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Săpt ă niînaMond ială a Tineretului

Entuziasta participare a tineretului sportiv 
la „Ziua muncii voluntare11

Duminică, încă din primele cea
suri ale dimineții, zeci de mii de 
tineri din toate regiunile țării au 
efectuat într-o atmosferă de vo
ioșie și entuziasm sute și sute de 
mii de ore de muncă voluntară. 
Au fost reparate podețe, s-au co
lectat zeci de mii de kilograme de 
fier vechi, s-a plantat un imens 
număr de pomi fructiferi și puieți 
forestieri, au fost curățate și re
parate drumuri și șosele. De „Ziua 
muncii voluntare" în toate colțu
rile tării au fost terminate nu
meroase construcții sportive — 
contribuție deosebit de importantă 
la dezvoltarea activității sportive 
de masă. Este de sigur greu să 
putem înfățișa cititorilor o statis
tică exactă a tuturor succeselor 
realizate de sportivi în,, Ziua mun
cii voluntare".

Cele cîteva cifre — primele sosite 
pînă acum — sînt însă, o puter
nică mărturie a însuflețirii cu ca
re tineretul patriei noastre a par
ticipat la acțiunile din cadrul 
acestei zile. In regiunea Bacău, au 
fost amenajate 20 terenuri de 
sport, în regiunea Oradea cele

peste 15.000 ore de muncă volun
tară au făcut să răsară 33 de noi 
terenuri de sport. Cu numeroase 
baze sportive noi se poț mîndri 
acum și sportivii regiunii Craiova, 
care în cadrul „Zilei muncii vo
luntare" au terminat amenajarea 
a 3 terenuri de fotbal și 2 de vo
lei, un bazin de înot, 4 parcuri etc. 
Cu rezultate frumoase au înche
iat „Ziua muncii voluntare" și ti
nerii din Regiunea Autonomă Ma
ghiară care și-au îmbogățit baza 
materială cu alte 25 frumoase te
renuri de sport.

Ultimele vești ne vorbesc des
pre aceeași entuziastă participare 
la „Ziua muncii voluntare" a spor
tivilor din alte regiuni cum ar fi 
Suceava, Pitești, Constanța, Galați 
unde în special la sate au fost a- 
menajate terenuri simple de volei, 
baschet, fotbal sau handbal a că
ror inaugurare tinerii din aceste 
regiuni ca și din alte părți ale ță
rii o vor face desigur mîine, în 
cadrul ultimei zile a Săptăminii 
Mondiale a Tineretului cu prilejul 
căreia se vor organiza în întreaga 
țară numeroase întreceri sportive.
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Duminica, ora li, la Atena

C. C. A. debutează io „Cupa campionilor
• Campioana noastră s-a antrenat în aer liber și pe 
teren asfaltat (cum se va juca la Atena) • PANELI- 
MIOS, o maestră a contraatacului • Biletele pentru 

meci au fost epuizate

Tinerele fete au fost prezente în mare număr la acțiunile organizate 
in cadrul „Zilei muncii voluntare".

Elevii școlii medii „I. L. Caragiale" 
au avut ieri Ia prînz o surpriză: cînd 
au ieșit în curte (ia ultima recreație) 
au constatat că acolo se dispută un 
joc de baschet în toată regula. Și ctt 
„actori" marcanți: Tolbert, Fodor, 

, Nedef, Emil Niculescu, Nedelea etc. 
Pe asfaltul curții era trasat un teren 
veritabil și fuseseră instalate și două 
panouri. Ce să fie? Nimic altceva de- 
cît antrenamentul echipei noastre 
campioane C.C.A. care a ținut (fi
rește) să se acomodeze 
încă de la București cu 
meciului de duminică de la Atena: 
joc în aer liber și pe teren asfaltat 
BaschetbaLștii militari au efectuat ieri 
primul antrenament de acest gen în corn 
pania unei selecționate a orașului Bucu
rești, deci o formație puternică. Astăzi 
ei vor face un nou antrenament. Iar 
mîine... Mîine se vor instala în avio
nul-cursă de Atena care îi va depune 
în după-amiaza aceleiași zile — via 
Belgrad — pe betonul aeroportului din 
capitala Greciei. Antrenorul He
rold și-a alcătuit un mic proiect-pro- 
gram pentru zilele pe care echipa lui 
ie va petrece la Atena. Iată-1 în cî
teva cuvinte. Simbăiă: ușor antrena
ment pe stadionul unde va avea -loc 
întîlnirea; duminică — se știe — 
MECIUL; luni (probabil) un nou joc 
în compania unei selecționate locale.

Debutul reprezentantei noastre în 
Cupa Campionilor Europeni nu este de 
loc ușor. Panelinios este o formație 
redutabilă, excelentă luptătoare și cu 
un contraatac renumit în Europa. A- 
ceastă din urmă armă poate ti deci
sivă într-un joc de moral cum este

cit de cît 
condițiile

acelr. de duminică. Sperăm însă 
jucătorii noștri vor avea grijă să aco
pere fundul, după ce vor încerca să 
oprească orice lansare pe contraatac. 
Vi'azDro, căpitanul echipei Poloniei, 
care a întreprins anul trecut cu repre
zentativa țării vecine un lung turneu 
în Grecia a spus doar atît la întoar
cerea în patrie: „Am fost bătuți nu
mai cu contraatacul". Dar tot atît de 
bine ca și Wawro știu acest lucru Ne
def, Fodor, Niculescu care au jucat și 
ei anul trecut la Atena.

In capitala Greciei partida este aș
teptată cu mare interes. Biletele au 
fost epuizate încă de la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, astfel că se contează 
pe prezența a peste 4000 de spectatori. 
Ziarele grecești — care au avut și la 
trecutul turneu al echipei noastre nu
mai cuvinte bune despre baschetul ro-

EFTIMIE IONESCU

{Continuare in pag. a 3-a)
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•S-a născut clubul sportiv al studenților bucureșteni
Cit de ob șnuit a devenit obice iul ca sărbătorile să nu fie doar cele

însemnate în filele calendarelor! La o astfel de sărbătoare — dintr-o zi
de lucru ca oricare alta — am par ticipat deunăzi fiind unul din sutele
de martori la „nașterea" clubului sportiv univers tar București.

Ați încercat vreodată simțămîntul 
de nestăvilită bucurie ce te cuprinde 
atunci cînd — de multe ori puternic 
emoționat — vorbești despre biruin
țele colectivului tău de muncă? Dra
goste, mulțumire, mîndrie — le simți 
deopotrivă și chiar dacă ai încerca să 
le ascunzi, te împiedică strălucirea 
ochilor. Așa s-a petrecut și în după- 
amiaza acestui început de săptămînă 
cînd raportorul a început să vorbească 
despre succesele sportivilor studenți. 
„...18 echipe masculine și feminine în 
campionatele republicane, ... promo
varea secției de tenis în categoria 
A, ... rezultatele valoroase realizate de 
secțiile de gimnastică, natație, polo, 
tenis de masă, rugbi...

Pe toate marile stadioane ale Capi
talei studenții au cucerit simpatia și 
...aplauzele spectatorilor.

★
Dar, acum oamenii se adunaseră 

pentru altă treabă. Să înființeze un 
clubl De ce este însă nevoie — se 
întrebau, poate, unii? Chiar așa, dacă 
totul a mers bine, la ce e nevoie de 
un club? Dar, nu toate au mers bine. 
Mi-am notat doar cîteva din deficien
țele vechii forme de organizare a ac
tivității sportive. La unele ramuri 
sportive, studenții bucureșteni nu pu
teau prezenta echipe care să lupte de 
la egal la egal cu celelalte formații 
(volei și baschet). Elementele valo
roase erau risipite prin toate colecti
vele și niciodată nu se putea forma 
o echipă puternică. Peste 200 de stu
denți și studente cu valoroase perfor
manțe sportive apărau pînă acum 

culorile... altor colective. Este o rea
litate confirmată de numeroase exem
ple : studentul Mateianu de la ISEP 

ySște jucător de fotbal la „Progresul

Finanțe Bănci", Ion Testiban, student 
la Institutul IPGG joacă baschet la 
CCA, Anghel Vasiie, student ia fa
cultatea de Științe Juridice joacă fot
bal la Dinamo, studentul Ene (fra
tele jucătorului dinamovist) care ur
mează cursurile de zi la ISEP este 
fotbalist în echipa Energia din... Mo
ren i.

Și multe alte lipsuri și greutăți 
care arată necesitatea constituirii unui 
club sportiv I

★
Nu o dată, în diferite ședințe, 

menii se ridică și vorbesc ceasuri 
tregi despre fel și fel de lucruri, 
odată, te prinde plictiseala 
chiar și... somnul). De data aceasta, 
ascultîndu-i pe cei care au luat cu- 
vîntul pentru a-și spune părerea des
pre activitatea desfășurată pînă acum, 
n-am încercat nici un moment această 
stare. Dimpotrivă. Cuvintele fiecăruia 
dintre vorbitori și mai ales ale „ve
teranilor" Jim Câlinescu și Buzoianu 
care au înfățișat ca într-un film mo
mente emoționante din viața atît de 
grea a cluburilor care au funcționat în 
trecut, au constituit tot atîtea îndem
nuri la muncă pentru obținerea unor 
cît mai valoroase succese.

★
Iată cine va conduce activitatea (o 

dorim cît mai rodnică) a clubului spor
tiv universitar din Capitală : N. MA- 
RINESCU-președinte, M. BIRJEGA, M. 
TATARESCU,’MARIANA HANGANU, 
T. ARDELEANU, A. IONESCU, E. 
VACARU, GEORGETA MARINESCU, 
ELISABETA IONESCU, M. HRIȘCĂ, 
A. MURESAN. I. GHIȚA, I. OTASE- 
VIC1, E. PETERFI, F; MORARU

Și are destulă treabă consiliul clu
bului. In adunarea generală a fost .

oa- 
în- 
Nu 

(poate

expus un plan de muncă bogat a 
cărui realizare va contribui la îmbună
tățirea simțitoare a sportului univer
sitar din Capitală, .

Nu ne vom opri asupra sarcinilor 
privind munca organizatorică sau de 
instruire sportivă. O vom face altă
dată. Pentru astăzi, să amintim doar 
o sarcină „mică" pe care am întîl- 
nit-o făcînd lectura ultimelor obiec
tive ale clubului: introducerea unei 
cărți de onoare unde vor fi trecute 
principalele evenimente din viața clu
bului, cele mai valoroase performanțe, 
numele celor mai harnici activiști, 
sportivi sau antrenori...

In întîlnirea aceea caldă, entuzias
tă, de la care v-am prezentat doar 
cîteva imagini cred că a lost scrisă 
prima filă a cărții de onoare.

Instantaneu de la antrenamentul de 
ieri. Ortinschi (sel. București) aruncă 
la coș, in luptă cu Nedef (C.C.A.).

Cînd secretele marilor campioni 
nu mai secrete

Un turneu cu filmele înguste despre protagoniștii 
de la Melbourne

„...Iar într-o seară, întors acasă după 11, l-am găsit pe Aurel 
Raica așteptîndu-mă.

—Ce-i Rică, s-a întîmplat ceva?
— Nu, nimic. Te rog însă mai pune-mi încă o dată filmul care 

interesează. ț
Ce puteam face ? De cîteva zile mă resemnasem. Abia se răs- 

pîndise știrea că mi-am cumpărat aparat de proiecție și că îi pot 
prezenta pe aproape toți protagonîștii'de la Melbourne că a înce
put un adevărat pelerinaj spre locuința mea". Acestea mi le poves
tea1 deunăzi Gh. Zîmbreșteanu.

„Și atunci s-a născut rideea de a 
face aceste proiecții Tntr-un cerc mai 
larg, spre a fi accesibile pentru cît 
mai miilți ?A Of

Antrenorul federal Gh. Zîmbreșteanu 
se gîBdi o clipă, apoi clătină hptărit 
din cap,

„Nu, nicidecum. Asta este o idee 
mai veche de-a mea. Acum cîtva timp 
am descoperit la Federație, uitate în
tr-un dulap, multe „bucle", filme în
guste de 16 mm., sub formă de cerc,' 
care sînt cît se poate de potrivite pen
tru studiu. Le bagi in aparat, ele pot 
rula ori de cite ori vrei, le poți opri 
și da înapoi unde vre'. O altă idee a 
mea era să-mi cumpăr, cîndva, un a- 
parat de proiecție la care să-mi pri
vesc propria-mi' „operă". Descoperind 
buclele, n-am mai stat pe gînduri, am 
cumpărat aparatul. Și de atunci a în
ceput... calvarul. ___  _______  ___

„Calvarul ?".
„Ei, n-o lua chiar în serios. De a- 

lunci tot mai multi atleți au vrut să

mă

vadă ce ascundeau grămezile acelea 
de celuloid. Și n-au rămas decepțio
nați. Este oare puțin lucru să-i urmă
rești de aproape, in plină acțiune, să. 
poți studia fiecare mișcare, a lui Mor
row, German, ‘......................~~
a U.PS.S., a 
Silva. Kreer,

a ștafetei de 4x100 m. 
lui Davis, Kașkarov, da 

Richards, Gutowskt,

(Continuare în păg. a 2-a)
1AC1NT MANOLIU

BASCHET
DAN G1RLEȘTEANU

din. ‘Aspect de la Ședința, de constituire a clubului sportiv universitar 
Capitală,

• Două meciuri Turcia-Romînîa
Federația turcă de specialitate a 

invitat echipa reprezentativă a Ro- 
miniei pentru a susține două intilniri 
cu naționala Turciei. Federația romînă 
de baschet a acceptat invitația. C.ele 
două intilniri vor avea loc în a doua 
jumătate a lunii

ȘAH
mai, in Turcia.

• Mititelu 
de

SINAIA (prin 
sul nostru special Radu Voia). Ieri 
seară a luat sflrșit turneul maeștrilor. 
In ultima rundă, Mititelu l-a întrecut 
pe Pavlov iar Ciocîltea pe Negrea. 
Iată clasamentul final. 1. Mititelu 
10 p. 2. Ciocîitea 9,5 p. 3—5. Ghițescu, 
Radovici, Szabo 9 p. 6. Reicher 8 p. 
7—9. Drimer, Pavlov, Stanciu 7,5 p. 
10. Partos 7 p. 11—13. Alexandrescu, 
Crețulescu, Negrea 6,5 p. 14. Halic 
6 n. 15. Volculescu 5,5 p. 16. Soos 
5 p.

a cîștigat turneul 
la Sinaia
telefon de la trimi-



Fără a se aștepia condiții speciale

t-a uzinele „Tudor Vladimirescu4*
s-a introdus gimnastica în producție

GH. NEGREA ȘI N. MÎXDREAM
REINTRI ÎN GALĂ DE BOX DE ASTĂ-SEARĂ

La Oradea, încep finalele „calificărilor"
S-a introdus gimnastica în pro- Bodea, al secretarului organizației de 

■jWucție la uzinele „Tudor Vladimirescu" 
tidin Capitală. Făptui in sine nu este 

•lidecsebit — el s-a' produs în zeci de 
^întreprinderi din întreaga țară — și 
(Ipoate că l-am fi consemnat într-o 
«simplă știre, dacă n-ar fi fost la mij- 
(lcc cîteva probleme de primă impor- 
'ttanlă, care reclamă un comentariu 
s»ceva mai amplu. Pentru o mai bună 
lîînțelegere a lor însă, să dăm mai 
tfiiiii cuvîntul faptelor.

Deci, din primele zile aie anului, 
«colectivul sportiv (președinte: FI. 
jibiicu, secretar: Em. Ioanițescu) al 
iluzinelor binecunoscute de toți cei 
•ce folosesc autobuzul T.V., a cerut 
«sprijinul profesorului de educație fizică 
lionet Isac, de la școala profesională a 
«uzinei, pentru a îndeplini această 
«sarcină trasată prin Hotărîrea parti- 
4’dtihti și guvernului din 
tLa rîndul său, profesorul 
lla Institutul de Cultură 
jpriinit ajutorul efectiv 
tDorel Mihail și Cristina 
țl.au ajutat în determinarea microcli- 
imatului halei unde avea să Le iniro- 
i'tiusă gimnastica. în măsurătorile fizi- 
«ologice și In stabilirea tomplexelor 
l’de exerciții. In toate aceste acțiuni, 
^Comitetul de partid (prin tovarășii D. 
iGrigorovici și Dumitru Conslaniines- 
tcu), U.T.M., (secretar Gh. Bunget), 
•comitetul sindical (președinte Al. Si- 
isilică) și direcțiunea (director-adj. Gh. 
fâercea) au acordat iot sprijinul. După 

m»o serie de oscilații, atenția experi- 
Smcntatorilor s-a oprit asupra grnpu- 
Mrilor I și II din sectorul mecanic și, 
ictl sprijinul șefului de sector, Tr.

2 iulie 1957. 
Isac a apelat
Fizică și a 
al medicilor 
lonescu. care

Cînd secretele 
amarilor campioni 
mu mai sînf... secrete

(Urmare din pag. 1)

'Mildred Mc Daniels, Calhoun, Bell, 
Strickland, și la atiția alții 

lntr-adevăi‘, nit-i puțin lucru. Și de 
aceea Gh. Zîinbreșteantt a organizat 
săptimiîna trecută, îa Federație, o pri
mă vizionare, deschisă tuturor atleți- 
lor. Și, interesant, au venit mai mult 

-tineri’. 'Citeva zile mai tîrziit și-a luat 
• aparatul și a pornit spre locul de care 
«le emirul s-a despărțit pentru a deveni 
antrenor federal, la l.C.F. Și acolo, în 
tuta studenților cu specializarea iu 
atletism, a luat din nou, buclă cu bu- 

-clă. înfățișînd-o ochilor deschiși larg 
a mirare în lata atîtor noi cunoștințe. 
Pentru zilele acestea pregătește o în- 

:tîliii:e cu prolesorii de educație fizică, 
fia liceul Gh. Lazăr, preludiul unor 
-întilniri mai ample, cu elevii. De. bună 
■seamă, aceștia vor fi mai puțin — sau 
•chiar de’cc — sensibili la detaliile de 
-tehnică, dar ce 
ypeiitru Mle'ism 
urnei galerii de m«n «•...tp, 
„^puștinica" o va vedea evoliiînd pe e- 
•crari 1

Filmul și apiratul, de f.'hnat sînt t» 
*»eclie pasiune a lui Gh. Zîmbreșieauu, 
«și nu este prima oară cînd scriem des- 
jpre ea. Acum i am surprins doar un 
^aspect nou, și poate cel mai inipdr- 
ttant. Dar antrenorul federal ?. Ce pla
sam i are pentru viitorul apropiat.

„I oi. pleca ințr-un turneu prin cile- 
*Vc centre de baza ale altei ișmidui 
inostru, Orașul Stalin, Cluj, Oradea 
.'Arad Timișoara și altele, Sint miiite 
Iprohteme de rezolvat acolo pentru 
ibuniil mers . al atletismului".

„Cînd îți vei face bagajele sS na 
«taiți cumva aparatul și filmele...".

„Nici o grijă".

partid a sectorului, P. Toinescu,,și al 
unor maiștri ca Măriți Zamfirescu, 
Gh. Boiangiu, Gh. Dumișan sau Ni
colae Borcan, s-a ajuns ca 50 de mun
citori din sector să practice regulat, 
înainte de începerea lucrului, gim
nastica de angrenare în producție. 
Muncitori ca Gh. Radu II (un anima
tor al acțiunii și viitor instructor vo
luntar), N. Popescu, N. Tudor, P. Că
lin etc. nu numai că s au convins de 
eficacitatea celor 
xerciții pe care 
înaintea începerii 
au și devenit cei 
tori ai acțiunii.

După cum vedeți — și cu aceasta 
am intrat într-una dintre problemele 
pe care voiam să le atingem — am 
înșirat o întreagă listă de nume, cu 
riscul de a-1 obosi pe cititor. Am 
făcut-o însă cil intenția de a demonstra 
cît de largă este preocuparea față 
de această importanță acțiune și cît 
de mulți sînt cei care o sprijină. In
tr-adevăr, la uzinele „Tudor Vladi- 
mirescu" nu s-a așteptat aprobarea 
salarizării unui instructor pentru a se 
trece la introducerea gimnasticii de 
producție, ci s-a căutat în primul rînd 
să se trezească interesul pentru a- 
ceastă acțiune care, în momentul ex
tinderii sale, va avea nevoie, fără 
discuție de un tehnician. Este bine 
ca acest exemplu să fie urmat de cît 
mai multe alte întreprinderi. Un alt 
aspect este cel al formelor de gim
nastică în producție. Aci s-a introdus 
doar gimnastica de angrenare, adică 
exact forma care poate fi extinsă în 

_ toată uzina, fără prea mari deosebiri 
în raport cu specificul de muncă al 
fiecărui sector. Probleme niai compli
cate ridică introducerea și extinderea 
pauzei de cultură fizică. Dar specialiștii 
de la ICF, care îndrumă permanent 
acest prim experiment intr-o uzină 
metalurgică, vor rezolva desigur și 
acest punct rămas încă neclar, după 
cum sînțem convinși că vor lămuri 
și o actuală inadvertență: gimnastica 
de angrenare se organizează numai 
dimineața, deși muncitorii supuși ex
perimentului lucrează în ture, în trei 
schimburi.

Acestea sint însă probleme și as- 
. pecte ce se vor ameliora pe parcurs. 

Important este faptul ca un mare nu
măr de muncitori de la uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu" practică gimnastica 

i în producție, au îndrăgit-o și sînt pe 
1 zi ce trece mai convinși ile efectele 

ei pozitive.

5—6 minute de e- 
le efectuează zilnic, 
orelor de lucru, dar 
mai hofarîți sprijini

V. A.

Fio-Astă-seară, la ora 
reasca se va disputa 
pugil ist.'că. 
lui 
mare interes: NICOLAE MINDREA- 
NU-CONSTANTIN GHEORGHIU, 
GHEORGHE NEGREA-ION FE- 
RENTZ, EMIL CIȘMAȘ-D. BOIAN
GIU, GHEȚU VELICU-ADOLF CREȘ
TEA, VENȚEL STOIANOVICI-ION 
BOCEANU, DUMITRU GHEORGHIU- 
PETRE POPESCU, TOMA CON- 
STANTIN-VL. TEODORESCU, VA- 
S1LE VINTILA-MIRCEA MIRAI, 
MARIN CRISTEA-AL. SARARU, IO
SIF DEMETER-EM. BOGOȘI. Cîteva 
din meciurile de astă-seară vor- fi 
transmise la televiziune. \

19, în sala 
o nouă reuniune

Din cuprinsul programu- 
spicinm următoarele partide de

Rezultate scontate în gala de box 
de la „25 August"

Dănilă Done, Alex. Călărașii 
fan Bogdan au oferit momente 
autentic în gala desfășurată

și Ște- 
de box 
aseară

la „23 August". Primul a stopat calm, 
cu croșeuri bine plasate, atacurile bă
tăiosului (dar și dezordonatului) D. 
Fierarii, întrecîndu-1 la puncte. Călă
rașii, în formă foarte bună, a cîștigat 
net la puncte în fața iui Marcel Moi
se, iar Bogdan l-a învins prin aban
don (rep. II) pe D. lamandi. Albert 
Blank, menajîndu-se vădit în prima 
parte a meciului cu Petre Constantin, 
a forțat alura în roimdul al treilea, 
cîștigînd clar. la puncte. St. Dumitra- 
che departe de valoarea sa reală și 
lovind deseori nereglementar, a pier
dut la puncte în fața Iui Octavian 
Eremia, care și-a plasat „im-doi-urilc" 
cu un plus de precizie. O decizie de 
egalitate,, a pus capăt partidei dintre 
Toma Tudor și Nicolae Miță, în care 

' s-au schimbat • lovituri violente, dar 
s-au comis și multe neregularități. 
Dinu Eugen, evoluînd „în familie", in 
compania’ colegului de sală N. Zago- 
reanu, și-a adăogat la palmares o vic
torie lă puncte destul de comodă, dar 
și destul de... nesemnificativă.

Alte rezultate: V. Eșanu h.ab. 11 
Ion Marin; D. Dumitrescu b.p. Ion 
Răileanu; M. Dorobanțu meci nul cu 
M. Rădulescu; “ 
cu Stelian 
St. Ionică, 
Gh. Stan.

Deciziile 
tre arbitrii
I. Firu (a 
meciul Bogdan — 
cînd lupta devenise 
Epureanu și B. Robert.

(m. g.)

Tr. Negoiță meci 
Curelea; V. Mihăilă 
D. Enache meci nul

nul 
b.p. 

cu

dinau fost fără cusur, iar 
de ring am remarcat pe 
intervenit oportun, oprind 
’i — lamandi, atunci 

inegală), Pelre

excelentă propagandă 
a ce a st ă p i e ze r t a re a 
mari at’eți, pe care

MaRIAN zamfirescu, filipeștii 
ÎDE TÎRG. — 1)E vorba de Ce4 și nu 
|<le Ce4. cum a apărut dintr-o greșeală 
»<Te tipar. — 2) ,,Cînd a avut cea mal 
I frumoasă comportare șahistul pioeștean 
(Corvin Radovici ?”. Intîj, să nu uităm 
fcă Radovici nu e chiar pioeștean get- 
llfeget și astfel pusă întrebarea îi su- 
îparăm pe... clujeni! (Radovici a fost doi 
lard consecutiv campion al Clujului). 
iSperînd că n-am rănit prea mult senti- 
imentele Dv. de pioeștean (Filipeștii de 
jTîrg fac parte din regiunea Ploești, nu?). 
jțVă dam celelalte amănunte: Corvin Ra- 
t<iovici a. avut cea mai bună comportare 
anul trecuț, în turneul maeștrilor de la 
Oradea, cînd s-a clasat pe un loc frun
taș. îndeplinind norma de maestru al 
SD( rt.ului. De asemenea, el a făcut o fi
gură onorabilă în turneul internațional 
dc sah din 1957 de la Ploești. — 3) lise 

_Kfvir-ds și John Konrads, cei doi tineri 
(dar celebri înotători australieni, sînt 
ifrați.

JEAN UNTA'RU, CONSTANTA. — Ați... 
rpierdut: portarul Toma s-a rănit anul 
ttrecut la mină, în unpa unei ciocniri 
| involuntare cu înaintașul Filip de li 
ÎȘtiința Timișoara.

NICOLAE M’AGHETUU, TIMIȘOARA.— 
U) Campionatul mondial de șah se dispu-

»

S—au încheiat campionatele naționale
c scki pentru juniori

Marți dimineața concurenții parti
cipant! la proba de coborîre din ca
drul campionatelor republicane de ju
niori au avut o plăcută surpriză: 
ninsese peste noapte și Pîrtia Lupu
lui era acoperită cu un strat subțire 
de zăpadă fină. Primele au plecat 
junioarele care au parcurs cu sigu
ranță traseul dificil, cu porțiuni a- 
brupte, hoptiri și denivelări. Cel mai 
bun timp a fost realizat de Edith 
Horvath (Voința) care (cu 1:14.8) a 
cucerit titlul de campioană a țării. 
Meritoriu este și locul secund ocupat 
de Uita Speck (Știința București) cu 
1:17.1................................
reprezentanta colectivului 
Krista Konnerth care se află la 
mul an de concurs.

Combinata de trei probe a fost 
tigată distantat de Rodica Bucur 
vînitil Sinaia) cu 2,85 pt.. care a 
cerit astfel al treilea titlu de cam
pioană republicană (slalom special, 
slalom uriaș și combinată). Pe locurile 
următoare: Mihaela Ghioarcă (Voința) 
8.56 pt, și Utta Speck (Știința) 
11,67 pt.

La băieți, ce! mai bun s-a dovedit 
Gh. Văcarii (Dinamo) care avusese

Locul trei a fost ocupat de
Voinfa, 

»ri-

cîs- 
(Ă-
Cll-

o comportare frumoasă și la slalom. 
Cu 1:23.1, Văcaru a devenit campion 
republican la coborîre. El este urmat 
în clasament de E. Șandru (Avtnlid 
Sinaia) cu 1:25.6 și de Oi ici Liphardt 
(Partizanul Roșu Orașul Stalin) cu 
1:25.8. Principalul candidat la titlul 
de campion al țării la combinata dc 
trei probe, Mihai Sul că (Voința) s-a 
accidentat luni la tin antrenament, 
iar a doua zi. în cursa de coborîre 
a „mers“ foarte prudent, trebuind să 
nu cadă și să nu 
cîștigarea primului 
El a reușit acest 
cîștigat al doilea 
republican (primul 
Clasamentul la combinată :
Sufocă (Voința) 10,10 pt.. 
Gorog (Știința Cluj) 13,03 pt.. 
Găurită (Partizanul Rosti Orașul Sta
lin) 19,90 pt

cu multă ardoare, 
și temeinice cunoștințe 

Intr-adevăr, campionii ce’.or 
(Iași, Orașul Stalin, Craio- 

Mureș) precum și ce; ai ora-

abandoneze pentru 
loc la combinată, 

lucru, astfel, că a 
titlu de campion 

la slalom special). 
1. Mihai

2. Andre' 
. 3. Al

Handbalistele nu

JEDINSTVO PANCEVO, prima echipă 
de rugbi din Iugoslavia care 

va evolua la București
DuMlwlci, iugoslavi lattla osc C.F.R.-Grivlța Roți*

Federația noastră de rugbi se situea
ză în ultimul timp cu consecvență pe 
linia lărgirii relațiilor sale interna
ționale. Mai mult, rugbiștii romîni 
tind să devină promotorii rugbiuhti în 
tarile din estul Europei. Astfel, după 
turneul de anul trecut al formațiilor 
divizionare, I.S.P. și Energia Republi
ca în Polonia, iată că de data aceasta 
se realizează primul contact cu o. for
mație de rugbi iugoslavă. Este vorba 
— așa cum s-a mai anunțat — <le o

tă din doi in doi ani, între deținătorul 
titlului și cel care este desemnat challen
ger, după o serie de întreceri desfășu
rate în acest scop. Anul acesta e vorba 
de un meci revanșă, ținînd seama de 
faptul că Smîslov a cîștigat titlul de 
la Botvinic. — 2) Nu se poate spune 
de pe acum care dintre jucătorii acci
dentați ai lui Manchester United î-și 
vor relua locul în echipă. Totul depinde 
de procesul de vindecare al fiecăruia 

3) Maria Both îșj continuă 
și sperăm să-i îeîntîl-

dintre ei. 
antrenamentele 
nim numele în dreptul unor noi recor
duri. — - —
salt: Da

4) Recordul mondial la triplu 
Sylva (Brazilia): 16,56 m.

MIRCEA, HUNEDOARA. — 
nu se bucură de prea mare

de echipa noastră 
Grivita Rosie, tor- 
JEDINSIVO DIN

invitație adresată 
campioană, C.F.R. 
mației iugoslave 
PANCEVO.

Rugbiștii iugoslavi care sint aștep
tați să sosească îii Capitală sîmbătă 
dimineața, sînt campionii țării vecine 
pe anul 1956—1957. Deși tînără, (în
ființată în 1953), echipa din Pancevo 
nil e lipsită de experiență internațio
nală. Ea a susținut meciuri interna
ționale în Franța și Italia, iar la Pan- 

. cevo au evoluat în două rînduri rug- 
date 

care ne vorbesc despre valoarea oas
peților și perspectivele frumoase ale 
intilnirii lor de duminică cu echipa 
noastră campioană: C.F.R. Grivita
Roșie.

biști francezi, lată numai cîteva

La sfîrșitul acestei săptămîni, cele 
12 echipe feminine part'cipante la 
campionatul republican cic handbal 
categoria A vor relua întrecerea prin 
disputarea primei etape a returului. 
Evenimentul a stîrnit un interes — 
ca preocupări — mai redus decît în 
mod obișnuit. Nu ne putem explica 
acest lucru decît, pe de o parte, da
torită prelungirii sezonului de hand
bal în 7. iar pe de altă parte din 
cauză că primele etape programează 
jocuri, care interesează ntai puțin în 
configurația clasamentului.

Cu toate acestea, nu trebuie să vă 
imaginați că jucătoarele noastre 
fruntașe de handbal stau chiar cu 
mîinile încrucișate și așteaptă „se 
nine" primele mec-juri I Pregătirile 
au început peste tot. dar ceea ce n? 
nemulțumește este ritmul lor și in
teresul scăzut lată de reluarea celei 
mai importante întreceri interne a 
handbalului feminin. Șt dacă ar fi 
să alcătuim wn clasament „sui-ge: 
neris", bazat pe seriozitatea cu care 
se pregătesc echipele feminine de 
handbal, primul loc ar reveni tără 
discuți? formației sibiene Flamura 
roșie. Avîrid un nou antrenor (Monis 
Francișc) echipa din Sibiu este ho- 
tărîtă — intensele pregătiri începute 
înaintea tuturor ne-o dovedesc — ca 
în returul campionatului să dea o

MIHAI 
Fotbalul 
popularitate în S.U.A. Așa stînd lucru
rile, nu e de mirare că fotbaliștii ame
ricani nu obțin performanțe demne de 
luat în seamă'. La actuala ediție a cam
pionatului mondial, echipa de fotbal a 
S.U.A. a fost învinsă, în calificări, de 
Mexic, cu 6-0 și 7-2! Un singur rezultat 
de răsunet în palmaresul fotbaliștilor 
americani: victoria surprinzătoare obți
nută în 1950, la campionatul mondial 
din Brazilia, asupra Angliei: 1-0. Un ac
cident, cum se întîmplă în fotbal...

ION POȘTAȘUL

DOUA ECHIPE DE ALPINIȘTI TRA
VERSEAZĂ CARPAȚII MERIDIONALI

Din creierul munților veștile vin cu 
întârziere. Abia de curînd am aflat 
că alipiniștii de la M.I.G. București 
care au plecat la 7 martie în traver
sarea Carpaților Meridionali, au ajuns 
miercurea trecută la Petroșani. A doua 
zi. Chiciorea. Biro, Stătescu și Ștefan 
Focșe și-au continuat traseul. In pri
ma parte a traversării, pînă la Petro
șani, au avut de înfruntat cîteva vis
cole care i-au ținut imobilizați o zi 
ș-1 jumătate la Piciorul Osiei și două 
zile la Tocilele.

In aceeași zi - au sosit la Petroșani 
și ailțpiniștfi de la I.T.B. București ple
cați ia io martie de la Herculane.

CONSFĂTUIRI ALE ANTRENORILOR 
ȘI ARBITRILOR DE OINĂ

noi ivite în a- 
va dura 3 zile.
6 atprilie se 

un Ours de
va 
re- 
au

de
J>e
va

___ __________ ________ ______ ale
dezvoltării ^portului nostru național

Mâine fîncepe l-a sediul Uniunii 
Cultură Fizida' ,și Sp-cr.t conferința 
țară a antrenorilor de oină care 
lua în discuție principiale de baza

★
Concomitent cu desfășurarea gale

lor amicale de la București — care 
reunesc pe unii d ntra cei mai se
rioși pretendenți la titlurile de cam
pioni naționali — în celălalt colț al 
țării, la Oradea, începe astăzi final* 

campionatului republican de calificare 
al seniorilor. Este inutil, credem, să 

. facem o prezentare a boxerilor, de
oarece pe mulți i-am văzut- disputam 
dit-și șansele în fazele de raion, re
giune și în „zone1 
dembnstrînd 
tehnice.
4 zone
va, Tg.

șillui București vor încrucișa mănușile 
într-o dispută hotăritoare care va da 
dreptul învingătorilor să particip? di

rect la „zonele" campionatului repu
blican individual.

Printre protagoniștii finalelor de 
la Oradea se află: Eugen lonescu. fl 
Ahmet Nuri. Paul Pavel, Al. Balaș 
(Orașul Stalin), Saul Avram. V. Să 
șeanit, Ion Grigorjevschi (Iași), N. 
Paznani, C. Peterman, Mihai Ghior- 
ghioni, Traian 
Eremia Nicolae, 
Ciobănsscu, St. 
St. Comănescu I 
Demeter. Iosif 
(Tg. Mureș).

Stuparu (Craiova), 
, Petre Vizitiu, Gh. 
Bejan, D. Trandafir, 

(oraș București) ; Al. 
Toth. Iosif Halmagi

s-au prea grăbit...
decisivă bătălie pentru pr inții loc în 
clasament.

In București, redutabilele formații 
Olimpia M.l.C. și Steagul roșu se an
trenează acum și ele de zor, prima 
avînd de apărat întîietalea în clasa
ment. In rest, jocuri amicale și au- 
Irenaniente (multe dintre ele împie- 
dicate de timpul nefavorabil). Echipa 
din Codlea a primit săptămîna tre
cută vizita Flamurii roșii Sibiu care 
a cîștigat întîlnirea cu 9—4 (3—1). 
La Reșița, jucătoarele din echipa Me
talul au făcut un meci de antrena
ment cu formația de Juniori a colec
tivului sportiv Rezultatul : 4—2 în 
favoarea juniorilor. Antrenorul S. 
Hadadea nu este încă mulțumit de 
stadiul de pregătire al echipei și are 
încă multe greutăți în alcătuirea 
formației Același lucru și la Orașul 
Stalin, unde se pare că vor fi intro
duse cîteva junioare în formație.

Și... cam acestea sînt veștile cele 
mai importante privind pregătirile 
echipelor feminine. Ele oglindesc sta
rea de lucruri semnalată la începu
tul acestor rînduri. Stînd de vorba cn 
antrenorul federal N. N'edet 
exprimat convingerea că vom 
în primele etape, la jocuri de 
tură slabă, dar că 
ce campionatul va înainta, 
se v'or îmbunătăți mult.

precum și problemele 
cest joc. Consfătuirea

9 Intre 31 martie și 
organiza la București __ ___  __
împrospătare a cunoștințelor la care 
fost invitați 28 de arbitri de oină.

LOCAȚ1UNE DE BILETE

Biletele pentru cuplajul de dumi
nică de la ,,2B August” (Dinamo-Rapid și 
Progresul-CCA) se pun în vînzare de 
mîine, vineri, la casele stadioanelor Re- 
pihlicii (str. Hașdeu), Progresul (sir. 
dr. Staicovici), „23 August" (Bd. Mun
cii), Dinj/mo, Giulești și la Pronosport 
(cal. Victoriei), CCA (Bd. 6 Martie) și la

apoi, pe

el și-a 
asista, 
o fac- 

măsură
lucrurile 

Să sperăm...

chioșcul din str. I. vidu. Biletele cu re
ducere tentru studenți și elevi se găsesc 
numai la Stafia-.1 Republicii și „23 
August”. Sînt vs rbile biletele „st-dion 
23 Augv®t” seria il.

ACTIVITATEA LA LUPTE
Sîmbătă (încep.înd de la ora 19) și. 

duminică ide la ora 9) se va desfăf Jra 
în sala de gimnastica a liceului Spiru 
Ha ret (str. Italiană) campionatul repu
blican de lupte clasice-juniori faza pe 
oraș. Duminică, de la ora 10, în aceeași 
sală va avea loc — paralel cu întrecerea 
de juniori — concursul de verificare 
a lotului republican — seniori, în ve
derea viitoarelor întreceri internațio
nale.

RUGBI

Partida de rugbi dintre C.F.R. Grivita 
Roșie și P.T.T. care urma să aibă loc 
azi după-amiaza pe stadionul Parcul 
Copilului a fost amînată pentru o d*ată 
ce se va anunța ulterior.



PUNCTE DE VE
De data aceasta, provincia e»te

înaintea Capitalei!

consumarea celei de a XIII-a 
campionatului de fotbal, clasa- 

prezintă o situație nu toc-

După 
etape a 
mentul . 
mai obișnuita in fotbalul nostru în ulti
mii am. Ne referim la faptul că pe pri
mele patru locuri din clasament se 
situează — și Se pare că nu în mod pro
vizoriu — patru echipe din țară șj anu
me : Petrolul Ploești, Știința Timișoara, 
Jiul Petroșani și Dinamo Cluj. Abia pe 
locul 5-6 cu cîte 14 puncte, se atlă două 
echipe din Capitală (Progresul și 
C.C.A.) care au cu 5 puncte mai puțin 
4ecît liderul.actual (Petrolul Ploești).

Aceasta este situația și ea ne obligă 
s-o consemnăm. O tăcem cu intenția : 
primo — de a felicita călduros echipele 
fen țară care au reușit printr-o pregăti- 
X mai buna să depășească pe cele 
bucureștene, și secundo — pentru a a- 
trage și noi atenția echipelor bucurește
ne asupra necesității unui plus de efort 
In pregătirea generală, fizică, tehnică 
și tactică, tară de care le va ti cu nepu
tință să mai refacă terenul pierdut.

Situația amintită de noi are fără în
doială un aspect pozitiv. Ea reprezintă 
încă o dovadă că în orașele din țară 
cresc mereu elemente noi, talentate, că 
rezervorul de cadre înzestrate și cu pers 
pectiva se ailă în proporție preponde
rentă acolo și nu în Capitală. Credem că 
acest lapt. cunoscut de mulți ani dar 
uneori uitat în mod nejustificat, se cu 
vine a ti luat în considerație de către 
■torurile de resort atunci cînd discută 
luarea unor măsuri de perspectivă pen
tru fotbalul nostru. Să nu se uite, de 
asemenea, că și acestor echipe Ii se cu
vine o atenție sporită, că și ele au ne 
voie de antrenori de primă mînă, de tiu 
program internațional bogat, trebuind 
iă învețe din,întiîniri cît mai numeroa 

ca echipe fruntașe de peste hofate 
(ț. s.).

când la noi sînt programate jocuri de 
campionat sau cupă. Presupunînd că 
echipele noastre se vor califica pînă în 
sferturi de finala, înseamnă amînarea 
unei serii de jocuri oficiale, ceea ce ar 
duce la o tulburare a desfășurării com- 
petiționale interne. Soluția cea mai 
simplă aceasta este : amînarea jocuri
lor de campionat sau de cupă. Dar mai 
există una, care 
tră — ar trebui

— după părerea noas- —■ serjOSianalizată

d ni e...
afla în imediata apropiere a fazei, a pre
ferat să „închidă ochii"...

Și totuși, portarul e un jucător ca ori 
care altul, iar infracțiunile comise de ol 
nu intra cîtuși <ie puțin sub regimul... 
amnistiei. Cei care urmăresc activitatea 
sportiva internațională, își amintesc, 
fără îndoiala, că în 1955, finala Cupei 
U.R.S.S. a fost decisă printr-un „11 

arbitru 
portarului Iasiti.

metri" dictat 
Latîsev, la un

de cunoscutul 
îault al

ridicate de particlpaf» 
„Cupe Ouebrll"

Desfășurarea returului campionatului 
alegoriei A este interesantă — și chiar 
niportantă — nu numai prin prisma 
optei care se dă atît pentru titlu, cît și 
lentru evitarea zonei de retrogradare. 
Aai există „ceva" care mărește intere- 
mi : acest campionat trebuie să ajute 
Ia desemnarea, pină la stirșitul lunii 
șprilie, a celor două echipe care ne vor 
©prezenta în „C.upa Dunării".

Există, însă, o problemă — și încă una 
carte importanta — pe care o deschide 
iarticiparea noastră la „Cupa Dunării" 
ii care trebuie analizată de pe acum, 
him se știe, jocurile din „Cupa Dunării" 
e vor disputa duminica : la 25 mai. la 
. 8, 15. 22. 29 iunie etc. Deci, în zile

„Cine știe fotbal ciștigă
orele 19 iu 

. Palatului Administrativ 
I din strada Dinicu Gol eseu, 
■ea loc concursul „Cine știe 

dotat cu nume-

Constanta și Morenii se pregătesc și speră...
— Duminică începe returul campionatului categoriei B fa fotbal —

Duminică reapar pe scena fotbalistică și echipele de categoria B,
— indiscutabil — simpa- 

specta tori pentru Importantele compe-

Jocul C.C.A.—U.T.A. a oferit multe faze dinamice la ambele porți. In 
fotografie, una desfășurată la poarta lui Voinescu. Acesta zboară peste un 
buchet de jucători din care e grea să identifici pe vreunul.

(Foto: T. RO1BI )

prin prisma neîntreruperii campionatu
lui : programarea jocurilor de campio
nat sau cupă în cursul săptămînii, 
înainte sau după disputarea meciurilor 
din „Cupa Dunării". In această ipoteză 
ar trebui să’ se stea de vorbă cu echipe 
le vizate pentru a li se arăta condițiu- 
nile in care are loc participarea în Cupa 
Dunării și eventual să se studieze posi
bilitatea unei completări a efectivelor 
respective. Este cert că, cu loturi de 
15-16 jucători nu se poate face față și 
în campionat sau cupă și în C.upa Du 
nării.

Aspectele multiple pe care le ridică 
această problemă impune discutarea Și 
rezolvarea ei din timp. (p. g.)

Am dat acest exemplu, ca o invitație 
în plus pentru arbitri să aplice strict 
litera regulamentului, iar pentru por
tari să nu continue să creadă... în virtu 
tea atitudinii de pină acum a unora din
tre arbitrii noștri... că regulamentul se 
oprește la linia de fundași. Ii privește și 
pe ei I

(jk. M

Scurte știri din fotbal

In legături cu acordare» și mai 
ala»... naacordare» loviturii da 

la 11 metri

Astăzi 27.11 La.c.

C.|

■fotbal ciștigă", 
roase premii.

Concursul cuprinde două teme:
1. Fotbalul ceferist între anii 

1938—1958. .-
La această temă, din cei 

scriși, la tragerea din urnă 
ieșit să concureze următorii: 
drei Radulescu, Bogdan Ion, Spie 
gler Iancu, Macri Dumitru, Ghiu- 
rițan Remus. Șerban Florian, Li
vid Kohn, Pifvu Alexandru, Ne- 
goițesett Gheorghe.

I 2. Regulamentul de joc.
La această temă participă 

mă tor ii: Tudor Rădulescu, 
Pietrarii, Dungii Gheorghe, 
ru Iacob, Ene II, Coliță

I Simiouovici Mircea, lonescu Gheor- 
I glie, Carianopol Alexandru, 
I nescu Ion. Mihăilescu Ion. 
■’“Concursul va fi urmat de 
Ifilm sportiv.
I Sînt invitați să participe 
I antrenorii, arbitrii și jucătorii 
I fotbal din orașul București.

in-
ati 

Ati-

Da

ur-
Victor 

Ola- 
Mihai,

Io

un

toți
de

Lovitura de la II metri la fotbal este, 
ca să spunem așa, sancțiunea'capitală 
Ea duce în 90“b din cazuri la înscrierea 
unul nunct, iar vorba care circulă prin
tre sportivi ca nu există „11 metri" 
apărat, ci „I1 metri" prost tras, este 
perfect adevărata.

Așa stînd lucrurile, desigur că arbitrii 
■rebuie să tie cît se poate de atenți, mai 
xles atunci cînd e voi ba de infracțiuni 
în careu, care se pedepsesc atît de grav. 
Dar. o dată convinși de existența infrac
țiunii. ei nu trebuie să mai ezite, ci să 
«plice regulamentul.

Nu este un secret însă pentru nimeni 
că unii arbitri nu prea au curajul să 
dicteze „11 metri" și că din această 
cauză trec de muî7e ori cu vederea in
fracțiunile săvîrșite de echipa în apă- 
tare Îiî interiorul careului de 16 metri. 
Această fuga de răspundere se mani
festă și mai pregnant cînd e vorba de 
iniracțiuni în careu survenite în ultime
le minute de joc. Politica „ochilor în
chiși" își găsește însă încununarea, 
atunci cînd se pune problema de a se 
sancționa prmtr-o lovitură de la 11 
metri o infracțiune a portarului. Atunci, 
arbitrii chiar că ntt mai văd nimic i Du 
minică, de pilda, la Petroșani. înain 
tașul Banciit a fost pur și simplii... luat 
fn brațe de Crîsnic și împiedicat astfel 
să marcheze golul, fără ca arbitrul Gh 
Dragomirescu să acorde legitima lovi
tură de la 11 metri. Același Banciu, 
într-un meci disputat actim doi ani pe 
sfâuionul „23 August", a fost ținut de 
picioare de Dungii, în clipa cînd se pre
gătea să înscrie în poarta goală. Dar 
nici alunei nu s-a auzit fluierul condu
cătorului jocului. Arbitrul Toth, deși se

• ASeciul Dinamo OLor-Prahcva 1 Mai 
Ploești (cat. B) se va disputa duminica 
în Capitală pe terenul din Obor, de la 
ora 18.38.
• Cuplaj duminică la Cluj; Știința- 

Partizanul Reghin (ora 14.15) și Dinamo 
Cluj-St. Roșu Or. Stalin (ora 16).
• La 31 martie va începe în Capitală 

o competiție a formațiilor de rezervă 
ale echipelor bucureștene CCA, Dinamo, 
Progresul. Dinamo Obor, Titani 23 Au
gust și Fabr. Confecții (Rapid. CFR și 
Știința nu au garnituri de rezervă). 
Programul primei etape: Progresul-CCA 
(teren Progresul str. dr. Staicovici), Di
namo Otor-Fabr. Confecții (teren Obor) 
și Titani-Dinamo (teren Dudești). Toate 
jocurile vor începe la ora 16. Competiția 
se va disputa în fiecare luni și va fi do
tata cu c cupă.
• Arbitrii jocurilor de duminică: M. 

Popa (Petrolul-Jiul), S. Segall (Energia 
Tg. Mureș-Știința). SL Mataizer (UTA- 
CSO), A. Man (Dinamo Cluj-St. Ro?u). 
C. Mitran (Progresul-CCA) și T. Astaloș 
(Dinamo București-Rapid).

(VI) „Prim - aiii

• In urma omologării concursului Pro
nosport nr. 12 din 23 martie au fost sta
bilite următoarele premii:

Premiul I: 3 variante cu 12 rezultat® 
exacte revenind fiecăreia cîte 72.724 lei: 
Premiul II: 30 variante cu 11 rezultate 
exacte revenind fiecăreia cîte 8.7216 lei: 
Premiul HI: 283 variante cu 10 rezultate 
exacte revenind fiecăreia cîte 1.387

Fond de premii: 872.6% lei.

• Un concurs cu patru de „2”, 
de „X” și numai trei de „1”, așa

lei.

t.

cinci 
cum 

a fost concursul nr. 12 din 23. martie, 
este fără îndoială un concurs ,,tare” mai 
ales dacă ne gîndim că trebuiau — prin
tre altele — indicate victoriile în depla 
sare ale dinamoviștilor clujeni la Oradea. 
Reims la Sedan. St. Etienne la Lyon, va 
și „X'’-urile de la C.C.A.-U.T.A., Eper- 
gia Tg. Mureș-Petrolul Ploești, Totouse- 
Racing Paris,- etc. Și totuși, pentru a 
dovedi parcă’ faptul că prezența meciu
rilor din campionatul nostru aduce un 
plus de... inspirație participanților. trei 
dintre ei au reușit să indice 12 rezultate 
exacte obținînd astfel cîte 72.724 lei fie
care. Iată-i pe cei trei performeri ai 
etapei- Juhas Andrei din Sf. Gheorghe — 
Regiunea Autonomă Maghiară, Davidean 
Ioana din com. Dornești — regiunea Su
ceava și Ignat D'incă din Constanța. Sin- 
teți curioși să știți pe ce fel dfe buletine 
au participat? Răspunsul e ușor de dat: 
Davidean Ioana a depus trei variante 
simple (6 lei), Juhas Andrei patru va
riante (8 lei), iar Ignat Dincă cele mai... 
multe: cinci variante (10 lei).

Și acum, în loc de încheiere la co
mentariile concursului trecut, vă reamin-

împărțind cu cele din prima categorie 
tia și interesul maselor de 
tiții ale fotbalului nostru.

Reîncepe returul, ale cărui 
jocuri sînt următoarele:

SERIA 1 : Metalul Reșița—Minerul 
Lupeni (1—3), Minerul Baia Mare— 
CFR Cluj (1—0), Industria Sîrmei Câm
pia Turzii—Flacăra Mediaș (0—I), 
Progresul Sibiu—Tractorul Or. Stalin 
(1—4), Știința Cluj—Partizanul Reghin 
(4—0), CFR Timișoara—UVA Arad 
(0—1), CFR Arad—Corvinul Hunedoa
ra (0—4).

SERIA a 11-a: Progresul Suceava— 
Foresta Fălticeni (0—1), Flacăra Mo- 
reni—Știința București (2—1) — la 
Tîrgoviște —, Poiana Cîmpina —CER 
București (1—0), Progresul Focșani— 
Dinamo Bacău (0—7), Știința lași— 
Dinamo Bîrlad (2—2), Dinamo Obor 
București—Prahova 1 Mai Ploești (8— 
0). Jocul Combinatul Poligrafic—Farul 
Constanța a fost amînat, deoarece pri
ma echipă dă jucători lotului de juniori 
R.P.R.

prime

LUPTA CONSTANTA—BACAU—IAȘI 
CONTINUA IN SERIA A II A '

Și în seria a 11-a, ca și în prima de 
altfel, lupta pentru primul loc nu-i 
deloc clară. Conduce Farul Constanța 
cu 19 puncte urmată de Dinamo Ba
cău și Știința Iași cu cîte 17 puncte 
De asemenea, în lupta pentru ieșirea 
din zona retrogradării sînt angrenate 
nu mai puțin de 8 echipe, tară să 
socotim pe cele care au cîte 14 puncte. 
Deci, returul se anunță spectaculos și 
agitat

Fruntașii seriei, ca și celelalte echi
pe, își fac ultimele pregătiri. Farul 
Constanța de pildă (fosta Locomotiva) 
a susținut duminică un joc de veriti 
care util și deși l-a pierdut, totuși prin
tre constănțeni domnește mult opti
mism în ce privește returuL Sprijinul 
permanent al conducerii — după cum 
ne relatează corespondentul nostru K 
Enaclie —. ca și străduințele jucători
lor au dus echipa la o bună pregătire 
de ansamblu, rămînînd să fie îmbună
tățită eficacitatea liniei de atac.

Intr-o discuție cu antrenorul I. Len- 
gheriu, acesta a declarat:

„Așteptăm cu încredere returul. Am 
convingerea că lupta va fi mai îndîr- 
jită ca in toamnă, sper însă că echi
pele iși vor disputa cu loialitate intiie- 
tatea. In ce ne privește, ne vom stră
dui să practicăm un fotbal spectaculos, 
rapid și viguros, pentru a ne păstra 
locul din fruntea clasamentului și să

Cj^ono sport
tlm că în programul concursului Pro
nosport nr. 13 din 30 martie sîn't cu
prinse cele șase întilniri ale celei de a 
IlI-a etr.pe a returului campionatului de 
fotbal categoria A al R.P.R, și șase me
ciuri din cadrul celei de a XXIX-a eta
pe a campionatului francez. Dintre aces
tea remarcăm în primul rînd cele două 
derb»uri bucureștene (Progresul-C.C.A. 
și Dinamo BuO.-Raipid), Lens-Monaco, 
Tovlovse-Sochaux și Beziers-Lille.

• Plata premiilor de la concursul Pro
nosport nr. 12 din 23 martie .se va face 
în Capitală vineri și sîmbată începînd 
de la ora 17 numai la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9.

NUMtiXPHSS

• La tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres nr. W au fost extrase ur
mătoarele șase sporturi-

2a — patinaj; 34 — rugbi; 41 — ștafetă; 
42 — tir; 29 — parașutism și 11 — călărie.

Foni de premii: 501.236 lei.

• Vineri 26 martie începînd de la ora 
18,00 va avea loc la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9 tragerea din 
urnă a premiilor în obiecte acordate va
riantelor cu ,,0” rezultate de la con
cursul Pronoexpres nr. 9.

promovăm în categoria A. Aceasta 
vrem să realizăm. Să vedem ce va 
fi*

Șl CUVINTUL UNEI ECHIPE 
DE „MIJLOC"

Am avut ocazia să stăm de vorbă cu 
Gică Petrescu, antrenorul echipei fla
căra Moreni, o formație care ocupă 
locul 7 și care încă nu-i scutită de e- 
moțiile zonei de retrogradare.

— „Părerea mea este că returul va 
da loc la o luptă serioasă pentru pri
mul loc. După mine. Știința Iași are 
mai multe șanse, pentru că joacă acasă 
și cu Farul și cu Dinamo Bacău și 
pentru că socotesc că are o valoare 
mai bună și știe să lupte mai mult, cu 
mai mult spirit de echipă. Celelalte 
două echipe nu au constanță în joc. 
Cit despre subsolul clasamentului și 
aici se va da o bătălie grea la care, 
din păcate, trebuie să participăm și noi. 
Avem dezavantajul că din cauza sus
pendării terenului, primele 3 jocuri fi
xate acasă le vom juca la Tîrgoviște. 
Dar sper că echipa noastră va ști să 
facă față acestui retur greu și va reuși 
să-și păstreze locul actual. Avem o 
echipă destul de tînără și cu posibili
tăți de comportare bună*.

Așadar, pretutindeni speranțe, înain
tea returului. Bineînțeles că și pregă
tiri intense. Cine va reuși?...

C. C. A. debutează 
în „Cupa Campionilor

Europeni" la baschet
(Urmare din pag. 1)

minesc — prezintă echipa C.C.A. ca 
una dintre cele mai spectaculoase for
mații continentale și consideră me- 
ciul drept foarte greu pentru jucătorii 
de la Panelinios. Jocul va avea loc 
duminică dim'neața la ora 11 și va fi 
arbitrat — asa cum am mai anunțai 
— de TAKEV (Bulgaria) și C1OLO- 
VIC! (lugpslavia).

Reamintim că meciurile din „Cupa 
Campionilor Europeni" la baschet se 
dispută după principiile competiției- 
soră de la fotbal: meciuri tur-retur; 
prir adițiunea punctelor marcate și a 
celor primite în ambele partide se sta 
bilește echipa calificată pentru turul 
turnător. Principiul e... simplu deci: 
tnscrie cît mai mult, primește cît mai 
puțin I

• După cum se știe. începînd cu con
cursul Pronoexpres nr. 11 (cu tragerea 
din urnă la 2 aprilie 19S8) partlcipanțH 
vor face.. cunoștință1 cu două noutăți 
fără doar și poate îmbucurătoare. In 
primul rînd completarea buletinelor este 
mult ușurată prin Introducerea buleti
nului Indigoat care poate fi completat o 
singură dată (în loc de trei) cu creion 
chimic. De remarcat că pe buletinele 
indigeste se pot completa variante sim
ple. repetate sau colective. In același 
timp rămîn în vigoare șl buletinele mul
tiple de pină acum (cu trei taloane aiă 
turate) care pot fi folosite în continuare 
pentru variante simple, duble, triple, 
repetate, ca și colective sau de agenție. 
Cea de a doua noutate. începînd cu ace
lași concurs, o constIb,ie extragerea din 
urnă pe lîngă obișnuitele șase spoituri 
a încă unuia, al șaptelea, de reaervă. in 
ci.zul că nu se găsesc 1* concursul res
pectiv variante care să întruneseeă toate 
cele șase sporturi extrase primele din 
urni, toate variantele eu 5. 4 șt 3 rezul
tate (din primele ș*»e sporturi) care au 
însemnat sportul de rezervă primase cite 
un punct în - - - - - - - - —
riante cu 6, 
exacte. Dacă 
găsește nici 
exacte, suma, alocată .premiului-1 se re
portează rondului categoriei -I de 
concursul următor. Repoitul 'lă cât. I 
poate atinge suma de 25S.080 lei,- iar «el 
de la cat. Ii-a 500.000 lei.

♦) H ubitcă redactată de I.S. Loto-Pro- 
nosport.

plus, devenind 
5 și respectiv 
nici în acest 

o variantă cu

astfel va-
4 sporturi 
caz nu s«
5 spoi t urî

Matty



0 SĂPTĂMINĂ ÎNAINTEA CRITERIULUI MONDIALMîine, în sala Floreasca 

cuplaj al derbiurilor" 1 Dinamo-C.T.F.T. 
M.I.G.-GĂNZ Budapesta

Crivăț, Răducanu, Erdely, Novac, Să- 
plăcan, Drăgan.

In 'deschidere, un meci interna
țional. Voleibalistele de la Ganz 
Budapesta vor susține al doilea joc 
în țara noastră în compania echipei 
MIC. In prima întîlnire ele au fost 
întrecute de Dinamo București cu 
0—3 (la 5; 4; 8). Programul com
plet de mîine din sala Floreasca se 
prezintă astfel: DE LA ORA 16,30:
M. I.G.—Ganz Budapesta (fem.) arb.
N. Mateescu: C.F.R.—Dinaino (fem.) 
arb. I. Niculescu : Dinamo—CTFT 
(mase.) arb. R. Florian.

Voleiul prezintă un „
• Părerile a doi interesați și a unui neutru despre meciurile C.F.R.-Dinamo (feminin) și 
(masculin) • In deschidere, o interesantă partidă internaționala feminină: MI G.-GAh

O coincidență de care specta
torii bucureșterii se pot bucura face 
ca niîine după-amiază să apară pe 
podiumul sălii Floreasca cele patru 
echipe pretendente la titlurile* de 
campioane de volei ale țării: C.F.R. 
București și Dinamo București la 
fete, CTFT București și Dinamo Bucu
rești la băieți. Sînt indiscutabil pa
tru dintre cele mai bune echipe ale 
noastre și cunoscătorii 
da seama că de o parte 
fileului se vor găsi în 
citiri aproape echipele 
ționrle.

Intre C.F.R. București , 
există o rivalitate de dată mai re
centă, tranșată pînă acum o dată 
defintiv în favoarea dinamovistelor 
(anul trecut) și pe jumătate în fa
voarea feroviarelor (anul acesta), 
știind că în tur victoria a revenit a- 
cestora din urmă. In schimb. între 
echipele masculine, există o veche ri
valitate fiindcă ambele formații s-au 
aflat cam în fiecare an în luptă pen
tru titlu. Așa că nu mai este nevoie 
să comentăm importanța întîlnirilor 
și perspectivele ce promit O să dăm 
mai bine cuvînttil cîte unui reprezen
tant al celor două tabere:

DE SCRIMĂ PENTRU TINERET

își pot ușor 
și de alta a 
ambele me- 

noastre na-

și Dinamo

NATALIA CERNAT (C.F.R.) 
rlm în primul rind să facem un 
viciu voleiului, cred eu cel mai 
țios. partide de bună valoare, 
vom alinia formația completă
sperăm să ne menținem locul intîi.

PUIU MIHAILEȘCU (Dinamo):

„Do- 
ser- 
pre- 
Not 
și...

„Cred că nici de dala aceasta partida 
dintre feroviari și noi tui va face 
excepție de la regulă. Adică să fie o 
întrecere interesantă, spectaculoasă, 
pasionantă. Eă 'personal voi avea o 
dispută in plus cu vechiul meu amic 
Jean Ponova, cu care mă tachinez 
de fiecare dată cind ne întîlnim. Și 
vai de acela a cărui echipă pierde. 
Zile întregi este 
glume ale celuilalt, 
ca de data aceasta 
ceastă țintă".

Și cuvîntul unui
MARCEL RUSESCU (ITB): 

fericit că acest cuplaj are loc 
fiindcă astfel 'pot să-l văd 
(n.r. echipa lui Rusescu joacă 
nică la Cluj). Cred că vor fi meciuri 
interesante, iar învingătorii extrem 
de greu de prevăzut".

Iată loturile echipelor:
FEMININ :C.F.R. — Rodica Siî- 

deanu Elena Busuiocescu, Natalia 
Cernât, Ana Păunoiu, Antoaneta Ma- 
ricuța. Mariana Popovîci, Dorina 
Rădulescu, Georgeta Lovin, Elena 
Mânu. DINAMO: Tineta Pleșoianu, 
Cornelia Moraru, Sonia Colceriu, Flo
rina Teodorescu, Doina Ivănescp, 
Eugenia Metopadov, Viorica Herîșa- 
nu. Mia Păun,

MASCULIN: Dinamo: — Mihăi- 
lescu, Teodorescu, Miculescu, Pău- 
noiu, Apostol, Derzsi, Chiriță, Cris- 
tea, Botez, Eremia, Constantinescu. 
C.TF.T.: Ponova, Plocon, Nicolau,

ținta tirului de 
Țin foarte mult 

să nu fiu eu a-

neutru:
„Sînt 

vineri, 
și eu 
dumi- Va reuși fiheriu Harasztosi 

să cucerească pentru 
a treia oară consecutiv 
titlul national la tenis 

ue masă?

Acesta-i programul „Cupei Dunării" la fotbal
CUPA DUNĂRII — competiția care anul acesta va înlocui Cupa 

Europei Centrale — va începe, cum se știe, la 25 
pă un program pe care l-am anunțat la timp și pe 
tîlniți sub forma de tablou în schema de mai jos.
Jocurile tur-retur eliminatorii se vor 

desășura, după cum vedeți, la 
ma’i și 1 iunie (optimile), 8 și 15 
nie (sferturile de finală), 22 și 29 
nie ! semifinalele) și 6 și 16 iulie 
nalai Pînă în prezent și-au anunțat 
echipele de club participante doar bul
gari: (Levski și Lokomotiv Sofia) și 
ungurii (Ferencvaros, MTK, Tatabanya 
și Salgotarjan). Celelalte țări — prin- 
.ire care și R.P. Romînă — le vor co
munica mai tîrziu, avînd termen pînă 
la sfîrșftul lunii aprilie. In orice caz, 
ordinea echipelor (Ungaria 1, Ceho
slovacia 2, Romînia 3 etc.) va fi ordi
nea ocupată de ele în clasamentul 
campionatului respectiv înaintea înce-

mai, du- 
care 1 reîn-

întrecerea care începe mîine la Cluj 
pentru desemnarea campionilor repu
blicani de tenis de masă pe anul în 
curs se anunță parcă mai interesantă 
ca orieînd. Mai ales la bărbați, unde 
Harasztosi va încerca să realizeze o 
performanță remarcabilă: cucerirea 
pentru a treia oară consecutiv a titlu
lui de campion. Fără a avea prima 
șansă, de altfel așa cum s-a petrecut 
și în ultimii doi ani, campionul nostru 
primind un asalt puternic din partea lui 
Gantner, Reiter și Popescu va încerca 
desigur să-și apere cu succes titlul. 
Rămîne de văzut dacă va reuși, ți- 
nînd seama și de faptul că în afara 
celor trei adversari un pretendent peri
culos este și Pesch. avînd în vedere 
faptul că el se comportă excelent în 
țară împotriva jucătorilor autohtoni.

La fete, actuala campioană Ella 
ler-Constantinescu va trebui de 
aceasta să-și apere titlul și în 
Angelicăi Rozeanu, absentă în
din campionat. Cum în campionatul 
trecut o serie de elemente tinere s-au 
afirmat puternic — Mariana Barasch 
a ajuns în finală — așteptăm și acum 
confirmarea valorii lor.

Zel-, 
data 
fata 
1957
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• S-a ivit un nou Christian d’Oriola? • Record de 
participare • Cupa challange oferită de Comitetul 

Olimpic Romin
A rămas numai o săptămînă pî nă la primul contact oficial cu par- 

ticipanții la a lX-a ediție a Criteriului Mondial de scrimă pentru tine
ret In general cunoaștem „eroii" aces tei promițătoare dispute. Sin» în 
majoritate sportivi cunoscuți, actori af unui spectacol sportiv de bună 
calitate, demn să fie urmărit chiar de cei încă neatrași in timpul 
„magnetic" al pasionantelor asalturi de scrimă.

Ne este imposibil să prezentăm pe 
fiecare din cei 156 de concurenți 
reprezentînd 18 țări- De aceea pînă 
la primul „en garde", printre „ul-

timele știri" organizatorice, vom 
furniza cîteva amănunte despre la- 
voriți și pregătiri.

|| ERANȚA: încredere pentru București
cent s-a clasat pe locul IV, iar Ca- 
zaban nu s-a calificat (Ambii, com
ponent ai echipei olimpice franceze, 
nu au fost selecționați pentru Bucu
rești deoarece alți trei sînt la oca 
actuală mai buni decît ei). La sa
bie, același Armand Lafitte, ne a- 
nunță o răsturnare senzațională a 
valorilor mondiale. „O victorie fran
ceză la sabie, în capitala Romîniei, 
este departe de a fi imposibilă. A- 
rabo poate cuceri o medalie de aur“- 
Iar Monique Leroux — „mică de 
stat, stingace, dîrză, cu o perfect* 
coordonare, care practică o scrimă 
de o claritate rară, at*că de cete 
mai multe ori (ca toate piticele) 
mergînd, dar realizează și lovituri 
directe care par nefiresc pornite din- 
tr-un „ghem" de fată ca ea“ — este 
noua campioană a tinerelor france
ze. Vechea campioană, Florence ș 

tot stîngace. clf*3 
perfectă" — are 
lipsindu-i vT

Ne-am permis să reproducem tit
lul unui articol apărut intr-un nu
măr recent al ziarului l’Equipe, pen
tru a zugrăvi optimismul ce dom
nește în tabăra franceză. Socotim 
că au reușit să selecționeze după 
Criteriul lor național (12—14 mar
tie) un lot de mare valoare, dacă, 
cu toată rezerva lor privind califica
tivele în scrimă (rezervă impusă 
de maturitatea la care au ajuns în 
această disciplină sportivă), își per
mit să fie atît de optimiști înaintea 
unei competiții în care cel puțin 10 
trăgători de armă, de naționalități 
diferite, emit pretenții la primul loc. 
Și totuși, reputatul 
L’Equipe, Armand 
„Francezii — sub 21 
astăzi excelenți. In 
Franța are asigurat 
lor ei campioni". Cu 
descoperit viitorul Christian D’Oriola. 
Cine o fi ? Probabil Claude Leclerc, 
proaspătul lor cîștigător al Criteriu
lui național „sub 21 de ani“. Intr-a
devăr finala la floretă băieți, cîști- 
gată de Leclerc, trebuie să fi fost 
excelentă dacă marea speranță Vin-

redactor de la 
Lafitte scrie : 
de ani — sînt 
toate armele, 

schimbul mari- 
alte cuvinte au ze. Vechea 

Roussy — „înaltă, 
o poziție de gardă 
șanse mai puține, 
de execuție.

Totuși optimismul 
tîmpinat de același 
din a'te 17 tabere Care va izbîndi ?

francez este 1n- 
sentiment pornit

perii Cupei Dunării. Cum 
gulamentul competiției lasă la latitu
dinea federațiilor de a-și desemna e- 
chipele, fără a fi obligatorie partici
parea primelor formații clasate.

Echipa noastră nr. 1 va întîlni pri
ma formație cehoslovacă, iar echipa 
nr. 2 pe a treia din Ungaria. Jocurile 
se anunță deosebit de dificile dar nu 
lipsite de șanse pentru reprezentanții 
fotbalului nostru. In cazul unei califi
cări, cum rezultă din schema alăturată, 
echipa nr. 
în sferturi 
din meciul 
iar echipa 
Iugoslavia

ilGOMlSlA UE ORGANIZARE:
Marți, la sediul Comitetului O- 

limpic Romîn, a avut ioc prima 
conferință de presă organizată în ve
derea Criteriului Mondial. Președin
tele Federației de Sc.jmă, Vasile 
Ionescu și reprezen‘anțu comis ei de

J-
■“1

1 ar urma să întîlnească 
de finală pe învingătorul 
Ungaria 1—Iugoslavia 2, 

nr. 2 pe cel din partida 
1—Cehoslovacia 2.

Nouă concurenți sovietici la crosul ziarului L’Humanite
Jukov, Hubert Piarnakivi^ îuri Zaha
rov, Liubovi Ianvareva, Ludtnila Ll- 
senko, Dzibra Levițka și Maria Kon
dratieva. Sportivii sovietici participă 
pentru a 13-a oară la această compe
tiție. (Agerpres).

La 24 martie a plecat cu avionul la 
Paris echipa atleților sovietici care 
vor participa la tradiționalul’ cros or
ganizat la 30 martie de ziarul „L’Hu- 
manite". Din echipă fac parte Piotr 
Bolotnikov, Nikolai Pudov, Evgheni

Prima conferință de presă
organizare au expus ziariștilor pre- 
zenți situația înscrierilor numerice 
și nominale, subliniindu-se recordul 
de participare stabilit de ediția Cri
teriului găzduit de țara noastră, 
stadiul lucrărilor de organizare (pri
mii oaspeți sînt așteptați Ia 1 apri
lie), instituirea cupei challange per
petuu „C.O.R." atribuită națiunii care 
va totaliza cel mai mare punctaj 
calculat prin numărul semifinaliști- 
lor și clasamentul finaliștilor, precum 
și pregătirile lotului romîn, în nodu
rile căruia domnește încredere, opti
mism, și derință de afirmare.

RENATO ILIESCU

22-29JH <
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI” 

LA BASCHET
• Zilele trecute a avut loc la Sofia 

pi imul joc dintre echipele Academik So
fia și Alep (Republica Arabă Unită) con- 
tînd pentru „Cupa campionilor euro
peni” la baschet. Echipa bulgară a re
purtat victoria cu scorul de 32-58 (35-25). 
Returul acestui meci se va disputa la 4 
aprilie la Alep.

RAY SUGAR ROBINSON DIN NOU 
CAMPION MONDIAL

• Marți seara s-a 
m desfășurat la Chicago

întîlnirea pentru titlul 
mondial profesionist la 

box dintre Carmen Btrsilio și Ray Su
gar Robinson. De data aceasta victoria 
a revenit lui Robinson care a recucerit 
astfel titlul de campion mondial 
tegoria mijlocie.

ECHIPA R.D. GERMANE 
ÎNVINGĂTOARE

Duminică s-a 
șurât la Dresda 
dintre reprezentativa 
R.D. Germane și echipa 

secundă a Austriei. Victoria a revenit 
fotbaliștilor germani cu 2-0 (2-0).

FOTBAL

la ca-

desfâ 
meciul

Turneul Internațional de Juniori l. E. F. A 
se dispută în 23 de orașe din 4 țări

Juniorii romini joacă la Koblenz, Dudelange, Differdange și Luxemburg
Anul acesta, cum se știe, tradiționa

lul Turneu Internațional de Juniori se 
ya '-desfășura între 2 și 13 aprilie In 
organizarea federației luxemburgheze 
de totbal și sub egida 
La organizare însă participă 
'aprobarea 
federațiile 
"germană, 
cele patru
în patru țări: Luxemburg, Belgia, Fran
ța și R. F. Germană. Comisia de or-

U.E.F.A.
— cu

prealabilă a U.E.F.A. și 
franceză, belgiană și vest- 
Astfel îneît, meciurile din 
grupe vor avea loc de fapt

ganizare a stabilit recent orașele In 
care se vor disputa cele 36 de me
ciuri: Liege, Namur, Athus, Arion și 
Verviers (în BELGIA), Luxemburg, 
Esch, Dudelange, Grevenmacher, Dif
ferdange, Diekirch, Rodange (în LU
XEMBURG), Koblenz, Trier, Ubach 
Pallenberg, Sarrebriick, Neunkirchen, 
Homburg (în R. F. GERMANA), For- 
bach, Nancy, Longwy, Sedan, Metz 
(în FRANȚA).

Cele patru meciuri ale echipei re-

prezentative romîne.se vor disputa in 
următoarele localități:

2 aprilie la Koblenz (R.F.G.): Gre
cia—Romînia.

4 aprilie la Dudelange (Luxemburg): 
Romînia— Ungaria.

5 aprilie la Differdange (Luxem
burg): Romînia—Olanda.

9 aprilie la Luxemburg: Romînia— 
Turcia.

Semifinalele și finalele sînt fixate la 
Luxemburg, capitala marelui ducat, în
tre 11 și 13 aprilie.

MANCHESTER UNITED IN FINALA 
„CUPEI ANGLIEI”

Ieri s-a desfășurat a doua partidă din 
cadrul semifinalei „Cupei Angliei” din
tre Manchester United și Fulham. De 
data aceasta a învins Manchester cu 5-3 
(3-2). O formă deosebită a arătat — 
Charlton. Manchester va întîlni în 
echipa Bolton Wanderers.

INTENSIFICAREA RELAȚIILOR 
TRE FOTBALIȘTII MAGHIARI 

AUSTRIECI

Nu de mult, Arthur Kolisch, unul din 
conducătorii reprezentativei Austriei s-a 
deplasat la Budapesta unde a dus trata 
tive cu Federația maghiară de fotbal în 
vederea intensificării legăturilor dintre 
fotbaliștii celor două țări. Cu acest pri
lej s-a hotarît ca la sfîrșitul săptămî 
nii viitoare să aibă loc mai multe me
ciuri la Budapesta, Viena și Linz. LA 
BUDAPESTA: Ferencvaros-Austria. Uj- 
pest Linz. LA VIENA: Austria-Ferenc- 
varos, Linz-Ujpest. LA LINZ: Linz-Fe- 
rencvaros, Austria-U jpest. Meciurile se 
vor desfășura vineri la Budapesta, sîm- 
bătă la Viena și luni la Linz.

CHELSEA—ȚDNA 1—i

Marți la lumina reflectoarelor s-a 
putat la Londra întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipa bulgară ȚDNA- 
SGfia și formația britanică Chelsea din 
prima ligă a campionatului englez. In- 
tîlnirea a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate 1-1 (1-1). Scorul a fost deschis 
de gazde prin Greaves dar numai <Țupă 
cîteva minute Dimitrov a egalat înscri
ind spectaculos.

ECHIPA FRANȚEI PENTRU PARTIDA 
CU ȚARA GALILOR

In vederea partidei de 
la Cardiff, cu echipa 
Țarii Galilor (29 martie), 
„XV-le” Franței a lost 

serios modificat în urma celor două 
înfrîngeri consecutive din „Turneul ce
lor cinci națiuni”. El a fost alcătuit pe 
scheletul echipei campioane Lourdes. In 
linii mari se pare că va fi păstrată’ for
mația care a întrecut Australia cu 19-0 
și anume: Vannter (Racing) — Rancoule, 
M. Prat, Martine, Tarricq (toți de la

RUGBI

Boby 
finală

DIN-
S1

dis-

Lourdes) — A. Lațjazuy (Lourdes), La
croix (Mcnt de Marsan) — Domec, Bar- 
the (ambii de la Lourdes), Crauste (Ra
cing) — Celaya (Biarritz), Mias (Maza- 
met) — Quaglio (Mazamet), Vigier 
(Montf errand), Roques (Cahors). Dintre 
aceștia, Lacroix, Tarricq și Roques de
butează în turneu. In caz că cunoscutul 
internațional Danos (mijlocaș la grăma
dă), accidentat în partida cu Anglia, 
își va fi revenit, el va reintra în locul 
lui Lacroix. De asemenea, în ipoteza că 
Prat șl Martine vor fi indisponibili, ei 
vor fi înlocuit! cu Roge (Beziers) și 
Marques uza a (Racing).

H RECKNAGEL 
TURI

SCHI

135 m LA SARI- 
r>E pe trambulina:

In stațiunea de spor
turi de lamă de u 
Oberstdorf din R. F. 
Germană a avut kx 

mare concurs Intemationa 
de pe trambulină. Un reman

recent un
de sărituri . __________ __ _______
cabil succes a repurtat schiorul din R 
D. Germană, Helmuth Recknagel car* 
s-a clasat pe primul loc. realizînd per 
formanțe excepționale.

Cele trei sărituri efectuate de el ai 
măsurat: 135 m, 131 m și 135 m. Sărim 
135 m Recknagel deține a doua per for 
manță mondială care este inferioară ci 
4 m celui nj-’i bun rezultat înregistra 
vreodată în lume.

BOTVINIK-SMlSLOV 5'/,—2’/,

3 In partida a opt 
adversarii au căzut d 
acord asupra 
fără a mai

ȘAH
jocul

Tenis

remize 
conținu

de
meci interna 
tenis de masi 

seara Ia Birniin

Intr-un
mad ional de masa

gham echipa reprezer
tativă 
mația ___  _ _____ ___ _____ __
zat tînărul Harrison, care *l-a îayiDs c 
2-1 pe fostul campion mondial Sîdo.

O ISTANBUL. 26 (? 
gerpres). — După cm 
scrie ziarul „Soi 
Posta”, la 20 martie a 

sosit la Ankara antrenorul romin N 
colae Sotir, care va pregăti timp de șa' 
luni echipa reprezentativă de volei 
Turciei

a R.P. Ungare a învins cu 5-3 foi 
Angliei. O mare surpriză a fum

VOLEI
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