZA MATERIALA 
SUFICIENTA

Membrii viitorului club sportiv 
vor avea la dispoziție o serie 
de frumoase săli cum sînt: 

„23 August", „M.I.G-", „Mao Tze-dun", 
numeroase terenuri de sport ca : „Re
publica", Dudești, „Mao Tze-dun", 
„Vestitorul", Boîeslaw Bierut", baza 
nautică de Ia Herăstrău și poligoanele 
de tir de la „23 August", „Tudor Vla- 
dimirescu" și „Vasile Roaită". Bine 
înțeles, bazele nu vor aparține în ex
clusivitate clubului sportiv dar ele vor 
fi folosite în primul rînd pentru pre
gătirea și activitatea competițională a 

se 
unei 

că

membrilor clubului O problemă 
rioasă o constituie însă lipsa 
piste de atletism. Dai, se pare 
aici se va găsi o rezolvare...

★
Aceste cîteva aspecte vorbesc 

Șine despre amploarea pe care 
fcunoaște activitatea viitorului 
Dar, pînă vom putea 
despre această 
mîne decît să urăm „succes" apropia
tei acțiuni de cons4 ire a clubului-

la 
va

de 
o 
club, 

vorbi concret 
activitate, nu ne ră-

La mulți ani, sportivilor din comuna Dragomirești!
IZA... un nume cunoscut doar de 

rebusiști și aceasta cu concursul bi
nevoitor al autorilor de cuvinte în
crucișate. Nouă, acest nume nu ne 
spunea pînă mai zilele trecute altce
va decît doar că este un afluent al 
bătrînei Tisa. Dar iată că o scrisoare 
poposită de curînd la redacție cu un 
plic împovărat de timbre și ștampile 
avea să ne scoată din ignoranță. Ve
nea de departe. Tocmai de dincolo 
de munții Rodnei, dintr-o comună pi
tită undeva printre coline ce poartă 
numele de Dragomirești. Din fiecare 
rînd se desprindea bucuria omului 
care se minunează de ce a fost în 
stare să facă hărnicia lui. Și cei de la 
Dragomirești au făcut multe în ceea 
ce privește sportul. Moment mai po
trivit ca acum cînd se împlinesc zece 
ani de la înființarea colectivului spor
tiv ce poartă numele de IZA nici că 
se putea găsi pentru a trece în re
vistă tot ceea ce au realizat dra
gomireștenii pe acest tărîm. Să răs
foim puțin cu prilejul acestui jubileu 
filele jurnalului colectivi'! ui sportiv 
Iza din Dragomirești.

1948... In comuna 
raionul Vișeu, regiunea 
lua ființă pentru prima 
lectiv sportiv. începutul,
ceput, a fost anevoios. Mai 
decît toate se făcea lipsa unui teren 
de sport unde urma să se înjghebe 
activitatea sportivă a celor din Dra
gomirești. Vestea că sfatii' popular 
le-a repartizat un loc viran a însu
flețit deopotrivă pe tineri și bătrîni 
care au și purces la treabă. In puțină 
vreme, dragomireștenii se mîndreau 
cu un teren de sport cum nu era 
altul în tot raionul. Și primii sportivi 
găzduiți de noul teren au fost de
sigur... fotbaliștii, a căror echipă ac
tivează astăzi cu mult succes în cam
pionatul raional. Au urmat apoi at- 
leții, din rîndul cărora s-a ridicat

Dragomirești, 
Baia Mare, 

oară un co
ca orice în- 

simțită

Ticală Lupu, finalist la crosul „Să 
întîmpinăm 1 Mai“ în anul 1951, Ma
ria Dunca, Vasile Goci și Vasile Mi- 
nică. Dar anul 1953 le-a adus cea 
mai mare bucurie țăranilor din comu
na Dragomirești. Intr-o zi de vară, 
au ieșit cu mic ci» mare, cu brațele 
încărcate de flori, să întîmpine pe ti
nerii voleibaliști care reprezentaseră 
cu atîta cinste comuna la finala Spar 
tachiadei de vară unde s-au clasat pe 
locul șase din cele 18 regiuni.

Maramureșenii n-au uitat însă nici 
sportul lor preferat, trînta. Secția nou 
înființată atunci avea să dea cîndva 
la iveală adevărate talente cum este 
de pildă Filip Vlad. De la finala 
Spartachiadei de vară a tineretului de 
anii trecut, cînd a fost întrecut la 
categoria 67 kg de reprezentantul re
giunii Constanța, Filip Vlad nu mai 
are astîmpăr. N-a promis nimic ni
mănui dar dragomireștenii știu că în 
acest an, Vlad va face totul pentru 
ca să nu-i mai scape mult rîvnitul 
titlu de campion. Oinașii nu se lasă 
nici ei mai prejos. Și dacă pînă acum 
au ajuns în cîteva competiții doar Ia 
faza de regiune,' în viitor... In aceste 
zile te poți convinge, mai mult că 
oricînd, că la Dragomirești, schiul 
și șahul sînt două ramuri de sport 
mult îndrăgite.

întrecerile din cadrul actualei edi
ții a Spartachiadei de iarnă au în-

semnat o adevărată sărbătoare spor
tivă pentru tinerii din Dragomirești. 
381 de concurențî dintre care 96 fete, 
trebuie să recunoaștem, este o cifră 
impresionantă pentru un colectiv 
sportiv sătesc. Demne de laudă sînt 
eforturile consiliului colectivului IZA 
de a înscrie pînă acum cei peste 200 
d? membri în U.C.F.S. Doar lipsa e- 
chipamentului și materialelor sportive 
i-a mai tras cînd și cînd înapoi pe 
sportivii din Dragomirești. Inițiativa 
celor din conducerea colectivului a 
trecut însă cu bine și acest examen; 
la cele 6 perechi de schiuri s-au mai 
adăugat prin posibilități locale încă 
alte șasesprezece, cu treizeci și patru 
perechi patine de lemn și șase să
niuțe.

★
O dată cu colectivul sportiv IZA din 

Dragomirești sărbătorește un deceniu 
de activitate și președintele său, Ti- 
beriu Ilnițchi. Coincidență? Nicide
cum. Mai de grabă o inspirată ale
gere a dragomireștenilor care se 
mîndresc cu ea. Și au și de ce. Dar
despre aceasta ne propunem să scrim 
cîndva chiar de la fața locului. Pînă 
atunci urăm, cu prilejul sărbătoririi 
celor
vului 
său...

zece ani de activitate, colecti- 
sportiv IZA și președintelui 
mulți înainte, tovarăși 1

O. GINGU 
V. GODESCU

O acțiune lăudabilă 

Campionatul de gimnastică 
al școiilor profesionale 

din M.I.B.C.
Printre cele mai frumoase inițiative 

privind educația fizică, ca parte inte
grantă a educației comuniste a tineri
lor noștri, pornite de la diversele de
partamente pe ramuri de producție, sa 
numără și campionatul de gimnastică, 
atletism și volei al școlilor profesia* 
nale aparținînd Ministerului Industriei 
Bunurilor de Consum, Aceste între^ri 
tradiționale, organizate pentru 
dată în 1951, au ajuns să cuprinderi 
anul școlar 1957/1958 peste 5000 
ucenici concurenți.

Etapa finală de gimnastică s-a 
cheiat la Sibiu cu un mare succes, 
această etapă au participat 220 
ucenici din 15 școli, r.eprezenttnd 
echipe feminine și 8 masculine. Sub
liniem comportarea echipelor repre- 
zentînd școlile profesionale ale între
prinderilor Industria Lînei-Timișoar», 
Tehnometal-București, Encel Mauriciu- 
Tg. Mureș, 7 Noiembrie-Sibiu, Parti
zanul Roșu-Orașul Stalin, Ianoș Her- 
bak-Cluj. In schimb, echiba școlii pro
fesionale din Buhuși, cu toată stră
duința profesorului și ambiția uceni
cilor, s-a prezentat mai slab decît In 
anii trecuți, întrucît nu i s-a permis 
accesul în sala de gimnastică a între
prinderii tutelare.

Subliniind din nou succesul deose
bit al finalei 
să răspîndim 
tiva Direcției 
din M.I.Ș.O.,

de

fri-
In 
de
15

de la Sibiu și urmărind 
și să încurajăm iniția- 
Personal și Învăță! 
propunem să se < ‘ 

discuție posibilitatea admiterii ] 
lor clasați în campionatele pe de
partamente ta finala campionatul- 
republican al școlilor medii.

țămtot

l~---------------------------------------------------------------------

0 stare de fapt care începe să se schimbe
Am vorbit pînă acum numai despre 

ce va fi în perioada care urmează, 
pentru că deși au trecut aproape trei 
tuni de la începutul anului, prea 
mult nu s-a făcut pe linia comple
xului G.M.A. A fost organizată nu
mai comisia G.M.A. și aspiranții au 
trecut 30 norme de schi. Cam puțin 
veți șpu.ne, dar ținînd seama și de 
anumite motive obiective, vă veți 
schimba părerea. Una din piedicile 

.. . pe care le întîmpină consiliul coJec-
1 Mai". Consiliul^ colectivului spor- tivului sportiv — și nu numai în 

munca G.M.A. —- este lipsa unei baze 
sportive. Intr-adevăr, este mai dificil 
ca după orele de producție să iei 
tinerii și să-i duci tocmai pe stadio
nul C.Â.M., bază sportivă la care și 
cei de la F.C. au acces în fiecare 
luni cînd este „zi G.M.A.". Și, este 
timpul după părerea noastră și do
rința fierbinte a consiliului colecti
vului să se rezolve în sfirșit proble
ma rinei baze sportive pentru că 
altfel va mai trece multă vreme 
fără a putea înregistra realizările ce 
ș-ar putea obține în mod normal.

(Urmare din pag. 1)

ține cuvinte, cu oarecare reținere, 
președintele colectivului ne-a expus 
apoi proiectele privind munca G.M.A. 
Așa am aflat că în cadrul Săptămînii 
Mondiale a Tineretului se va iniția 
3 acțiune comună cu organizația 
U.T.M. pentru trecerea unui număr 
cft mai mare de norme G.M.A. In 
scopul obținerii normelor de tir, va 
avea Ioc o competiție dotată cu „Cupa J AA O I C' Z~\ m C* ! 1 1! ! 1 Z*ZT.1 ZVZ\4-< TT« 4 f.l < •
tiv intenționează să stimuleze pe acei 
țineri care își vor lua printre pri
mii insigna G.M.A. acordîndu-le pre
mii în echipament sportiv. Cu un ast
fel de pian pentru viitor nu ne mai 
putem îndoi că în acest an „tradiția" 
va fi călcată și la Fabrica de Con
fecții din Capitală, cei puțin 50 ti
neri și tinere (acesta este angaja
mentul luat de consiliul colectivului 
sportiv) vor deveni purtători ai in
signei G.M.A.

CURSURI DE ARBITRI 
DE SPORTURI NAUTICE

Comisia de sporturi nautice a oralu
lui București anunță ținerea unor 
cursuri pentru arbitrii din Capitală in 
vederea inceperil activității In acest 
an. Programul este următorul: vineri 
28 martie arbitrii de caiac-canoe; vineri 
4 aprilie — arbitrii de canotaj acade
mic: vineri 18 aprilie — arbitrii 
slalom; vineri 25 aprilie — arbitrii 
vele. Cursurile au loc la ora 17, la 
diul u.C.F.S. orășenesc.
IN TURNEUL DE SAH DE 
SINAIA RADOVICI INVINS 

DOUA ORI!
SINAIA 24 (prin telefon), 

dels a ' *
zătoare 
tașilor. 
opriri a 
dovici, _
la rînd. din partea lui Partos și Rei- 
cher. Cum în runda a 13-a Ciocîltea șl 
M'ititelu, care în ajun remizaseră, au 
obținut victorii (la Halic și, respectiv, 
Partos), ei s-au instalat la egalitate în 
fruntea clasamentului. Iată ordinea ac
tuală a fruntașilor: Ciocîltea, ‘MSititelu 
8 jum., Radovici 8, Ghițescu 7 jum. Pav
lov 7 (1), Reicher, Sbanciu 7 etc. Ulti
ma rundă are loc miercuri.

V. Zbarcea-coresp.
JIUL CRAIOVA A IN- 

VOINTA BUCUREȘTI 
LA BOX

spectatori au asistat la în-

de 
de 
se-

LA 
DE

Run- 
12-a șl a 13-a au adus surprin- 
modificări în clasamentul frun- 
Aceasta datorită neașteptatei 
liderului de pînă acum C. Ra- 
care a suferit două înfrîngerl

DINAMO 
TRECUT
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Numeroși _________  __ ___ ___ ____
tîlnirea de box dintre echipele Dinamo 
Jiul din Craiova șl Voința București 
(.întărită cu cîțiva pugniștl de la 
C.C.A.) care a avut loc dumiintcă. la 
Craiova. Cel mal spectaculos meci s-a 
disputat între Matei Godeanu (D) si 
Constantin Gherasiim (V). Craioveanu.1 
l-a dominat două reprize pe Ghemasim, 
iar revenirea acestuia din ultimul round 
n-a fost în măsură să reducă întregul 
handicap. Organizarea (gala a avut loc 
în arena circului ,,Franzzlni“) a lăsat

de dorit, din cauza condițiunllor ne
prielnice (lipsa vestiarelor, ringul prea 
mic, etc.). Iată rezultatele: muscă: To
ma Ilie (V) b. p. C. Gut (D); cocoș: 
Gh. Lache (V) b. ab. I. Volcan (D); 
Iulian Mihai (V) meci nul cu I. Fili- 
geanu (D); pană: C. Văduva (D) b. p, 
I. Rosettl (V); semiușoară: Matei Go- 
deanu (D) b. p. C. Gheraslm (V); 
ușoară: I. Olaru (D) b. p. St. Koma- 
roni (V); se mi mijlocie; Șerbu Neacșu 
(V) b. p. I. Buzatu (D); mijlocie-ușoa- 
Tă: c. Bîiă (D) b. p. Nicolae Negrea 
(V); C. lordache (D) b. p. Gheorghe 
Nicolae (V). Scor final: u-T în favoa
rea pugiliștilor craioveni.

B. Robert, coresp.

MI1NE DUPA-AMIAZA GALA DE 
BOX LA UZINELE „23 AUGUST"

Săptfimîna aceasta va il o sâptâmlnl 
„ptină” pentru amatorii de box. Intr-a
devăr, după reuniunea care a avut loc 
aseară la sala Floreasca, pe spectatorii 
buciureștenl îi mal așteaptă încă trei 
gale deosebit de interesante. Două dintre 
ele — cele de joi și duminică — vor avea 
loc tot în sala Floreasca. Mîine îns< 
fidelitatea față de ,,sportul cu mănuși" 
le va fi pusă la încercare, întrucît vor 
trebui să se deplaseze pînă la sala de
festivități a uzinelor ,,23 August-’ (ea-, 
pătul liniei tfe tramvai 23. poarta #-TI A ortlrt ora vro mîina dlirvo_om iavll

ÎNTRECEREA ȘAHISTELOR
In ronda a IV-a a concursului feminin 

,.8 Mlartle ’, campioana țării Rodica M,a- 
nclescu a fost învinsă de Margareta 
Teodorescu. care a trecut în fruntea 
clasamentului cu 31/, p. (I) din 5 partide. 
(In runda a V-a, Margareta Teodorescu 
a remizat cu Elena Golan). La jumătate 
de punct de noua fruntașă în clasa
ment. se află jucătoarele Rodica Miano- 
lescu (1), Elisabeta Ionescu și Rodica 
Reicher.

D. Munteanu 
corespondent

„CUPA PRIMĂVERII" LA MARȘ
Duminică dimineață s-au desfășurat 

în împrejurimile Stadionului Tineretului 
întrecerile celei de a IL-a etape a „Cu
pei Primăverii" la marș. Rezultatele sînt 
următoarele: începători (4 km.): 1. Gri- 
gore Vlad (Spartac); 2. Aurel Olaru 
(Spartac): ?. Ion Urse (Dinamo). Ju
niori (4 km.): 1. Nicolae Roate® (Spar
tac); 2. Alexandru Nițu (Spartac); 3. 
Gheorghe Mfergescu. Seniori (io km.): 
1. Dumitru Paraschlvescu (Spartac); 2. 
Ion Păcuraru (Spartac): 3. Ion Barbu 
(Spartac); 4. Vasile Teodosiu (P.T.T.); 
S. Dumitru Chlose (P.T.T.).

Niculae D, Niculae 
corespondent

Acolo se va disputa mîine dupd-amlazi, 
cu începere de la ora 17, o reuniune de 
box, nu mai puțin atractivă decît cele 
de la Floreasca. Din cuprinsul progra
mului spicuim cîteva partide cu perspec
tive... speciale: DANILA DONE — DIP 
MTTRU FIERARU; OCTAVIAN EREMIA 
— ȘTEFAN DUMlITRACHE;---------------
nița —----------------------
TANASE 
ȘTEFAN 
MANDI: 
CONSTANTIN; MIRCEA MIHAI 
coLae r 7-------------- --------
calarașu —__ .____________ _

NICOLAE
TOMA TUDOR; BATRtNU 
— GHEORGHE ROSSLat; 
BOGDAN — DUMITRU IA, 
ALBERT BLANK — PETRE —------------ — NI_
ZĂGOREĂNU; ALEXANDRU 

T — MOISE MARCEL, etc.

DE LA FEDERAȚIA DE HAND
BAL

Se aduce la cunoștința colective
lor sportive cu secții de handbal, 
participante în campionatele repu
blicane de categoria A și B că 
s-a aprobat o perioadă excepțio
nală de transferare în disciplina 
handbal între datele 25 martie—31 
martie 1958.

Vor avea drept de transferare în 
această perioadă numai sportiv J 
care nu au luat parte la jocuii ofi
ciale pentru colectivele lor de ori
gină în perioada dintre 1 septem
brie 1957 ‘ ------ -
handbalul 
Iul în 7.

BIROUL

— 1 martie 1968 atit la 
în 11, cit ți la handba-

FEDERAȚIEI EOMINB 
DE HANDBAL



1 început, sezonul international Pregătiri și speranțe ale aticilor polonezi

al alergărilor teren variat

..la cea de d XXI-a ediție a crosului l'Humanite
viitoare, crosul ziarului 
împlinește 21 de ediții.

Duminica 
L’Humanite 
Cu o consecvență remarcabilă, an de 
an în prag de primăvară, organul 
de presă al Partidului Comunist din 
Franța cheamă pe iubitorii de sport 
în pădurea Vincennes pentru a se 
întrece în această tradițională compe- 
t ție de atletism, care în multe pri
vințe are valoare de simboâ. Intr-ade
văr. dacă ne gîndim că la ultima 
ediție participanții autohtoni ai cursei 
au fost selecționați din 
hnliminarii, însumînd un 
25.000 de concurenți, ne 
ușor seama că acest cros 
te este o demonstrație fățișă a vita
lității sportului 
Franța, un apel

150 probe 
total de 
putem da 
L’Humani-

muncitoresc din 
către promovarea 

-ei mișcări sportive la îndemâna ce- 
'or mulți.

In categoria tradițiilor ce se leagă 
de această mare sărbătoare sportivă, 
este și prezența la start a invitărilor 
de peste hotare. încă de la- primele 
sale începuturi (ediția I a crosului 
L’Humanite a avut loc în 1929) 
competiția s-a bucurat de prezența 
unor oaspeți de seam.', care adesea 
s-au înscris pe lista învingătorilor. 
Palmaresul alăturat — a! probei mas
culine — este edificator. Dim el se 
poate observa o frecvență a partici
părilor delegației sovietice. Adunînd 
și edițiile dinainte de război, este 
pentru a 13-a oară în acest an că 
alergători sovietici iau startul în 
crosul L’Humanite. Pentru prima 
oară ei au fost prezenți la a Ill-a 
ediție, în 1935, și acest debut 
coincis cu o vic'orie. învingător 

^Jost fqud:s'.ul Serafim Znamenski, 
■'ănii frate Ghiorghi s-a clasat 
"locul doi- Exact aceeași ordin» 

ranetat și în crosurile din 1937 
1938. Coincidență extraord:r.ară! De 
fiecare dat?, distanța d ntre SersLm 
și Cliiorqhi Znamenski a fost

1 secundă—
Cîțiva anf mal tîrziu despre 

ții Znamenski s-a vorbit iru't, 
nil 'a rubr’c Ia de a'letism. Ei 
dist’ns pr n fapte vitejești în lupte
le d» apărare a'e Lenîngra-du ui. în 
războiul împotriva cotropitorilor fas
ciști, devenird Eroi ai Uniunii So 
vietice. Numele lor stă înscris acum 
și pe u. ui d n trofeele crosului L’Hu
manite, care este acordat învingăto
ri or în clasammtul pe echipe.

Amintind despre participanții

vietici la crosurile trecute trebuie 
vorbit firește de marele Pugacevski, 
adevărat fondator al școalei moderne 
de fond în U.R.S.S. Apoi, pe tabelul 
de onoare figurează Vladimr Kuț, 
cîștigătorul ultimelor două ediții. Un 
adevărat record îl deține Nina Ot- 
kalenko, care a cucerit pa'ru ediții 
la rînd: 1954-1957.

Și, desigur, spectatorii parizieni 
vor regreta că anul acesta nici Kuț, 
nici Zatopek (și el de două ori în
vingător) nu vor fi prezenți la start- 
Dar marii campioni s-au decis în a- 
ceastă primăvară la Vincennes sâ 
facă

Câștigătorii crosului L’Humanite 
după răzb i

de

pentru europenele de Ia Stockholm

Articol scrie specia! pentru „SPORTUL POPULAR” 

de Zigmunt Gluszek - Varșovia

loc tineretului! (rd. v.)

1945: Pujazon (Franța)
1946: Pujazon (Franța)
1947: Pugacevski (URSS)
1948: Stefanovici (R.P.F. Iugoslavia)
1949: Szilagy (R.P. Ungară)
1950: " ---------
1951:
1952:
1954:
1955:
1956:
1957: Kuț (URSS)

Penzes (R.P. Ungară)
Semenov (URSS)
Popov (URSS)
Zatopek (R. Cehos'ovacă) 
Zatopek (R. Cehoslovacă) 
Kuț (URSS)

Franjo Mihalic cîșligăforu! 
primei edilii a Frosisîui Balcanic

FRANJO MIHALIC, celebrul fondist 
iugoslav a ținut să aducă patriei sale, 
în ziua marii sărbători a popoarelor 
Iugoslaviei 
tați pentru 
rativă — 
sportivă.

O veste laconică sosită la redacție de 
la Ankara ne anunța duminică seara 
că atletul iugoslav a cîștigat prima e- 
diție a Crosului Balcanic. Franjo Miha
lic este fără îndoială unul dintre cei

— ziua alegerilor de depu- 
Scupșcina Populară Fede- 

o nouă victorie în arena

exact

Franjo Mihalic și francezul Alain 
Mimoun cu ocazia premierii lor la 
1.0, de la Melbourne,

— îi vom schița în cîteva rinduri ca
riera sportivă.

Au trecut mai bine de zece ani de 
cînd Mihalic, a! cărui nume este strîns 
legat de marile succese ale sportului 
iugoslav, a apărut pe pistele de atle
tism. De fapt, tînărui muncitor tipograf 
și-a început cariera sportivă ca... ci
clist, Intr-un club din Zagreb. In tim
pul serviciului militar, însă, el s-a dedi
cat atletismului, cucerind ’ primii lauri 
în competițiile organizate pe armată. 
La terminarea stagiului militar, Franjo 
Mihalic devine membru al clubului 
Partizan din Belgrad. Și de atunci, cu 
regularitate, ziarele îi menționează nu
mele la rubricile de spcrL

De două ori pe primul loc în tradi
ționalul cros al Anului Nou — „8an 
Silvestro" — de la Sao Paolo, cîștigă- 
tor al „Crosului Națiunilor", învingă
tor în numeroase competiții atletice pe 
distanțe lungi, Mihalic se consacră în
tre cei mai buni fondiști ai lumii.

Cel mai mare succes al său a fost 
însă cucerirea medaliei.de argint Ia O- 
limpiada de la Melbourne, în proba de 
maraton. In care s-a clasat imediat 
după Alain Mimoun. După succesul de

so-

mai buni tondiști ai lumii, așa câ noua 
sa performanță nu poate surprinde pe 
nimeni. lotuși, pentru a-l cunoaște 
mai bine pe acest atlet — cel mai va
loros sportiv al Iugoslaviei socialiste,

RECORDURILE IUGOSLAVIEI 
DEȚINUTE DE MIHALIC:

10.000 m. __ 29:37,6 (1954)
15.000 m. — 46:36,4 (195(2:)
20.000 m. — lh 02:24,4 (1952)
Cursa pe 1 oră 19,214 m. (1*952)
Cursa pe 10 mile — 50:04,0 (1952)

Cred că nu mai trebuie să reamin
tesc cititorilor „Sportului popular" 
succesele atletismului polonez în se
zonul trecut Victoriile în cele 6 me
ciuri inter-țări (dintre care cele mai 
importante au fost obținute în fața 
echipelor Marii Britanii și Republicii 
Federale Germane), seria recorduri- 
lor naționale la majoritatea probelor, 
•ccurile iruntașe ocupate în zecile de 
concursuri interna).ouăle, pozițiile pu
ternice cucerite pe tabelele celor mai 
bune rezultate europene și mondiale, 
'.cate aceste performanțe ale atleților 
polonezi sînt desigur cunoscute ama
torilor de soort din Romînia.

Acum, în pragul noului sezon, an
trenorii și atleiii noștri își pun între
barea : cum ne vom putea menține 
Ir .cui 2 in ierarhia europeană ? Ascen
siunea atletismului nostru în arena 
internațională a fost atît de vijelioasă 
incit problema cea mai - importantă 
este, după părerea generală, asigura
rea rezervelor de cadre pentru echi
pele reprezentative, formarea de noi 
atleți de clasă, pentru a putea păstra 
același ritm de progres. Dar aceasta 
este o chestiune de perspectivă. de 
orientare generală a atletismului nostru. 
Deocamdată însă atenția generală este 
îndreptată asupra campionatelor eu
ropene de la Stockholm. Polonezii 
n-au strălucit la ultimele europene, și 
dear Sidlo ne-a adus satisfacția unui 
titlu european. La Stockholm atletis
mul polonez nu se va mai putea bizui 
pe o echipă sudată, omogenă, ca în 
sezonul 1257. Acolo lupta se va da 
individual. Dar 5—6 „ași", capabili 
să cucerească medaliile de aur, pot 
realiza tot atît cît întreaga 
echipă în cel mai bun sezon al ei.

Pregătirile pentru Stockholm au 
început chiar anul trecut, în noiem
brie, prin trimiterea unui număr <fc 
35 de atleți și atlete într-o tabără de 
antrenament la Dubrcvnic. în Iugo
slavia. Anul , acesta, în februarie, cei 
mai buni atleți au participat la urâ 
siagiu de antrenament de condiție fi
zică în munții Cîrconoși. In aprilie și 
mai lotul își va continua pregătirile

ia Spa.a, nucă localitate înzestrată 
cu un frumos centru de antrenament 
înconjurat de păduri, unde se va puni 
accentul pe dezvoltarea vitezei și rit
mului. Pe atleți îi așteaptă nu....roase

l.V KOPYTO

noastră

De la corespondentul nostru Viktor Kraja

SCRISOARE DIN TIRANA
După cum am mai anunțat, în miș

carea sportivă albaneză s-a hotărît o 
importantă acțiune de reorganizare în 
urma căreia* a luat ființă Comitetul 
de Cultură Fizică și Sport de pe 
lîngă Ministerul Invățămîntului 
Culturii și comitetele provinciale 
pe lîngă secțiile de învățămînt 
consiliilor populare. M1'»1. p»

meci. De-a 
obținută de 
valoarea sa

Și 
de 

ale 
consiliilor populare. Astfel, pe baza 
asociațiilor sportive voluntare existen
te, !' 
și Fsliat 
ție unică de cultură 
Albania.

Prima și principala 
care stă în fața noii 
marea Spariachiadă națională care se 
va desfășura în anii 1958—1959, con
stituind un prilej de consolidare orga
nizatorică a mișcării de cultură fi
zică, de lărgire a caracterului de ma
să a sportului și de ridicare a măies
triei. In cadrul unei ședințe comune 
a președinților asociațiilor sportive ■— 
desfășurate recent la Tirana — a fost 

-prehyrat și dezbătut vastul plan al 
acestei mari acțiuni de masă care va 
angrena zeci și zeci de mii 
tori ai sportului.

★
A început campionatul de 

R.P. Albania. In pitoreasca

Puna; Spartak, Dinamo, Studenti 
ari, a fost creată o organiza- 

fizică în R. P.

lungul unui sezon, media 
jucător va reflecta fidel 
și va determina pe con

ducătorii echipelor să promoveze
cei mai ta'.entați în formațiile din
prima divizie. Iată un prilej de emu
lație pentru toți membrii echipei.

Fără îndoială că taftogățirea calen
darului sportiv intern prin această 
nouă competiție va contribui la dez
voltarea și creșterea calitativă a fot
balului albanez.

pe

Ia Melbourne, recordmanul iugoslav al 
distanțelor lungi s-a consacrat aproape 
exclusiv maratonului. In 1957, el cuce 
rește de două ori locul*1 în probele do 
maraton: Ia Iritîlnirile sportive de 
Moscova 
întâlnirii 
navia de

Pentru 
bitoni de sport din Iugoslavia și sta
tisticienii sportivi îl consilieră pe Mi 
halic drept cel mai bun sportiv al Iu
goslaviei. Anul acesta el împlinește 37 
de ani, dar met prin gînd nu-i trece să 
abandoneze întrecerea... Actualmente 
eforturile sale se concentrează în două 
direcții: campionatele europene de la 
Stockholm și examertele pe care te 
mai are de trecut la școala federală de 
antrenori, (d.c.).

)n 
și, o lună mai tîrziu. In cursul 
de atletism Balcani-Scandi- 
la Atena.
toate aceste performanțe, iu-

a 7-a a fost 
remiză de luptă

numai îu 16 mutări pare 
prima vedere) o întrecere 
luptă. Și totuși partida a

O remiză 
să arate (la 
șahistă fără
7-a a meciului' Smîslov—Botvinik în 
care rezultatul de egalitate a fost 
consemnat după 16 mutări, contrazice 
această afirmație. S-a jucat energic și 
tăios în această partidă. După scurt 
timp, poziția a căpătat un caracter 
extrem de complicat prezentînd peri
cole pentru ambele părți. Smîslov a 
propus un sacrificiu de pion, accepta
rea căruia, însă, ar fi periclitat po
ziția negrului. Botvinik, în schimb, a 
propus... remiza. Cum această alterna
tivă nu prezenta nici un fel de „peri
cole", campionul mondial a oprit ceasul 
de control. Scorul este 5—2 în favoa
rea lui Botvinik.

întreceri internaționale, 
de pildă, vor lua startul 
chiar 4 probe în decurs 
pentru a suporta apoi cît 
condițiile eliminatoriilor de Ia Stock
holm. Cu puțin înainte de plecarea la 
Stockholm întreaga reprezentativă se 
va reuni din nou la Spala. Iată cî
teva puncte principale din programul 
competițional înaintea europenelor: 
crosul l’Humanite, meciuf feminin și 
masculin Cehoslovacia — Polonia Ia 
Bratislava, memorialul Janusz Kuso- 
cinski la Varșovia (14—15 iulie) și 
campionatele naționale la Bydgoszcz.

In fond, ce speranțe avem pentru 
Stockholm? Evident, echipa va fi cu
noscută abia după ultima verificare, 
campionatele “țării. Totuși pe baza re
zultatelor înregistrate anul trecut se 
-ot face de pe acum unele, anticipări. 

Swatowski, la 400 m., Grabowski, la 
lungime și Sidlo la suliță sînt princi
palii noștri candidați la medaliile de 
aur. Foik la 100 m., Krzyszkowiak la 
10.000 m., ștafetele de 4X100 m. și 
4 x 400 m., Piatkowski la disc și Ko- 
pyto la suliță, au șanse la medaliile 
de argint sau bronz. Rezultate bune 
mai pot fi obținute și de atleți ca Ma- 
kcmaski (800 m.), St. Lewandowski 
(1.500 m.), Zimny (5.000 m.), Chro- 
mik (5.000 m. sau 3.000 m. ob ), Kot- 
linski (ilO și 400 m.g.). Malcherczyk 
(triplu), Rut (ciocan), SosgorniK 
(greutate). La probele feminine avem 
pretenții mai mici, dar pot fi oare ne
glijate șansele la titlii ale Elzbieteî 
Krzesinska, campioana olimpică la să
ritura în lungime, sau aspirațiile fa' 
unul din primele locuri ale sulițașeî 
Lfrsula Figwer, ale sprinterei Barbara 
Jeniszewska-Lerczak £

Ale. morii,
la 2, 3 și
de 2 zile,
mai bine

acl::< e sportivă 
organizații este

de iubi-

fotbal al 
țară de 

pe țărmul mării Adriatice, acest sport 
este unul dintre cele mai populare și 
iubite discipline .din țară. Anul a- 
cesta desfășurarea campionatului a su
ferit o modificare importantă. Paralel 
cu întrecerea, echipelor din prima di
vizie se vor desfășura și meciurile 
dintre formațiile de rezervă. După or
ganizarea campionatului național de 
juniori, desfășurarea întrecerilor rezer
velor reprezintă un nou pas înainte 
pe drumul dezvoltării fotbalului alba
nez, pe drumul ridicării măiestriei și 
valorii jucătorilor.

O clauză importantă a competiției 
o reprezintă modul în care pot fi pro
movați j'-cătorii de rezervă în prima 
echipă. Această promovare se va face 
pe baza unor note pe car? antrenorii 
le vor acorda jucătorilor

a

SPORTUL ARE O STRĂVECHE TRADIȚIE

s
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i
a
8

a 
$ 

le vor acorda jucătorilor după fiecare

Realitățile din Vietnamul liber 
demonstrează în mod grăitor uria
șele resurse creatoare de care dis
pune un popor în condițiile vie
ții pașnice și libere. Au trecut 
doar trei ani de cînd în această 
parte a lumii a încetat bubuitul 
tunurilor, de cind a fost încheiat 
armistițiul în Vietnam. Și iată că 
acum oamenii muncii din R. D. 
Vietnam se pot mîndri cu minu
nate realizări în domeniul indus
triei, agriculturii, artei, vieții cul
turale.

Un mare avînt a luat și mișcarea 
de cultură fizică. Tinerelul vietna
mez care a luptat cu arma în 
mâini pentru libertate și indepen
dență și care a pășit apoi 
conducerea Partidului 
cu entuziasm la 
țării, 
tivă. In R. D. 
tică 
ve.

sub 
Muncii — 

entuziasm la reconstrucția 
a îndrăgit activitatea spor- 

~ - Vietnam se prac-
numeroase discip me sporti- 
Una dintre cote mai răspân

dite este, bineînțeles, fotbalul. Dar 
cel puțin de aceeași popularitate 
se bucură înotul. Nici nu-i de 
mirare dacă ținem seama că a- 
ceastă țară are peste 2.000 km.

Elevele unei școli sportive din Hanoi in timpul orei de gimnastică.

de litoral precum și nenumărate 
ape care-i brăzdează teritoriul. 
Baschetul, voleiul, tenisul de 
masă cunosc de asemenea o mare

răspândire, ca și boxul, luptele, 
ciclismul, motociclismul.

Împreună cu aceste discipline 
moderne foarfe mult practicate sînt

și sporturile naționale vietname
ze care au o tradiție de secole 
și vorbesc despre străvechea cul
tură a poporului de pe aceste me
leaguri In regiunile din nordul 
țării se practică „Kon“, un joc a- 
semănător baschetului. Luptele 
„wo“ amintesc boxul chinez și cer 
sportivilor o excelentă pregătire 
fizică. Cu multe sute de ani în 
urmă țăranii vietnamezi cunoșteau 
un sport care amintește de penta
tlonul modern. Concurentul, într-un 
original poliatlon, trebuia să stră
bată călare o porțiune de drum, 
să treacă înot o apă, să sară 
șanțuri, să se strecoare prin desi
șul unei păduri de bambus.

Sparturile naționale și cele mo
derne sînt practicate cu același 
interes și aceeași dragoste de ti
nerii vietnamezi. In fiecare an cu 
prilejul zilei de 1 Mai sau a al
tor sărbători se organizează mari 
festivaluri sportive la care iau 
parte mii și mii de tineri. Bucu- 
rin-du-se d? sprijinul permanent al 
statului democrat, sportul vietna
mez face mari și necontenite pro
grese.

medaliei.de


La Ankara s-au evidențiat posibilitățile de crosiști 
ale atleților noștri...

De numele capitalei Turciei se leagă inaugurarea unei noi com
petiții sportive menite să reunească anual pe cei mai buni alergă
tori de cros din țările balcanice. Prima ediție a crosului balcanic 
desfășurată duminică la Ankara a demonstrat cu prisosință oportu
nitatea inițierii acestei noi confruntări a atletismului balcanic.
Pentru noi, concursul de la Ankara 

a însemnat o fericită inaugurare a 
sezonului internațional. Dacă ocupa
rea locului doi pe echipe părea un 
fapt întru totul conform cu „calculul 
hîrtiei", în schimb prezența activă a 
Iui Vasile Weiss și Constantin Gre- 
eescu pe primul plan al cursei, faptul 
că în cele din urmă soarta primului 
loc a fost decisă abia pe ultima por
țiune de duelul Mihalic-W eiss, sînt o 
plăcută surpriză pentru noi toți. Lo
cul doi ocupat de Weiss echivalează 
în fond cu o victorie pentru că prezen
ța la startul crosului a excepționalu
lui atlet iugoslav Franjo Mihalic, li
nul dintre cei mai buni crosiști din 
iunie, făcea ca problema primului loc 
să fie ca și rezolvată. Singurii care 
puteau să-i dea emoții erau chiar co
legii lui de echipă și în primul rînd 
Drago Stritot, cunoscut ca și Mihalic 
ca reputat specialist al alergărilor pe 
teren variat.

A trebuit să vină crosul de la An
kara pentru a ne da seama de posi
bilitățile atleților noștri și în acest do
meniu. Să nu uităm că în timp ce at- 
leții iugoslavi și o parte dintre cei
lalți competitori se prezentau la start 
cu experiența unui sezon de cros ju
dicios întocmit, cu multe concursuri 
interne și internaționale, alergătorii
noștri aveau la activ, în acest an, o 
singură întrecere, selecția din pădurea 
Snagov. Această stare de fapt este 
fegată de o situație pe care nu de 
mult am relevat-o în coloanele noa
stre, și anume lipsa aproape totală de

In campionatul republicau 
de juniori la schi

S-au disputat și ultimele 
probe de fond

POIANA STALIN 24 (prin telefon 
de la trimisul nostru).

In cadrul Campionatului republican 
de juniori la schi s-au disputat azi în 
Poiana Rtiia ultimele probe de fond: 
5r.î km fete și 4x5 km băieți. La șta
feta feminină titlul de .campioană a 
revenit echipei Voința din Orașul Sta
lin care a parcus traseul în 54:25,0. 
De remarcat că ștafeta colectivului 
Avîntul. Sinaia a obținut un timp su
perior echipei declarată campioană, 
dar a fost descalificată deoarece una 
din componentele ștafetei sale nu a 
trecut printr-o poartă de control. Iată 
rezultatele tehnice: 1. Voința Or. Sta
lin 54:25,0 (Ecaterina Șupeată, Maria 
Simon, /Olanda Balaș); 2. Partizanul 
Roșu Or. Stalin.

In proba rezervată băieților pe pri
mul loc s-a clasat echipa colectivului 
Avîntul Sinaia compusă din Ion Su- 
medrea, Ion Orban, Ștefan Micloș și 
Gh. Cioacă. Ei au parcurs distanța în 
1 11. 45:52,4. A urmat-o în clasament 
Voința Or. Stalin cu 1 h. 50:49,8.

Mîine sînt programate ultimele pro
be (coborîre băieți și fete) pe Pîrtia 
Lupului.

D. STANCULESCU

Cu prilejul cam
pionatelor Australiei, 
Marlene Mathews aATLETISM

stabilit un nou record mondial în pro
ba de 220 y. cu timpul de 23,4 sec.

In cadrul Cupei
BASCHET campionilor europeni

a avut loc la Riga
meciul dintre Casa Ofițerilor și ețhipa 
Universității Humboldt din Berl'n.
Campioana U.R.S.S. a cîștigat cu 85-56.

• La Cairo echipa „1 August” din 
R.P. Chineză a jucat cu selecționata 
orașului. Oaspeții au învins cu 75—58.

• S au încheiat jocurile din primul 
tur al campionatului U.R.S.S. In între
cerea feminină primul loc îl împart 
echipele Dinamo Moscova și Kalev 
Tarln urmate de Daugava Riga. In tur
neul masculin conduce Casa Ofițerilor 
din Riga, secondată de T.S.K.-M.O, și 
Dinamo Moscova.

Intr-un meci ami-
HOCHEI cal echipele R.D. Ger

mane si R. P. Polone 
au terminat la egalitate: 3—3. 

interes pentru activitatea de cros. Re
zultatele de la Ankara au venit să 
confirme, o dată în plus, că cifrele 
realizate pe pistă nu au întotdeauna 
un corespondent în alergările pe teren

VASILE WEISS

Boian Ormandjev ne răspunde la 
trei întrebări

Antrenorul federal bulgar Boia® or- 
mandjov a fost solicitat de corespon
dentul nostru din Sofia, TOMA HRIS- 
TOV. să răspundă la trei întrebări.

I. Ce ne puteți spune despre activi
tatea iaternațtonală a fotbaliștilor bul
gari din acest an?

— In 1958, fotbaliștii noștri vor avea 
un program bogat. Au fost perfectate 
meciuri pentru reprezentativele A, B 
și juniori. In centrul atenției stă de
sigur turneul pe care-1 vom întreprin
de în America de Sud. Da 14 mai vom 
juca la Rio de Janeiro cu Brazilia, 
peste 4 zRe va avea loc revanșa la S-a o 
Paolo, iar în continuare vom juca cu 

, reprezentativele Uruguayului, Argenti
nei și Chile. Avem, o sarcină foarte 
dificilă, în special cu echipele Braziliei 
și Argentinei, care la, acea dată își ve
rifică posibilitățile înaintea plecării la 
campionatele mondiale. Pentru toamna 
acestui an au fost perfectate partidele 
cu R. D. Germană la Berlin (7 octom
brie), cu Cehoslovacia la Praga (12 oc
tombrie) și Turcia la Istanbul (7 sep
tembrie). După cum se vede, toate me
ciurile le vom juca în deplasare. .

Echipele noastre de club vor avea 
de asemenea o activitate bogată. Du
minică seara echipa Ț.D.N.A. a plecat 
într un lung turneu în Europa occi
dentală. Fotbaliștii militari vor juca 
marți (azi) la Londra cu Chelsea, joi 
Ia Paris cu Racing, la 2 aprilie la 
Amsterdam cu reprezentativa Olandei, 
iar apoi ei vor participa la turneul in
ternațional de la Bruxelles. La 26 
martie Levski va juca cu echipa sue
deza Djurgăarden, după care fotbaliștii 
suedezi vor întîlni Lokomotiv Sofia si 
Spartak Plovdiv.

II. Care este părerea Dvs. despre or 
gan&area unei competiții a echipelor 
din țările balcanice și „CUPA DU 
NĂRII4*?

— Consider că reluarea „CUPEI BAL
CANICE" este foarte utilă. Chiar dacă 
o balcaniadă nu ar fi acceptată (inter- 
țări) Ideea de a organiza o competiție 
inter-echipe cu participarea unor for
mații din Turcia, Grecia, Romînia, Iu

SCURT
• Șg apropie de sfîrșit campionatul 

U.R.S.S. Iu clasament conduce T.S.K.- 
M.O. 32 p. din 18 meciuri, urmata de 
Aripile Sovietelor 31 p. din 17 meciuri 
și Dinamo Moscova 25 p. din 19 me
ciuri.

In Europa se des-
SCHI [ușoară numeroase

concursuri internațio
nale. De o participare valoroasă s-a 
bucurat întrecerea dotată cu „Cupa 
Catanei”. Proba de slalom uriaș a re
venit iugoslavei Zupanic. La Zakopane 
proba de sărituri din tradiționalul 
„Memorial Czech și Marusarzbwna” s-a 
soldat cu victoria sportivului sovietic 

variat, tată, Weiss îl întrece pentru- a 
doua oară pe Grecescu, lucru pe. care 
nu l-a reușit niciodată pe pistă. Sau 
în aceeași ordine de idei, putea ti 
scontată victoria aceluiași Weiss în 
fața unor reputați „pistarzi” ca Vu- 
cikov, Pavlovici, Onel, Kocak, Va- 
sici etc.? Avem deci posibilitatea să 
evoluăm cu succes și în competițiile 
de cros, iar bunele rezultate de la 
Ankara lasă să se întrevadă altele și 
mai bune, în ipoteza că și atleții noștri 
vor beneficia de un veritabil sezon de 
cros, între două sezoane de pistă, și nu 
doar de 2—3 concursuri.

Cîteva observații și asupra clasa
mentului pe echipe. După cum se 
știe, punctajele echipelor au rezultat 
prin ad'ționarea locurilor ocupate de 
primii patru, din cei șase componenți 
ai fiecărei ’formații. Iugoslavia a be
neficiat nu numai de aportul lui Mi
halic, ci și de un lot omogen care a 
venit’ destul de compact astfel că 
cele 25 de puncte ale victoriei au re
zultat din: 1+74-8 + 9. Dacă exce
lenta comportare a lui We'ss (2) șt 
Grecescu (4) ar fi fost completată 
de locuri mai bune ale lui Strzel- 
biscki (13) și Pop (14), echipa 
noastră putea furniza o mare surpriză. 
Această intenție a avut-o însă echi
pa Turciei, care așa cum arăta iu 
numărul său de ieri ziarul „YENIGUN“ 
din Ankara, pregătindu-se special pe 
traseul crosului, era decisă să iăș 
toarne toate previziunile și să cîști- 
ge pe națiuni. Faptul că n-a reușit să 
se claseze decît pe locul 3, a fost pen
tru ei o surpriză, o decepție și același 
ziar recunoaște cu obiectivitate că 
rominii s-au prezentat foarte bine“, 

Îuîndu-le locul doi la care oricum se 
credeau îndreptățiți. La rîndu-ne. 
mărturisim că și noi am fost impre
sionați de „figura" frumoasă a echi 
pei gazdă.

g l[||| B PIESTIE HOTABF
goslavia și Bulgaria este foarte bine 
venită.

Se știe că echipele din țările dună
rene sînt printre cele mai bune din 
Europa. Ne-ar bucura foarte mult dacă 
în această întrecere vor participa și 
echipe austrlace. Pentru început însă, 
renumitele echipe maghiare, cehoslova
ce. iugoslave, precum și cele două e- 
chipe din Romînia și Bulgaria asigură 
competiției o carte de vizită serioasă, 
care va atrage atenție iubitorilor de 
fotbal din întreaga Europă.

III. Ca vechi internațional și ca 
tehnician cunoscut, care sînt după dvs. 
echipele favorite în turneul final al 
campionatului mondial?

— Este o întrebare foarte dificilă 
După mine ce^ de a VI-a ediție a ma
rii întreceri va reuni echipe cu sti
luri diferite de joc și... pregătiri dife 
rite. Pentru primele locuri lupta se va 
da între echipele sud-americane (Bra
zilia și Argentina) și cele din Europa 
Centrală (Austria, Ungaria, R.F. Ger
mană). Țin să menționez însă că da
torită climei sud-americanii sînt oa
recum dezavantajați. Favorite se pre
zintă și echipele U.R.S.S. și Angliei care 
datorită rezultatelor din ultimii ani au 
dovedit multă omogenitate și formă 
constantă

Dinamo Moscova a început cam
pionatul cu o victorie la scor

In cinci orașe din sudul Uniunii So- 
vietice a început la 23 martie cea de a 
20-a ediție a campionatului unional. 
Campioana țării, D'inamo Moscova a de
butat cu o victorie la scor surclasînd 
cu 6—1 l-a Tbilisi pe dinamoviștii din 
localitate. Alte rezultate: la Chișinău 
Moldova-Spartak Moscova 1—1, la Baku 
Lok< motiv-Sahtior 3—0, la Kiev Dinamo- 
Adminalteeț 5—1, la Odesa Torpedo- 
Zenit 0—0.

Surprize în etapa de duminică 
în Iugoslavia și Cehoslovacia

Etapa de duminică a campionatului 
de fotbal din Iugoslavia a fost plină 
de surprize. Două din fruntașele fotba-

Șatitov. Daniele Telmgre (Franța) a 
ocupat primul loc în proba de slalom 
uriaș din cadru! premiului Slovaciei, 
întrecînd cu mai puțin de o secundă pe 
re|iosiovaca Eva Mala.

In turneul interna- 
TENIS țional de la Alexandria

cuplul iugoslav Pana- 
iotovici-Plecevici a repurtat un remar
cabil succes întrecînd in finală pere
chea Mc Kay (S.l'.A )-Garrido (Cuba).

• In finala turneului de tenis de ia 
Cannes, englezul Billy Knight l-a învins 
pe Jaroslav Drotmv cu 6—3. 0—6, 6—1, 
T—1.

Jucătoarea engle- 
Tenis de masă zfl A"n Haydon a cîs- 

tif'at două titluri ia 
campionatele de tenis de masă ale 
Franței La simplu ea a învins pe 
Simon cu 21 — 18, 21—8, 21 — 18; iar la 
dublu mixt tăcînd pereche cti iugosla
vul Hrbud, a obținut victoria cu 21-12* 
21—15, 21—18 în fața perechii ma
ghiare AAosoczi, Gyetvay.

După modificări de „ultimă oră"..

O GALA »E BOX
cu multe meciuri spectaculoase

Schimbările de ultim moment, ope
rate în programul galei de box de a- 
seară, pentru a-i adăuga un plus de 
interes, s-au dovedit, spre satisfacția 
unanimă, fericit inspirate. Partidele — 
în marea lor majoritate — au plăcut 
prin dinamismul și calitatea lor tehnică. 
N-au lipsit fazele care fac din totdea
una deliciul spectatorilor la reuniunile 
pugilistice: căderi la podea, lovituri 
..de grație" aplicate pe neașteptate, 
reveniri spectaculoase după clipe de 
derută. Din păcate, n-au lipsit nici e- 
rorile de arbitraj și judecată.

Dacă ar fi să desprindem din cele 
13 meciuri ale serii pe cel mai spec
taculos, mai interesant, alegerea n-ar 
fi tocmai ușoară. Să încercăm deci a 
le enumera fără ordine preferențială. 
Andrei Olteanu și G. Popa au reali
zat o partidă deosebit de frumoasă. 
Au fost schimburi clare de lovituri, 
iar ambiția care i-a animat pe fie
care dintre cei doi combatanți n-a 
făcut niciodată un deserviciu tehnicii 
în sine. Olteanu prudent și calm, s-a 
ferit cu succes de puternicele croșeuri 
ale lui Popa, ptasînd la rîndul său 
lovituri precise și variate. Prima re
priză revine de puțin lui Olteanu, 
a doua are un aspect egal, iar în ul
tima parte a meciului, Olteanu „mer
ge" tot timpul peste adversar, silindu-1 
să recepționeze în plin croșeuri și di
recte. Spre stupefacția noastră, juriul 
(în speță: judecătorii I. Firu și C. 
tacobescu) a pronunțat un verdict de 
egalitate, cînd era clar, ca lumina zi
lei, că Olteanu cîștigase de cel puțin 
două puncte diferențăl «

lului iugoslav, Voivodîna și Steaua ro
șie. după victoriile la scor din etapa 
trecută, au lăsat duminică puncte pre
țioase. Prima a capotat în fața echi
pei Buducnost Titograd cu 1-3, iar se
cunda a terminat la egalitate pe teren 
propriu cu echipa Zelesniciar Zagreb 
(2-2), scorul fiind stabilit în prima re
priză. Derbiul capitalei oferit de echi
pele O.F.K. Beograd și Partizan s-a ter
minat tot cu un rezultat nedecis: 1-1. 
după ce la pauză Partizan conducea cu
1- 0. Fruntașa clasamentului Dinamo Za
greb și-a consolidat poziția prin vic
toria repurtat# asupra echipei Split cu 
4-1. Hajduk Split a dispus cu 4-0 de 
Vardâr, Velej Mostar cu 3-0 de Rad- 
niciki, iar Spartak Suibotița ou G-2 
de Zagreb. In clasament conduce Di
namo Zagreb cu 27 p. urmată de Par
tizan cu 25 și Steaua roșie cu 22 p. In 
clasamentul golgeterilor pe primul loc 
continuă să fie jucătorii Jerkovici (Di
namo) și Mihailovici (Partizan) cu cîte 
13 goluri marcate. Miercuri se dispută 
o nouă etapă în cadrul căreia Dinamo 
întîlnește Voivodina.

In Cehoslovacia, în etapa de duminică 
gazdele au fost făcute k. o. O sin
gură echipă a reușit să cîștige pe te 
ren propriu. Este formația minerilor 
din Kladno, Banik, care a dispus cu
2- 1 de Spartak Sokolovo Praga, echipă 
aflată pe locul secund in clasament. 
Spartak Hradec Kralove a pierdut pe 
teren propriu cu scorul de 4-2 în fața 
echipei Dukla Pardubice, iar Ruda 
Hvezda Bratislava a fost învinsă (pe 
teren propriu) de Spartak Trnava cu
3- 1. Celelalte trei partide s-au terminat 
la egalitate: Slovan Bratislava — Ta- 
tran Preșov 1-1; Dukla Praga — Dyna
mo Praga 1-1; Ruda Hvezda Brno — 
Banik Ostrava 2-2. In clasament conti
nuă să conducă Dukla Praga cu 34 p., 
Slovan Bratislava 33 p-, Spartak Sokolovo 
31 p.

Ir
Cea de a doua etapă a campionatu

lui polonez desfășurată pe un timp ne
favorabil (ninsoare și terenuri acoperite 
de zăpadă) a adus următoarele rezul
tate: Legia Varșovia — Cracovia Kra
kow 2-1; Lechia Gdansk — Stal Sosno- 
wiec 1-0; Gornik Zabrze (antrenor Zol- 
tan Opata) a realizat scorul etapei dis- 
punînd de Budowlane Opole cu 6-0; 

Nu numai la noi...
SUPORTERII ȘTIU MAI BINE

„Poftim pe teren* dacă știi atit de bine*..fei
(din „LUDAS MATYI" Budapesta)

losif Mihalic, parcă în ușor regres 
față de meciul cu CJștnaș l-a învins 
totuși fără mare dificultate pe con- 
stănțeanul Ștefan Văcaru. O desfășu
rare dramatică a avut întîlnirea Ște
fan Cojan — Siinion Gheorghe Lo
vit de două ori cu directa de dreapta. 
Simion s-a odihnit Ia podea în repriza 
I și II. Apoi, Cojan primește un just 
avertisment pentru box periculos cu 
capul, pentru a fi după cîteva se
cunde „groggy". Credem că arbitrai 
Ghinescu s-a pripit oarecum, oprind 
meciul și declarîndu-1 pe Stmîoa 
Gheorghe învingător prin K.O. Notăm 
remarcabia reintrare a lui Dumitra 
Ciobotaru. care l-a învins categorie 
la puncte pe Eugen Fiiresz, compor
tarea meritorie a lui Mihai Stoian. 
învingător prin abandon în rep. Ill 
asupra lui Mihalache Novac, fulgerâ- 
toarea victorie (K.O. în rep. I) a lui 
D Burlaș în fața reșițeanului loan 
Goldemberg, ca și rezistența mai 
mult decît onorabilă opusă de Nl- 
colae Negrea fostului campion losif 
Demeter cu care a terminat nedecis. 
Alte rezultate: M. Farkaș meci nul cu 
D. Fieraru; St. Bogdan b.p. Nicolae 
Stoian: M. Mielăuș meci nul cu Ma
ximilian B:edl (Miclăuș avea un ușor 
avantaj); D. Prunoiu b.p. A. Gher
ghina: C. Stoian meci nul cu N 
Zagoreanu; St. Mihăilescu meci nul cu 
Al. Săraru.

O mențiune pentru arbitrajul com
petent al lui B Robert

M. GODEANU^

Ruch Chorzow — Polonia Bydgosaez
4-2;  Wisla Krakow — Polonia By tom 
1-4. In clasament conduce la egalitate 
de puncte (4). Polonia By tom și Gor
nik Zabrze.

1900 ziarițti străini la Stockholm

Țările participante la turneul final 
al campionatului mondial de fotbal 
și-au ales locurile unde vor fi canto
nate echipele pe durata competiției. 
Fotbaliștii sovietici si brazilieni vor 
locui în localitatea Hindaas în apro
piere de Gotteborg. Se știe că cele 
două echipe fac parte din grupa a 
IV-a împreună cu Anglia și Austria- 
Comisia de presă a campionatelor a 
anunțat de asemenea că peste 1.000 de 
ziariști străini din 68 de țări au fost 
acreditați Ia biroul de presă pentru a 
relata desfășurarea acestui mare eve
niment sportiv. Este interesant că u- 
nele țări care nu s-au calificat în tur
neul final sînt înscrise cu un mare 
număr de ziariști. Italia de Pildă vfc 
avea nu mai puțin de 55 de repreze^^ 
tanți. Cei mai mulți ziariști vo^^p 
din Marea Britanie — 130. R.F. 
mană — 118, Brazilia — 59. Belgia 
5S. Franța — 45

JAgerpres)

De pretutindeni
• Echipa națională a Suediei se află 

în italia, unde își continuă pregătirile 
în vederea campionatelor mondiale. 
Duminică suedezii au jucat la Milano 
în compania echipei divizionare Inter- 
nazlonale. Rezultat: 3-3. In echipa Sue
diei au evoluat și jucători angajați la 
dillerite cluburi italiene: Hamrin, Sko- 
glund etc.
• Anul acesta cunoscuta echipă ita

liană Internazionale împlinește 58 de 
ani de existență. Cu acest prilej la Mi
lano va avea loc un mare turneu. 1&. 
rare au fost invitate cîteva redutabile 
echipe de club din Jume. Printre ele, 
Vasco de Gama din Rio de Janeiro. 
ArsenaA din Londra, o echipă frapeeză, 
nedesmnată încă și F. C. Milano. Ace
stor formații li se va adăuga bineînțe
les si echipa gazdă.
• Intr-un meci internațional de juniori. 

Franța a învins Anglia ou 1—• (!—♦)•
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