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Săptamîna Mondială a Tineretului

Tn campionatitl te fotba*

• Ia ai doilea rind. trebuie să a- 
mintim de programarea unui concurs 
de tenis de masă, rezervat atât băie
ților cit și fetelor. Concursul care se 
va desfășura pe categorii de vîrstă 
(13—14 ani și 15—17 ani) stîrnește 
un deosebit interes printre elevi I De 
semnalat faptul că celor mai buni li 
se vor decerna pe lingă numeroase 
premii și titlurile de campioni școlari 
pe Capitală. Concursul este patronat 
de ziarul nostru fi va avea 
sala Floreasca.

• Cei mai talentați schiori 
dul elevilor vor porni către cabanele 
din munții Bucegi. pentru a participa 
(a mai multe concursuri școlare, care 
vor culmina cu finalele campionatului 
republican școlar de schi (probe al
pine).

• Chiar de mîine, numeroase echipe 
școlare de volei (băieți și fete) vor fi 
prezente la o eompetițic de mare am
ploare, dotată cu „Cupa Primăverii". 
Băieții se vor întrece în sala școlii 
medii .Nicolae Băl ce seu", iar fetele 
ta sala de sport a școlii medii .Spira 
Horei".

sala 
s-ar
Criteriului. Sala II era gata de con. 
curs și trăgătorii noștri susțineau 
„porția“ lor zilnică de asalturi la 
aparat

Criteriul mondial al tinerilor scri- 
rueri se desfășoară în cele două săli 
ale complexului Floreasca. In sala 
mare se va concura simultan pe cinci 
planșe, iar dimineața va ti folosită și 
sala mică cu cele patru planșe ale 
sale. Numai astfel în patru zile de 
concurs vor putea fi consumate peste 
900 de întflniri, necesare stabilirii ce
lor patru campioni mondiali de ti
neret l

Primul oaspete este așteptat luni 
dimineață. Este președintele federației 
engleze de scrimă, Charles de Beau
mont care, de altfel, va și fi sin
gurul reprezentant al țării sale la 
Criteriu deoarece tinerii scrimeri en
glezi nu sînt pregătiți să participe la 
aeeastă confruntare mondială!

EIW ». 14 - tlw taieM.

Ttnăca generație a patriei noastre 
a sărbătorit cu deosebit entuziasm 
Săptămâna Mondială a Tineretului 
care s-a încheiat ieri. Timp de 8 
site, zeci de mii de tineri și tinere 
din toate colțurile țării au participat 

In concursul pentru trecerea normelor G.M.A. desfășurat ieri pe stadionul 
Locomotiva P.T.T. din Capitală o bună pregătire tehnică au dovedit-o tinerii 
de la întreprinderea „Tehnica Tricotajelor’'. In fotografie: frezorul Ion Petricel 
treetnd cu ușurință obstacolul mic

din cadrul
Tineretului
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cultural- 

In între- 
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fost prezentate în

in diferitele acțiuni organizate ou 
acest prilej.

Ultima 
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închinată 
artistice 
prinderi, 
facultăți 
oeastă zi _ _
de echipele de amatori. Totodată au 
avut loc numeroase concursuri și 
j^feetiții sportive care au mobilizat 
Veritatea tineretului respectiv.

Asemenea competiții sportive au 
fost organizate în marile întreprin
deri ale Capitalei: uzinele „23 Au
gust", Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej", „Republica", „Electro- 
aparataj", „Flacăra roșie", „Semănă
toarea", Mao Tze-dun", în școlile 
din raionul „I. V. Stalin", Ia Insti
tutul Politehnic, Facultatea de științe 
Juridice. etc. Pe Capitală a fost or
ganizată o „zi a trecerii normelor 
G.M.A." Stadioanele P.T.T., Recas, 
Finanțe Bănci, F.R.B., Parcul Copi
lului și altele au primit ieri vizita a 
sute de tineri și tinere din orașul 
nostru care au trecut normele com
plexului G.M.A.

Dar nu numai în Capitală, ci în 
întreaga țară tineretul sportiv a par
ticipat la acțiunile întreprinse în ttl- 

. ................. " “ a Ti-
Bata 
altele 
mare

tlrna zi a Săptămînii Mondiale 
neretalui. In orașele Reșița, 
Mare, Cluj, Iași, Timișoara și 
sportivii au venit în număr 
pe terenurile de aport.

40 ELEVI și ELEVE...
Am ajuns la stadionul P.T.T. 

Pentru un reporter faptul este..
tîrziu. 
nescu

zabil. Dar s-a întîmpîat așa din vina 
tinerilor din raionul Tudor Vladimi- 
rescu care s-au „grăbit" și au început 
concursurile înainte de ora fixată. Așa 
că. în loc să facem un reportaj cu 
sute de tineri — așa cum am fi putut 
realiza dacă... prevedeam graba tine
rilor sportivi — a trebuit să ne mul
țumim a vă prezenta numai cîțiva din 
cei 40 de elevi și eleve ai școlii medii 
mixte nr. 26, pe care i am mai găsit 
la stadion.

însoțiți de profesoara de educație 
fizică Paula Mătrescu, 22 fete și 18 
băieți din clasele a IX-a A, a IX-a B, 
a IX-a C și a IX-a D, au venit după 
orele de curs să-și treacă — în cadrul 
„zilei G.M.A." organizată în cinstea 
Săptămînii Mondiale a Tineretului — 
normele pentru obținerea insignei. 
Iată-1 pe fruntașul Ia învățătură Mihai 
Bucur din clasa a IK-a B, pe Mariana

*

pe LoaraCazangiu dta același an,
Stoica și Gabriela Vision, pe Paid 
Brașoveanu și neastimpăratul Gheor- 
ghe Radu care, în așteptarea cursei* * de 
100 m rezervată băieților, iși necăjește 
colegele.

(Foto: T. ROIBU)
Cursa de 80 m plat fete s-a termi

nat. Cîștigăto^re: eleva Olga Anto
nescu din clasa a IX-a C care tnregis- 
trînd 12,2 sec și-a întrecut de puțin 
prietenele și colegele de clasă: Paras- 
ch.iva Speteanu și frtna Constantinescu. 
La băieți cei mai buni au fost: An
drei Stamatescu și Florea Hărduț — 
la 100 m plat — iar la greutate Andrei 
Stamatescu și Constantin Doti

...LA REȘIȚA...
Săptămâna Mondială a Tineretului 

a fost sărbătorită în mod deosebit. 
Sportivii, knpreună cu ceilalți tineri 
dta oraș, s-au considerat „mobili
zați" și au luat parte la toate ma
nifestările ce au avut loc. Comite
tul orășenesc U.T.M. în colaborare ou 
comitetul de organizare a U.C.F.S. a 
inițiat o serie de competiții sportive. 

Astfel, au avut loc concursuri de at-

Criteriul mondial de scrimă pentru tineret

Lupta pentru 4 titluri
necesită peste 900 de meciuri

Peste 200 de delegați sportivi din 
16 țări, cei mai mulți sub 21 de ane 

să pornească spre orașul 
ediției a IX-ș a Criteriului 
de scrimă pentru tineret. 
Bucureștii Ii așteptăm luni, 
miercuri. In general îi cu- 
Sosirea a tost precedată 
lor de vizită care-i prezintă

sînt gata 
gazdă al 
mondial 
Vin spre 
marți și 
noaștem. 
de cărțile 
drept campioni mondiali și naționali, 
componenți ai echipelor olimpi
ce sau finaliști ai mondialelor de 
seniori. Foarte puțini nu au o ase
menea „carte de vizită". Dar nici aceș
tia nu vin în plimbare. Sînt 
mente talentate care n-au avut 
prilejul să se afirme.

In acest timp, Bucureștiul se 
gătește să-și primească oaspeții, 
în țața hotelului Lido, mulți cetățeni 
s.au oprit o clipă în fața unei vitrina 
splendid decorată și au admirat tro
feele cu care vor fi distinși cei mai 
buni concurenți ai Criteriului. Asea- 
ră, în sala Floreasca, spectatorii me
ciurilor de volei au fost primii cam 
au văzut cîteva din decorurile cu ee-i 

se va h ornată marea sală, fnee£M 

*

ietism, șah, tenis de masă, meciuri de 
box, volei și fotbal. Câștigătorilor aces
tor concursuri li s-au laminat nume
roase premii. (Iancu Plăvițu-coresp.)

„LA CLUJ™
Consiliul Asociațiilor Studențești 

din localitate a organizat — în ca
dre»! Săptămânii Mondiale a Tinere
tului — o serie de competiții sportive 
dotate ou numeroase supe și premii. 
Astfel, au avut loc 2 turnee de bas

(Continuare in pag. 3)

C A P I T A L Ăl

Vacanta de primăvară a școlarilor, 
prilejul unei bogate activități sportive

De name, elevii școlilor medii și 
elementare intră în vacanța de primă
vară! Prilej binevenit pentru destin
dere, pentru reîmprospătarea forțelor, 
înaintea ultimului „asalt" — exame
nele de sfîrșit de an... Cum vor petrece 
elevii di-n Capitală această vacanță? 
Firește, recreîndu-se, făcând ușoare 
lecturi dar și participînd la o serie 
de competiții și concursuri sportive 
organizate de U.C.F.S. oraș București 
în colaborare cu secția de învățămînt 
a Capitalei. In rindurile de mai jos. 
ne propunem să facem o scurtă tre
cere în revistă a manifestaților spor
tive rezervate școlarilor bucureșteni...
• Este vorba. în primul rînd, de 

organizarea unor concursuri școlare 
de atletism, avînd drept scop o par
ticipare cit mai largă a elevilor la 
astfel de întreceri. Se așteaptă ca 
prima ieșire a elevilor în concursuri 
în aer liber să se bucure — ca și 
cele de sală — de un frumos succes 
rnobilizatoric, cu atît mai mult cu cit 
participanții vor primi și insigna de 
„Atlet școlar" (Normele pentru obți
nerea acestei insigne le-am publi
cat într-unul din numerele precedente).

de luni dimineață. Dacă aceiași spec
tatori ar fi făcut câțiva pași pîna In

O

Ieri, or
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... dar jocurile mai 
importante se dispută 
la Ploești și Tg. Mureș

Cîteva noutăți intere
sante Tn formații

a campionatului ca- 
fotbal prezintă șase 

cuplaj

Etapa nr. 14 
tegoriei A la 
jocuri perfect deschise,' un cuplaj 
bucureștean foarte important și două 
mari puncte de atracție: meciurile 
de la Ploești (întrecere între doi 
fruntași) și de la Tg. Mureș (locul 
11 — Energia contra locul 2, Știința
— revelația etapei precedente și can
didatul cel mai serios la locul ocupat 
de ploeștenâ). Poate că un singur 
meci este mai puțin cuprins de a- 
ceastă febră a luptei pentru clasa
ment: cel dintre Dinamo Cluj și 
Steagul Roșu Orașul Stalin, care sînt 
ferite — cel puțin în acest moment
— de pericolul zonei de retrogradare 
și nici la primul loc nu pot emite 
pretenții. In rest toate jocurile se 
dispută sub semnul unei întreceri sti
mulate fie de speranța de a se men
ține ta cursa pentru titlu, fie de 
teama de a nu cădea sau a nu ră
mâne în zona periculoasă a locului 
11. O singură echipă asistă la acea
stă palpitantă, dar corectă, bătălie: 
C.S. Oradea, care — sigură de ulti
mul loc — nu mai are ce pierde.

loc în

din rin-

mică a complexului Floreasca 
fi aflat în veritabila ambiantă a

RENATO ILIESCU

Ciosescu in (dină cursă spre poartă

Tocmai de aceea va juoa poate mai 
calm șâ mai bine, mai anroane do 
valoarea sa.

Buc ura șt ea II tn acosta ultime zile™
Meciurile de campionat dintre bucw- 

reșteni au stîrnit întotdeauna un in
teres în plus, peste cel normal sus
citat de întrecerea competițională. 
8-ar putea spune că există chiar o 
rivalitate sportivă între cele patru 
formații de categorie A din Bucu
rești, fiecare dorind să se claseze 
mai btne decît celelalte. De altfel, 
dacă ați observat, jocurile inter- 
bucureștene au avut totdeauna o 
notă de dîrzenie mai aparte, de spec
taculozitate deosebită, indiferent, de 
pozițiile ocikoa'e de echipe în acel 
moment

Duminică, returul ne oferă primul 
cuplaj bucureștean cu două meciuri 
destul de pasionante prin prisma re
zultatelor etapei precedente și a cla
samentului. înainte de a vă da cîteva 
amănunte în legătură cu modul cum 
și-au petrecut ultimele zile cele patru 
echipe și în ajunul acestui important 
cuplaj, să vă prezentăm un clasa
ment bucureștean, alcătuit pe bazo

(Coatinuare în pag. a 5.a)

latre 16 ți 18 aprilie

Simpozionsl național de medenâ
- a coltsrii fizice

Cu prilejui aniversării a io de ani 
de la constituirea Societății medicale 
de educație fizică (actuala secție de 
medicină a culturii fizice din c drot 
SS.M.) va avea loc, intre lb—tg 
aprilie, un simpozion științific. Sim
pozionul, organizat sub auspici'l o- 
cietății științelor medicale din P.^.R. 
— secția medicinii culturii fizice — 
va avea tema: „Explorările funcțio
nale cardio-va sculare în practica ine- 
dico-spoctivă". La această manifes
tare cu caracter național vor parti
cipa și invitați de peste hotare spe
cialiști in domeniul medicinii cfi""rii 
fizice. Concluziile simpozionului vor 
fi prezentate Adunării generale a Fe
derației Internaționale de Medicină 
Sportivă, cu ocazia celui de-al 
XlII-Iea Congres Internațional care 
va avea loc între 29 mai—3 iunie la 
Moscova.

POPICE
• Intîlniri internaționale 

în perspectiv*

In cursul lunii mai, fosta campioa
nă a țării, Petrolul Ploești, va întreprin
de un turneu în Iugoslavia. Popicara 
romlnt vor evolua la Zagreb. <r>lit «â 
Belgrad.

Recent, forul de specialitate din Un
gari-a a răspuns favorabil invitației ca 
o selecționată a cooperației meșteșu
gărești să susțină un joc cu reprezen
tativa cooperației meșteșugărești din 
țara noastră. Sportivii maghiari vor 
sosi in București la începutul luna 
ioni».



1 aprilie: „start”
te Uma construcțiilor

Prin colaborare între colective, Ea dezvoltarea 
activității sportive a cartierului

Raid anchetă in cartierul Filaret
sportive

ln ultimii ani, consemnăm cu regu
laritate — în pragul lui aprilie — 
apropierea acestui „start” la care se 
prezintă de fiecare dată, zeci și ze’ci 
de mii de tineri din toate colțurile 
țârii- , Luna construcțiilor și amena
jărilor de baze sportive" și-a creat 
o adevaratâ tradiție in mișcarea de 
cu tura fizică și sport din țara noas
tră. „B.lanțui” întocmit în fiecare an 
ne a dat satisfacția de a constata că 
prin această acțiune baza materială 
a sportului nostru s-a întărit consi
derabil.

Anul acesta, „Luna construcțiilor 
și amenajărilor de baze sportive" se 
va desfășura pe o scară mult mai 
largă, acțiunea va cuprinde un nu
măr mai mare de iubitori ai spor
tului. Aceasta, pentru că în marea 
acțiune de reorganizare a mișcării 
de cultură fizică și sport se pune 
un accent deosebit pe întărirea bazei 
materiale a sportului de masă. Sutele 
de mii de membri înscriși în UCFS 
au nevoie de ' cît măi multe’ baze 
sportive pe care să-și desfășoare 
activitatea. „Luna construcțiilor și 
amenajărilor de baze sportive" este, 
Iir,‘te, un prilej din cele mai nime
rite , în realizarea acestui important 
obiectiv. Nu ne îndoim că in regiu
nile în care și în 
înregistrat succese 
țiune : Suceava, 
Bara Mare, Bacău 
noi ș! numeroase 
live. A! le regiuni cum ar fi : Con
stanța, Galați, Hunedoara au ocupat 
locuri mai puțin fruntașe în „c'asa- 
mentul" din anii trecuți. Acum, au 
prilejul să și ia... revanșa- Și, maî 
sînt regiuni, ca de exemplu, Craiova, 
unde rezultatele de anul trecut au 
fost sub posibilitățile existente, foar
te slabe în comparație cu frumoasele 
acțiuni in’ț’ate în această regiune 
pe linia sportului de masă. Craio- 
▼enii sînt însă deciși să realizeze 
o completă reabilitare și —• după 
primele rea’izări — se pare că nu 
se vor mulțumi cu atît. Intr-adevăr, 
In regiunea Craiova , Luna construc
țiilor și amenajărilor de baze sporti
ve" a și început. Tineretul de la u- 
zinele „Electroputere" și „7 Noiem
brie", de la Institutul Agronomic, 
din comunele Celaru, Diculești, etc. 
a prestat nenumărate ore de muncă 
voluntară pentru amenajarea diferi
telor baze spo-tive.

Este drept că „Luna construcțiilor 
și amenajărilor de baze sportive" 
se desfășoară de-a lungul a... două 
tuni (aprilie și mai) la alegerea 
organelor sportive regionale — în 
funcție de posibilități și condițiile 
atmosferice. Măsurile de pregătire a 
acestei campanii trebuie luate însă 
din timp în oricare 
ferim la planurile 
trebuie discutate nu 
tivele sportive ci 
populare (al căror sprijin în această 
«Drerț'e poate fi deosebit de -impor- 
ta-tl organizațiile UTM etc.

Ascurlnd un succes deplin ..Lunii 
cons,!’Uc* ’ilor și amenajărilor de baze 
srorfb'e". vom aduce o importantă 
Contribuție la îndeplinirea sarcinilor 
legate de larga dezvoltare' a activi
tății sportive de masă în lumina sar
cinilor cuprinse în Hotărîrea din 2 
Iulie 1957 cu privire la reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și sport.

in căutarea cauzelor actualei ră- 
mîneri in urmă am vizitat nume
roase întreprinderi din aceasta parte 
a orașului, printre care uzinele 
..Steaua Roșie’’, Imprimeriile C.F.R., 
Monetăria, Fabrica de timbre. Fabri
ca de ulei , Filimon Sîrbu”, Fabrica 
de chibrituri, am aflat amănunte 
despre alte întreprinderi ale oartie
rului, ca fabrica de zaharoase „Bucu
rești", „Cicoarea’’, „Flora”, „Victo
ria socialistă", „Țesătoriile reunite”. 
Si am constatat cu surprindere că 
deși condiții'e de dezvoltare a acti-

In mai toate orașele, tradiția sportivă își are „leagănul" într-un 
anume cartier. Cine n-a auzit de cartierul Mehala, pepiniera spor
tivă a Timișoarei, de Mînășturul Clujului sau Galul Aradului? Bucu- 
reștiul, oraș cu mult mai mare, și-a recrutat talentele sportive din 
mai multe cartiere : Obor, Giulești, Filaret, Belu... Unele din aceste 
cartiere și-au menținut și întărit de-a lungul anilor faima sportivă, 
altele însă nu-au mai păstrat din vechea tradiție decît... duioase 
aduceri aminte. Este căzu! cartierului Filaret, cartier cu un frumos 

muncitoresc.trecut în istoria sportului nostru

producem întocmai impresionantele 
cuvinte ale mecanicului M>hai Miha- 
lea, președintele colectivului sportiv 
al Monetăriei. Aducerile aminte se

■ prinderilor din cartier- Pornind de la 
timidele încercări făcute pînă acum, 
această colaborare poate ajunge — 
cu sprijinul și îndrumarea organului 
raional U.C.F.S. N. Bâlcescu — la 
forme multilaterale și de mare am
ploare. Ne referim la un schimb ac" 
tiv de experiență intre consilii'e nou 
alese ale colectivelor, la organizarea 
de diferite competiții pe cartier, do-’ 
tate cu cupe tradiționale, rez-rvate 
nu echipelor participante la campio-

cei'iailți ani s au 
în această ac- 

Pitești, Oradea, 
se vor amenaja 
construcții spor-

regiune- Ne re
de muncă care 
numai cu calce - 
și cu sfaturii'e

Un bun exemplu de colaborare: vechiul fotbalist N. Copeiz, șef de secție 
și președinte al comitetului de întreprindere la Fabrica de timbre, antrenează 
voluntar și echipa de fotbal a Monetăriei. In clișeu: aspect de la 
trenamente.

vității sportive sînt astăzi infinit mai 
prielnice decît în trecut, deși în unele 
întreprinderi ca „Filimon Sîrbu", 
Imprimeriile C.F.R., Monetăria, și 
Fabrica de timbre pulsează o intensă 
viață sportivă, cartierul, în totalitatea 
lui, nu-și continuă frumoasa tradiție 
sportivă. Care să fie cauzele?
APROAPE ȘI TOTUȘI..- DEPARTE

Ceea ce ne-a izbit, în primul rînd, 
a fost lipsa unei cooperări sportive 
active între întreprinderi situate, cum 
s ar spune, ușă-n ușă. Este adevă
rat că, uneori, echipa de fotbal a 
complexului C.F.R.-Filaret se întîlneș- 
te cu cea a fabricii „Filimon Sîrbu”, 
că șahiștii Monetăriei joacă din tisip 
în timp cu cei de la Fabrica de chi
brituri, că sportivii uzinei „Steaua 
roșie” își amenajează un teren de 
volei în colaborare cu sportivii gării 
Filaret. Sînt unele forme de colabo
rare, îmbucurătoare, desigur, dar nici 
pe departe suficiente. Una din prin
cipalele cauze ale insuficienței aces
tei colaborări, care trebuia să însem 
ne „coloana vertebrală” a activității- 
sportive din cartier, a constituii-o 
rigiditatea vechii forme organizato
rice. Ea a despărțit în mod artificial 
întreprinderile din cartier pe diferite 
asociații sportive și prin comasări 
arbitrare (vezi cazuâ Fabricii de t'm- 
bre). a frînat dezvoltarea tradiției 
sportive a cartierului. Reorganizarea 
mișcării sportive creează condiții pen
tru ieșirea din impas, prin {orme 
multilaterale de colabo-are și ajutor 
reciproc

A FOST ODATĂ UN STADION 
nul vă îjichipuîtțî ca prob'erra 

este.
în

ini-.
cu

pare
re

Să i
tradiției ,spottive a icartierului 
doar o „găselniță" <5e reporteri 
căutare de subiect. Ea stă ..la 
mă” fiecăruia dintre sportivii 
care am stat de vorbă. Și ne 
rău că spat’til nu ne re-m:te să

unul din an

îndreaptă 
mă către 
taimosul 
odinioară.

ou nosta'gie 
terenul din

..Stadion
Situat

mai 
str.

Muncitoresc" de 
ia o încruc'șare

cu sea- 
Veseliei,

Nu știți unde
Este, oare, vreo legătură între 

„eroul" lui Mălineanti și popasul pe 
care l-am făcut deunăzi la Atelierele 
C.F.R. „Grivița Roșie"? Mărturisim că 
da. In căutarea lui „Marinică codașul" 
am pornit noi în dimineața aceea 
nestatornică de sfîrșit de martie. Ne 
gîndeam că dacă îl vom găsi pe 
„Marinică" printre sportivii acestui 
mare complex să vă spunem (bine
înțeles nu pe ... note) povestea lui, 
așa spre luare aminte pentru alții care 
nu se află chiar printre fruntașii în 
producție. ★

Oricare reporter știe „cîte cevia" 
despre subiectul pe care urmează 
să-1 trateze. Noi aveam un singur 
„fix": echipa de rugbi. Atunci cînd la 
o întreprindere atît de mare există 
o singură echipă divizionară,
poate ca jucătorii să nu fie mai răs- 
fățați și mai ... menajați (ne gîn
deam noi). Cu siguranță, „Marinică" 
ne va întîmpîna, poate, de Ia primul 
contact cu maeștrii balonului oval.

Dar, o primă ... decepție! Munci
torii vorbesc cu toată dragostea și 
căldura despre hărnicia în producție 
a rugbiștiîor. La „placajul" nostru 
am primit un răspuns prompt: VIO
REL MORARI), inginer, fruntaș în 
producție, GH. ȘERB AN, inginer la 

tcazangțrie, fxuntaș m prqduc.țjg. și 
inovat®, LICA COTTER. inginer- 
maistru Ta SCL "Locomotiva.’ V.IS/AF 
MLAD1N, inginer la serviciul tehnic, 

■ MIRCF.A RUSU, inginer stagiar, 
TRAIAN PICU. funcționar la contro
lul tehnic, DORU PAVEL.

nu se

O propunere demnă de studiat
Locuiesc în Petroșani de mai bine 

de zece ani și sînt născut și crescut 
pe malul Mureșului în a cărui apă 
mi-a plăcut deseori să mă scald.

Din păcate, la Petroșani—oraș cu 
o vie activitate polisportivă — înotul 
o duce tare prost.

Cel mai apropiat ștrand ’este cel 
de la Petrila. Dar, distanța pînă a- 
oolo și apa prea rece fac ca marea 
majoritate a celor care ar dori să-și 
petreacă timpul Lber înotînd, să re
nunțe la această Îndeletnicire sănă
toasă.

In legătură cu rezolvarea acestei 
lacune, fac următoarea propunere:

Intre depoul C.F.R., uzina electrică 
și șoseaua Petroșani-Simeria s-a creat, 
prin construirea liniei ferate de le
gătură Petrila-Triaj Petroșani, un 
triunghi cu o suprafață de peste 3

Inițial, acest teren a fost 
amenajării unui depozit de

hectare.
destinat
lemne pentru mină. Apoi, din diferite 
motive tehnice, survenite pe parcur
sul vremii, proiectul a fost abandonat.
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iar astăzi terenul a rămas fără nici 
o utilizare.

După părerea mea aci s-ar putea 
amenaja un ștrand cu bazin desco
perit, iar alături de acesta un altul 
acoperit și în jurul lui terenuri de 
volei, baschet, spații verzi etc. Cu

alte cuvinte, 
frumos parc: sportiv. Terenul prezintă 
și avantajul că se află în imediata 
apropiere a uzinelor electrice, care 
trimit în riu, în permanență, impor
tante cantități de apă caldă cu cali
tăți superioare celei din rîu, întrucît 
este decantată în prealabil.

La un asemenea parc sportiv se 
gîndeșc mai de mult toți iubitorii 
sportului din localitate și în special 
cei ai natației. Dar, deși ei fi-au ex
primat în repetate rînduri o asemenea 
dorință intervenind la comitetul ra
ional U.C.F.S., totul a rămas, pînă 
acum, doar un simplu și frumos dezi
derat al petroșenenilor.

Fără îndoială, realizarea lui ar da 
ființă unei baze sportive cu care gos
podarii orașului s-ar putea mîndri, pe 
bună 
volta 
țiuni.

de drumuri între toate întreprin
derile din partea locului, acest sta
dion devenise centrul de întîlnire al natele oficiate, ci MASEI de membd 
sportivilor și suporterilor cartierului, 
în ultima vreme însă, diverse tri
bulații birocrațice au scos stadionul 
de sub tutela fabricii „Filimon Sîr- 
bu”, care îl transformase într-o bază 
sportivă model, atribuindu-1 unor co
lective care își aveau sediul în cu 
totul alte părți ale orașului. In 
schimb, sportivii din întreprinderile 
oartierului căpătaseră acces la baze 
sportive situate în.-. Giulești, Belve
dere, dr. Staicovicî. Trecut prin dife
rite nuini, stadionul a ajuns în stare 
de paragină și, practic, inutilizabil. * 
Colectivul fabricii „Filimon Sîrbu" 
face eforturi pentru a reintra în po
sesia lui și socotim că soluția aceas
ta este cea mai potrivită pentru a 
readuce stadionul în patrimomul spor
tivilor din cartier

CAI SPRE VIITOARE SUCCESE
Firește, redarea stadionului în folo

sința celor peste 2500 de membri ai 
U.C.F.S. și a miilor de tineri locui
tori ai cartierului Filaret ar repre
zenta un pas înainte spre reînnoda- 
rea firului rupt al tradiției. Să fie 
aceasta însă singura modalitate? Nu. 
La temelia acestei acțiuni trebuie 
să stea, în primul rînd, colaborarea 
între colectivele sportive ale între

ai U.C.F.S. și de tineret din cart er. 
Meciurile de 
rapidă către redeșteptarea tradiție*  
sportive. De aci și pînă la colabora
rea în amenajarea unor baze sportive 
comune nu va mai fi decît un pas; 
Iar dacă colectivele care acum plă
tesc mii de le- chirie pentru a'trena- 
mentele tiner singure echipe de po
pice Ia baza sportivă a colectivului 
„Victoriei socialiste*  și-ar uni efor
turile pentru a construi o rorieărW 
modernă cu mai multe piste. — «P 
ventual fn incinta .stadionului din str; 
Veseliei — economia ar fi ccnsiiP 
tentă, iar numărul popicari'or ar 
crește simțitor. Nu trebu’e scara’, â 
din vedere nici posibilitatea angajări»» 
în comun a unui tehn’c'an ca-e să 
șe ocupe de irit-cducerea si ext’nde- 
rea g'mnas*ic :i de product’" în înP 
treprinderile din cartier- Această 
colaborare multilaterală ar cea con
diții pentru o „renașteri” sportivă 
a cartierului F laret, pent-u «nfrena^ 
rea în masă a 1 mere tul ui din cartier 
în viața sportivă, singura bază szri 
lidă a viitoarelor performanțe.

„o’dboys" ar fi o cal»

M. GODEANU 
V. ARNAUTU

s-a ascuns „MARINICA" ?
secția a 5-a, C. ROTARU, calculator, 
AL. STANCIU, strungar la vitezo- 
metru, D. GHERASIM, tehnician la 
secția a 4-a mecanică, ,W. VUSEK. 
electrician la vagoane, fruntaș în 
producție, N. MILEA, sudor la secția 
a 3-a cazangerie, fruntaș în produc
ție...

Nu-i nimici II găsim noi pînă la 
urmă pe năstrușnicul .Marinică". Și, 
făcînd apel la cunoștințele noastre 
printre sportivii atelierelor, ne-am 
continuat incursiunea. Dar tov. ION 
GHEORGHE, președintele c dectivu- 

liii sportiv nu pare impresionat de 
perseverența

— Cum, rt'ci prin secția de schi, 
de exemplu, 
„Marinică"?
să zicem — despre 
TRU HURDUBAIA?

Din nou a trebuit 
bagajul. DUMITRU

noastră.

nu s-a 
Ce ne

aciuit . vreun 
puteti spune — 
schiorul DU Ml-

să ne facem...
..............................'HURDUBAIA 

este un cunoscut electrician la între
ținere, fruntaș . în producție, așa cum

• ••

sportivi ceidem ce părere au despre
care răspund de munca lor profesio
nală. Dar, încearcă să vorbești cu 
maistrul de la instalații electrice va
goane, cu cel de 1a turnătorie breaz, 
cu șeful secției 4 mecanică, cu șeful 
serviciului de planificare sau cu ori
care alt maistru sau șef de secție

„Pe la noi nu mai găsiți, tovarăși, 
nici un „Marinică” — îți spun ei. 
A dispărut. Cine știe unde s-o fi as
cuns prin altă parte I

Poftim 1 „MariniCă*  a dispărut. Nu 
l-am găsit nifci la gazeta satirici, 
nici la gazeta centrală a atelierelor 
(ba am găsit mulți sportivi cviden- 
tiați pentru munca profesiona’ă: GH. 
ȘERBAN, D. HURDUBAIA. A 
DULESCU)...

Am păstrat pentru finalul discuției 
o întrebare care urma să o adresăm 
directorului conducător, al Atelierelor, 
tovarășul DUMITRU Ml RON. Preșe
dintele colectivului sportiv ne a spu*  
însă că și directorul Atelierelor ar«

s-iir putea raiu/a

A,cxa:idru Stajiciu de la C.F.R. Grivița Roșie este și an des 
toime strungar. In fotografie in fața unui strung de mare preciz e pe care- 
mânuiește cu multă tndeminare.

stă bine unui deputat în sfatul popu- 
raional. Și, tot așa am „pățit-o“ 

atunci cînd — pornind pe urmele 
„Marinică“ am poposit în secția 
box: ION BOCEANU, muncitor

dreptate, iar natația s-ar dez- 
aci în ce'e mai hune condi-

IOS1F MAIOȘ—Petroșani

Iar
?i 
lui 
de 
fruntaș în producție, TUDOR DU
MITRU, montator și TUDOR GHE
ORGHE strungar, fruntași în produc
ție.

Ce să mai lungim vorba. N-am 
reușit să-I descoperim pe „Marinică" 
nici printre halterofili, nici printre 
șahiști, nici printra voleibaliști sau 
fotbaliști, în majoritate fruntași în 
producție.

Ce-i de făcut? Reportajul va fi 
prea ... pozitiv. Ah, am găsitr să ve

cuvinte de lauda cu privire la munc 
profesională a sportivilor. O tmpăi 
tășise și în dimineața aceea...

★
Am plecat singur. Fără jsc.rtieti 

lui „Marinică", fără reportajul crit 
pe care intenționam să I propun seen 
tariatului de redacție. Am să spun inși 
Nu l-am găsii pe „Marinică". S 
ascuns. A plecat de la 
„Grivița Roșie". Și o să 
ceste cîteva 
mei nu este 
vița roșie" 
apreciațî și

însemnări. La 
oare o bucurie 
sportivii sînt 
fruntași în

Aieliert 
predau 
arir.a u 
că la „Gi 
muncile

n- nd'icție?

DAN G1RLEȘTEANU



nu

Cunoscuta problemă

denumirii colectivelor
de mult, de această problemă, lucru-Deși ziarul nostru s-a mai ocupat, , _ ___.____

rite continuă să se desfășoare cu unele aspecte negative. Dacă o abordăm 
din nou, o facem cu convingerea că de data aceasta se vor lua măsurile nece
sare pentru a curma răul.

Mai întîi să ne ocupăm de unele neplăceri cauzate ziarului de către acele 
colective, care ne comunică denumirile noi fără a avea în prealabil aproba
rea necesară de la forurile U.C.F.S. Așa s-a întîmplat cu colectivul „Olimpia 
M.I.C.” din București, care deși a adoptat de multă vreme acest nume 
frumos, nici pînă acum (sau mai exact pînă acum două zile) nu s-a îngrijit 
să obțină aprobarea necesară. Fapt care ne-a adus criticile justificate ale 
conducerii U.C.F.S.

Să trecem acum la un alt aspect, acela observat în suita de nume care 
le-a adoptat fostul colectiv „Energia I.S.P." din București. Ziarul a fost 
informat pe cale oficială că noua denumire este „I.C.S.P.C.". Firește, nouă 
ni s-a părut hilară înșiruirea afonă a acestor cinci inițiale, am făcut observa
ția critică necesară, dar am publicat în ziar noua denumire. Ulterior ni s-a 
comunicat că echipa de rugbi (mai ales despre aceasta este vorba) și-a luat 
denumirea „Viforul I.S.P.” Acelora care cunosc întrucîtva trecutul mișcării 
sportive din țara noastră li s-a părut curios acest lucru, deoarece și-au amin
tit de fostul „Viforul Dacia”, clubul sportiv de pe vremuri, care se mindrea 
ai meritul de a fi fost primul club legionarizat. Am presupus însă că comite
tul orășenesc al U.C.F.S. și-a dat asentimentul. Sezisînd lucrurile amintite 
mai înainte forurilor în drept, am aflat cu surprindere că noua denumire nu 
are aprobarea necesară, fapt care ni se pare deosebit de grav. Nu este posibil 
ca activiștii din conducerea acestei echipe să nu cunoască trecutul fascist al 
fostului club „Viforul Dacia”. Și in acest caz este de mirare, firește, cum de 
au putut fi de acord ca echipa să ia numele amintit. Dacă „nașii" in cauză 
au o anumită predilecție pentru... fenomenele naturii, ar fi putut lua, de pildă, 
denumiri ca: Zefirul, Zorile, Aurora, Luceafărul, Fulgerul, Steaua și multe 
altele care se găsesc fără nici o greutate. Dar, pînă la urină a fost schimbată 
șl denumirea de „Viforul I.S.P." cu aceea de „Geotehnica I.S.P.". Să sperăm 
din toată inima că măcar acum „nașii" au fost bine inspirați și că au apro
barea necesară.

fn legătură cu problema generală a denumirilor, credem că este bine 
să dăm câteva exemple. Avem în față un tabel cu noile denumiri ale colecti
velor sportive din orașul Ploești. Intre cele 53 de nume găsim unele foarte 
frumoase ca: Aurul Negru, Avîntul Carpați, Fulgerul, Gloria, Victoria, Vo
ința, Unirea, Zefirul. Sînt altele legate de specificul muncii: Petrolul, Loco
motiva, Motorul etc. Sînt însă unele care, deși legate de acest specific, nu 
pot fi apreciate ca potrivite. De pildă : Cablul, Centrofarm, Proiectul sau... 
Tîmplarut energic. Dar ce să mai spunem de ideea sportivilor de la „Feroe- 
mail" care n-au găsit alt nume mai bun pentru colectivul lor decît acela 
de (sic I) „Turnătorul”. Aslfel de denumiri, poate fără dublu sens, dar in 
orice caz fără a avea ceva comun cu sportul și-au mai luat și alte colective 
ca: Ulei, Timbre, Gospodării, Refractarul (luat de o fabrică de cărămizi, 
firește) sau Gaz Metan.

Am dat aceste exemple pentru a arăta cît de actuală mai este problema 
de care ne ocupăm. Unele denumiri frumoase le-am amintit mai sus. Se nvai pot 
găsi altele ca nume de ape, de munți, ș.a. Este nevoie numai de puțină stră
duință și imaginație și totul poate fi rezolvat.

Ț1CU SJ.M1OX

Reîncepe campionatul feminin de handbal
• Vor fl avantajate echipele partl cipante la competițiile de handbal

Am ținut ca această scurtă prezen
tare a reluării campionatului feminin 
de handbal categoria A să fie 
ceva deosebită față de cele din 
ani. Și atunci am apelat la unul 
antrenorii echipelor participante.

cu 
alți 
din 
so-

AURORA h’lCULESCU
(I.C.F. București)

licitîndu-1 să-și spună părerea In 
privința acestui eveniment Alegerea 
noastră s-a oprit asupra lui Gabriel 
Zugrăvescu, antrenorul formației 
Olimpia M.I.C. clasată pe primul loc.

După o lungă discuție, a cărei re
latare integrală ar necesita un spațiu 
prea mare, am reținut o serie de In
teresante observații făcute de Gabriel 
Zugrăvescu în legătură cu pregătirea 
formațiilor și cu primele jocuri. In
terlocutorul nostru este de părere că 
va fi important de urmărit, dacă 
echipele care au avut o lungă acti
vitate în handbalul de sală, trecînd 
după o scurtă pauză la pregătirea se
zonului în aer liber, se vor prezenta 
mai bine decît cele care de la înche
ierea activității în aer liber, în toam
na trecută, au luat vacanță pînă la 
reluarea antrenamentelor. Bazîndu-se 
pe experimentul făcut chiar cu echipa 
iui, antrenorul Zugrăvescu este de 
părere că avantajate vor fi echipele 
care au participat la întrecerile de 
handbal în 7.

In linii generale, antrenorul Zugră
vescu a fost de acord cu cele afir
mate de noi și anume că ritmul 
gătirilor s-a intensificat abia In 
tima vreme. El consideră timpul 
favorabil drept principala cauză, 
speră că majoritatea formațiilor 
reveni în forma cea mai bună pe

tn 7 ? • Mîine, derbiul codașelor 

sură ce campionatul va înainta.
Și acum cîteva cuvinte despre- 

jocurile de mîine. Dintre ele se debu
șează doar întîlnirea de la Reșița 
(Metalul Reșița—Gloria Sighișoara),
un veritabil derbi al 
rest, jocuri mai puțin

codașelor, 
echilibrate.

In

Iată clasamentul:

1. Olimpia M.I.C. 11 io i o si.-is a
2. Fl. roșie Sibiu 11 911 63:25 1»
3. Steagul Roșu Buc. 11 902 66:33 11
4. I.L.E.F.O.R. Tg. Mureș 11 704 42:34 14
5. Știința Timișoara 11 4 4 3 31:23 12
6. Energie Coli ea 11 3 3 5 36:4il •
7. Record Mediaș 11 326 33:50 •
8. Progr. Or. Stalin 11 236 39:52 T
9. Metalul Mija 11 236 11:46 T

IO. I.C.F. București 11 2 2 7 38:46 •
11. Gloria Sighișoara 11 227 20:42 •
12. Metalul Reșița 1.1 137 23:53 B

Saptâmîna Mondiala 
a Tineretului
(Urmare din pag. 1)

UN FINIȘ SPECTACULOS 
DE SAH DE LA SINAI A 

»
A ÎNCHEIAT TURNEUL

O luptă sportivă extrem de inte
resantă, cu spectaculoase răsturnări 
de situație — iată prima trăsătură 
generală pe care o discerne spec
tatorul turneului de șah de la Si
naia. încheiat miercuri. Finișul tur
neului a fost caracteristic în acest 
sens și — dacă numele învingătoru
lui final, maestrul Gh. Mititelu, ră- 
mîr.e în atenția generală — nu gre
șim spunînd că eroul ultimelor runde 
a fost însă un alt șahișt timișorean 
care, deși ocupă un loc mai discret 

•n clasament, a contribuit în mod 
lecisiv la stabilirea rezultatului final, 

este vorba de candidatul de maestru 
Caro! Partos. Rezumăm. Runda XII: 
Partos învinge pe Radovici, care este 
„tatonat" de Ciocîltea și Mititelu 
(clasament: Radovici 8 puncte, Cio
cîltea și Mititelu 7 */ 2). Runda XIII: 
Partos pierde la Mititelu, iar Rado
vici Ia Reicher; Ciocîltea cîșfigă la 
Italic (clasament: Mititelu, Ciocîltea 
8 ’/2, Radovici 8). Runda XIV: Par
tos învinge pe Ciocîltea, astfel că 
Mititelu (remiză cu Reicher) trece în 
frunte (clasament: Mititelu 9, Cio
cîltea. Radovici, Ghifescu 8 l/a). Run
da XV: Mititelu și Ciocîltea cîștigă 
din nou, distanțîndu-se de restul plu
tonului Funtaș (clasament final : Mi
titelu 10, Ciocîltea 9 */»,  Ghițescu, 
Radovici, Szabo 9 etc.).

Dacă mai adăugăm amănuntul că 
aceste rezultate tehnice au fost obți
nute printr-un joc de foarte bună ca
litate, avem imaginea rezumativă a 
locului pe care-1 ocupă în sezonul ac-

tual turneul de la Sinaia care în 
multe privințe poate fi considerat un 
succes. Intr-adevăr acest concurs, care 
trebuia să fie o probă-test a actua
lelor posibilități ale șahiștilor noștri 
fruntași — o adevărată reeditare a 
finalei campionatului republican — 
și-a atins din plin scopul. Care este 
explicația acestui succes? Vom încer
ca s-o sistematizăm. In cîteva rîn- 
duri:

a) Miza concursului. Constituind o 
probă de verificare înaintea întîlni- 
rilor internaționale din 
turneul de la 
participanți să 
maximum.

b) Caracterul 
o serie întreagă 
titelu, Ciocîltea, 
ferea posibilitatea

acest an,
Sinaia a obligat pe 
se întrebuințeze la

de revanșă. Pentru 
de participanți (Mi- 
Reicher) turneul o- 
i unei reabilitări 

după rezultatele neconcludente din 
finală. Pentru alții (Ghifescu, Szabo, 
Pavlov etc.) el trebuia sa însemne 
o confirmare de formă.

c) Programul. Numărul mai scurt 
de runde (15) ș-a dovedit salutar 
pentru valoarea tehnică a partidelor, 
demonstrînd încă o dată • dezavanta
jele turneelor „maraton”...

d) Cadrul. Desfășurat 
excelente, turneul de la 
nune un model desăvîrșit 
zare și arată din nou că 
unui concurs poate fi decisivă pen
tru calitatea șahului practicat.

RADU VOIA 
V. ZBARCEA 
corespondent

în condiții 
Sinaia ra
de organi- 

ambianța

pre- 
ul- 
ne- 
dar 
vor 
mă-

Dinamo Moscova- Dinamo București, 
Rominia - Iugoslavia și campionatele 

internaționale ale R.P.R....
.verificări ale gimnaștilor noștri in vederea apropiatelor

campionate
Echipele de gimnastică Dinamo 

București susțin astăzi și mîine o 
nouă Confruntare internafonali. De 
•ceasta dată la Moscova, în compa
nia reprezentativei Dinamo din ca
pitala Uniunii Sovietice. Se pare că 
gazdele, urmărind să verifice o se- 1 
ție de gimnaști fruntași în vederea 
apropiatelor campionate mondiale, 
preconizează să prezinte reprezenta
tivele Dinamo-U.R.S.S. și să întoc
mească clasamentul pe echipe prin 
rezultatele tuturor celor 8 concurenți 
ai fiecărei formații

întîlnirea se va desfășura, afît 
la băieți cit și Ia fete, cu exerciții 
Tnpuse și liber alese, exact după 
tormifa campionatelor mondiale pe 
care le va găzdui tot Moscova în 
luna iulie. Desigur, că reprezentanții 
noștri nu au șanse In această dispută. 
La fete aliniem o echipă alc’tu'tă 
din elemente tinere, iar la băieți în- 
tfînim un adversar redutabil care

mondiale
■ în multe cazuri — o compoziție țle. 
' iinitivă. La băieți, subliniem cu sa
tisfacție îmbunătățirea execuțiilor la 
cil, aparatul cu care ne-am prezbn-

• tat .dei .rrai slab în nieciuițde la 
Zagreb. In schimb, la inele, unde 

' se resimte acut lipsa de forță,- pre
gătirea nu este corespunzătoare. ' I T

AZI, UN NOU EXAMEN 
AL PROFESORILOR 

DE EDUCAȚIE FIZICA 
Peste 100 de elevi gimnaști, ju

niori categoria 1 și a Il-a, grupați 
în șapte echipe de fete și șase de 
băieți, vor participa astăzi, în sala 
Dinamo începînd de la ora 16, în- 

cu exercițiiletr-un mare concurs
nr. 1 din programul de clasificare. 
Disputa acestor tineri reprezintă un 
nou examen pe care-1 dau profesorii 
de educație fizică care se ocupă de 
gimnastică în școlile din Canita’ă

R. I.

chet 
unul 
cite
6 institute din oraș. 150 studenți an 
fost prezenți Ia primul concurs da 
atletism în aer liber ce a avut loa 
tot cu prilejul Săptămînii Mondiale 
a Tineretului. Cu acest prilej au fost 
înregistrate cîteva performanțe de va
loare: 15,23 m. la greutate (Crețu 
Inst. Politehnic), 6,50 m. la lungime 
(Pocovschi lnst. Bolyiay) și 1,80 m. 
înălțime (Cornel Porumb lnst. Po
litehnic). Au mai fost organizate con
cursuri de tir și o ștafetă în stea. 
(Emil Bocoș-corespondent).

...TC1. mureș...
In Sala Școlii medii de băieți nr.

2 s-a desfășurat un interesant con
curs de gimnastică tip G.M.A., ai căruț 
cîștigători au fost, la băieți, elevii 
Școlii profesionale de construcții, iar 
la fete, Școala medie nr. 4. Sala Șco
lii ^medii nr. 1 a găzduit un cuplaj 
de volei. In deschidere, echipa Școlii 
medii de băieți nr. 1 a învins for
mația Școlii profesionale mecanice 
.Enczel Mauriciu" cu 3—2. Același 
scor, a țost realizat și df echipa Di
namo Tg. Mureș tn dauna formației 
Locomotiva Tg. Mureș. (Virgil Foilor: 
corespondent,

jORAȘUl SfALIN...
Duminică în Orașul Stalin și în Pos

tăvar vor avea loc numeroase concursuri 
organizate cu prilejul Săptăininii 
Mondiale a Tineretului. Pe Stadionul 
Tineretului'se vor desfășura întreceri 
de atletism, — sprint și demi fond— 
pentru toate categoriile, iar în Pos
tăvar concursuri de schi pentru copB 
la care vor lua parte centrele de 
copii din Predeal, Bușteni, Sinaia și 
Orașul Stalin. In sala Școlii Pro
fesionale de la „Strungul" vor avea 
loc concursurile de tenis de masă 
pentru juniori.

— masculin și feminin — ți 
de volei la care au participat 

6 echipe, reprezentante ale celor

AL. DINCA

oornește ca mare favorit. Totuși, 
este așteptată o bună comportare 
din partea reprezentanților noștri 
care vor încerca să obțină un rvul 
tat cit mai echilibrat Scopul prin- 
cinpl al întîlnirii este, șt de o narte 
și de cealaltă, verificare în .yede’ea 
anropiafei confruntări mosrmâ’e-

★
Pentru meciul Rominia—Iugoslavia, 

care se va desfășura în zilele de 
19—20 aprilie în sala Floreasca, 
atît La fete cît și la băieți (revanșa 
meciului de anul trecut de la Za
greb), precum și în vederea campio
natelor internaționale ale tării noas 
tre (26—27 aprilie, sala Floreasca), 
gimnaștii și gimnastele ncastre se 
pregătesc cu înfrigurare. De ctirînd 
au avut loc concursuri de verificare 
cu paticiparea elementelor care in
tră în vederile selecționerilor. La 
fete s-a constatat o pregătire cores- 

(punzătoare la exercițiile impuse, dar 
r exercițiile liber alese nu au încă —

LA CLUJ

Au început campionatele republicane 
de tenis de masă

CLUJ, .2Ș (prin telefon). ^Campionatele republicane de tenis de masă pe 
anul 1958 au început ieri în sala „la-nos Herbak" din localitate. Cei 55 da 
participanți și participante ași vor disputa întîlnirile pe patru mese și — 
după cum se sperii — în fața unui număr record de spectatori.

Vineri dimineața s-au tras la sorți favoriții celor două probe de simplu. 
In întrecerile feminine sorții au decis ca Ella Zeller-Constantinescu, campi
oana actuală, să aibă în același sfert pe Catrinel Folea. In celelalte trei sfer
turi Marta Tompa și Mariana Barasch, Angelica Rozeanu și Maria Gavrilescu. 
Geta Pitică și Maria Golopența sînt principalele favorite. Tabloul întrecerilor 
masculine esie alcătuit din 32 jucători (cu două meciuri preliminarii). Actua
lul campion, Tiberiu llarasztosi, are în același sfert pe OttoBottner, în 
celelalte figurînd, printre alții, Mircea Popescu și Nicu Naumescu. Tona 
Reiter și Matei Gantner, Paul Pesch și Andronache.

După cum se vede, meciul cel mai important va avea loc în sfertul trei 
între Reiter și Gantner, bineînțeles dacă aceștia vor trece de adversarii 
respectivi.

(VIs) Grijii pentru bunul obștesc



ON CUPLAJ RUGBISTIC PROMIȚĂTOR PREZENTAT DE TREI ANTRENORI
In program: C.F.R. Grivița Roșie- Jedinstvo (Iugoslavia) 

și D'namo-Geotehnica l.S.P. (două din neînvinsele campionatului)
O duminică „plmă“ 1 Astfel pot 

caracteriza rugbiștii ziua de mîine, 
cmd în ai ara obișnuitelor partide de 
campionat, ei vor putea asista la un 
Miteresant cuplaj în care evoluează 
trei dintre cele mai iubite formații 
de rugbi din țară: C.F.R. GRIV1ȚA 
ROȘIE, DINAMO și GEOTEHNICA 
LS.P., toate neînvinse în acest an. 
Alături de ele, va fi prezentă cam
pioana Iugoslaviei prietenă, JEDINS- 
TVO din pancevo, oare prezintă în 
plus avantajul ineditului.

In locul obișnuitei avancronici, 
vom da, de data aceasta, cuvîntul 
antrenorilor celor trei echipe romî- 
nești spre a ne prezenta ei înșiși 
jocuri'e de mîine.

Are cuvîntul CORNEL MUNTEA- 
NU. antrenorul actualului lider, 
GEOTEHNICA l.S.P : „Dacă ne-am 
afla undeva, la periferia cJasamen- 
tului. poate că meciul nostru Cu Di
namo. n-ar suscita atîta interes. 
N-ar reprezenta docit o chestiune de 
tradiție. Cum însă in prezent, ne 
aflăm pe primul loc in clasament, e 
ți firesc să avem dorința de a ne 
menține fruntași pînă la sfîrșitul cam
pionatului, Acest lucru depinde în 
mare măsură de rezultatul meciului 
cu Dinamo. In mod practic, victoria

CORNEL MG NT E AN U

este greu de realizat tatrucit: Di
namo s-a dovedit o echipă care știe 
să lupte, în special în întîlniriJe- 
cheie; adversara noastră de mîine 
cotată drept una din cele mai 
stante echipe ale campionatului: 
plus, pentru dînamoviști există 
atuul că beneficiază de formația 
completă. Pentru noi, principalul han
dicap il constituie unele indisponibi
lități — este vorba de Gabrilescu. 
C. Vasile și probabil Luscal".

Mai puțin rezervat, antrenorul di- 
namoviștilor, ANTON GROMAN, ne-a 
declarat : „Ne-am pregătit stimulați 
de o mare perspectivă aceea de a 
trece în fruntea clasamentului. De 
aceea, ne vom disputa cu multă 
dirzenie șansele, căutînd ca această 
perspectivă să devină o... realitate. 
Deoarece Geotehnica, la rindul ei, 
nutrește aceleași speranțe, meciul se 
anunță extrem de disputat Antici
pez o luptă pasionantă- Succesul va 
tf de partea acelei echipe care va 
dovedi mai mult calm, și o perfectă 
funcționare a 
Mă refer în 
dintre linia a 
superioritatea 
spune cuvintul) cu linia de atac. Rit
mul de joc va fi cit mai rapid. 
Spectatorilor le promitem reeditarea 
partidei din toamna trecută, mai ales 
sub aspectul calității (n.r. atunci 
Dinamo a învins l.S.P. ca 11—9. 
după ce fusese condusă la pauză cu 
0—6! Este ceea ce Groman ar vrea 
să se reediteze). Promitem că nu 
vom închide jocul, dînd drumul ba- 
loanelor cu orice risc I convinși fiind 
că rugbiul nu va avea decît de cîș- 
tigat".

Și acum cuvîntuil unui „neutru*  în 
această dispută, dar direct interesat 
în partida cu rugbiștii iugoslavi, 
GH. PIRCALABESCU: „Ce aș 
putea spune despre o echipă pe care 
n-am văzut-o jucind niciodată?...

este
con

tai

•Z

ANTON GROMAN

Mai multă atenție, tovarăși crainici reporteri!1

I

pachetului de înaintași, 
special, la colaborarea 
treia (și aici cred că 
noastră își va putea

Anul trecut, cu prilejul turneului în
treprins în Franța (n.n este vorba 
de turneul unei selecționate sindioale 
din care a făcut parte și G. Pîrcălă- 
bescu), am vizitat și orașul Toulouse, 
unde jucaseră rugbiștii 
După opiniile celor care 
evoluînd, rezultă că ei 
accent pe rapiditate în
sînt posesorii unei condiții fizice ex
celente. Sînt încredințat că jocul e- 
chipei noastre in compania rugbiș- 
tilor din țara vecină și prietenă, va 
oferi spectatorilor 
vantă".

iugoslavi, 
i-au văzut 
pun mare 
acțiuni, că

Spre satisfacția radioascultâto- 
rilor, transmisiile directe de la 
competițiile sportive au devenit mai 
numeroase. Pentru acest lucru Co
mitetul de Radio merită felicitări. 
Nu aceleași aprecieri pozitive se 
pot face cu privire la calitatea re
portajului sportiv. Dar, analiza a- 
cestuia o vom face altă dată. As
tăzi ne referim doar la calitatea 
reportajului prestat de crainicii D. 
Tănăsescu și I. Mureșanu, 
zia televizării primelor 
de box din cadrul 
avut loc joi seara în
ca.

Firește, ideea este 
ducerea Televiziunii 
țări pentru cuprinderea și a ga
lelor de îox în programul de trans

misii directe de la competițiile 
sportive. Felicitări călduroase me
rită de asemenea operatorii, care 
au reușit să prindă foarte bine 
fazele care se succedau cti repe
ziciune pe ring. In ce privește 
însă textili care a însoțit imaginea, 
aprecierile sînt cu totul altele. 
Cei doi crainici reporteri au depus 
probabil toate străduințele, dar, 
trebuie să le-o spunem deschis, au 
reușit foarte puțin. Chiar dacă 
trecem cu vederea greșelile de ex
primare ca : arbitru de centru sau 
de margine în loc de arbitru de 
ring sau cronometror (D. Tănăses-

galei 
sala

cu oca- 
întîlniri 
care a 

Floreas-

și con-

o partidă capti-

CUPLAJULUI

bună 
merită felici-

cu) ; Constantin Mîndreanu in loc 
de Nicolae Mîndreanu (I. Mure- 
șanu) ; confundarea repetată a 
boxerilor în ring etc. etc. totuși 
nu se poate admite ca textul să 
rămînă permanent atît de departe 
în urma fazelor, încît atunci cînd 
unul dintre boxeri este în ofensi
vă, crainicul să anunțe că celălalt 
a lovit I

De altfel, la competițiile televi
zate, crainicul trebuie să vorbeas
că foatte puțin, doar atît cît este 

absolut necesar, căci telespectatorii 
văd singuri fazele. La box, de pil
dă, crainicii sportivi ar putea ca 
în minutul de pauză dintre reprize 
să comenteze esențialul din repri
za consumată. Lucrul ar fi în 
orice caz mai interesant decît să 
„admirăm*  timp de un minut 
doar cum antrenorul stropește cu 
apă și șterge pe un boxer sau pe 
altul.

In sport ca și în orice alt dome
niu mai larg de activitate, spe
cialiștii „universali*  sînt anevoie 
de găsit. De ce, oare, crede con
ducerea radioului și a televiziunii 
că unii crainici, oricît de falentați 
sînt ei, se pot pricepe chiar la 
toate disciplinele sportive ? In ori
ce caz, dacă sînt folosiți aceiași 
oameni, ei au elementara obliga
ție de a se pregăti temeinic.

Ț. S.

îmbogățirea programului competițional 
Și crearea unei activități Je masă 

...iată scopurile la realizarea cărora contribuie direct 
regulamentele campionatelor de motociclism

Regulamentele disciplinelor sau ale 
concursurilor sportive nu sînt elabo
rate numai pentru a fixa în limite de 
lege spațiile în care pot să graviteze 
problemele de ordin tehnic sau pentru 
a condiționa participarea anumitor ca
tegorii de concurenți, ci și pentru o 
justă orientare (spre un țel dinainte 
propus) a întregii activități din ra
mura sportivă respectivă.

Regulamentul campionatelor 
blicane de viteză, inotocros, regula
ritate și rezistență prevăd ca o con
diție „sine qua non", pentru cei care 
vor să-și apere șansele la aceste în
treceri, participarea la cel puțin trei 
concursuri amicale înaintea luării 
•tarhilui în campionat. Firește, a- 
ceastă prevedere obligă, pe de o par
te. pe alergători să evolueze în ca
drul a cît mai multe competiții (și 
în felul acesta fiecare să-și asigure o 
pregăt re tehnică, tactică și fizică din 
ce în ce mai bună), iar pe de altă 
parte colectivele sportive să organizeze 
concursuri, umplînd astfel golurile 
ivite în calendarul competițional ofi
cia’.

O a dona dovadă a grijii deosebite 
eu care federația de specialitate a 
elaborat regulamentele este și aceea 
pe care ne-o oferă regulamentul cam
pionatului republican de viteză pe 
circuit. Incepînd din acest an la în
trecerile republicane oficiale concu- 
renții vor alerga numai pe mașini de 
serie, adică pe motocicletele care se 
vînd tuturor în comerț, cu obligația 
expresă de a nu aduce modificări a- 
eestor mașini. Scopul actualei formu
lări a regulamentului este lesne de 
tM"! : asigurarea unei largi partici
pări la campionatele 
prin aceasta crearea 
masă In motociclism. 
puțin timp se pare tă 
se va practica acest 
Federația Internațională de Motoci- 
elism se orientează tocmai spre o ast
fel de condiționare a participării con- 
curenților în competițiile oficiale.

După părerea noastră această regle
mentare — deși bună — Ia noi, este 
forțată. Trecerea dintr-o dată de la 
un campionat pe mașini speciale la 
unul pe mașini de serie ar putea 
crea unele inconveniente. Era poate 
mai nimerită o formă tranzitorie în

repu-

republicane și 
unei baze de 

De altfel, peste 
în toată lumea 

sistem deoarece
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care mașinile speciale din două-trei 
categorii, unde avem încă motociclete 
suficiente, să-și dispute titlurile de 
campioni anul acesta, iar pentru ma
șinile de serie să se organizeze con
cursuri republicane. După un an de 
experiență s-ar fi putut trece la actua
la formă de desfășurare a campionatu
lui. Dar și așa — mai bruscă — mă
sura este totuși binevenită.

M. NAUM

PROGRAMUL
DE DUMINICA

Teren Dinamo, ora 10: Dinamo
— Geotehnica l.S.P.; ora 11,30: 
C.F.R. Grivița Roșie — Jedinstvo 
(Iugoslavia).

Formații: DINAMO: Alexandres- 
cu — Barbu, Ilie, Ghiondea, Dia- 
conescu — Vantropa, lonescu — 
Zlătoianu, Graur, Rusu (Florescu)
— Dorutiu, Mazilu — Aldea, lor- 
dăchescui Sebe. GEOTEHNICA 
l.S.P.: Bărăscu — Teodorescu, S. 
Niculescu, Nistor, Sava — Luscal 
(Dudu), Mateescu — P. Nicules
cu, Mehedinți, Antimoianu — Sto- 
ian, Posmoșanu — A. Niculescu, 
Mairotache, Rădulescu. C.F.R. GRI
VIȚA ROȘIE: Buda—Bostan, Oble 
menco, Wusek, Ghica (Rotaru) — 
Gherasim, Stănescu — Picu, Rusu, 
Moraru — Mladin, Stoenescu — 
Coter, Soculesou, Șechan (Pircă- 
lăbescu). JEDINSTVO: (formația 
va fi alcătuită din următorul lot): 
Belie, Dragalic, Hallupa, Janos, 
Jasimov, Lazic, Marmzic, Mor
gan, Miliutinovic, Novacof, Oslaj- 
nah, Petrogan, Ștefanov, Stasko- 
vic, Jurbanovic, Sujika, Vukcevic, 
Zkekic, Stetin.

Citiți programul complet 
partidelor de rugbi de mîine 
rubrica „Unde mergem".

Mîine

al 
la

Nu pot fi organizate concursuri de atletism 
si in afara calendarului oficial?*

Mult sa mai lasă așteptată primă
vara lui 19581

Atleții sînt primii îndreptățiți să 
facă o „reclamație" naturii pentru că 
le refuză cu atîta încăpățînare pri
lejul de a putea lucra in aer liber, 
în cele mai bune condițiuni. Vrînd 
nevrînd atleții bucureșteni s-au vă
zut însă în situația ca de câteva zi
le să-și ia rămas bun de la sala 
Floreasca II, asaltată parcă în acest 
an mai mult ca orieînd. Gazda a- 
tîtor antrenamente și Concursuri atle
tice, e de acum intrată pe mîirrile 
unor iscusiți „machiori*,  care-i schim
bă înfățișarea, făcînd-o aptă pentru 
» adăposti o parte din întrecerile 
Criteriului mondial de scrimă.

In timp ce la noi atleții sînt „con- 
strînși*,  printr-un incident, să trea
că cu toate torțele la pregătirea 
aer liber, din alte țări europene
și început să sosească rezultate pe 
care cu greu le poți bănui că 
fost realizate în luna martie. Acest 
zei nu este eîtuși de puțin întîmplă- 
tor, stntem doar în anul celei de a 
Vl-a ediții a campionatelor europene 
și pozițiile de frunte trebuie cu
cerite de timpuriu.

Nu slutem adepții concursurilor a 
tletiee organizate de dragul concursu-

în 
au

au

ULTIMUL ACT AL CAMPIONATELOR 
CATEGORIEI A DE BASCHET

Etapele finale vor stabili: 1. campioana feminina 
și 2. ultimele două clasate în campionatul masculin
Mîine seară cortina va cădea după primul și cel mai importer^ 
al activității compete ționale baschet: campionatul catego-

A. Două decizii importante vor fi stabilăte cu acest prilej: 1. ci- 
va fi campioana feminină; 2. cine va ocupa ultimele două locuri

act 
riei 
ne 
în campionatul masculin. Pentru celelalte două întrebări (campioana 
masculină și ultimele clasate in întrecerea feminină) au dat răs
puns etapele precedente. Adică: 1. campioana masculină: CCA și 2. 
ultimele clasate (în ordine)

Să vedem care sînt datele 
două probleme în suspensie :

Pentru stabilirea campioanei
nine. In momentul de față situația în 
fruntea clasamentului este următoa
rea :

Știinfa ICF și Știința Cluj, 
celor.
femL

21-5-0-16-1195:1378
21-5-0.16-1187:1411
21-5-0-16-1088:1564

31
31
31

1. Constructorul
București

2. CFR Buc.
3. Olimpia MIC

17-15-1-1-1029:616
17-14-1-2-1029:743
17-14.1-2-1031:811

48
46
46

Mîine, Constructorul joacă cu CFR, 
iar Olimpia la Orașul Stalin cu Voin
ța. Ce se poate îhtîmpla? In cazul 
victoriei Constructorului lucrurile sînt 
clare. Această echipă cîștigă campio. 
natul. In situația în care învinge CFR, 
se poate ivi o complicație numai în 
cazul cînd această victorie va fi ob
ținută la mai mult de 17 puncte. 
Numai atunci raportul coșaverajtilui 
direct, care decide în cazul unei ega
lități de puncte, ya devenj favorabil

feroviarelor și le va aduce tricourile 
de campioane. Ceea ce nu este 
desigur — imposibil dar apare 
destul de dificil. Din discuțiile 
care le-am avut zilele 
trenorul echipei CFR, 
rencz, am înțeles că 
sînt decise să facă 
răsturna handicapul de 0-17 cu care 
pornesc. Dar, la rîndu-le, baschetbalis
tele de la Constructorul nu sînt de 
loc... dispuse să cedeze acest avan
taj și și-au pus în gînd să rezolve 
întreaga problemă a titlului de cam
pioane fără să mai fie 
tervenția calculatorilor: 
victorie.

Cui vor ti... atribuite 
locuri în campionatul masculin? Răs
punsul îl vom avea tot mâine de la 
Iași și Cluj. La ora actuală situația 
celor trei „pretendente" la aceste 
două nedorite locuri este următoa. 
rea:

ca 
pe 

an- 
Fe- 
lui

trecute cu
Sigismund 
jucătoarele 

totul pentru a

nevoie de in- 
adică printr-o

ultimele două

10. St. r. Or. St
11. Constr. Cluj
12. Voința Iași

Două dintre
zolva direct rivalitatea: Voința lași 
și Steagul roșu care se întîlnesc la 
lași. Constructorul Cluj primește vi
zita MIG-ului. Fiecare formație are 
nevoie de victorie. Dar sînt numai 
două meciuri și deci nu pot exista ' 
decît două învingătoare. Se înțe
lege deci oiță ardoare și pasiune vor 
fi cheltuite în meciurile de la lași și 
Cluj. Federația a delegat acolo pe 
unii dintre cei mai valoroși arbitri. 
Vor fi prezenți și delegați ai forului 
central. Este însă necesar ca organele 
locale să acorde toată atenția măsu
rilor organizatorice, astfel ca parti
dele să se desfășoare în optime condiții 
și intr-adevăr echipele cele mai valoroa
se să învingă. In situația în care se 
vor înregistra cazuri de indisciplină 
sau de dezordine, federația are dato
ria să ia cele mai drastice sancțiuni. 
Avertismentul privește în mod spe
cial organizarea meciului de la Cluj 
unde săptămîna trecută s-au înre
gistrat acte de indisciplină și chiar de 
huliganism, actualmente în cerceta
rea biroului federal. Ne exprimăm 
convingerea că sportivii din Iași și 
Cluj vor ști să păstreze renu- 
mele sportiv al orașelor lor.

concurente își vor re-

rdor, în condiții atmosferice impro
prii, totuși este clar că și la 
pot fi programate, 
pentru aruncători, 
racter de control, 
curiozitate de a ști 
aceste zile Nicolae 
stantin Spiridon. Constantin Dumi
tru, Virgil Manolescu, Eugen Vîlsan, 
Lia Manoliu, Melania Silaghi, Nicu- 
lina Barbu, Parasch.va Lucaci. Ale
xandru Bizim,, Maria Diți, Aneliee 
Reimesch, Dumitru Zamfir etc., ei 
necesitatea de a se as'gura întreceri 
ți acestor atleți, care în majoritate 
nu au avut pînă acum nici un fel de 
activitate competițio îalâ de la sfîrși
tul sezonului trecut

Acesta este doar unul din aspecte
le pe oare le ridică problema atît 
de vastă a competițiilor pentru atleți 
Cu riscul ca observațiile noastre 
să pară premature, ne vom aminti 
totuși că anul trecut a fost o perioa
dă de aproape 6 săptămîni, de la 
sfîrșitul lunij iunie pînă la mijlocul 
lui august cînd, exceptînd pe cei 
cîțiva atleți care au concurat la 
Jocurile de la Moscova, toți atleții 
noștri fruntași n-au beneficiat nici 
măcar de un singur ' concurs 1 Și 
asta se întîmpla in plin sezon! lata 
un lucru pe care nu l-am dori re
petat în acest an. Structura diferită 
a calendarului internațional poate fi 
o garanție în acest sens, dar na 
trebuie să ne bizuim doar pe asia- 
Este în folosul atletismului nostru 
oa, pe lingă competițiile prevăzute 
în calendar, hai să le numim: eom- 
petiții-cheie, cluburile și colectivei*  
să organizeze, ou sprijinul Federației, 
și alte întreceri, sub forma unor „Cu
pe Challenge*,  concursuri cu handi
cap (formă total ignorată la noi), 
și altele. Performanțe bune în adie- 
tism nu se pot obține fără concursu
ri, acesta este un adevăr atît de 
simplu încît pare de prisos să-l, re
amintim. O facem totuși cu nădejdea 
că vom fi martorii unui sezon «ar» 
să aducă o înviorare în programul 
competițiilor șl... în rezulta'e.

- t

n«ă
la Început doar 

întreceri cu ce- 
Nu este numa 
cit pot arunca ia 
Rășcănescu, Gob-

A treia evoluție a 
motocicliștilor fruntași

După ce au participat in concursu
rile organizate de Metalo—Sport șl 
Dinamo motocicliștii vor evolua mîine 
în cadrul concursului republican de 
motocros (trial) organizat de Casa 
Centrală a Armatei

Luînd
peste puțin timp (în luna aprilie) va 
avea loc la Sibiu finala campionatu
lui republican de regularitate și rezis
tență (mijloc de selecție, în același 
timp, pentru „Six Days") importanta 
acestui concurs pentru verificarea 
stadiului de pregătire atins de viitorii 
protagoniști apare și mai evidentă.

Startul se va da incepînd de la 
ora 9. iar întrecerile se vor desfășura 
pe traseul obișnuit din vecinătatea 
Șoselei Nordului (capătul liniei de 
autobuz 31).

în considerație faptul că



(Urmare din pag. I) 
rezultatelor meciurilor din actualul 
campionat dintre

1. Dinamo
2. Progresul
3. C.C.A.
4. Rapid
Și acum, iată

bucureșteni:
3.............
3
3
3 

amănuntele

2
2
1
1

0 
o 
o 
o

1 
1
2
2

10 : 7 
8:7 
6:7
4 : 7

4 
4 
2 
2 

promise.
RAPID, ca și celelalte echipe a 

susținut joi un meci de antrenament 
la două porți, în compania Filare- 
tului. Un meci în care nu s-a urmărit 
marcarea de goluri, ci îmbunătățirea 
jocului de ansamblu. A fost folosită, 
In prima parte a meciului, următoa
rea echipă, care probabil va juca și 
duminică: Dungu-Greavu, Vărzan,
Macri-Bodo, Stancu-Copil, Raob, Ene 
II, Georgescu, Seredai. Apoi au inter
venit următoarele modificări: Dodea- 
au a intrat în locul lui Greavu și 
Otaru în locul lui Raab.

PROGRESUL. Antrenament cu e- 
cîiipa Confecția București. Scor — 
dacă vă interesează: 4—2. A jucat 
aceeași echipă care a evoluat dumi
nica trecută la Petroșani, cu o sin
gură modificare: Dinulescu a luat 
locul lui Leucă pe aripa stingă (Mol- 
doveanu este încă accidentat). Și în 
această formulă urmează să joace 
Progresul mîine.

C.C.A. Joc de verificare cu 
ICAR (4—1). Campionii au încercat

De aici începe
returul categoriei B

1
i. 
».
€ 
i.
s
7.
8.

SERIA I

Știința Cluj 13 10 0 3 29: 8 20
Corvinul Hunedoara 13 9 2 2 28: 9 20
Minerul B. Mare 13 «52 29:32 17
Minerul L.upeni 13 3 5 3 31:19 16
Progresul Sibiu 13 6 2 5 25:22 14
Ind 9îmn1i C Turzit 13 5 4 4 16:15 14
CF.R, Timișoara ÎS 5 4 4 23:24 14
V.V.A. Arad 13 4 5 4 7:17 13
/Tractorul ftr. Staltn 13 4 4 5 15:17 12
■’artizanul Reghin 13 4 9 6 13:22 11
fc F.R. Arad 13 4 2 7 15:31 10
MetakiJ Reșița 13 4 1 8 39:27 9
Gaz Metan ĂȘediaș 13 3 1 9 19:21 7
C.Ffl. Cluj 13 14 8 14:31 C

echipa următoare: Totna-Zavoda II, 
Apoizan, Dragomirescu-Onisie, Jenei- 
Cacoveanu, Constantin (Zavoda I), 
Constantinescu, Bone, Tătarii.

DINAMO. Antrenorii nu s-au decis 
încă asupra formației. Semne de în
trebare ridică și apărarea imediată 
și atacul. Un lucru este sigur: 
Nunweiller — accidentat -— nu 
juca. Va fi înlocuit de Al. Vasile, 
postul de fundaș trecînd Popa.

Bucureșteni ocazionali...

De cîteva zile ȘTIINȚA TIMIȘOA
RA și-a stabilit la București locul de 
pregătire pentru meciul de la Tg. 
Mureș, Studenții au făcut antrena
mente pe Stadionul Tineretului, ul
tima dată joi (aseară au plecat la 
Tg. Mureș) în compania 
București. Timp de 60 de 
studenții din Timișoara au 
să-și corecteze deficiențele legate de 
posturi, semnalate de partida cu Di
namo București. De aceea au urmă
rit prea puțin eficacitatea la poartă, 
mareînd doar două goluri fără să 
primească vreunul. La antrenament 
n-a participat Curcan, fiind acciden
tat și este probabil să nu joace du
minică, locul său urmînd să fie luat 
de Fuchs care a apărat joi. Grija 
cu care s-au antrenat timișorenii a 
dovedit seriozitatea cu care privesc 
meciul — foarte greu 
Mureș.

— „Stiinta Timisoara — ne spunea 
antrenorul ' DÎNCA SCHILERU — 
este hotărîtă să joace ca la Bucu
rești. Și sperăm că dacă Energia 
va accepta invitația noastră la un 
joc bărbătesc si corect vom reuși, îm
preună, un joc care să placă specta
torilor mureșeni. Ne dăm seama că 
prin prisma actralului clasament, 
miza este foarte mare în acest joc 
pentru Energia, dar și pentru noi. 
Rezultatul? E greu de prevăzut, dar 
noi dorini și sperăm să obținem 
favorabil nouă. Si pentru el 
juca".

că 
va 
pe

Științei 
minute, 

căutat

de la Tg.

unul 
v<xn

n-a

11
11
M.

SERIA A

L Farul Constanța 13 1 3 2 31:13 lt
2 Dinamo Bacau U 7 3 3 32:13 i7
3. Știlma IMI 13 € S 2 X:lt 17
4. Dlnamo Birlad 13 1 4 3 U
k C.F.R. București 13 5 4 4 l«:lt 14
e. Dinamo Obor Buc. 13 5 4 4 Î5:17 14
7. Flacăra Moreni 13 5 3 5 21:20 13
t. PrCgre.su! Suceava 13 3 5 5 12:13 11
> Poiana Cîmpina 13 4 3 6 19:21 11

w. Știința București 13 4 3 6 18:26 11
11. Prahova Ploești 13 4 3 6 14:26 11
11. Foresta Fălticeni 13 4 3 6 9:19 11
13. Progresul Focșani 13 4 1 8 11:24 9
IA. Comb. Poligr. Buc. 13 3 2 8 14:32 1

Vești din țară

CLUJ. — Dinamoviștii vor între
buința în meciul de mîine aceeași 
formație care a învins duminica tre
cută pe C.S.O. la Oradea. In cursul 
săptăminii ei au întîlnit echipa Voința 
Cluj de care au dispus cu 3—-0 
(2—0) prin golurile marcate de Efti- 
mie (2) și Radulescu. Intr-o convor
bire avută cu corespondentul nostru, 
lancu Tiberiu, antrenorul Virgil Măr- 
dărescu a declarat că „echipa dorește 
să satisfacă publicul clujean și să

Pe scurt despre •••

• • •

practice un fotbal la înălțimea cerin
țelor locului fruntaș ce-l ocupă în 
clasament".

ORAȘUL STALIN. — Săptămîna 
aceasta jucătorii de la Steagul roșu, 
au făcut antrenamente „în familie", 
bineînțeles cu gîndul la meciul de la 
Cluj. Antrenorul Silviu 
intenționează să folosească 
echipă ca și în meciul cu Rapid. Dar 
pînă la meciul de mîine mai are timp 
să se răzgîndească...

PLOEȘTI. — Petroliștii au făcut 
joi un antrenament ușor. In ceea ce 
privește formația, antrenorul Oană 
o va menține pe aceea de la Tg. Mu
reș. Se dă ca probabilă însă înlocu
irea lui Dumitrescu, care este acci
dentat. In acest caz, în atacul plo- 
eștean va reintra Anton Munteanu.

TG. MUREȘ. — Energia,, dispută 
al doilea meci consecutiv pe teren 
propriu. Mureșenii au în față un joc 
greu (cu Știința Timișoara) și de 
aceea s-au pregătit cu grijă. Intr-un 
meci amical în compania Partizanului 
Reghin (cat. B), Energia a cîștigat 
cu 2—0 (0—0) prin golurile marcate 
de Afeszaros II și Adalbert Szasz. 
Echipa s-a mișcat mai slab și, în 
plus, Torok s-a accidentat, suferind 
o întindere și probabil că nu va juca. 
Formația probabilă: Iliescu-Szekely, 
Vakarcs II, C. Szasz — Gierling, 
Bociardi — Varga (Ad. Szasz), 
Jozsi (Kajlik), Tbrok (Iozsi), Mesza- 
ros II, Meszaros I.

• Dinamovistele învingătoare i “ *"  
victorioase tn primaleibalistele de la M.I.G.

,în familie".

Ploeșteanu 
aceeași

Scurte știri din fotbal
• Joc amical la Baia Mare: Mi

nerul — Rapid 1.11. Cluj 2—I (1—0). 
Au marcat: Ionescu și Sulyok, res
pectiv Csaszar. La Cărei: Recolta — 
Dinamo Baia Mare 2—0 (1—0).

• In programul Cupei R.P.R. — 
etapa 
două 
Arad 
pută 
renul 
ție), iar partida Energia Satu .Mare- 
Dirramc Cluj la Oradea în loc de 
Bistrița.

• Energia Leordeni — din cate
goria C — și-a stabilit sediul la 
Pitești, unde-și va disputa toate 
jocurile din retur. In același timp, 
s-a produs și o schimbare de nume: 
Energia se va numi de acum înainte 
Petrolul Pitești.

din 6 aprilie — au intervenit 
modificări de orașe: meciul U.V. 
— Progresul Sibiu se va dis- 
la Simeria în loc de Deva (te- 
din acest oraș este în repara-

întrecerile celor mai buni juniori la schi
întrecerile campionatelor tepublica- 

i na de juniori nu s.au bucurat de un 
I tt^^prea favorabil. Totuși, ceața și 

care au fost prezente aproape 
în permanență (în special la probele

a tinerelor elemente și a 
lor în unele colective, din. 

trebuie să evidențiem în 
care a avut cel 
de concurenți In

curajare 
instruirii 
tre care 
special pe Voința,
mai mare număr

slalomtitlul de campion al țării laAdrian Bătușaru (Voința) a cucerit 
apeeial.

alp ine) nu au împiedicat „speranțe
le*  schiului din țara noastră să-și 
dispute cu toată dîrzenia locurile 
truntașe. să nu precupețească nici un 
efort pentru a demonstra că au a- 
juns la un grad ridicat de pregătire 
unii, și mulțumitor, cei mai mulți. 
Firește, nu au lipsit nici surprizele 
și dintre ele cea mai mare este cea 
produsă de Mihaela Ghioarcă, care, 
eăzînd în toate cele trei probe alpine, 
nu a cîștigat nici un titlu de cam
pioană. Aceasta deși la naționalele 
de senioare a ocupat locul secund la 
slalom special, iar în concursurile an
terioare s.a clasat întotdeauna pe 
locuri fruntașe, cîștigînd chiar o în
trecere. Emoția și-a spus însă cuvîn- 
tul mai mult decît la oricare alta.

In general, campionatele republica
ne de juniori au reflectat în mod 
edificator rezultatele acțiunii de to-

D. STANCULESCU)
Progresul Sinaia, Avîn 
Partizanul roșu Orașul

(Foto
toate probele, 
tul Sinaia și 
Stalin.

Concurent ii
mai mare parte bine pregătiți și prin
tre cei care s-au impus atenției tre
buie să amintim pe: Marcela Bratu, 
I olanda ~
Maria 
Bogdan, 
la probele
Edith Horvath, Utta Speck, Mihaela 
Ghioarcă, Ana Scherer, Krista Ko- 
nerth, Adrian Bătușaru, Mihai Sulică, 
Gh. Văcaru, Otto Liphardt, Andrei 
Gorog, E. Șandru, la probele alpine.

Trebuie să subliniem însă că ma
joritatea reprezentanților regiunilor, 
invitați de F.R.S.B. s-au prezentat cu 
o slabă pregătire tehnică și cu un 
echipament și material necorespunză-

s-au prezentat în cea

Balaș,
Găvenea,

Gh. Cincu, 
de fond,

Ecaterina Supeală, 
Ion Sumedrea, I. 

Gh. Cimpoia. 
Rodica Bucur,

tor. Aci s-a văzut că chiar în locali
tățile de munte (Vatra Dornei, Baia 
Mare, etc.) U.G.F.S. respective și, 
mai ales, colectivele, nu acordă a. 
tenția cuvenită dezvoltării schiului în 
rîndurile tineretului. Slaba participare 
la probele de fond și modul în care 
s-a concurat la cursele alpine au ilus
trat lipsa de preocupare a colective
lor respective. Și e păcat că se pe
trece așa ceva tocmai acum cînd în 
schi se duce o adevărată bătălie pen
tru încurajarea tineretului și asigura
rea celor mai bune condiții de antre
nament și de concurs.

De multă 
rile de volei 
disputat într-o ambianță 
ca aceea care a domnit 
aseară in sala Floreasca. 
In jurul sălii numeroși ce
tățeni asaltau pe cei ce 
se îndreptau spre intrare, 
cu arhi-cunoscuta între
bare: „N-aveți un bilet 

în plus?" Dar bilete nu se 
mai găseau și chiar dacă 
ar mai fi fost, nu știm 
unde ar mai fi putut in
tra posesorii lor, deoarece 
la ora începerii primei 
partide sala era 
„ochi*.

„Gala" care a 
un atît de mare 
a debutat printr-o întîl- 
nire internațională, cu 
prilejul căreia formația 
feminină Ganz-Budapesta 
a evoluat pentru a doua 
oară în fața publicului 
bucureștean. Jucînd mult 
mai bine decît în meciul 
susținut acum trei zile în 
compania echipei Dinamo 
București, voleibalistele 
au dat o replică viguroasă formației 
M.I.G. In cele din urmă victoria a re
venit echipei M.I.G. cu scorul de 
3—2 (15—8; 15—12; 12—15; 12—15; 
15—9).

Apoi a urmat mult așteptatul derbi 
al campionatului feminin în care ur
mau să se întîlnească fruntașa clasa
mentului, G.F.R. București, și deținătoa
rea titlului de campioană — cîștigat a- 
nul trecut — Dinanio București. Înde
lungatele ovații care au salutat apariția 
echipelor pe teren dovedeau interesul 
cu care era așteptată această partidă, 
decisivă în lupta pentru titlu. Și cu 
acest prilej însă, ca de atîtea ori în 
sport, s-a verificat valabilitatea pro
verbului care te povățuiește ca „Ia 
pomul lăudat să nu te duci cu 
sacul", Jucînd excepțional, folosind 
atacuri în forță, dinamovistele și-au 
surclasat adversarele: 3-0 (10,4,12).
Putem afirma că în această partidă 
jucătoarele de la Dinamo s-au com
portat ca niște adevărate profesoare, 
dînd o lecție de volei unei echipe de 
nerecunoscut: C.F.R. Din echipa în
vingătoare (merite au toate jucătoa
rele) am reținut totuși pe Florina 
Teodoresctt, Jeni Metopadov, Doina 
Ivănescu și Tinela Pleșoianu.

★
Dacă partida feminină a satisfăcut 

pe deplin (datorită evoluției fără greș 
a dinamovistelor), nu același lucru 
putem spune despre întîfriirea celor 
două echipe masculine, fruntașe ale 
clasamentului.
namo s-au întrecut în a face cît mai 
multe greșeli, aȘtfel că cei 4000 de 
spectatori care au umplut sala Flo
reasca nu au fost satisfăcuți nici de 
calitatea jocului și nici — implicit — 
de spectaculozitatea sa. Iată de ce 
această evoluție a voleibaliștilor noș
tri fruntași nu poate primi alt califi
cativ decît „mulțumitor" (cu indul
gență).

Victoria a revenit după o luptă care 
a durat aproape două ore, în cinci se
turi, jucătorilor de la C.T.F.T.: 3—2 
(15—13, 10—15, 15—17,15—6,15—6).

• A devenit aproape o „tradiție” a 
rubricii noastre ca în fiecare sîmbătă
— după o prealabilă consultare a mai 
multor buletine depuse la diverse a I 1- 
tii — să vă... destăinuim meciurile la 
care majoritatea participanților și-au 
ales „soliștii”. Un indiciu în piue pen
tru completarea variantelor în această 
ultimă zi în care partlcipanțli din Capi 
tală își mal pot depune buletinele Pro
nosport. Deci, să începem:

Dacă la cele două derbiuri bveureștene 
părerile sînt foarte împărțite, la cele
lalte însă se merge în general pe soliști: 
echipele gazdă la Petrolul — Jiul. U.T.A.
— IC.O. și Dinamo Cluj — Steagul roșu 
și echipa oarpe la Energia — Știința Ti
mișoara. In ceeaee privește ultima în- 
tilnire remarcăm faptul că multi parti
cipant! și-au găsit aici „sediul” indicări: 
surprizelor (unii au Indicat numai „1” și 
„X” !). Dintre formațiile franceze nu
mai Lyon (pe teren propriu cu Marseille), 
Reims (în deplasare cu Metz) șl mai 
puțin St. Etienne (în deplasare cu Ales) 
au de partea lor majoritatea pronosticu
rilor (la ultima se remarcă abundenta 
,,X”-urilor).

Și acum, nu ne mai rămîne decît să vă 
urăm succes la concursul 
13 care, vă reamintim, se 
pitală astăzi la ora 24.
• Flata premiilor de la 

nosport nr. 12 din 23 martie continuă în 
Capitală astăzi după amiază începînd 
de la ora 17 numai la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9.
• Iată programul concursului Prono

sport nr. 14 din 6 aprilie:
I. Ednamo Bacău — Rapid București 

la Focșani (Cupa RPR); II. Locomotiva 
Constanta — Dinamo București la Brăi
la (Cupa RPR); HI. Corvinul Hunedoara 
— Steagul roșu Orașul Stalin la Sibiu 
(Cupa RPR); IV. Energia Reșița — ȘtHn-

Pronosport nr. 
închide în Ca-

concursul Pro-

vreme jocu- 
nu s-au mai

plină

suscitat 
interes

țională.

5“ 57^<! ■) »■ feroviarii cu 5—2 • V«-
înttlnire interna

Fa2ă 
reții

feminin de volei M.I.G. BucuA 
victoria 

a bucureștencelor : 3—2

(Foto: I. MIHAICA)

din meciul
— Ganz Budapesta, terminat cu 

meritată

budapestan»

Atît C.T.F.T. cît și Di-

*)®ono sport
ța Timișoara la Arad (Cupa RPR); V. 
C.F.R. Iași — Dinamo Bîrlad la Bacău 
(Cupa RPR); VI. AMEFA Arad — Pro
gresul Sibiu la Deva (Cupa RPR); VII. 
Lazio — Juventus (Camp, italian); VIII, 
Padova — Milan (Camp. Italian); 
Genoa — Lanerossi (Camp, tlalian):. 
Torino — Fiorentina (Camp, italian); 
XI. Udinese — Roma (Camp, italian); 
XIT. Atalanta — Verona (Camp. Italian).
• PRONOEXPKES
• In urma omologării concursului Pro- 

neexpres nr. 10 s-a stabilit oă‘ nici o va
riantă nu a întrunit 6 sporturi exacte. 
Conform regulamentului, fondul acordat 
premiului I adică 50.124 lei a fost repor
tat întregului fond de premii al con
cursului nr. 11 cu tragerea din urnă 
miercuri 2 aprilie. Premiul II: 2 variante 
cu 5 sp ituri exacte revenind fiecăreia 
Cățe 68.654 lei. Premiul III: 210 variante 
cu 4 starturi exacte revenind fiecăreia 
cite 1.551 lei. Fond de premii: 501.236 lei.
• Reomintim participanților că înce- 

pind cu concursul Pronoexpres nr. 11 
(tragerea din urnă miercuri 2 aprilie) 
pe lingă cele șase sporturi numerotate 
se va mai ex.rage din urnă încă un 
sport, al șaptelea, de rezervi. In cazul 
cînd nu se găsesc variante cu 6 spor
turi exacte 
variantele 
care au 
zervă

IX. 
x.

care 
din 
brului și omogenității echipei lor. I In 
cuvînt greu l-a avut de sptis și rutina 
feroviarilor, care i-a ajutat să spe
culeze momentete Ge 'dereglare a rit
mului echipei din fața lor.

Să evidențiem jocul de foarte bună 
calitate al lui Păunoîu (Dina o), 
secondat cu succes de coechipieri' săi 
Derzsi și Micule.scu, precizia și clari
tatea paselor lui Ponova, „rău; ,c“ 
lui Nicolatt și jocul sobru al lui ăr 
ducanu (toți de Ia C.I.F.T.), dar.și —r 
în mod negativ—nenumăratele proicsie 
ale feroviarilor la deciziile arbitru ui 
R. Florian, care ieri nu a fost în zi 
inspirată.

Cu această victorie, C.T.F.T. și-a 
consolidat poziția de lider al campio
natului, dar să nu uităm că meciurile 
cu C.C.A. și Știința (la Cluj), se 
apropie...

toate 
șl 3 rezultate 

_________ sportul de re- 
___ _ primesc cite un punct in plus. 
Iată deci că șansele de premiere se mă
resc simțitor. Cu același concurs a în
ceput participarea pe buletine indigoate, 
care pot fi completate o singură dată cu

(din primele șase) 
cu 5, 4 ' “
însemnat

au știut să iasă cu fața Curat*  
momentele grele, datorită echili- _____ 1— . r_

M. TUDORAN

Inaugurare!
30 martie ! lată o dată care crede» 

că va deveni importantă pentru vo
leiul nostru : se inaugurează o nouă 
competiție, întrecerea echipelor inascu. 
line de categoria B, care începe o 
dată cu jocurile seriei a ll-a.

Așteptăm din partea celor 17 for
mații care se vor întrece pentru o- 
cuparea primului loc in cele două 
serii, jocuri valoroase (preocupare ce 
ar trebui să stea în atenția antrenor 
rilor mai presus decît obținerea cm 
orice mijloace a victoriei), descoperi-' 
rea de tineri jucători care să înlo
cuiască la timpul oportun pe ce' are 
de atâtea ori au dus la victorie co
lorile țării. Remarcăm totodată că 
„harta*  voleiului romînesc se eztinde 
o dată cu începerea acestei coow>eG*ii:  
orașe ca Bacău. Suceava, Rin. Vîlcea, 
Oradea. Baia Mare, etc., care nu au 
fost pînă acum reprezentate în marile 
întreceri ale voleiului romînesc. ve» 
fi trecute de acum —'•> - "“a
lui de vizită.

creion chimic. Nu uitați totodată că 
fondul de prer- ‘1 al concursului Prono- 
expres nr. 11 este mărit cu 59.124 lei.
• Premiile acordate variantelor cu 

rezultate de la concursul Pronoexures 
nr. s: participanților cu cele mai multe 
variante cu rezultate pe același for
mular: o motocicletă de 125 cmc.: Bu
letinul agen.ție! 3 — București (1069 va
riante); o motoretă: Brăilescu Alex. din 
Piatra Neamț (462 variante);
„Teuus”: Buletinul agenției 1 
rești (231 variante);
de 1.309 lei: Dumitrescu Ion din Craiova 
(231 variante); Conform regulamentului; 
ultimii doi particțptnți fiind la egali
tate ca număr al variantelor cu ..ti” re
zultate atribuirea premiilor respectivi 
s-a făcut prin tragere din urnă intre ei. 
Premiile acordate prin tragere din nrnă; 
o motocicletă de 125 cmc.: Zwiling D- vid 
din Suceava: o motoretă: Barbu Olga
Doina din Buzău; o mașină de cusut de 
2565 lei: Lăzăroiu Mihai din Iași; trn ră- 
citor electric de 2540 lei: Stancu D. <lin 
Dărmănești reg. Ploești; un aparat «le 
radio de 1300 lei: Valea Gheorghe din 
corn. Ghioroc reg. Timișoara; o bicicletă 
de 860 lei: Marin Gheorghe din Con
stanța; cite un ceas de 800 lei: Iordache 
Ion din București; Mkiașa Vasile din 
com Dîrste reg. Stalin; Ciricl Zdrovicl 
corn Deta-Timișoara; Floarea Ion din 
Reșița; Dumitru Vișan din București; 
Soporan Teodor din Blaj; Dumitru 
Gheorghina din corn. Bibicești, reg. Cra
iova; Foitiș Ecaterina din București; 
Cic Teodor din com. Beșnea reg. Orsdcn 
și Cojocaru Badea din Bucureșt*.
• Plata premiilor de la concursul Pso- 

noexpres nr. 10 se face în Capitală as
tăzi începînd de la ora 17 numai la A- 
gențta Centrală din Calea Victoriei nr. ».

•) Rubrică redactată de I.S. Loto-Prt» 
no sport.

un ceas_ —
U.n amarat de radi*

PrCgre.su


Echitația are nevoie 
de mai multe concursuri

V. STOIANOVICI Șl I. BOCEANU „EROII” GALEI DE BOX DE LA FLOREASCA
Primele rezultate din finalele „calificărilor”

De cîte ori tcă poartă pașii pe Ca
lea Plevnei, credincios prieten al 
sportului călare, mă opresc șî pe la 
baza hipică. De fiecare dată nu mă 
mai satur privind-o. Acum pe terenul de 
concurs totul este răvășit ca într-o 
casă în prag de sărbătoare. Acest 
lucru nu-mi împiedică imaginația să 
răsfoiască albumul marilor întreceri 
hipice din care se desprind atîtea as
pecte frumoase. Nostalgia amintirilor 
îmi readuce în față și un alt aspect: 
miile de spectatori care se îmbulzesc 
ori de cîte ori este concurs la porțile 
de intrare ale bazei hipice din Calea 
Plevnei. La un moment dat, numărul 
celor care „semnau condica” timp de 
cîteva zile la Pricopoaia a atins im
presionanta cifră de 10.000. Așadar, 
sportul călare se bucură — a se lua 
aminte — de multă popularitate în 
rîndul bucurpștenilor. Și poate că s-ar 
bucura și mai mult dacă cei ce conduc 
destinele acestui frumos sport s-ar 
gîndi eu îndoită grijă la posibilitățile 
lui de dezvoltare și, de ce n-am spu- 
he-o. cunoscînd cît este de costisitor, 
la cele de întreținere. Ce ar trebui 
de făcut ?

In primul rînd, o revizuire a calen
darului competițional intern pe anul 
în curs. După cîte știm anul acesta 
sînt prevăzute 8 concursuri republicane 
în țară și 5 în București. Este insu
ficient pentru un sport care se vrea 
popularizat. Nu voi discuta aici deza
vantajele ce le prezintă calendarul in
tern (pentru că, de fapt, acesta pre- 
fcintă mai multe dezavantaje), dar a 
te limita numai la atît înseamnă 
dacă nu formalism, cel puțin como
ditate. Este timpul să ne convingem 
că printr-un concurs desfășurat o dată 
ja un an la Brăila, Iași, Timișoara 
sau Ploești, sportul călare nu cîștigă 
prea mult în popularitate și că cheltu
ielile excesive ce le necesită un astfel 
de concurs nu sînt compensate nici 
teiăcar de rezultatele tehnice.

Iată de ce ni se pare mai firesc și 
mult mai avantajos atît pentru popu
larizare, pregătire tehnică, cît și pen

ACTUALITĂȚI DIN NATAȚIE
• Caminschi promite rezultate de valoare pentru sezonul 1958 • As
tăzi și mîine un nou concurs la bazinul Floreasca • Bazinul acoperit 

de la Reșița își culege primele roade—

• CONCURSURILE de verificare 
a înotătorilor fruntași din Capitală 
continuă să se desfășoare după pla
nul minuțios întocmit de colegiul 
antrenorilor. Astfel, și programul în
trecerilor disputate la sfîrșitul săptă- 
iaînii trecute a fost axat pe probe de 
rezistență combinate cu cele de vite
ză, precum și pe participarea unora 
dintre înotători la probe în care nu 
sînt specializați. 1 ultimul con- 
purs s-a făcut remarcată buna pregă
tire a înotătorului D. Cămin schi. 
Campionul și recordmanul nostru a 
acoperit distanța de 400 m. spate în 
5;24,’6. Acest timp este rezultatul unei 
tehnice mult îmbunătățite, ca și al 
faptului că D. Caminschi a efectuat 
TOATE întoarcerile pe 400 m. prin 
„rostogolire". Un lucru socotit din 
păcate ca fiind d" domeniul fanteziei 
de către înotător, noștri. La Ca- 
minschi, desigur, n-a fost vorba nici 
pînă acum de comoditate, dar pentru 
a ajunge la 6 adevărată măiestrie în 
execuția întoarcerilor (măiestrie la 
fare, trebuie să recunoaștem, Camin
schi n-a ajuns încă) este necesară 
foarte multă muncă.

La capitolul rezistență, Caminschi 
jfețtne o formă acceptabilă pentru a- 
fceastă etapă a perioadei pregătitoa
re; dovadă timpul luat în „trecere" 
pe la 200 m. (2:38,0) despărțit doar 
de 8,6 sec. de cel reușit pe urmă

IN CAPITALĂ

AZI
ATLETISM. Ora ÎS: din £ața sălii Re

colta. plecarea în crosul Recolta.
GIMNASTICA. Sala Dcnamo ora IC: 

Concurs pentru școlarii juniori categoria 
l-a și a Il-a.

LUPTE. Sala Liceului Spiru Haret ora 
M9: campionatul republican de juniori 
faza orășenească (lupte clasice).

NATAflE. Bazinul Floreasca ora 15: 
leomcurs cu participarea înotâtoritor 
fruntași din Capitală'.

MÎINE
ATLETilSM. Ora 9: în împrejurimile 

stadionului Giulești, etapa a IlI-a a Cu
pei Primăverii.

BASCHt-r. Sala Dlnatno ora IC: Pro
gresul F.B. — Știința I.C.F. (f). ora 
18,39: C.F.R. — Constructorul (f). ora 20: 
pinr mo-Olimpia (m). Jocurile se dispută 
In cadrul campionatului R.P.R. La ora 
17,30 are loc finala concursului de ju- 
Buiori.

flANDBAI.. Stadionul Tineretului, te- 
reai I, ora 9.30: C.C.A.-I.C.F. Buc. (ami- 

K’3*: ICF- București-OUmpia 
cat. A); ora 11.30: Steagul 

roșu București-Record Mediaș (fem. cat.
Ambele jocuri în cadrul campionatului R.r.R. v

LUPTE. Sala Liceului Spiru Haret ora 
zi * canir-ionshil republican Ge juniori 
(JUiPte clasice, fază orășenească), ora 10: 
concurs de verificare a lotului republi

tru consolidarea bazei materiale a a- 
cestui sport, inițierea unor concursuri 
săptămînale în București și, de cîte 
ori este posibil, în orașele din restul 
țării. Cît de fericiți ar fi iubitorii 
echitației din București cînd ar afla că 
începînd de sîmbătă după-amiază și 
în continuare duminică toată ziua ar 
avea posibilitatea să urmărească in
teresantele dispute între călăreții de 
la C.CLA., Dinamo, Victoria și Re
colta, colective care se află toate ÎTl 
Capitală.

Întocmirea unui program adecvat 
(de pildă trei probe ușoare, de obsta
cole, eventual una de dresaj preolim- 
pic, o probă de ștafetă și o cupă pe 
națiuni), ar putea constitui începutul 
unei intense activități hipice în acest 
an la baza din Calea Plevnei. A- 
celași lucru poate fi realizat și în ora
șele din țară în care sportul călare 
a început să prindă rădăcini puter
nice, cum sînt Sibiu, Craiova, Iași, 
Tg. Mureș, Ploești și unde ar trebui 
să evolueze elementele din regiune. Cu 
o condiție însă : organizatorii să se 
întreacă pe ei înșiși. Nimic nu poate 
dăuna mai mult popularității sportului 
călare, ca de altfel oricărui sport, de- 
cît o organizare defectuoasă. In Ca
pitală, există toate condițiile centru o 
organizare excelentă a cit mai multor 
concursuri hipice. Apoi, o colaborare 
strînsă cu unitățile de alimentație pu
blică care ar putea să instaleze cu 
mult gust acele mici cofetării și bufete 
volante de vară, ar face și mai plă
cută acea zi și jumătate de odihnă a 
numeroșilor amatori de educație.

Deci, propunerea noastră este: se
parat de concursurile prevăzute în ca
lendar, organizarea de întîlniri hipice 
săptămînale între călăreții celor patru 
mari grupări. Cupe, plachete și premii, 
nici o grijă, se vor găsi din belșug. 
In încheiere, sugerăm punerea în vîn- 
zare a unui singur bilet de intrare 
pentru o zi de concurs care să nu de
pășească, în nici un caz. suma de 
cinci lei.

OCTAVIAN GINGII

torii 200 m. (2:46,6). Și timpul rea
lizat pe 33,33 m. (20,5) constituie 
pentru D. Caminschi un record per
sonal. De unde reiese, că acest îno 
tător, considerat ca o speranță a na 
tației noastre pentru campionatele 
europene de la Budapesta, se află 
pe drumul cel bun.
• LA REȘIȚA, după cum ne infor

mează corespondentul nostru, G. Do- 
brescu, în mai puțin de trei luni de 
la înființarea bazinului acoperit au și 
început să apară primele roade. îno
tătorii colectivului sportiv „Olimpia" 
au participat pînă acum la cinci con
cursuri, reușind să doboare numeroa
se recorduri raionale și regionale. Cel 
mai bun rezultat a fost obținut de 
Ioan I rating la 100 m. bras. (1:19,2) 
timp care constituie un nou record 
regional. întrecerea a mai evidențiat 
forma bună a înotătorilor E. Mun- 
toanu, Fr. Zimmer, G. Wolf, M. Win
gert, 1. Rociu, M. Aîodîlcă, Maria 
Wagner și Ditta Langer. O mențiune 
specială se cuvine, desigur, antreno
rului Schuster, care preocupat de 
perspectivele natației din localitate a 
adunat pînă acum în secție un nu
măr de 30 de copii între 4—10 ani.

can de seniori.
MOTO CICLISM. Ora 9, pe șos. Nordu

lui (capătul liniei de autobuz 31): concurs 
republican de motocros (trial; organizat 
de C.C.A.

FOTBAL. Stadionul „23 August” ora 
1445: Dinamo — Rapid București. Ora 
16: Progresul — C.C.A. (cat. A).

Teren Obor ora 10,38: Dinamo Obor — 
Prahova 1 Mai Ploești (cat. B).

NATAȚIE. Bazinul Floreasca ora 9.39: 
partea a II-a a concursului cu participa
rea înotătorilor fruntași. Ora 1*0.15:  con
curs rezervat elevilor.

VOLEI. Saia Dinamo, de la ora 8,30, 
meciuri în campionatul republican: M.I.G. 
— Știința Timișoara (f), T.C.H. — Amefa 
Arad (m), C.C.A. — Tractorul Orașul
Stalin (m), Progresul Tîrgoviște — So
meșul Clui (f).

— Sala Recolta de la ora 10: Voința 
București — Dinamo Tg. Mureș (mascu
lin cat B).

RUGBI. Teren Dinamo, ora 10: Di
namo-Geotehn ic a I.S.P. (camp. cat. A); 
ora 11.30: C.F.R. Grivița roșie-Jedinstvo 
(Iugoslavia): Teren P.T.T. ora 16: C.C.A - 
Știința Timișoara (cat. A). Teren Pro
gresul orc. 16: Progresul — c S.A. Plo- 
eșt’ (cat A). Teren Tinerei ului III, ora 
9.30: Stiinta Agronomie — Vulcan Buc. 
(cat Bj. Teren Tineretului u ora 18,38:

O sală arhiplină, atrasă de un 
„afiș" de calitate, a urmărit joi 
seara, cu respirația tăiată, pasionan
ta întîlnire dintre tinerii pugiliști 
Vențe| Stoianovici și Ion Boceanu. 
Stoianovici atacă primul, dar Bo
ceanu, preferind tactica defensivei 
active, răspunde „din mers" cu lo
vituri spectaculoase, deși nu întot
deauna și precise. Avantaj Stoiano
vici. Repriza următoare îl vede pe 
Boceanu în tota.ă schimbare de tac
tică. El renunță șă mai bată în re
tragere și încearcă să preia inițiati
va. Stoianovici, foarte mobil și calm, 
ripostează fără menajamente. In ul
timul round, reșițeanul, poate obosit 
de eforturile depuse pînă atunci, se 
lasă dominat de Boceanu, încă sur
prinzător de proaspăt (n-a lipsit mult 
ca Boceanu să refacă întregul han
dicap care îl separa de redutabilul 
său adversar). Dar Stoianovici avea 
la sfîrșitul meciului minimul avan
taj necesar unei victorii la puncte, 
pe care juriul i-a acordat-o de alt
fel. Nu mai puțin izbutită ni s-a 
părut evoluția campionului european 
Gheorghe Negrea. E adevărat că el 
a întilnit în Ion Ferentz un adver
sar timorat, care se considera învins 
încă înainte de a u-ca treptele rin-

Clujeanut VI. Teodorescu blochează, 
dar numai... pe jumătate, upercutul la 
stomac al lui Toma Constantin

(Foto : 1. MIHAICA)
gului, dar ne-au plăcut ușurința cu 
care s-a mișcat în ring, precizia în 
lovituri și ritmul susținut în care 
a dus lupta pînă la mijlocul reprizei 
a doua, cînd antrenorul lui Ferentz 
a aruncat prosopul, consfințind vic
toria prin abandon a lui Negrea. 
Remarcabilă a lost și comportarea 
tînărului Andrei Farkaș. „Incomodat" 
serios în prima repriză de Gh. Oc
tavian, decis să-și vîndă scump pie
lea, Farkaș și-a plasat în unnătoa-

A APARUT
Revista ilustrată de sport

STADION
nr. 6

cu interesante foto-reportaje de pe 
toate terenurile de sport.

Petrol Chimie — Știința Arhit. Buc. 
(cat B). Teren Tlneretu*ui  IV ora 16,30: 
Dinamo Miliție — Minerul Buc. (cat. B).

IN ȚARĂ

BASCHET. Campionatul cat A. mascu
lin; IAȘI: Voința — Steagul Roșu Or. 
Stalin; TIMIȘOARA: Știința — Dinamo 
Tg. Mureș; CLUT: Energia — M.I.G. 
Buc.; ORADEA: Dinamo — P.T.T.. fe
minin: ORAȘUL STALIN: Voința — O- 
limpia M.I.C.; CLUJ: Știința — Ali
mentara Tg. Mureș; ORADEA: I.T.O. — 
I.C.O.

HANDBAL. REȘIȚA: Metalul — Glo
ria Sighișoara; CODLEA: Energia — Pro
gresul Orașul Stalin; T1RGOVIȘTE: Me
talul Mija — Știința Timișoara; TG. 
MUREȘ: I.L.E.F.O.R.— FI. «roșie Sibiu. 
Jocurile se dispută în cadrul campio
natului feminin, cat. A.

VOI EI. CLUJ: Știința — I.T.B. Bucu
rești (masculin cat. A). ORAȘUL STA
LIN: Voința — Comb. Poligrafic Buc. 
(f. cat. A). SIBIU: Voința — ICF. Buc. 
(f. eat. A). TIMIȘOARA: Casa Ofițerilor 
— Știința Timișoara (m. cat. B), R VÎL- 
CEA: Stejarul — Dlnajno Oradea (m. cat. 

rele două rounduri precisele sale 
croșeuri, cîștigînd ' finalmente la 
puncte, de o manieră categorică. 
Vasile Vintilă și Mircea Mihai au 
oferit un spectacol pugilistic de 
valoare medie, furnizînd o luptă 
foarte înverșunată, dar fără deosebi
te atribute de ordin tehnic. Mai bun 
în ultima repriză, Vasile Vintilă și-a 
adjudecat decizia la puncte. Notăm 
ascensiunea de formă a lui Toma 
Constantin, care l-a Învins clar la 
puncte pe talentatul boxer clujean 
V- Teodorescu, după ce l-a „marte- 
lat" îndelung cu croșeuri și upercu
turi ia stomac, ca și promițătoarea 
reintrare a iui Gh. Tomescu, care 
l-a învins detașat la puncte pe ti
mișoreanul Iosif Dura.

„Derbiul" N. Mîndreanu — C. 
Gheorghiu n-a corespuns, ambii aș- 
teptînd prea mult greșeala adversa
rului. A cîștigat la puncte Gheor
ghiu, dar o decizie de egalitate ar 
fi reflectat mai bine situația din acest 
meci în care nu s a fntîmplat ni
mic. Foarte slab a boxat Mihai 
Trancă, declarat — discutabil mai ales 
după avertismentul primit — ega'ul 
lui Mircea Vișoiu. Ghețu Velicu și 
Adolf Cristea au rea’izat o partidă 
de extraordinară duritate. Velicu a 
cîștigat la puncte. Alte rezultate : 
Marin Cristea b.p. Al- Săraru; 1. 
Demeter b. ab. III Etn. Bogosit VI. 
Carvanschi b. dese. II D. Buriaș.

M CODEANU

ORADEA, 28 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Peste 1000 de 
spectatori au asistat joi seara la 
prima gală din cadrul finalelor cam
pionatului de calificare la box. Me
ciurile au fost echilibrate, remareîn-

ACTIVITATEA LA LUPTE
• Federația de specialitate <fin R. P. 

Bulgaria a confirmat participarea cu cîți- 
va Luptători la concursul dotat cu „Cupa 
primăverii**  — lupte libere, care se va 
desfășura la Sinaia (12—13 aprilie). La 
aceeași dată cîțiva luptători romîni vor 
lua parte la o reuniune de lupte libere 
care va avea loc la Sofia.
• Azi și mîine se va desfășura în tară 

faza de regiune a campionatului indi
vidual de lupte clasice juniori. Au anun
țat organizarea întrecerilor următoarele 
regiuni : Timișoara (la Arad — 130 con- 
curenți), Baia Mare (la Satu Mare), Hu
nedoara (la Hunedoara), Oradea (la O- 
radea) și București (la București în sala 
liceului Spiru Haret — 100 concurenti).

•In urma omologării întrecerilor din 
etapa a TV-a, clasamentul campionatului 
pe echipe are următoarea înfățișare:
Dinamo Birc. 12 12 0 0 178:14 36
St. Roșu 12 11 1 131:55 34
C.C.A. 12 11 0 1 139:47 34
Unirea 12 9 1 2 130:64 31
Feroviarul 12 7 1 4 95:95 27
Gloria C.F.R. 12 6 2 4 93:97 26
Metalul 12 5 1 6 82:106 23
Chimistul 12 5 1 6 80:106 23
Gospodării 12 5 0 7 91:99 22
Voința 12 4 1 7 65:111 21
Constructorul 12 2 3 7 72:116 19
Dinamo S.M. 12 2 2 8 72:112 18
Corvinul 12 1 3 8 69:111 17
Vulcan 12 3 1 8 50:121 16
Carpați 12 2 3 7 G8:118 16
U.T.A. 12 1 1 10 72:114 15
• Interesant ni se pare concursul de 

verificare a lotului de lupte clasice 
seniori, cu atît mai mult cu cît aceasta 
se petrece înaintea dificilei întîlniri cu 
echipa Sofiei. Participă la acest concurs 
(care se desfășoară mîine în sala lie. 
Spiru Haret) toți luptătorii fruntași și 
o serie de Invitați.

LOCAȚ1UNE DE BILETE
In afară de casele de bilete anunțate, 

bilete pentru meciurile de fotbal de 
mîine de la „23 August” se mai găsesc 
și la următoarele agenții Loto-Prono- 
sport: Cal. Moșilor nr. 90, Șos. Armatei 
Sovietice nr. 3, Str. Buzesti nr. 2-4,, Cal. 
Grivitei nr. 366, Bd. 1848 nr. 39. Cal. 
Șerban Vodă nr. 10, Șos. Cotroceni nr. 8. 
Sos. Alexandria nr. 6. Bd. 1 Mai nr. 137, 
Bd. 1848 nr. 4, Str. Mihail Eminescu nr. 
.17. Bd. Dinicu Golescu nr. 35. Cal. Vie 
toriei nr. 9.

B). CLUJ: Dinamo — Utilajul Petroșani 
(tu. cat. B).

RUGBI. Cat. A»: IAȘI: Știința — Ști
ința I.M.F. Buc. Cat. B, seria I: PI
TEȘTI: Petrolul — Gloria Buc.; ORA
ȘUL STALIN: Aurora — S.P.C. Buc. 
Cat. B s. II: TECUCI: Zimbrul — Petro
lul Ploești; GALAȚI: Finanțe Bănci — 
Aeronautica Buc.; BUZĂU: C.F.R. — 
Știința Galați; BRAILA: Unirea — Con
structorul IT Bîrlad; S.N M. Constanța — 
Laminorul Roman, emînat. Cat B seria 
IlI-a: CLUJ: C.F.R. — Cor vinul Hune
doara; PETROȘANI: Utilajul — Știința 
I. M. Petroșani: LUPENI: Minerul — 
Știința Cluj; SIBIU: Progresul I.M.S. — 
C.F.R. Timișoara; Chimica Tîrnăveni — 
Dinamo Satu Mare, amînat.

FOTBAL. Campionatul cat. A: PLO
EȘTI: Petrolul — Jiul Petroșani; TG. 
MUREȘ: Energia — Știința Timișoara: 
A’RAD: UT. A. — C.S. Oradea; CLUJ: 
Dinamo — Steagul Roșu Or. Stalin; ca
tegoria B seria I: REȘIȚA: Met'lui — 
Minerul Lupeni: BAIA MARE: Mine
rul — C.F.R. Cluj; CIMPIA TURZII; 
Industria Sîrmei — Flacăra Medias; SI
BIU: Progresul — Tractorul Orașul Sta
lin; CLUJ: Știința — Partizanul Reghin; 
TIMIȘOARA: C.F.R. — U.VA. Arad; 
ARAD: C.F.R. — Corvinul Hunedoara. 
Seria a Il-a: SUCEAVA: Progresul — 
Foresta Fălticeni; Flacăra Moreni — Ști
ința Buc. (se dispută la Tîrgoviște); 
CÎMPINA: Poiana — C.F.R. Buc.. FOC
ȘANI*  Progresv t — Dln^mo Bacău: 
IAȘI*  Știința — Din-’mn Meciul
dintre echipe]-’ Combinatul Paligraftc — 
Farul Constanța a fost amînat.

du-se în special partidele dintre N. 
Stoenescu — Ar cad ie Nagy și I- 
Toth — C. Lăscu. iată rezultatele 
primei reuniuni: minimă: O. Maleș 
(Brăila) b.p. AL Haralambie (Plo
ești); hi r tie: D. Tudor (Buc.) b. p. 
C. Rusu (Iași); muscă: Ahmet Nuri 
(Constanța) b. p- N. Eremia (Buc.); 
cocoș; N. Dincă (Craiova) b p. AL 
Demeter (Tg. Mureș); Pană: D. Vie- 
ru (Iași) b. p. O. Baciu (Cluj); se- 
miușoară: I. Toth (Clu.i) b p- C- 
Lascu (Constanța); ușoară: N. Stoe
nescu (Constanța) b. p. A. Nagv 
(Cluj); V. Sășeanu (lași) b. p. Gh. 
Ciobănescu (Buc.); mjlocie-ușoară; 
M. Nicolau (Cîmpina) b- p. M. lo- 
niță (Craiova); semigrea: I. HaJ-
magy (Tg. Mureș) b. p. Gh. Coi- 
țun (Buc.); grea; Ștefan Comănes- 
cu (Buc.) b. aband. rep. I Fi’ip Da” 
(Tg. Mureș)-

Astă-seară (nr. aseară) a avut loc 
o nouă reuniune. Au plăcut In deo
sebi meciurile Avram — Maior, Pa
vel Paul — Popa și Peterman — Gri- 
gorjevschi. Surprinzătoare, slaba com
portare a lui Șt. Bejan. Iată rezulta
tele: hîrtie: E. Ionescu (Ploești) b.p. 
Jonas (Oradea); muscă: I. Avram 
(Sibiu) b.p. M. Maior (Cluj); cocoș: 
Pavel Paul (Ploești) b.p. C. Popa 
(Constanța); pană: I. Nicolae (Cra 
iova) b.p. Gh. Vlad (Cîmpina); se- 
nihișoară: 1. Maniu (Or. Stafir 
b.p. P. Vizitiu (Buc.); semimijlocie: 

Gr. Veregceanu (Iași) b. k. o. 1 A! 
Balaș (Fdoești); Gh. Nilca (Tg. Mu
reș) b. dese. 111 Șt. Bejan (Buc.); 
mijlocie-ușoară: Gh. Deak (Cluj b.p. 
I. Istrate (Buc.); semigrea: C. Pe 
terman (Or. Stalin) b.p. I. Grigorjev- 
schi (Galați).

R. CĂLĂRAȘANU
M. Pop-corespondent

„CROSUL RECOLTA"
Apropierea finalelor campionatelor na- 

țlcnale de cros de la Sibiu (13 aprilie) 
Ir.eepe să se facă simțită. Pupă Loco
motiva, care a organizat duminica tre
cută pe Stadionul Tineretului Întreceri 
pentru alergătorii săi (au cîștigat: ju
nioare: Stela Chinoke; juniori: Mircea 
Spudercă: aeniori: Toma Votou). o nouă 
secție de atletism. Recolta MAS. arzi 
nlzează astăzi de la ora ÎS, un concurs 
eu o participare, de data aceasta, mat 
largă. Vor lua startul crosiști de la 
Locomotiva, Progresul, Dlnatno. M.I.G., 
T.C.H., Pecolto M.A.S. STnt programate 
întreceri pe: 1000 m (juniori cat. a II-a), 
2.500 m. (juniori cat. I-a), 1.500 m. (ju
nioare cat I-a), 800 m. (junioare cat. a 
Il-a), 1.300 m. (senioare) șl 0.000 m. (se
niori). Echipa clasată pe primul toc va 
primi „Cupa campaniei agricole de pri
măvară'’

PRIMELE CURSE CICLISTE
PE ȘOSEA

Mîine se deschide*  în Capitală (și, după 
cîte sîntem informați, și în alte centre 
cicliste) sezonul curselor pe șosea. Ince- 
pînd deci cu aceste întreceri, alergătorii 
Lucureșteni se vor putea întîlni 
care duminică , întrucît, ânul 
calendarul judicios alcătuit, t sigu^rL 
continuitate deplină activității com- 
petiționale. Totodată, se pune $i un 
accent deosebit pe alergări cu caracter 
popular și de promovare a elementelor 
tinere și începătoare.

Sarcina deschiderii sezonului 1951 ii 
revine comitetului UCFS al raionului 
N Bălcescu, care organizează curse neu
trii categoriile avansați, semicurse. fete, 
juniori și biciclete de oraș. Alergărie 
se vor desfășura pe șoseaua Giurgiului.

Plecarea festivă se va da la ora 8 din 
fața raionului de Partid (str. Poenaru 
BortJea). Startul efectiv, la ora 9 (km. 
7 pe șoseaua Giurgiu) din fața întreprin
derii ARUG (capătul liniei de tramvai 
nr. 17) unde va avea loc si sosirea.

Mîine, pe patinoarul 
dia parcul „23 August” 
se va deschide centuri

de capii
încă din timpul disputării turneu 

lui internațional de hochei pe gheață 
s a luat hotărîrea ca în Capitală să 
se deschidă un centru de inițiere a 
copiilor în hochei și patinaj. Spriji
nind această frumoasă inițiativă. Fe
derația de hochei și patinaj a drschis 
liste de înscriere, a solicitat o serie 
de pricepuți antrenori pentru a în
druma pregătirea copiilor și a obținut 
aprobarea ca lecțiile să se desfășoare 
pe patinoarul artificial din parcul „23 
August".

La acest centru de inițiere vor 
putea participa numai copiii înscriși 
(32 la hochei și 40 la patinaj artis
tic), de buna lor pregătire ocupîn- 
du-se Alfred Eisenbeiser, Trude 
Konerth și Mircea Sadovcanu (oati- 
naj artistic), Ioan Petrovici, Mihal 
Flamaropol și căpitanul echipei na
ționale Zoltan Csaka (liochei).

Mîine dimineață la ora 9 pe pati
noarul artificial din parcul „23 Au 
pwt" avea loc deschiderea cen 
tririoi. Cu acest nrilej cei înscriș? 
vor asista la primele lecții.



Părerea antrenorului maghiar dr. Bay Bela:

„Așteptăm victoria lui Kamuti (floretă) și Horvath (sabie)”
Articol scris de corespondentul nostru din Budapesta, Schubert Zcîtan

Tinerii scrim-en maghiari au pârtiei pat pentru prima cară în 1954 la campio
natele mondiale rezervate sportivilor sub 21 ani. De atunci ei au fost ptxaenți 
la toate cele patru ediții unde au obți nut succese remarcabile, cucerind nouă 
titluri.

Ou prilejul acestor întreceri s-au afirmat unele elemente de certă vaicare,
Care mai tîrzlu ayeau să devină campio ni ai lumii: Gyuricza, Ful op, Domolki.

Două interesante clasamente..!

Cei mai buni și mai constanți atleți 
din lume și din Europa în 1957

La București, Ungaria va fi re
prezentată la toate probele. La ora 
cînd scriu aceste rinduri echipa de
finitivă nu a fost încă alcătuită. Se 
poate însă spune cu certitudine că 
în capita’.a Romîniei vor evolua cele 
mai bune elemente tinere pe care le 
posedă în momentul de față scrima 
maghiară. Deși într-un an, numeroși 
trăgători tineri de valoare (care au 
participat anul trecut la Criteriul 
mondial al tineretului) au depășit 
limita de vîrstă și de data aceasta 
Ungaria va "fi reprezentată la Bucu
rești de cîțiva tineri foarte talentați, 
adevărate speranțe ale scrimei ma
ghiare. Este vorba de floretistul 
Kamuti Jeno și sabrerul Horvath 
Zoltan care în ciuda vîrstei lor fra
gede au fost selecționați anul trecut 
In echipa de seniori a Ungariei, c'ș 
tigătoarea titlurilor mondia’e la flo
retă și sabie pe anul 1957. Atît 
Horvath cit și Kamuti au ocupat în

AR1ETÂTI*VARIETÂTI*VARE  
RIETA Ti*  VaRIETĂȚI•VARIEI 
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Nu contează vîrstă și nici.» frigul

Mulți cred că sportul se poate prac- 
•a doar pină la o anumită vîrstă.

mic mai greșit. Și exemplele in a- 
ceastă direcție abundă. Desigur, nu 
poate fi vorba de mari performeri la 
o vîrstă înaintată. Totuși și in această 
direcție pot exista excepții. De pildă, 
norvegianul Odd Lundberg, care a o- 
cupat locul II la olimpiadă in proba 
de 5000 m._ la patina; viteză, recent, 
la vlrsta de 41 ani a obținut o per
formantă excelentă pe această distan
ță: 8:145, rezultat ce egalează re
cordul său personal. Uneori, perfor
manțe excelente pot fi obținute ta a- 
dînci bătrineți... Paul Malisch care

Sportivii romîni participă 

la „Alpiniada de iarnă“

a R. P. Bulgaria
v Programul internațional al alpiniș- 

/k- noștri- prevede anul acesta mal 
^^Wlte întîlniri și va fi inaugurat mîi- 

ne, ■ cînd pariu sportivi romîni vor lua 
startul în „Alpiniada de iarnă" a 
Republicii Populare Bulgaria.

Cei patru sportivi romîni, maeștrii 
sportului Aurel Irimia (C.C.A.) și 
Alexandru Floricioiu (Dînamo Or. 
Stalin), Gheorghe Udrea (M.I.G. Bu
curești) și Tudor. Hurbean (Dinamo 
Or. Stalin), au plecat joi seara spre 
capitala Bulgariei, unde se vor în- 
tîlni cu alți alpiniști din Uniunea So
vietică și din țările de democrație 
populară, cu toții invit;ți de Uniunea 
Turistică Bulgară.

Scopul „Alpiniadei de iarnă" a 
R.P.B. este nu numai crearea legătu
rilor de prietenie între alpinîștii bul
gari și cei invitați, ci și un util 
schimb de experiență, în ceea ce pri
vește tehnica și tactica alpinismului 
de stîncă și 
cele opt zle pe care le vor petrece 
în Bulgaria, alpinîștii nu numai că 
vor escalada 
ții Pirin, dar fiecare echipă va tre
bui să facă o demonstrație de teh
nică și de salvare în munți, ceea ce 
va sluji și ca un util schimb de ex
periență. Locul de desfășurare al aces
tor demonstrații este coasta septen
trională a munților Pirin, situați In 
sud-estul țării, între văile fluviilor 
Mesta și Struma. Punctul cel mai 
înalt este vîrful Vihren (2.915 m) 
caracterizat prin creste și vîrfuri as
cuțite și prin pante foarte dificile. 
Partea centrală a Pirinului septen
trional reprezintă a creastă dante
lată cu o lungime de 20 km. De-a 
lungul crestei se • “sește o porțiune 
foarte îngustă (2 m), lungă de 300 
m, foarte greu de parcurs, chiar în 
timpul verii. Pirinul 
alcătuit din granit, 
și marmură.

Tabăra alpiniștilor 
pitoreasca localitate 
pe înălțimea .El Tepe' 
înălțime.

de iarnă. Dc aceea, în

anumite creste din mun-

septentrional este 
șisturi cristaline 

este situată în 
Bansko, așezată 

“ la 1.950 m. 

probele respective individuale locul 
V. Rejto lidiko este un alt nume 
consacrat- De două ori conseoutiv, 
în 1956 și 1957, ea s a clasat pe pri
mul ioc în Criteriul mondial al ti
neretului.

— Vor fi continuate succesele ma
ghiarilor și la București?

— Sper că da — mi a răspuns 
conducătorul tehnic al scrinurilor 
maghiari, cunoscutul specialist dr. 
Bay Bela. Deocamdată — a spus Bay 
Bela — singura armă unde stăm 
mai slab este spada. De aceea, la a- 
ceastă armă nu putem em te pre
tenții. In schimb așteptăm victoria 
finală din partea lui Horvath și Ka
muti. De la Rejto nu trebuie să aș
teptăm prea mult Deși acum se află 
în revenire de formă, Rejto a între
rupt multă vreme antrenamentele și 
nu a ajuns încă la valoarea ei nor
mală. Cred că la floretă femei șanse 
mai mari au rom’nii și sovieticii. La 

A

clasat pe locul III în pro- 
m. bras, a înotat acum 
m. Știți ciți ani are Ma- 
Pentru mulți înotători fri-

in 1912 s-a 
ba de 200 
495 pe 50 
lisch? 771 
gul sau apa rece nu constituie un im
pediment pentru a-și desfășura antre
namentele. tn Uniunea Sovietică, foar
te multi sportivi, dinire care numeroși 
virstnici, se pot mindri cu asemenea 
performanțe. Prin cercetări științifice 
s-a dovedit că organismul obișnuit cu 
apa rece și temperatura scăzută nu 
are nimic de suferii, ci dimpotrivă se 
fortifică devenind mai rezistent. Nu 
de mult s-a organizat in capitala 
UJ(.S5. un concurs pe riul Moscova 
la care au participat nu mai puțin de 
60 concurenți care au străbătui dis
tanta de 500 m. Interesant este jap- 
iul că dintre aceștia, cel mai tînăr 
concurent avea 15 ani, iar cel mai 
virstnic 61 ani... Temperatura apei... 
W grade.

Dacă echipa din Padova este 
gura formație din campionatul italian 
de fotbal in măsură să amenințe su
premația indiscutabilă a liderului — 
luvenius, — ea datorează acest lucru 
in mare parte micului extrem dreapta, 
suedezul HAMRIN (155 m.). Și ceea 
ce este mai curios, e faptul că el a 
fost împrumutai Podarei de ~ '
clubul luvenius. Clubul din 
trebuie să plătească lui luvenius suma 
de 150 milioane lire pentru ca trans
ferul să devină definitiv. După cit se 
pare, Hamrin ar justifica aceste pre
tenții, prin faptul că a marcat pină 
acum 16 goluri, fiind al doilea în 
clasamentul golgeterilor italieni, după... 
galezul John, Charles (18 goluri) !

Dar se cuvine să furnizăm cititorilor 
notari un detaliu . și. mai interesant: 
Hamrin este... șchiopi Aceasta ca ur
mare a unui accident pe cure l-a avut 
la piciorul sting. El este obligat să 
poarte la fiecare meci o gheată or
topedică, ceea ce nu-l. împiedică insă 

, să fie o adevărată „sperietoare" pen-
Ln pavi.tMul Lniunii Sovietice de tru fote fundașii stingă din Italia, 

la expoziția internațională de la 
Eruxelles, sportul ocupă un loc apre-â*  
ciabil. Așa de pildă este expusă o ma-Vț, 
chetă din sticlă a complexului sportiv y!. 
de ia Lujniki, diferite grafice șt foto
montaje reprezentînd aspecțe din ac-' 
tivit at ea sportivilor sovietici. Un cotț\ 
special este rezervat materialelor spor
tive fabricate in U.R.S.S., nenumărat 
telor trofee' cucerite de sportivii sovie-\ 
tici la campionatele mondiale și Jocu
rile Olimpice, f iecare vizitator va pri
mi cite un album care reprezintă as-, 
pecie și date despre dezvoltarea spor-Bcordă spații respectabile acestei im- 
tului sovietic. Ci portante probleme. Paralel cu știrile

despre pregătirile diverselor loturi,

Sportul la Expoziția Intern; (tonală 

de Ia Bruxelles

După cum se vede clar din acest fragment. în timp ce trei atleți aleargă 
pe pista olimpică, 
urmări, pe cea de a doua pistă subterană se desfășoară ca și in culisele unui 
teatru o activitate vie și independentă de aceea de sus. Pe pista de iarbă se 
încălzește un atlet, pe o bancă doi atleți își așteaptă rindul. iar pe sofalele 
(din piatră, acoperite cu pături etc.) se odihnesc trei atleți după terminarea 
probei respective.

iar de pe terasele alăturate antrenorii și tovarășii lor ii pot

celelalte probe o comportare frumoasă 
pot avea Laszlo și Szabo precum 
și fratele lui Kamuti David (flo
retă) și Bakonyi-Buchwald la sabie.

După părerea mea, cele mai mari 
șanse la titlu sînt de partea sovieti
cilor, polonezilor și ungurilor", dar nu 
trebuie neglijați nici vestgermanii, 
italienii sau luxemburghezii. Vestger- 
manii în special, au obținut cîteva 
succese împotriva echipelor noastre 
(ce-i drept nu față de cele mai bune) 
și acest lucru trebuie să ne dea de 
gîndit — și-a încheiat declarația 
dr. Bay Be a-

In general, în acest an scrimerii 
maghiari au arătat o formă incons
tantă. E și firesc pentru că majoritatea 
din ei fiind elevi și studenți au tre
buit să-și întrerupă antrenamentele 
din cauza examenelor. La mijlocul 
lunii martie pregătirile au fost însă 
reluate, în condiții optime-

In cercul specialiștilor maghiari 
există certitudinea că la marile în
treceri de la București, scrimerii ma
ghiari vor avea o comportare la ni
velul prestigiului de care se bucură 
în lumea întreagă.
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Un golgeler— șchiop !

sin-

însuși
Padova

La Roma se propune construirea 
stadion... subteranunui

i Roma se pregătește pentru J. O. 
“•din 1960. Este un fapt cert reflectat 
f'-n special de presa italiană, care a-

Doi dintre cei mai cunoscuți statisti
cieni de atletism din lume. Roberto L. 
Qvercetani (Italia, președintele Asocia
ției Internaționale a Statisticienilor de 
atletism) și D. H. Potts (S.U.A., vi
cepreședintele aceleiași organizații) au 
întocmit clasamentele celor mai buni 
atleți din lume și din Europa, după 
sezonul 1957. La alcătuirea acestor 
clasamente ei au ținut seama nu de 
performanta maximă, singular reali
zată, ci de CONSTANȚA în rezultate 
a celor mai buni atleți. De aceea nu 
trebuie să surprindă că locul 1 în 
lume, și respectiv in Europa, este a- 
tribuit la unele probe atleților care 
nu dețin totodată și cea mai bună 
performanță. Publicăm clasamentele a- 
părute recent în revista americană 
„Track and Field News", iar în pa
ranteze, acolo unde există deosebiri, 
trecem și numele atleților care dețin 
performanța cea mai bună în sezonulperformanța cea mai 
trecut:

CLASAMENTUL MONDIAL

100 m.: Bobby Morrow-S.U-A. (Mor
row, King, Murchison, Sirne-S.U.A./ 
Germar- RfG>- z

m: Bobby Aloirow-S.U.A. <M. 
Gcrruar-RC t f.z'. X

400 m.: Tom . Courtney-S.U.A., .,
800 m.: Roger Uoen»-ii«lgta.
1 milă și 1.500’ m.: Derek Ibbot- 

son-Anglia (la 1 milă: Ibbotson, la 
1.500 m.: Jungwirt-Cehostovacia).

3.000 m_: Zd. Krzvszkowiak-Polo- 
nia.

5.000 m.: ViadmiT KuLUR-S-Sl
10.000 m.: Vladimir Kuț-UJt.S.S 

(V. Knight-Anglia).
110 m. g.: Milton Campbell S.U.A.
400 m. g_: Glean Davis-S.U.A. (D. 

Culbreath-S.U.A.).
3D00 m.

U.R^.S.
înălțime:
lungime: Gregory Bell-S.U-A. 
prăjină: Bob Gutowski-S.U.A 
triplu: Oleg Riachowski-U.R.S.S. 
disc: Parry O'Brien-S.U.A. (D El- 

lis-S.U.A.).
greutate: Bill Nieder-S.U.A.
ciocan: Mihail Krivonosov-U.R.S.S 

suliță: .Vtausz Sidlo-Polonia (VI. 
Kuznetov-U.R.S.S.).

decatton: Vasifii Kuznețov-U.R.S.S

ob_: Semion R jiscin-

Iurii Stepanov-U.R.S.S.

Bob Gutowski-S.U.A

CLASAMENTUL EUROPEAN

iob mz Manfred Gerinar-t.F.G 
200 
400 

nia.
800
1.500 m.:

(St Jungwirt-Cehoslovacia).

m.: .Manfred Germar-’R.F.G.
m.r Stanislav Swatowski-Poîo-

m.: Roger Moens-Belgia.
Derek Ibbotson-Anglia

despre ședințe în care sînt puse Ia 
punct o serie de amănunte privitoare 
Ia organizarea marii întreceri și des
pre unele baze sportive terminate 
(Palazzeto dello Sport) san în curs 
de construcție, aflăm și despre o se
rie de frămîntărî, discuții mai mult 
sau mai puțin aprinse etc.

Iri acest noian de evenimente și 
nrobleme a făcut o adevărat’ s nza- 
ție publicarea pe o pagină întreagă 
în ziarul Corriere deîto Sport a pro
iectului „stadionului ideal" conceput 
de arhitectul napolitan Domenico Va
lente. Despre ce este vorba ?

Valente — fost acum 20 ani unul 
di.n cei mai buni demi-fondiști italieni
— a imaginat proiectul unui stadion 
olimpic cu dcuă piste supranuse-

Ideea proiectului a pornit de la 
faptul că în marile întreceri interna
ționale atlrților nu le sînt asigurate
— prin forța împrejurărilor — cele 
mai bune condiții de concurs și pre
mergătoare 
etc).

Pornind i
a întocmit 
„idea"". In 

prftbzis 
cesare
doilea stadion subteran, avînd o pist" 
de antrenament paralelă cu aceea de 
concurs. Insă în timp ce pista ex 
*ernă este prevăzută cu 
'oarele, pista subterană
'ouă culoare trasate pe coardă și 

construite dinlr-un material special, 
restul pistei fiind „tapisat" cu ga
zon. In subteran vor putea fi ame
najate sectoare de aruncări pentru 
antrenament, vestiare, cabinete medi- 
ca.e, cabinete pentru presă, săli de

concur sului (încăl zi r e

de la acest fapt, Valente 
deci proiectul stad'onului 

i afara stadionului pro- 
• utilat cu toate cele ne. 

— nroiec‘ul imaginează un al

toate cu 
are numai

VLADIMIR KUȚ

3.000 ni.: Zd. Krzyszkowiak-Polonla- 
) m£ Vțtadimir Kuț-U.R.S<S.y^ 

.. ? Vladfmir Kuf-U.R^5.

feu Martin Lauer R.F.G.
g.: Thomas Farrell-Angllâ

'10.000 iff':'
(V.

1
400 m.

(Ilin, Lituev-U.R.S.S.. Farrell).
3.000 m. ob.: Semion Rjiscin-U.R.S.S. 
înălțime: Iurii Stepanov U.R.S.S. 
lungime: Jorma Valkama-Finlanda

(J. Grabowski-Polonia).
prăjină: Georgios Roubatrs-Grecla. 
triplu: Oleg Riahowski-U.R.S.S. 
greutate: Jiri Skobla-Cehosl ovacia. 
disc: Karel Merta-Cehoslovacia (J.

Szecseny-Ungaria).
ciocan: M. Krivonosov-U.R.S.S. 
suliță: Janusz Sidlo-Polonia. 
decatlon: Vasifii Kuznețo*.-!'  R.S.S.

A fost fixată data intilnirii
de box Reminia—Franța

După cum scrie ziarul . parizian 
„L'Equipe", întîlnirea internațională 

de box amator între echipele repre
zentative ale Romîniei și Franței se 
va desfășura la 31 mai în orașul 
Mans.

gimnastică, săli de odihnă etc. Sta
dionul subteran, care s-ar afla la 
circa 5 m. sub pămînt, va fi legat 
de exterior prinL scări dub’e cu ac
ces Ia punctele de start în diferite 
probe. Pentru a se ușura circulația și 
accesul de la un cap la celălalt al 
stadionului sint-imaginate culoare.sub
terane, -tu atît mai -mult cu cît nn se 
excavează tot pămîntul de sub tere
nul de fotbal.

Instalațiile subterane primesc aer 
și lumină direct prin spațiul dintre 
tribune și pista subterană. In același 
timp s-a imaginat un sistem special 
de drenaj, ferindu-se ins.a ați 1? de 
posibilitatea unor infiltrații. Firește, 
proiectul cuprinde și alte detalii in
teresante.

Fragmentul unui desen din proiect 
ne dă o idee destul de sugestivă în 
legătură cu marea utilitate a „sta
dionului ideal". In timp ce pe pista 
olimpică întrecerea este în toi și_ de 
pe terase alăturate pot fi urmăriți 
concurenții respectivi, în subteran se 
desfășoară o activitate vie și inde
pendentă de aceea de sus. ca și în 
culise'e unui teatru. Aci pol fi întîl- 
niți atleți care-și fac încălzirea pe 
nistă. aștentîndu-și rîndul pentru a 
'ntra în concurs sau odih"i.?du-se.

Special’știi susțin că proiectul ar- 
h'tecfului Valențe este perfect reali
zabil într un viitor destul de apro- 
p'at și ar înlătura acele neajunsuri 
de care am vorbit mai sus, adueîn- 
du-se în același timp o contribuție 
Ia obținerea u^or oeriorn anțe supe 
rioare.
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Sosirea tovarășilor Chivu Stoica, 
Emil Bodnăraș si Avram Bunaciu 

in Uniunea Birmană
AGERPRES:RANGOON 28. De la trimisul special

Vineri au sosit la Rangoon tovarășii Chivu Stoica, Emil Bodnăraș și A- 
vrain Bunaciu care la invitația guvernului birman fac o vizită în Uniunea 
Birmană.

Pe aeroportul capitalei birmane, pavoazat cu drapelele celor două țări și 
mari pancarte pe care erau scrise in limbile romînă și birmană urări de bun 
venit ia adresa înalfilor oaspeți, se aflau primul ministru al Uniunii Birtnane. 
U Nu, membrii guvernului, primarul orașului și alți demnitari birmani, șefii 
reprezentanțelor diplomatice acreditați la Rangoon, reprezentanți ai diferitelor 
organizații obștești. Se aflau de asemenea membrii Legației R. P. Romine în 
frunte cu Pavel Silard, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al R.P. 
Romine în Birmania.

La ora 12, ora locală, avionul aducînd pe oaspeții romîni, escortat de 
patru avioane de vînătoare ale forțelor aeriene birmane, aterizează.

1 imul ministru U Nu conduce apoi pe tovarășul Chivu Stoica spre tri
buna din mijlocul aeroportului care primește salutul comandantului companiei 
de onoare. Fanfara militară intonează imnul de stat al Republicii Populare 
Romine. Tovarășul Chivu Stoica trece in revistă compania de onoare și re
vine fa tribună unde, în timp ce primește al doilea salut, fanfara intonează 
imnul de stat al Uniunii Birmane.

Primul ministru birman se apropie de microfon și rostește un scurt cu
rtat de bun sosit

A luat apoi cuvintul tovarășul Chivu Stoica.
Oaspeții s-au ktdr tat apoi spre aasa prezidențială unde iși vor avea reșe

dința in timpul vizitei în Birmania.

Duminică, la Paris

Start in
a

cea 
crosului

a XXI-a ediție 
J'Humanite”

teiefon) Miercuri 
companiei Air 

la Atena echipa

Pregătirile Juniorilor noștri
în vederea turneului internațional din Luxemburg

PARIS 1 
seara un 
France ă 
crosiștilor 
tui în cea 
diționalului 
uite. Este 
reprezentat 
balcanic desfășurat 
Ankara. De data 
celor șase 
Weiss, ~ 
Pricop și 
decît la 
faptul că 
mârâite a
Importante competiții Internaționale

28 (prin
avion al 
adus de
romîni care va lua star- 

i de a XXI-a ediție a tra- 
cros al 
aceeași 
atît de

ziarului l'Huma- 
echipă care ne-a 
frumos la crosul 

duminică la 
aceasta misiunea 

atleți. să-i reamintim: 
Grecescu, Strzelbisaki, Pop, 

Veliciu. e6te mult mai grea 
.Ankara. Este binecunoscut 
în ultimii ani crosul l’Hu- 
devenit una din cele mai

vor 
mai

pe teren variat, șt ediția din 1958 
nu va face excepție de la această 
regulă. Dacă de la start vor lipsi 
Zatopek, retras din activitatea co<n- 
petițională, și Kuț, în schimb 
fi prezenți o serie dintre cei
valoroși alergători de fond din Eu
ropa. Bolotnikov, Pudov, Jukov, Le 
vițka. Lîsenko (URSS), Chromik și 
Krzyszkowiak (Polonia), Kovacs, 
Szabo, Kazi (Ungaria), Porbadnik. 
Ho ni eke, Donath (R.D.G.) sînt numai 
cîteva nume de atleți de valoare 
care și-au anunțat participarea la a- 
cest mare cros care reprezintă tot
odată evenimentul de închidere a 
sezonului internațional de alergări pe 
teren variat.

Cîteva date asupra lotului maghiar
chipa care va reprezenta Ungaria în 
turneul U.E.F.A. este bună, jucătorii 
s-au pregătit cu multă seriozitate și 
vor da randamentul așteptat. Cei 16 
jucători care alcătuiesc lotul s-au pre
gătit timp de trei luni cu multă 
conștiinciozitate și forma lor s-a îm
bunătățit văzînd cu ochii. Lotul eJte 
următorul: Landi și Aczel (portari), 
Jenofî, Jozsa, Varga și Koves (tun- 
dași). Ligeti, Sovari și Foldi (haiti), 
Kereși, Pataki, Albert. Kereszte*.  
Ihasz, Barai și Boros (înaintași).

In formație vor evolua cîteva reale 
talente despre care se va vorbi mult 
in viitor. După părerea seleclionera- 
lui Hoffer Jozsef, cel mai talentat ju
cător este tînărul Albert (16 ani) 
care se remarcă prin finețe și o teh. 
nică desăvîrșită. Dar mai sînt și alții. 
Centrul înaintaș Kerestes (17 ard), 
interul stîng Pataki-Petz (18 ani) au 
calități excepționale: viteză, șut 
putere de pătrundere, fizic adecvat 
Nici apărarea nu este un comparti
ment slab.

După părerea lui Holier, această 
aet^ă va fi de mare valoare peste 
offiva ani. De pe acum se poate ob. 
serva omogenitatea, spiritul de luptă 
al jucătorilor, factori atît de impor
tanți în succesul unei echipe. In me
ciurile din turneul U.E.F.A. vor H 
utilizați toți cei 16 jucători, aceasta 
pentru a-t obișnui pe toți, în egală 
măsură, cu jocurile internaționale. 
Antrenorul echipei. Jeni Rudolf. ■ 
pregătit o serie de scheme tactica 
care vor fi folosite în funcție de ad
versari. După părerea sa. cei mai po- 
ternici adversari în serie vor fi ro- 
mînii și turcii. Dar la juniori nu ae 
poate ști niciodată, care din țările 
participante au juniorii cei mai

2 aprilie va începe a Xl-a ediție a Turneului Internațional de 
U.E.F.A. Și de data aceas ta, reprezentativa noastră de juni-Juniori

ori va fi prezentă la această tradițională competiție.
Juniorii noștri fac parte din 

a IIl-a, împreună cu Ungaria, 
da. Grecia Și Turcia.

In ritm de turneu..

grupa 
Olan-

sa ti- 
timp.

Lotul nostru a ajuns în faza 
nală de pregătire. In ultimul 
antrenamentele s-au desfășurat în 
condițiuni cît mai apropiate de cele 
în care se va desfășura turneul. Mai 
precis, lotul a susținut jocuri fie la 
interval de o zi, fie în zile consecutive, 
pentru a se obișnui cu ritmul de joc 
din cadrul turneului. De pildă, vine
rea trecută a jucat cu Prahova 1 Mai 
Ploești (2—0), iar sîmbătă cu Olim
pia Giurgiu (2—0) la Giurgiu. Săp- 
tămîna aceasta, juniorii au susținut 
miercuri și vineri, două jocuri mai 
ușoare, în compania unor formații de 
juniori. De altfel, antrenorii lotului: 
Traian Ionescu și Gorgorin au păs
trat o gradație în pregătirea lotului 
care cuprinde pe următorii juniori: 
Muller și Opanschi (portari), Co- 
dreanu, Petca și Nedelcu (fundași), 
Niculescu, Petru Emil și Neacșu (mij
locași), Ivansuc, Varga, Pinzaru, 
Matei, Unguroiu. Mihăescu. Igna și 
N. Mureșanu (înaintași).

Pînă aici însă, a fost drum destul 
de greu. „Am avut dificultăți atît în 
selecționare cît și în pregătire — 
ne-a spus antrenorul federal Tr. lo- 
nescu. In primul rînd a trebuit să 
completăm destul de mult lotul vechi 
și n-am avut posibilitatea imediată 
de a cunoaște elementele din țară, 
apte pentru echipa națională. In al 
doilea rînd. era necesar să privim 
lucrurile și în perspectivă: juniori și 
pentru echipa de anul acesta, dar și 
pentru echipa de anul viitor, pentru 
ca să nu supunem lotul la mari 
schimbări de la an la an. Acum de 
pildă, avem în lot șapte juniori cu 
drept de joc și în 1959. In ce pri
vește pregătirea, aici ne.am izbit de 
dificultatea ridicată de gradul de pre-

gătire diferit cu care s-au prezentat 
juniorii în lot. Mi-am Alt seama că 
în colective au fost insuficient pregă
tiți. Munca de pregătire în lot a dat 
unele rezultate bune în timpul scurt 
avut la dispoziție, mai ales ca omo. 
genizare din punct de vedere al pre
gătirii. Atacul a dovedit mai multe 
progrese în raport cu modul cum s-au 
prezentat in lot. Sperăm însă ca la

rnofCi
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Afișul Turneului Internațional de Iu- 
niori — ediția 1958

turneul din Luxemburg să facem • 
figură frumoasă" — și-a încheiat de
clarația Traian Ionescu. (p.g.).

să 
de

-i

Ml INIE LI ATENA

participante 
lentați

ATENA 28 (Agerpres).
După cum transmite agenția A«b®- 

nagence echipa națională de juniori a 
Greciei care va participa la turneul 
internațional de fotbal de la Luxem
burg s-a îmbarcat la 27 martie M 
Pireu pe bordul vaporului Hermes ea 
care va călători pînă la Veneția. De 
aici fotbaliștii greci își 
drumul cu trenul, astfel 
ajunge la timp pentru 
tîlntrea ” '
orașul ____________
ta ti va Romîniei. Se știe 
derația ---------
ciulul.

Lotul 
Greciei 
cătorl: _
Vernezis, Tsexos, Krys- 
gos, T------- -------
Benardos, ______ ______
vatHis, Skordas ți Marna»

vor continua 
că vor putea 

& susține ta- 
2 aprilie ta

că inițial te- 
Miii narea

de

Avem încredere în linia noastră 
de atac

(Corespondență specială de la 
Budapesta)

Rușinea de anul trecut trebuie 
fie spălată. Acesta este cuvîntul
ordine a! tinerilor fotbaliști maghiari 
care vor participa anul acesta la tur
neul U.E.F.A. După cum se știe, anul 
trecut echipa de juniori a R.P. Un
gare. descompletată și insuficient 
pregătită, a avut o comportare slabă 
în turneul din Spania. In ultimul an 
însă, situația a fost cu mult îmbună
tățită. Părerea unanimă este că a.

programată la 
Koblenz flUF.GJ

greacă ceruse

reprezentativei de juniori a 
Mte alcătuit din următorii ju- 
Algitldls, Drakotas, Vasdtou, 

Tsllls, Drt- 
Nifadoputoa. 

Fla

„CUPAPANELINIOS — C. C. A.
CAMPIONILOR EUROPENI" LA BASCHET Drakotas,

ioanidis, Lukanidl- 
Varmanls, Teboneras.

Vineri dimineața, așa cum am a- 
mmțat, campioana de baschet a ță. 
rii noastre a părăsit Capitala pe calea 
aerului îndreptîndu-se spre Atena un
de a sosit în cursul aceleiași după- 
amiezi. Au făcut deplasarea: Eolbert, 
f-odor, Nedef, Etn, Niculescu, Nede- 
lea. Pușcașu, Testiban, I. Dinescu. 
Antrenor: C. Herold. Pe aeroportul din 
eapitala Greciei baschetbaliștii romîm 
au fost întîmpinați de reprezentanți 
ai federației de baschet a Greciei șt 
ai clubului Panelinios.

In cursul dimineții de astăzi jucă
torii noștri vor face un antrenament 
de acomodare pe stadionul Panelinios 
unde va avea Ioc Intîlnirea de mîine.

Terenul este asfaltat și are panouri 
de cristal. Capacitatea tribunelor,: 
3000 locuri. Cum însă biletele au tost 
epuizate de o săptămînă și sînt mari 
cereri în plus se crede că la meci 
vor fi prezenți în jurul a 4000 de spec
tatori.

Campioana Greciei, Panelinios, a 
făcut pregătiri speciale pentru meci 
și presa greacă este optimistă în pri-

vința comportării echipei gazde, în 
ciuda faptului că Roubanis — pivotul 
formației — a anunțat că nu poate 
veni la Atena pentru această întîlni. 
re. In formă excelentă sînt Steianidis 
și Kalevas.

Sîmbătă dimineața vor sosi in ca
pitala Greciei și cei doi arbitri ai 
partidei: TAKEV (Bulgaria) și C.TO- 
LOVICI (Iugoslavia).

61,26 m. la aruncarea discului

Primul concurs internațional 
de ciclism pe circuit

CLojSbțțjHi telefon). Peste 20.000 
de spectatori au asistat astăzi după 
amiază la concursul ciclist desfășurat 
prin centrul orașului, pe un traseu 
de 1,5 km. Cicliștii din loturile R. D. 
Germane și R.P. Romîne, care se pre
gătesc pentru a XI-a ediție a „Cursei 
Păcii", precum și alergătorii din co
lectivele Progresul, Voința, Dinamo 
(București), Petrolul (Ploești) și 
Dinamo (Cluj) au făcut de-a lungul 
celor 45 Iun. (30 ture) o cursă ex
cepțională care a entuziasmat publi
cul spectator. Prima parte a clasa
mentului (care s-a făcut pe baza 
timpului realizat și a numărului de 
puncte obținut în cele 10 sprinturi, 
desfășurate la fiecare trei ture) este 
dominat de alergătorii din R.D.G.

t. Adler (R.D.G.) 34 p., a parcurs 
45 km. în I h.06:41, medie orară 
40,400 km.; 2. Hagen (R.D.G.) 18 p.; 
8 Henning (R.D.G.) 17 p.; 4 Lofler 
(R.DG.) 10 p.; 5. Grunwald (R.D.G.) 
10 p.; 6. Aurel Șelaru 6 p.; 7. Gustav 
Schur (R.D.G.) 6 p.- 8. C. Dumitrescu 
5 p.; 9. I. Braharu 3 p.; 10. L. Meis
ter (R.D.G.) 2 p.; 11. Gh. Calcisca 
2 p.; 12 H. Stolper (R.D.G.) 2 p.; '13. 
Ekstein (R.D.G.) 1. p.; 14. Grabo
(R.D.G.) 1 p.; 15. Simion Ariton 1 p.

(lancu Tiberiu și Ion Gliga, cores
pondenți).

• SEPP HERBERGER face expe
riențe... Intențiile antrenorului vest 
german sînt acum clare. Pentru cam
pionatul mondial el pregătește două 
echipe, alegînd în timpul campionatu 
lui mondial pe jucătorii cei mai în 
formă. (Așa a procedat de altfel și 
în 1954 în meciurile din cadrul cam
pionatului mondial). Zilele trecute el 
a experimentat la Basel o nouă for
mație (în care din vechii jucătorii 
au evoluat doar Rahn și Cieslarczik). 
Această selecționată germană a în
vins cu 2—1 reprezentativa Elveției. 
Golurile au fost marcate de Rahn și 
Biesinger. Pentru elvețieni a înscris 
Riva IV. Este foarte interesant de 
știut ce echipă va alinia miercuri 
R.F. Germană în meciul cu Ceho
slovacia de la Praga. Se știe doar că 
R.F. Germană și Cehoslovacia sînt 
în aceeași serie în campionatul mon
dial, și de aceea meciul de miercuri 
va fi un bun prilej pentru ambele re
prezentative de a face 
cunoștință.

• 30 ARBITRI din 
conduce meciurile din 
Cei mai mulți arbitri , , 
țara organizatoare. Printre ceilalți ar
bitri cunoscuți se numără Ellis și 
Leafe (Anglia), Griffits (Țara Gali
lor), Zsolt (Ungaria). Macko (Ceho
slovacia), Lemesici (Iugoslavia), Or- 
landini (Italia), Latîșev (U.R.S.SJ, 
Seipelt (Austria) etc. Interesant de 
remarcat că din America de sud au 
fost chemați doar doi arbitri: argen

tinianul Brozzi și uruguayanul Codesal.

• UNDE VOR LOCUI unele 
reprezentative ? Majoritatea din echi
pele țărilor participante și-au găsit 
deja locuri confortabile, liniștite în 
vecinătatea orașelor unde vor juca. 
Două din echipele finaliste nu s-au 
pronunțat încă în privința reședinței. 
Este vorba de echipele Braziliei și 
Angliei. Se pare că ele vor locui... 
pe vapor în rada portului Gotteborg. 
Englezii au anunțat oficial că nu vor 
face deplasarea cu avionul.

Un grup de atleți americani a e- 
fectuat în cursul verii anului 1967 
un lung turneu în țările Scandina
vici. Dintre ei, numele cel mai „so
nor" era desigur cel al lui Thomas 
Courtney, campion olimpic la 800 m. 
și recordman mondial la 880 yarzi, 
care monopoliza atenția organizato
rilor și a publicului. Totuși, după 
primele concursuri s-a făcut remarcat 
și era urmărit cu un interes crescînd și 
ttnărul aruncător de disc Rink Bab- 
ka. El a reușit să-și înscrie numeie 
printre recordmanii unui stadion ce
lebru cum este stadionul olimpic din 
Stockholm, cu rezultatul de 56,41 
m. Ceea ce a impresionat în mod 
deosebit nu a fost numai această 
cifră ci neobișnuita regularitate a 
rezultatelor sale- Astfesl, La capătul 
celor 21 de concursuri la care a luat 
parte în Europa, bilanțul său era:

de pe acum

21 țări vor 
turneul final. 
(6) sînt din

DE PESTE HOTARE
T.D.N.A. și

FOTBAL

LEVȘKI ÎNVINGĂTOARE

• Mierouri seara ta 
Paris, T.D.N.A. Sofia 

a învins Racing Club' 
cu 6—4 (2—1). Golurile

au fost marcate de Dimitrov și Panalo- 
tov cite 2, Diev și lanev pentru T.D.N.A., 
Pillard (2), Guinot și Bollini

Joi după amiază la Sofia, echipa Levski 
a întrecut formația suedeză Djurgarden 
cu 4—1 (t—1).
• La Milano a avut loc returul meciului 

dintre Milan și Borussia Dortmund din 
cadrul Cupei Campionilor Europeni. Fot
baliștii italieni au repurtat victoria cu 
4—1 (2—1). In semifinale Milan va în
tîlni echipa Manchester United. Iar 
Vasas Budapesta pe Real Madrid
• La Newcastle echipa selecționată a 

ligii engleze a învins cu 4—1 (2^—11 se
lecționata ligii scoțiene. Cel mai bun 
jucător de pe teren a fost centrul atacant 
Derek Kevan (care a jucat anul trecut 
la București în echipa de tineret a An
gliei). In această partidă el a marcat 3 
goluri.

• Fruntașele campio 
natului unional de ho 
chei pe gheată T.S.K. 
M.O. și Aripile Sovie

telor au terminat la egalitate <4—4) în 
primul meci (din cele două) care vor 
decide pe campioana din acest an.

• Echipa de hochei cu mingea a ora
șului Sverdlovsk a întrecut echipa Qre- 
bro, campioana Suediei cu 4—3.

• Azi se dispută pe
DIIfRI stadionul Arms Park
AUUDI din Cardiff intîlnirea

dintre echipele națio
nale ale T&rii Galilor și Franței. In caz 
de victorie, rugbiștll galezi au mari 
șanse de a cîștiga anul acesta Turneul 
celor cinci națiuni. De aceea întîlntcea 
este așteptată cu cel mai mare interes

BOTVINIK-SMISLOV «—3
•A 9-a partidă 

ciulul pentru 
mondial de șah _____
Smîslov șl Botvintk s-a 

terminat la mutarea 40-a cu remiză. Cha- 
llengerul își păstrează avantajul de 3 
puncte.

HOCHEI

ȘAH
a me- 
tLiltri 

dintre

8 aruncări peste 55 m, 6 aruaeă^Kț 
peste 54 m., 4 pesta 53 m. și 
3 sub acest rezultat, obțtnknd o me
die de 54,25 m.i

Și totuși, curios, statisticienii R. 
Quercetani și D. H. Potts, ale câtor 
clasamente Ie publicăm în pagina a 
Vil a, nu iau acordat creditul da 
a-1 considera cel mai bun, cei mai 
constat aruncător al lumii-.. Ca • 
ripostă, parcă, Rink Babka a reușit 
joi la Villianova, în California. ta- 
tr-una din primele sate evoluții ofi
ciale din acest an, excepționala per
formanță de 61,26 m , superioară ea 
aproape 2 m recordului de 59.28 m. 
deținut de Fortune Gordien (Pasa
dena—California 22.8.1963).

Știrile transmise de agențiile da 
presă, în legătură cu acest rezultat, 
anunță că discul a căzut într-o adio- 
oitură a terenului, dar în limitei» 
sectorului de aruncare. Pînă La mar- 
ginea acestei denivelări distanța era 
de 60,60 m., iar pînă la verticala 
punctului de cădere era 61,26 m.

Rink Babka are 24 de ani, ij*  
m. înălțime și 120 kg. A început a- 
runcarea discului în 1954 cînd a 
obținut 45,17 m. Apoi: 1955 —
49,60 m.; 1956 — 54,77 (al 11 Tea 
performer mondial); 1957 — 56,80 
m. (al 2-lea performer mondial, eta
pă Ellis 58,28 m ).

★
Intr-o recentă sesiune a Federal 

ției de atletism a S.U.A. au fost o- 
mo'.ogate ca recorduri americane re
zultatele de 68,54 m. la ciocan al lai 
Harrold Connolly, 4,82 m. la prăji
nă al lui Robert Gutowski și 10,4 
sec. pe 100 m. al lui Leanuon King. 
Intrucît primele două rezultate ta-' 
trec recordurile mondiala și. cea da 
a treia îl egalează ele vor fi supa
se spre omologare Federației interna
ționale


