
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA)

Organ al Uniunii de cultura fizica și sport din R. P, Romînd

ANUL XIII Nr. 3180 Joi 3 aprilie 1958

Din primele zile ale existenței sale. 
Uniunea Sovietică luptă cu consec
vență pentru întărirea păcii între po
poare, pentru o viață care să nu mai 
fie amenințată de norii negri ai răz
boiului. Nenumărate propuneri de în
semnătate istorică pentru apărarea pă- 
cii au fost adresate în ultimii ani de 
către Uniunea Sovietică tuturor marilor 
puteri. Și. iată că întreaga omenire 
iubitoare de pace a primit — cu en
tuziasm și încredere — o nouă veste 
care a umplut de speranță inimile 
oamenilor din toate colturile lumii : 
HOTARIREA SOVIETULUI SUPREM 
AL UNIUNII SOVIETICE DE A |N- 

_CETA IN MOD UNILATERAL EFEC
TUAREA EXPERIENȚELOR CU 
TOATE TIPURILE DE ARME ATO
MICE Șl CU HIDROGEN. Este o 
puiiga[asă inițiativă a Uniunii Sovie- 

> măsură de importanță istorică, 
numele viitorului umanității, în 

numele acelei vieți la care aspiră sute 
de milioane de oameni, Uniunea 
vielică a luat această hotărîre care 
monstrează cu claritate și fără 
tință de tăgadă dorința oamenilor 
vietici de a-și continua munca 
pașnică, creatoare. Hotărirea Sovietu
lui Suprem al Uniunii Sovietice re
prezintă cea mai substanțială contri
buție la înlăturarea coșmarului războ-
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FOTBAL
Duminică cuplaj în București

Cupa R.P.R., 
bucurești, se

Cele două jocuri din 
programate duminică in 
vor disputa in cuplaj pe stadionul „Di
namo", după următorul program :

Ora 14: Dinamo Obor — Știința 
București.

Ora 16: Titan 23 August București— 
Progresul București.

BASCHET
• O interesantă competiție în 
Capitală

Unele dintre cele mai bune echipe 
masculine de categoria A vor participa 
la o competiție dotată cu „Cupa Fede
rației". Prima etapă a turneului are 
loc duminică în sala Dinamo după 
următorul program: [

ora 18.30 : CCA—OLIMPIA MIC < 
ora 20: DINAMO—MIG.
In următoarea și ultima etapă se vor 

tntitni intre ele învingătoarele și in-1, 
vinsele de duminică. ' .

întrecere între raioanele din Capitală
în cadrul „Lunii construcțiilor de baze sportive

„Luna i 
jărilor de 
organizată 
zilei de 1 
între care 
vor putea ; 
tive simple 
prilie — 1 
în acest fel 
ziast, mai 
fiecare din 
tivi ai Capitalei noastre va fi nun- 
dru să participe la o campanie de

*

construcțiilor și amena- 
baze sportive" va H 
în Capitală în cinstea 
Mai. De aceea, datele 

tinerii din București își 
amenaja noi baze spor- 

au fost stabilite: 1 a- 
mai. Acțiunea capătă 
un caracter mai entu- 
mobilizator, pentru că 
zecile de mii de spor-

*1

nu 
cele 

ei nu

iului atomic, Ia înfăptuirea luminoase
lor și insuflețitelor perspective ale 
păcii. Această Hotărire nu este o 
dovadă de slăbiciune ci, dimpotrivă, 
dovada unei forțe binecunoscute 
întreaga lume. Oamenii sovietici, oa
menii cinstiți din întreaga lume, 
mai vor însă să retrăiască zilele 
mai negre din istoria omenirii, 
vor să se repete masacrele de la Hi- 
roșinia și Nagasaki, nu vor ca asu
pra popoarelor să mai stăruie spectrul 
„războiului rece", sumbra amenințare 
a războiului atomic.

Ultima Hotărîre a Uniunii Sovietice 
cunoaște un puternic ecou mondial. 
In India, Japonia, R. F. Germană, An
glia, S.U.A.. etc., această hotărîre este 
apreciată de masele largi drept cea 
mai puternică dovadă a năzuințelor 
pașnice ale Uniunii Sovietice, ale con
secvenței cu care ea militează pentru 
destinderea încordării internaționale. 
Cu dragoste și entuziasm a fost pri
mită Hotărirea Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice și in țara noastră, 
factor activ in lupta mondială pentru 
apărarea și întărirea păcii. Alături de 
toți ceilalți oameni ai muncii, sporti
vii patriei noastre iși exprimă satis
facția în legătură cu această hotărire 
menită să ducă la renunțarea în în
treaga lume la experiențele nucleare, 
„Dorim din tot sufletul’o viață vc- 
.gheată doar de albul porumbel al 
Ipăcii. Dorim să vedem complet risi
piți norii amenințători ai războiului 
atomic care neliniștesc astăzi întreaga 
omenire. Hotărirea Sovietului Suprem 
înseamnă o dovadă de forță și tărie, 
de luptă pentru realizarea păcii în 
lume", a declarat — citind Hotărirea 
— campionul olimpic Ștefan Petrescu. 
Aceste gloduri le poartă in inimile 
lor toți sportivii patriei noastre, toți 
oamenii muncii din Republica Popu
lară Rotnină care iși făuresc o viață 
la temelia căreia stă PACEA.

■ Indicații tehnice pentru spectatorul debutant
. • Floreta este o armă ușoară con-
1 dusă — printr-o gamă întreagă de 
[mișcări de o finețe puțin percepti- 
»bilă (asemuiți-o cu execuțiile gospo
dinelor ce croșetează) — spre un scop 
.final: împungerea. Numai astfel se
■ realizează lovitură valabilă. In cazul 
’floretei electrice există în vîrful la- 
’mei un buton care prin apăsare în
chide un circuit provocând aprinderea 
unor beculețe de culori diferite: alb, 

[ roșu sau verde.
• Culoarea beculețelor aprinse in- 

’dică tocul în care s-a efectuat lovi-
■ tura. Alb — reprezintă lovitura pe 
suprafața nevalabilă, roșu, în cazul 
unui trăgător și verde, în cazul ce
luilalt — indică lovitură pe parte va
labilă.
• Suprafața valabilă la floretă este 

partea superioară a corpului fără cap 
și fără mîini. Această suprafață este

a

asemenea importanță închinată 
măreței sărbători a oamenilor 
muncii din întreaga lume.

Comitetul de organizare
U.C.F.S. oraș — inițiatorul acestei
acțiuni — a hotărît să și răsplăteas
că munca tineretului din acel 
raion în care se vor obține cele 
mai bune rezultate. Astfel, a fost 
organizată o întrecere între comi
tetele raionale de organizare a 
UCFS, la sfîrșitul căreia va fi de
cernat raionului fruntaș titlul și
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Un atac parat cum este cel pornit din stingă va 
fi întotdeauna urmat de o ripostă executată fulge
rător, așa după cum â ripostai in acest asalt trăgă- 
toarea din dreapta. Frumusețea scrimei constă prin
tre altele în rapiditatea și spontaneitatea atacurilor 
și a ripostelor.

A*

Ultimele bilete de intrare pen
tru cele patru zile ale Criteriului 
Mondial de scrimă se găsesc de 
vînzare la cas'.t Agenției Centrale 
Pronosport nr. 9.

8 — serii eliminatorii
10 — serii sferturi de finală

de vineri, 4 aprilie

festivitate de

PROGRAMUL

ora
ora

ora 12.50 — serii semifinale
ora 17.15 — deschiderea festivă 

a Criteriului Mondial
ora 18. — finala probei de flo

retă băieți
ora 21.15 

premiere.

acoperită cu o vestă din fire metalice 
care permite semnalizarea colorată.

• La floretă, orice atac corect exe
cutat trebuie înlăturat (parat sau 
eschivat). In caz contrar are priori
tate chiar dacă lovește pe suprafață 
nevalabilă. In ultimul caz (semnali
zat prin alb) lovitura nu se acordă, 
dar ea anulează toate loviturile care 
urmează, fie chiar lovituri pe parte 
valabilă. In cazul destul de obișnuit 
în care se aprind ambele beculețe co
lorate, arbitrul decide care lovitură 
a avut prioritate și acordă tuș în 
consecință. Arbitrul este suveran în 
decizii. Se pot efectua contestații la 
juriul de apel (judecate pe loc), dar 
numai în situații speciale prevăzute 
do regulament.

• Comenzile și judecarea frazelor 
se fac în limba franceză de către 8 
arbitri cu licență internațională pro- 
veniți din 11 țări.

IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI

fanionul de „fruntaș pe orașul 
București în construirea și ame
najarea bazelor sportive simple".

Inițiativa comitetului orășenesc 
fost pri- 
în
au 
la

Să

Inițiativa comitetului 
de organizare a UCFS a 
mită cu muit entuziasm 
raioanele Captatei, care 
rit să ex*ir.dă întrecerea 
Iul colectivelor sportive, 
teptăm acum rezultatele acestei 
vaste acțiuni care va constitui o 
importantă contribuție la întărirea 
bazei materiale a colectivelor spor
tive din orașul București.

€R UTER II UE M O Bl II IL 
or M IIII M 
PENTRU TUNEREE 
O grandioasa competiție al cărei prim 
câștigător va fi cunoscut mîine-seară.

„En gardeU Etas-vom peAts?..AltoxL.. Această formulă — spe-v 
criică Întrecerilor de scrimă — va răsuna pentru prima dată mîine di
mineață în sala Floreasca, inaugurînd cea de a IX-a ediție a Cri
teriului Mondial de Scrimă pentru tineret.

O competiție grandioasă organizată 
în țara noastră care înregistrează im 
record de participare și — după toate 

aparențele — chiar de 
valoare. Sub egida Fe
derației Internaționale 
de Srimă și în organi
zarea federației noastre 
de specialitate, 148 tine
ri provenind din 17 țări, 
își vor disputa între 4 
și 7 aprilie întiietatea 
în această mare compe
tiție.

(ara

Sîntem, în preziua de
butului celei mai impor
tante competiții sporti
ve găzduite de * 
noastră în această par
te a anului; sîntem în 
fața celui de al doilea 
concurs mondial anual 
pe care-1 programează 
scrima. Sîntem înaintea 
unei 
care 
ediții 
rați 
și olimpici, 
argumente 

Criteriul Mondial al 
fie considerat ca un spectacol ine
dit, ca o trecere în revistă a tutu
ror speranțelor scrimei.

*

întreceri tinerești 
în precedentele opt 
ă lansat nenumă- 

camptoni mondiali 
Suficiente 

pentru ca 
tinerilor să

ce 
in
să

de la marile 
să știe mai 
urmărească și, 
să urmărească

Sînt atitea de spus despre cele 
se vor petrece în sala Floreasca 
cît nu știi despre care problemă 
te ocupi mai întîi și mai temeinic. 
Scrinierul X ar dori să cunoască for
ma și șansele lui Osipov, în timp ce 
nelipsitul spectator 
competiții ar vrea 
degrabă ce trebuie să 
mai ales, cum trebuie 
această competiție care și lui 
spectator debutant la scrimă — îi 
apare ca grandioasă.

Subliniem că nu este cazul și nici 
locul să ne ocupăm de șanse, favo- 
riți și autsaideri. Competiția are o 
valoare generală care exclude posi
bilitatea stabilirii exacte a unor fa- 
veriți și autsaideri. O simplă impre
sie, bazată pe comportarea și rezul
tatele din ediția precedentă, near 
conduce spre Kamuti (Ungaria), O- 
sipov și Rumin (U.R.S.S.), Afilia 
Csipler sau Wojda (Polonia), clasați 
anul trecut pe locurile 2, 3, 4, 6 
7. Dar francezii ridică pretenții 
speranța 
se pare 

*1957 la
(R.F.G.),
Viktor J-danovici (U.R.S.S.) nu au 
rămas
veritabilii finaliști. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că încă de la in
ternaționalele noastre 
trecută am văzut

Și 
cu 
»i 
în 

Brecht

lor la floretă, Leclerq, 
că sînt îndreptățiți, iar 
Varșovia, Jurgen 
Jean Link (Luxemburg) și

cu nimic mai prejos decît

din toamna 
în Dieter Schmidt

toate 
hotă- 
niv*.

aș-
La numai citeua are după sosirea în Capitală, lotul de 'scrimeri al U‘ 

niunii Sovietice a susținut un intens program de antrenament in sala Pro
gresul F.B. In foto: scrimerii din U.R.S.S, după antrenamentul susținut ieri

Q& L țUIlAKA!
■?

'»»

Re—

(R.F.G.) un floretist de mare valoare’,-, 
sau că în această întrecere mai par
ticipă și trăgători din Italia, Re
publica Arabă Unită, Austria ș.a. care: 
nicidecum nu au venit la voia în- 
tîmplării. Și în plus, să recunoaștem* 
sincer, nti am vrea ca și Tănase Mu— 
reșeanu și Sorin Peenaru să se nu
mere printre premiați?

Dar, ca să nu fim în situația de ăi 
comenta șansele de victorie ale tu
turor celor 46 de concurenți — caret 
sînt de valori apropiate — din pro-' 
ba de mîine (pentru că în finală 
numai 8 vor intra și numai unul 
cîștiga), mai bine să-1... lămurim 
cititorul curios.

tot' 
va- 
pe-

i

Despre formulă și— galerie

Mîine începe Criteriul Mondial prin. 
proba de floretă băieți. Sînt 46 de-' 
concurenți din toate cele 17 țări' 
înscrise, care urmează să fie repar-' 
tizați de Directoratul tehnic în 8 serii 
eliminatorii a 6 trăgători fiecare (2' 
serii sânt de 5 trăgători). Acesta- 
este primul tur al concursului dim 
care se califi-tă primii 3 din fiecare- 
se-rie, adică 24. Urmează sferturile 
de finală (4 serii a 6 concurenți) din 
care se califică tot primii 3 (rănit- 
nînd 12), apoi semifinalele (2 serii 
a 6 din care se caâifică cîte 4) și,- 
în fine finala în 8. Deci sita cea mai 
deasă este la început: din primul..; 
foc va fi înjumătățit numărul con- 
curenților. Și apoi va fi dat iar pe 
din două, ca în semifinală și finală 
— după ce valorile vor fi bine cer
nute și trăgătorii vor fi solicitați Ia 
maximum — să înceapă adevărata 
bătălie pentru întîietate... Vi se pare 
formula cam diabolică? Asta este 
cea obișnuită, cea care creează spec
taculozitatea scrimei, cea care ridică 
concursul de scrimă la rangul unei 
veritabile întreceri sportive, care con
damnă pe acei amatori de sport 
ocolesc asemenea dispute. Sinceri 
fim, tinerii scrimeri care 
cepînd de mîine vor face risipă 
energie fizică, care vor dovedi o teh- 
nică desăvîrșită, care vor demonstra 
în fracțiuni de secundă multiple re
flexe, curaj, judecată precisă și ra
pidă, merită să fie încurajați, merită 
să fie frenetic aplaudați. Și fiindcă 
știm că veți exploda la fiecare acțiu
ne a trăgătorilor noștri, pe 
vreți să-i 
subliniem 
țicnat de 
el trebuie
trerupere 
trăgătorii 
niștea le

ce 
să 

în
de

care 
vedeți cît mai bine clasați^ 
că ei au nevoie necondi- 
acest sprijin moral, dar ca 
servit în momentele de în-' 

a luptei și nu atunci arid 
se concentrează și cînd li-i 
este indispensabilă.

ELENA MATEESCU * 
RENATO ILIESCQ



Despre organizarea rațională a campîonatelor Je casă

Ați asistat vreodată la un meei de fotbal între „reprezentati
vele" a două ateliere dintr-o fabrică ? Deși, în asemenea împreju
rări. nu se dezlănțuie marile pasiuni sportive sau... prono-sporiive, 
nu s-ar putea spune că spectatorii participă cu mai puțină emoție Ia 
fazele dramatice ale partidei.

Și cu toate că „robinsonada" lui 
nea Costică, maistrul de la matrițerie, 
amintoște foarte vag de virtuozitatea 
în materie a lui Voinescu, aplauzele 
și încurajările suporterilor nu sînt 
mai puțin entuziaste, decît ale specta
torilor din tribunele stadionului „23 
August". Este un fapt dovedit, că a- 
semenea întreceri — campionate „de 
casă", cum li se spune în limbajul de 
specialitate al activiștilor, sportivi — 
au darul de a stîrni efervescență în 
rindul salariaților respectivei între, 
prinderi. Și nu rareori, chiar cei care 
nu se „deranjează" pentru un meci 
Petrolul—Rapid, vin pe stadion ca 
spectatori sau chiar ca... jucători, pen
tru a purta spre victorie ,,culorile" a- 
telierului. Iar. dacă fotbalul deține su
premația și în această privință, în 
colective ca Rapid-Cluj, Cor.vinul.Hu- 
nedoara. Gloria I.T.G.-Ploești, în 
multe alte colective voleiul sau popi-

„Gupa Primăverii" la marș
• Etapa a III-a a „Cupei Primăve- 

rii“ s-a desfășurat pe șos. Glulești. 
Tată rezultatele : începători (5 km.) : 
Gr. Vlad (Spartan), Ion Urse (Armă
tura), juniori (5 km.): D-tru Roateș
(Sp.) Al. Niță (Sp.),seniori (12 km.) : 
Gh. Popeea (Sp.), I. Păeuraru (Sp.), 
Chiose (P.T.T.). In clasamentul gene
ral conduce Spartac.

cele, handbalul sau tenisul de masă, 
șahul sau atletismul îl pun în um
bră...

Toate acestea sînt în fond lucruri 
cunoscute. Poate de aceea, aproape că 
nu există colectiv sportiv care să 
nu-și ii prevăzut în calendar campio
nate de casă în mai multe discipline 
sportive. Dacă n-am avea de consem
nat decît acest fapt—de altfel foarte 
îmbucurător — rîndurile de față ar fi 
puțin necesare. Problema comportă 
însă și alte aspecte care merită a fi 
discutate. De pildă, marea majoritate 
a colectivelor și-au „înghesuit" cam
pionatele de casă pe o perioadă foarte 
scurtă, în lunile de vară, în loc să 
se preocupe de o rațională eșalonare 
a campionatelor de casă. Și am su
gera unor colective ca Monetăria-Bu. 
curești, Prahova-Ploești sau Proletarul 
Bacău, dar și altora, ideea de a re
partiza campionatele de casă în func
ție de sezon. Ne gîndim la organizarea 
în momentul de față a întrecerilor de 
șah, tenis de masă și gimnastică. lu
nile' aprilie, mai și bună parte din 
iunie, vor fi dedicate Spartachiadei 
de vară. O dată terminată etapa pe 
colectiv a acestei mari competiții 
populare, sportivii, colectivelor nu vor 
trebui să.și pună „uneltele" în cui, 
ci să participe în vară la campiona
tele de casă la fotbal, atletism, hand-

bal, volei, natație și sporturi nautice 
(în special în localitățile riverane), ur- 
mînd ca în toamnă să le dispute pe 
cele de popice, oină, ciclism și tir. 
Faptul că numeroși tineri și... mai 
puțin tineri au participat la Sparta
chiada în aceleași sporturi, nu trebuie 
să fie un impediment, ci un îndemn 
la continuarea activității începute cu 
acest prilej. Mai mult; în campiona
tele de casă se pot folosi forme (în
treceri tur-retur la fotbal, volei și 
handbal, concursuri cu probe variate 
la ciclism etc.) neutilizate în Sparta- 
chiadă, 
cum ar 
casă al 
lectivul 
mii din 
obișnuiește la colectivul 
S.“-Ploești.

Sînt metode bune, interesante, care 
converg spre atingerea unui țel ce 
s-ar putea defini foarte simplu: con
tinuitate în activitatea sportivă a ma
selor.

precum -și stimulente inedite, 
fi tricourile de campion de 
colectivului, acordate de co- 
,,Titan“-București, sau pre- 

cele mai originale, cum se 
„Flacăra l.M.

Răspunsurile la concursul nostru 
cu premii „Știi

(Continuare din numărul trecui).
Ziarul Nr. 3.159: 1). O echipă de 

polo are 7 jucători. — 2). Tinella Zot- 
ta-Pleșoianu a îmbrăcat tricoul națio
nal la 14 ani și jumătate. ■—3) Vaczi 
a marcat 3 goluri in meciul R.P.R.— 
R.D.G.

Ziarul 
simultan cele două stegulețe ale cea
sului de 
guleț — chiar cu o fracțiune de se
cundă înainte — partida se consideră 
încheiată. •— 2).Recordul absolut la 
haltere: 430 kgr. (Silviu Cazan). — 
3). Boris Lilov, pe calul Diagțama a _ ___ ____
terminat anul trecut toate probele fără Soțikas, București 1953. _
nici o penalizare.

Ziarul Nr. 3.161: 1). Ramurile spor
turilor nautice : canotaj academic,
caiac-canoie, yachting (vele), slalom 
nautic și moto nautic. — 2). O sin
gură întîlnire în Cupa R.P.R. între 
C.C.A. și Dinamo. Rezultat: 3—2. — 
3). lanusz Sidlo și-a făcut debutul in
ternațional în 1949, în compania echi
pei noastre reprezentative.

Nr. 3.160: 1). Nu pot cădea

control. Cînd a căzut un ste-

MARȚI LA ORADEA

Au fost desemnați campionii 
„calificărilor" la box

Să pregătim din timp
i „Spartachiada de
) In sportul de masă sezonul com*  
I petiționa! în aer liber este inaugu- 
l rat de Spartachiada de vară. Anul 
| acesta se va desfășura, după cum 
( se știe, a treia ediție — de vară — 
} a marii competiții sportive a tine- 
j retului. Concursurile etapei întîia 
t vor putea fi organizate incepînd de 
J la 15 aprilie.

Regulamentul competiției stabî- 
! ieste însă că perioada de concursuri 
i trebuie precedată de o „etapă de 
| pregătire: 15 martie—J5 aprilie. In

Buletin 
metearologic turistic

Institutul Meteorologă c Central ne co
munică:

VIRFUL OMUL : Temperatura maximă 
din ziua de 1 aprilie — 5®, temperatura 
mtinlmă din dimineața zilei de 2 aprilie 
— 14°. Stratul de ziapadă 33 cm. Vânt 
din nord-vest cu 18 m/sec. In momentul 
■observației ceață.

RARAU : Temperatura maximă — 5*,  
temperatura minimă — 8*.  Stratul de ză- 

zpada 57 cm. Vînt din vest cu 4 m/sec. 
In timpul observației ceață.

PREDEAL : Temperatura (maxima 2*,  
temperatura ir.inimă — 6®. Stratul de ză
padă 30 cm. vînt din vest cu 9 m/șec. 
In momentul observației ninge.

PĂLTINIȘ : Temperatura maximă! 0*,  
temperatura minimă — 7®. Stratul de ză
padă 7 cm. Vînt din sud-vest cu 4 m/sec.

Timpul probabil pentru zilele de 4. 5 
șd 6 aprilie în zona muntoasă: vreme 
rece cu ninsoare mai întâi în Carpațil 
nordici apoi șl în cei sudici. Vîntul va 
sufla în general tare din nord și no-rd- 
vest Temperatura staționară: minimile 
vor oscila între — 8° și — iar ma
ximele nu vor depăși 0° decît local și 
In altitudini sub’ 1.000 m. Dimineața 
ceață.

vară a tineretului*'
această etapă se vor lua toate mă
surile organizatorice de propagandă 
și tehnice pentru pregătirea con- ț 
cursurilor". Pentru a cunoaște in 
ce măsură respectă colectivele spor
tive îndrumările regulamentare, ara 
făcut un raid în unele colective 
sportive bucureștene. Am răsfoit și 
cîteva din corespondențele sosite în 
ultimele zile la redacție. Dar n-atn 
aflat nimic în legătură cu etapa 
pregătitoare. Ceea ce înseamnă că. 
iăsîndu-se prinși de alte obiective, 
activiștii sportivi neglijează acest 
„preludiu" al întrecerilor, ceea ce 
va avea urmări negative, directe, 
asupra numărului de participant!, a 
pregătirii acestora și chiar a pe» 
formanțeior.

Nu mai comentăm cît de greșită 
este această atitudine de... astep 
tare. 15 aprilie e aproape. Și de ce j 
să luăm din timpul rezervat întrece- } 
rilor centru a face ceea ce se poate 
îndeplini înainte ? Deci, la treabă 1 
Constituirea comisiilor de organi
zare a competiției, popularizarea a- 
cesteia. controlul medical al parti- 
cipanților, înscrierile, efectuarea u- 
nor ușoare antrenamente, sînt cîte
va din sarcinile ce pot fi realizate 
înainte de 15 aprilie, cînd vor în
cepe primele concursuri. Să nu ui
tăm că în acest an, la cererea zeci
lor de mii de participanți, Sparta
chiada de vară cuprinde zece spor
turi față de șapte, cît avea anul tre
cut. Aceasta înseamnă mai nuiltâ 
muncă organizatorică, inai mult 
spirit de răspundere din pariea ac
tiviștilor sportivi. D“r și mai multă 
satisfacție!

ORADEA (prin telefon de la tri
misul nostru). — Spre deosebire de 
reuniunile anterioare în caire com
bativitatea boxerilor era pe primul 
plan, finala concursului republican 
de calificare s-a desfășurat la un 
nivel tehnic care a entuziasmat pu
blicul spectator. Marele merit al 
competiției este că a scos la iveală 
cîteva elemente de un real talent. 
Revelația concursului a fost fără 
îndoială tinărul Pavel Paul (Ploești). 

asemenea, o frumoasă impresie 
lăsat Eugen Ionescu (Ploești),

De 
au

I. Avram (Orașul Stalin), N. Dică 
(Craiova), Iosif Toth (Cluj), Gh. Nil
ka (Tg. Mureș), N. Nicolau (Cîm- 
pina), M. Gheorghioni (Hunedoara).

Iată care sînt campionii „califi
cărilor" în ordinea categoriilor : C. 
Maloș (Brăila), E. Ionescu (Ploești), 
Ameth Nuri (C-ța), Pavel Paul 
(Ploești), Gh. Vieru (Iași), I. Toth 
(Cluj), V. Sășeanu (Iași), Gh. Nilka 
(Tg. Mureș), N. Nicolau (Cimpina), 
Tr. Stuparu (Arad), C. Peterman (Or. 
Stalin), M. Gheorghioni (Hunedoara).

R. CĂLARAȘANU

spori?*'
Ziarul Nr. 3.162: 1). Antrenori eme

riti: Emerich Vogi (fotbal), Ștefan 
Petrescu (haltere). Radu Hu’.an (ca- 
iac-canoe). — 2) Jucătorul c:re a tre
cut prin toate compartimentele, afară 
de poartă: Ion (Micky) Miliă lescu.
— 3). Recordul mondial la șialeta 
4 X 1.500 a fost bătut în timp de 3 
ore de echipele R. P. L'ngare (Garay, 
Beres, Rozsavolgvi, lharos) și Argîie: 
(Dunkley, Law, Pirie, Nankev;

Ziarul Nr. 3.163: 1). La categoria
grea nu este limită de greutate. — 
2). Cel mai scurt meci interna; ooal 
de box din ultimii 5 ani : Ciobot.: —

___  -3) Cri 
doi frați sînt: Gram (portar Ia Jiu! 
Petroșani) și Gram (centru ai 
la Dinamo Bacău).____________________ J*

Ziarul Nr. 3,164: 1). Un meci de ho
chei durează 3 reprize a 20 minute 
de joc EFECTIV. — 2). Peutatloiij- 
tii care au evoluat în țara noastră și 
figurează pe tabloul campionilor mon
diali individuali: Saln kov și Novicov 
(ambii U.R.S.S.). — 3). La categoria 
semi-mijlocie, hallefofiFi 
(S.U.A.) și Bogdanovschi (U.R.S.S.) 
au terminat la egal’tate. " 
mondial: Konno (mai ușor cu 600 
grame).

Ziarul Nr. 3.165: 1). Cel mai vechi 
internațional de baschet dintre rctuebi 
jucători: Folbert. — 2). Lovitură de 
la 14 metri la handbal de cîmp, lovi
tură de la 7 metri la handbal în sală.
— jM. La Helsinki, în meciul cu Un
garia; a evoluat următoarea echipă: 
Voinescu — Zavoda II. Iosif Covaci, 
Farmati — Călinoiu, Serlbzb — Pa- 
raschiva, lordache. Ozon, Petschovs- 
chi, Suru. Golul nostru a lost înscris 
de Suru.

Tei

Konno

Campion

VASILE GEORGESCU, SLATINA. — 
De faipt, răspunsul îl găsiți în altă 
parte a ziarului, acolo unde publicăm 
soluțiile exacte la concursul no6tru 
„Știi sport?". Ar mal fi de adăugat 
că, întrucât ceasurile de control func
ționează ALTERNATIV, este de la sine 
înțeles că nu pot cădea ambele ste- 
gulețe la un moment -dat, ci numai 
unul singur: cel de pe cadranul ceasu
lui care funcționează în clipa aceea. 
Nici în partida Byrne-Re®chewschi, la 
care vă referiți, bineînțeles că stegu- 
lețele n-au căzut simultan, dar cum 
nici jucătorii, nici arbitrul (furat de 
dramatismul finalului) n-a observat 
care steguleț căzuse mai întâi, s-a dat 
câștig de cauză jucătorului la mutare- 
Dar aici e vorba de o neatenție a ar
bitrului. In ori-ce caz, sfatul nostru 
este, dacă practicați ■șahul, să vă do
zați în așa fel timpul, încît sa nu fie 

-nevoie să căutați salivarea în... juris- 
prudenței

1-RISTU IORGOS. HUNEDOARA. — 
1. După cum s-a arătat, cei mai mulți 
dintre fotbaliștii maghiari care s-au 
lăsat în primul moment amăgiți de 
propaganda ziarelor și posturilor de 
radio occidentale, s-au întors în pa
trie. Recent s-au înapoiat juniorul 
Matesz și portarul de rezervă de Ia 
Honved, Garamvolgyi. In ce privește 
pe Pușkatș, Czifbor și ceilalți, probabil 
că ei continuă să caute și acum... 
grămezile de aur despre care li s-a 
spus că le vor întâlni la fiecare colț 
de stradă, în Occident! 2. Ați făcut o 
confuzie de nume: portarul echipei de

hochei pe gheață C.S.U. Cluj se nu
mește Stafie, iar pe portarul echipei 
de fotbal Locomotiva Constanța îl 
cheamă Stable.

FULGA I. PETRE, CRAIOVA. — 1. 
Ozon și-a început cariera fotbalistică 
în echipa de juniori a Unirii Tricolor. 
De aici a trecut la Dinamo București 
(un timp scurt a jucat și la Dlnamo 
Orașul Stalin), iar acum, cînd e... cu
minte și nu e suspendat, îl putem în
tîlni, după cum știm, în formația Pro
gresului București. Vîrsta: 30 ani. 2. 
înainte de a juca la C.C.A., Bone a 
fost unul din „stâlpii" Jiului-Petro- 
șani. E maior și are... mult mai pu
țini ani decât cred unii : 29. 3. 
Voinescu: același grad și aceeași vâr
stă! 4. Nu se dispută campionate^ na
ționale de box la categoria „hârtie**  
(46—43 kilograme). Categoria oficială 
cea mai mică este „muscă": 48—51 ki
lograme.

PROF. TEODOR SUCIU, ARAD. —• 
1. S-a scris despre bocanci confecțio
nați din material plastic. Mingile de 
fotbal utilizate în campionatele diver
selor țări sânt făcute din piele. E a- 
devărat însă că la concursul de mingi 
pentru campionatul mondial de fotbal 
au fost prezentate câteva baloane din 
material plastic, dar au fost conside
rate necorespunzatoare. 2. De data a- 
ceasta avem curaj să ținem și rămă
șag: la vară vcm vedea meciuri în 
nocturnă pe Stadionul Republicii! 3. 
Problema a încă în studiu.

ION POȘTAȘUL

<c

mică sărbătoare^
„Cupa Primăverii
o
a școlarilor schiori

In gala de box de Ia Dinamo

C. Dumitrescu l-a întrecut ciarpe C. Gherasim
In vervă deosebită, acționînd cu 

calm și speculînd orice „spărtură" în 
garda adversarului, dinamovistul Con
stantin Dumitrescu a izbutit marți 
seara o victorie fără echivoc în fața 
lui Constantin Gherasim. Făcîrid ab
stracție de cîteva lovituri „prelungite", 
destul de puțin regulamentare, Dumi
trescu a boxat foarte bine, contrînd cu 
multă siguranță atacurile viguroase ale 
lui Gherasim. Elevul lui Sandu Ion a 
fost foarte bun în prima repriză, dar 
a slăbit treptat alura, permițîndu-i 
Ini Dumitrescu să-și impună tactica 
de contraatac. Dornic să risipească 
neplăcuta impresie lăsată în prece
denta sa evoluție, Nicolae Linca a 
pornit decis la atac încă din primele 
secunde ale meciului său cu Constantin 
lordache. Sarcina campionului olim
pic. a fost mult ușurată și de slaba 
‘•omportare a lui lordache, ca.re și-a 
adus aminte abia cu cîteva clipe îna
intea gongului final că loviturile de 
dreapta sînt singura armă eficace îm
potriva „stîngacilor". Ne bucură vic
toria la puncte a lui Linca, absolut 
meritată, dar ne bucură mai cu seamă 
revenirea sa la o valoare apropiată de 
»ea normală. Nici rivalul său întru 
supremație, Mihai Stoian, n-a avut o 
partidă prea dificilă, cîștigînd fără 
mari emoții la Ștefan Itoafă. Foarte 
bune comportări au avut Petre Vi
zitiu, Mircea Balaș și G Popa. Pri
mul a constituit chiar o adevărată 
revelație prin stilul său clar și spec
taculos. El l-a învins fără drept de 
apel pe D. Niculescu, un pugilist te
nace, dar lipsit de orizont tactic. 
Mircea Balaș, confirmînd 
precieri de care se bucură, 
prin abandon în rep. II asupra lui 
Geza Toth, iar G. Popa, ]

în funcțiune necruțătorul său punch, 
l-a expediat de două ori la podea 
pe Aurel Morăruș, întrecînJu-1 net 
1a puncte.

Dintre cele trei partide ale „semi
greilor", am reținut pe cea dintre 
Octavian Cioloca și Ghelu Velicu. 

Timișoreanul i-a ținut piept surprinză
tor de bine Iul Velicu, eschivînd, 
blocînd și ripostînd cu destulă sigu- 
ranță. Mai rutinat și superior în forță 
pură, Ghețu Velicu și-a adjudecat în 
cele din urmă victoria la puncte. 
Petre Zaharia a terminat rapid „soco
telile" cu Alex. Ghiță care, primind 
o stîngă la ficat, s-a lăsat numărat 
cele 10 secunde reglementare. Zaha
ria a cîștigat prin K.O. ALTE RE
ZULTATE : D. Prunoiu b.p. Gh. Ere- 
mia; V. Bogoi b.p. 1. Ailenii; I. Ro- 
dicenco b.p. M. Ionescu; I. Dragnea 
b. dese. HI C. Bilă; D. Vasile b.p. 
N. Brînzeanu; P. Deca b.p. V. Vlă- 
descu; I. Ferentz b.p. M. Peiti.

M. GODEANU 
GALA DE BOX DE MIINE SEARA

Mîine seară, la ora 19, în sala Di
namo, va avea loc o nouă gală de 
box. In program se a£lă, printre 
alte întâlniri, următoarele pairtide 
deosebit de interesante : GH. NE
GREA—PETRE ZAHARIA, EMIL CIȘ- 
MAȘ—VENȚEL STOIANOVICI, IOSIF 
DEMETER—MATEI ~
POPA—N. 
NU—GH.
ZAINESCU. ST. VÂCARU—C. VĂDU
VA, M. TRANCĂ—M. MUSAT.

DICA, 
VEREȘ,

GODEANU, G. 
ANDREI OLTEA- 

Z. MOTEA—P.

PARE CA natura vrea și ea• SE PARE CA natura vrea și ea 
să participe la mica sărbătoare a ti
nerilor schiori, care se va desfășura 
azi și mîine în Bucegi. In timp ce 
„jos" în Sinaia în ulthnele două zile 
a plouat, la Cota 1.400 și mai sus a 
nins, astfel că pîrtiile pe care se vor 
desfășura întrecerile „Cupei Primaoe. 
rii“ pentru școlari stDt acoperite de un 
Mrat proaspăt de zapadă, C3re va asi
gura coiid.ții bune de desfășurare pro
belor de slalom și fond. „Cupa Primă
verii" este un bun prilej de a’irmare 
pentru tinerii școlari talentați la schi, 
excelentă ocazie pentru select onarea 
celor care dovedesc perspect.ve. In 
această privință, maeștrii spo tului, 
schiorii frun-tași și antrenorii pot aduce 
o înseninată contribuție prin slaturile 
pe care le pot da, „la fața locului", 
tinerilor schiori.

„Cupa Primăverii" organizată de 
Federația Romînă de Schi-Bob în q 
laborare cu Ministerul InvățămtntMB_
și Culturii trebuie să constituie o 
mă acțiune în campania de populari
zare și dezvoltare a schiu'ui în masele 
de tineret.

• A DOUA ZI după încheierea pro
belor din „Cupa Primăverii" Valea lui 
Carp va găzdui Cupa F.R.S.B., care 
programează curse de slalom, cobo- 
rîre și fond. Punctul de atracție al con
cursului îl constituie proba de cobo- 
rîre. prima pentru seniori în acest 
sezon în țară, pentru care se și de
cerne Cupa F.R.S.B. Cu acest prilej 
vor evolua specialiștii probei. Gh. 
Cristolooeanu, Valeria Ionescu, Klaus 
Theil, Radu Șcirneci, N. Pandr ea, 
Albert Cristian, N. Lupan, Ion Bir- 
san etc.

bunele ă- 
a cîștigat

punîndu-și

Crosuri ne verificare 
peoiru finala ne ia
• Crosul organizat în București de 

colectivul Recolta M.A.S. a atras peste 
80 de concurenți. Rezultatele : junioa
re cat. I (£80 m.): Stela Chinole CRa- 
pid); Loreta Agopian (Rapid); junioa
re cat. a Il-a (688 m.): Elena Mlhăiiă 
(Ploești), Valeria Bușu (Progr.); se
nioare (1880 m.): Maria Pișta (T.C.H.), 
Nina Eana (Rapid); senioare (800 m.) : 
Georgeta Dumitrescu (M.I.G.), Zam
fira Voinea (MLI.G.); juniori cat I 
(2500 m.) : Ion Dăndărău (Ploești), Va- 
sile Dumitrescu (Pl.); jun. cat. a II-a 
(1000 m.) : Gavril Purdea (T.C.H.), St. 
Sînbu (T.C.H.); seniori (3500 m.) : Voi- 
cu Toma (Rapid), Marin Dinu (M.I.G.). 
seniori (8000 m.) : Nicu Nicolae (M.T.G). 
D-tru Dragomir 
(M.I.G.). „Cupa 
primăvară" a 
T.C.H. (Nicolae 
dent).

(Recolta), David Cohn 
campaniei agricole de 

revenit colectivului 
D. Nicolae, corespon-

1
I
i

ACTIVITATEA LA LUPTE
© Sâmbătă și duminică s-a desfășurat 

în tară faza de regiune a campionatului 
individual pentru juniori la lupte cla
sice. La București reuniunile au avut loc 
în sala Spiru Haret și au prilejuit în
treceri viu disputate. Din cei 83 concu
rența s-au calificat 
torii: cat. 50 kgr.: 
Țacă (V), cat. 53 
(Gosp.), C. M'atrișu 
A. Radu (Loc.), I.
59 kgr.: A. Geantă , _____ _______
(Constr.), cat. 63 kgr.: V. Suta (T.D.), I. 
Baciu („23 August"), cat. 67 kgr.: C. Cos- 
J Tută (T.D.). cat. 71

(,,23 August”), Gh. 
75 kgr.: V. Stoica 
(T.D.), cat. 80 kgr.: 
cat. grea: E. Teodo- 
Regiunea Autonomă 

Maghiară s- aui calificat în ordinea cate
goriilor:

pentru finale urmă- 
C. Soavă (Loc.), Gh. 
kgr.: D. Dragomir
(Gosp.), cat. 56 kgr.: 
Vaslle (Gosp.), cat. 
(Vulcan). S. Vlădoiu

taehe (Sem.), VI. 
kgr.: A. Lfizărică 
Stai clu (Vț.), cat. 
■Gosp.), C. Livadă 
C. Badea (Vulcan), 
rescu (T.D.) Dân

I. Both (Sf. Gh.); V. Szekely 
(Tg. S.); F Gyarmathi (Tg. M); I. San- 
tha (Sf Gh.); St. Oprea (Tg. S.); M. 
M'atyas (Tg. M); P. Glasz (Tg. S.); G. 
Bogyo (Sf. Gh.); A. Nagy (Sf. Gh.).
• Duminică 6 aprilie se dispută ultima 

etapă a campionatului pe echipe. 
Reține atenția reuniunea de la Sinaia 
ai cărei protagoniști sînt Dlnamo Bucu
rești si C.C.A. Programul etapei: Grupa 
I Sinaia : C. C. A., Dînamo Buc., Chi
mistul, C.arpați, Grupa a II-a Cluj: Voin-

Metalul, Constructorul, Feroviarul, 
Grupa Hi-,a București: Vulcan, Dlnamo 
S. M’„ Gospodării, Gloria CFR, Grupa 
IV-a Hunedoara*  U.T.A, Steagul Roșil 
Unirea, Corvinul.

ANTRENAMENTELE ARBITRILOR 
DE FOTBAL

Azi după-amiază — începind de la 
ora 16.30 — pe terenul central Dinamo 
se va desfășura antrenamentul arbitri
lor bucureșteni de fotbal. După acest 
antrenament în sala din parcul Dinamo 
va avea Joc obișnuita ședință de de
legări.
CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 

ȘAH PE ECHIPE
Ultimele două runde ale fazei de sfer

turi de finală din Capitală s-au înche
iat cu următoarele rezultate: Propresul-
C. S.U. 6-2, D.C. S.-Voința 6-2, U.D.I.-Co
merț 0-3 (runda IV); Comerț-Pro greșul 
2-6, Voința-U.D.I. 3-4 (1), C S.U.-D.C.S. 
4-4. Clasament final. Progresul 32 p.,
D. C.S. 25 jum. p.. Comerț 24 p., C,S.U. 
17 p., Voința 11 p., U.D.I. 9 jum. p. Pri
mele două clasate s-au calificat pentru 
semifinala campionatului. <D. Munteanu 
— coresp).

® La Satu 
fost cîștigată 
totalizând ÎS . 
Stăruinții Sighet și Chimistul Baia M re. 
(V. Săsăranu — coresp.).

Mare, finala pe regiune a 
de Voința Satu Mare care 
puncte s-a clasat înaintea



Primii participant! 
la Criteriul mondial de scrima 

au sosit în București
i Declarația președintelui Federa ției Internaționale de scrimă • Op

timism în Ioturile Franței și italiei.
Pînă aseară tîr- 

ziu au continuat 
să sosească delega
țiile participante 
la cea de a IX-a 
ediție a Criteriului 
mondial de scrimă.

Deși părul său 
cărunt îi trădează 
vîrsta, totuși pre
ședintele Federa
ției I n torn ați ona- 
d-1 Pierre Ferry

poate fi confundat, după verva
și voioșia cu care se manifes
tă, cu unul dintre viitorii participan-
ți ai întrecerilor ce încep mîine.

„Criteriul mondial este după părerea 
mea — a declarat d-1 Pierre Ferry 
— cea mai importantă competiție de 
scrimă a anului, pentru că el este 
prilej de afirmare a numeroaselor 
talente ce apar peste tot în fiecare 
zi. Această nouă gardă este viitorul 
scrimei și de aceea trebuie să-i acor
dăm întîietate și toată atenția. Con
dus de acest principiu. înțeleg să 
fin nelipsit de la asemenea întreceri. 
Fiind prezent pot vedea cu un ceas 
inai devreme pe viitorii mari campioni 
mondiali, cum a fost cazul în ultimul 
timp cu Gyuricza. Domofki și Fiillop 
afirmați în criteriu și învingători în 
campionatele lumii“.

Iată acum cîteva impresii și discu
ții de Ia sosirea unora dintre dele
gațiile de participant :

U.R.S.S.: Trăgătorii sovietici, res- 
pectînd parcă tradiția, ne-au ...păcălit 
de 1 aprilie. Așteptați să sosească în 
ziua de 2 aprilie, ei au apărut la 
aeroportul Băneasa exact cu 24 de

ore mai devreme. Așa că discuția cu 
conducătorul delegației Uniunii So
vietice, Ivan llici Manaenko am pu
tut-o purta de-abia ieri la prînz în 
timpul unui antrenament. „Sîntem 
pentru a doua oară la Criteriul mon
dial, totuși sperăm să ne dăm con
tribuia la’ succesul acestei competiții 
care, după părerea noastră, are o în
semnătate deosebită".

ITALIA: „Prezentăm un lot com
plet, alcătuit din speranțele noastre, 
a declarat d-1 Mnrio Visconti, con
ducătorul delegației și consilier al fe
derației italiene de scrimă. — Indife
rent dacă vom pierde sau vom cîști- 
ga, ne considerăm obligați să sus
ținem reușita acestei admirabile com
petiții tinerești".

FRANȚA: Antrenorul francez, Jean 
Cottard este optimist sperînd în vic
toria lui Arabo la sabie și în con
firmarea tinerilor de la floretă a 
căror vîrstă nu depășește 18 ani. 
„La prima impresie, lipsind de aceas
tă dată numele sonore ale fui Fiillop, 
Mendelenyi ș.a. care anul trecut la 
Varșovia au dominat a VllI-a ediție 
a Criteriului, s-ar putea crede că 
actualele întreceri nu sînt tot atît 
de valoroase și de dificile ca cele 
precedente. Realitatea nu este a- 
ceasta. Tocmai pentru că acum ab
sentează unele „stele", lupta va fi 
mai îndîrjită, victoriile mai greu de 
obținut și de întrezărit, și astfel va
loarea concursului va crește".

Intr-un timp destul de scurt au 
mai sosit în Capitală următoarele 
delegații: Luxemburg, Jugoslavia-, 
R. F. Germană, Olanda, Danemarca 
și Ungaria.

Două goluri in proprie poartă la Praga
Cehoslovacia—R. F.

PRAGA 2 (prin radio). — Cu 70 
de zile înaintea partidei oficiale de la 
Goteborg din cadrul turneului final al 
campionatului mondial de fotbal, re
prezentativele Cehoslovaciei și R.F. 
Germane s-au întîlnit ieri la Praga 
intr-un meci amical, Victoria a revenit 
cu 3—2 (1—I) echipei cehoslovace care 
a beneficiat îa special de o mai bună 
condiție fizică în repriza secundă. La 
învingători toată echipa a jucat egal. 
La oaspeți, o impresie deosebită a lă-

Germană 3-2 d-1)
dirijat atacul.

■ wȘtiința Timișoara — 
Jedinstvo Pancevo (Iugoslavia) 

17-3 (8-3), la rugbi
Timișoara, 2 (prin telefon). Aproa

pe 2000 de spectatori au asistat la 
prima întrecere internațională de rug- 
bi desfășurată în orașul nostru, prota
gonista fiind echipele Știința Timi
șoara și Jedinstvo (Iugoslavia). Punc
tele au fost realizate de Dre- 
ceanu, Cumpănașu, Argintaru, Do- 
bre (fiecare cite o încercare) 
și Dușan (o transformare și o lovitură 
de pedeapsă). Pentru oaspeți a în
scris Jurbanovici (încercare).

AL. GROSS — 
corespondent

sat Fritz Walter care a 
iar în apărare Juskowiak.

Iată cum au căzut golurile. începu
tul aparține gazdelor care deschid 
scorul în friin. 9 prin Zikan. Cu 3 
minute înainte de sfîrșitul primei re
prize, F. Walter deschide pe Cies- 
larczyk care egalează. La reluare, în 
min. 47 la o învălmășeală în careul 
gazdelor', unul din apărătorii ceho
slovaci înscrie în proprie poartă. A- 
ceeași fază se repetă în min. 70 în ca
reul echipei oaspe cînd Erhardt, vrînd 
să degajeze, înscrie de asemenea în 
poarta proprie. Golul victoriei a fost 
opera lui Molnar, în min. 80.

La fluierul arbitrului Latîșev 
(U.R.S.S.) cele două echipe au pre
zentat formațiile : CEHOSLOVACIA: 
Stacho — Hertl, Ceadek, Pluskal — 
Masopust, Novak — Hovorka, Morav- 
cik. Dvorak, Molnar, Zikan. R. F. 
GERMANA: Sawitzki — Stollenwerk, 
Erhardt, Juskowiak — Eckel. Sturm 
— Klodt. Schmidt, F. Walter, Schaffer, 
C.'eslarczyk.
Real Madrid — Vata» Budapesta 

<—a (2—0)
Ieri seara s-a desfășurat la Madrid 

prima semifinală din cadrul ,,Cupei 
Campionilor Europeni". După un joc 
excelent. Real Madrid a cîștigat cu 
4—0 (2—0).

MAREA SARBATOARE A POPORULUI FRATE MAGHIAR
Mîine se împlinesc 13 ani de 

cînd Ungaria a fost eliberată de 
sub jugul fascist de către glorioasa 
Armată Sovietică. Ziua de 4 aprilie 
1945 rămîne o dată memorabilă in 
frămintata istorie a poporului ma
ghiar, consemnînd începutul unei 
vieți noi și fericite. Mărețul eveni
ment din primăvara anului 1945 a 
deschis perspective minunate în fața 
harnicului popor maghiar, a permis 
ca sub conducerea partidului clasei 
muncitoare, cu ajutorul Uniunii So
vietice și în colaborare cu celelalte 
țări prietene el să-și desfășoare diu

plin marile sale posibilități crea- 
toai e.

In cei 13 ani care au trecut de 
la eliberare au lost realizate în Un
garia progrese remarcabile. Dințr-o 
țară agrară și înapoiată cum era 
în timpul regimului burghezo-hor- 
tist, Ungaria și-a dezvoltat în anii 
democrației populare o puternică 
industrie.

Forța clasei muncitoare și a po
porului maghiar, atașamentul față 
de cauza păcii și a socialismului 
s-a văzut prin riposta necruțătoare 
pe care a dat-o în octombrie 1956

Așa arată-. „Nepstadion". văzut din avion. O minunată realizare a 
regimului democrat-popular. Stadionul 'are 105.000 locuri dar capacita
tea tribunelor poate ji încă mărită ca 15—20.000 locuri.

elementelor fasciste, contrarevoluțio
nare aflate în slujba cercurilor im
perialiste. Mîrșava încercare de a 
smulge Ungaria din familia fră
țească a țărilor socialismului a fost 
împiedicată. Ungaria pășind astăzi 
mai ferm, mai Iiotărit pe drumul 
construirii socialismului și a apă
rării păcii.

Pe plan sportiv. Republica Popu
lară Ungară a realizat în cei 13 
ani progrese care nici nu pot suferi 
comparație cu ceea ce se obținuse 
în decenii de orînduire burgliezo- 
moșierească. Sportul a căpătat în 
țara vecină și prietenă un caracter 
de masă, au fost construite suie de 
baze sportive la sate și Ia orașe, 
iar din numărul mereu sporit de 
practicanți ai sportului s-au ridicai 
necontenit vinurile, campionii și re
cordmanii. Sportul maghiar ocupă 
un loc de frunte pe plan mondial. 
Succesele scrimerilor, înotătorilor, 
atlețiior, fotbaliștilor, jucătorilor de 
tenis de masă etc. sînt dovezi eloc
vente ale înaltului nivel tehnic a- 
tins de sportul din R.P. Ungară.

Relațiile dintre s'portivii rorpîni și 
maghiari s-au intensificat în ultimii 
13 ani. Ele vor continua cu și mai 
mult succes în acest an culminînd 
cu mult așteptata partidă de fotbal 
dintre reprezentativele celor două 
țări.

C.u prilejul celei de a XlII-a ani
versări a eliberării Ungariei; sport.- 
vii romîni transmit un înflăcărat 
salut poporului frate maghiar urîn- 
du-i noi succese pe drumul cons
truirii socialismului, al apărării 
păcii.

MODASPOR CAMPIOANA A TURCIEI
• Marți a luat sfîr- 

RACfHFT șit campionatul de bas-JAOtnti chet al Turcii Noua
campioană este echipa 

Modaspor, care a acumulat 20 p. O ur
mează in clasament, cu același număr 
de puncte, formațiile Fenerbahce și 
Galatasaray. Vineri 4 aprilie, campionii 
Turciei debutează în Cupa campionilor 
europeni; întilnind campioaa Iugosla
viei, Olimpia din Lubljana. Meciul va 
avea loc la Istanbul și va fi arbitrat de 
un arbitru romin <S. Ferencz) și un bul
gar (Kamenik). După acest joc basebet- 
baliștii iugoslavii vor lua parte, alături 
de echipele Modaspor, Fenerbahce și 
Galatasaray la un turneu care va avea 
loc la Istanbul.

KID BASSEY ȘI-A PASTRAT TITLUI.
• Marți noaptea a 

avut loc la Los Angeles 
meciul de box pentru 
titlul mondial al cate- 

S-au întîlnit boxerii profe- 
Bassey din Nigeria — de-

BOX
goriei pană.
sionlști Kid _ ____
ținătorul titlului — și Ricardo M.oreno 
«Mexico) — challanger. Bassey și-a păs
trat titlul, cîștlgînd prin KO. în re
priza a treia.
SEZONUL DE

FOTBAL
FOTBAL IN UKRAINA

• In R. S. S. Ukrei- 
neană a început zilele 
acestea caanpionatul re
publican de fotbal. La

această populară competiție participă 
peste 300.000 de sportivi amatori din 
cuprinsul republicii. Fotbaliștii ukrai-

Noutăți In legătură cu concursurile 
speciale Pronosport C M. 1 și CM. 2

De luni a început în toată țara depu
nerea buletinelor cu pronosticurile pen
tru concursurile speciale Pronosport or
ganizate 
dial de 
pe care 
dovedit 
care au ___  —.— — .
de numeroasele scrisori pe care le pri
mim de la participant care se intere
sează de amănunte în legătură cu Cam
pionatul mondial.

Iată care sînt programele celor 2 con
cursuri:

CAMPIONATUL MONDIAL NR. 1

cu prilejui Campionatului mon- 
fotbal pe anul 1958. Interesul 

aceste concursuri îl suscita este 
de numărul mare de variante 
fost depuse în primele zile ci

Franța-Paraguay <8 iunie)
Scoția-'R.P.F. Iugoslavia (8 iunie)
Mexic-Suedia (8 iunie)

nenl vor avea în acest an d o Bogat*  
activitate internațională. Cele mai bune 
echipe de fotbal vor susține meciuri a- 
micale cu formații din Italia, Uruguay. 
Romtnla, Iugoslavia, Polonia si Ceho
slovacia. De asemenea echipe de fotbal 
nkrainene vor întreprinde turnee in 
Belgia. Ungaria, Bulgaria, Polonia și 
Maroc.
GLIGORJCI St IVKOV LA EGALITATE

• Cel de-al U-lea 
campionat de șah al Iu
goslaviei. desfășurat la 
Sarajevo, a luat sfirșlt

cu victoria marilor maeștri Gligorlci și
Ivkov care au totalizat fiecare cite 121/,
purcte din 19 posibile. Pe locurile ur
mătoare s au clasat Djurasevîci șl Ma- 
tandvici li'A puncte; Matulovici si Țrt- 
funovlci 11 puncte: Bogdanovici. Mallei 
și Sokolov io1/, puncte; Puc 10 puncte 
ete.

ȘAH

I. UR S.S.- Anglia (8 iunie)
II R.F. Germană-Argențina (« iunie)

III. Austria-Brazllia (« iunie)
IV. Irlanda de Nord-R. Cehoslovacă 

(4 iunie)

Baschetbaliștii de la C.C.A. au revenit de la Atena
Puternicele reflectoare ale aeroportului Băneasa s-au aprins si

multan și întreaga pistă a fost scăl dată intr-o lumină ca de zi. In ace
lași moment, de-asupra noastră zgo moțul obișnuit al avionului care vine 
la aterizare, a însoțit iluminarea ae reportului. Am ridicat ochii spre cer 
și am văzut in Întuneric două lumi nițe roșii străbătind cu iuțeală nean
tul ; n-a trecut nici un minut și avionul s-a așezat pe beton. Cîteva 
zeci de secunde mal 
baschefbaliștii echipei 
ora M

tîrziu stringea m miinile invingătorilor de la Atena: 
se petrecea marți seara, tîrziu, cătreC.C.A. Scena

mai spunemNu este nevoie sa vă 
cit de bucuroși erau baschetbaliștii 
noștri pentru isprăvile reușite în ca
pitala Greciei. Vrem să subliniem 
noi că debutul fericit al campioanei 
Romîniei în marea competiție euro
peană este un „tonic" pentru între
gul nostru baschet masculin aflat în 
plină cursă spre nivelul absolut 
continental. Dar mai util este acum 
să dăm cîteva amănunte cititorilor 
noștri asupra partidei de la Atena. 
O facem prin intermediul a doi din
tre membrii expediției :

FOLBERT : „A fost greu in pri
mele zece minute cind nu puteam 
calcula traiectoria balonului — de o 
fabricație nouă, din cauciuc — din 
pricina durității neobișnuite a pa-

nourilor și a efectelor deosebite pe 
care le imprimă asfaltul. Am pier
dut — din aceste motive — majo
ritatea mingilor la amindouă coșu
rile. Tot in taimul întîi, de ce ne-a 
fost frică n-am scăpat : contraata
cul. Cei de la Panelinios ne-au prins 
de cîteva ori descoperiți și astfel 
refăceau în citeva secunde ceea ce 
construiam noi cu destulă trudă. 
Dar, încet-încet, echipa s-a calmat, 
iar... fabrica noastră de coșuri de la 
semidistanță a început să producă 
cu toate mașinile (n. r. : citiți în 
loc de „mașini" : Folbert, Fodor, 
Nedef). Spectatorii savurau mult 
reușitele noastre de la 5, 6, 7 me
tri fiindcă echipele grecești nu prea 
au coș de la semi-distanță, fijnd

specialiste in contraatac și pătrun
deri în forță. In scurtă vreme a- 
veam mai mult de jumătate din pu
blic cu noi. In taimul doi am jucat 
mult mai relaxat, am avut și S 
puncte avantaj și am fost în stare 
să terminăm lejer partida astfel că 
aplauze entuziaste la scenă deschi
să ne-au însoțit ieșirea de pe te
ren. Păcat că in meciul al 
ploaia care a căzut timp de 
pe o oră nu ne-a dat voie 
cam cu viteza maximă.

I. DINESCU: „Un accident 
suferit Ia încălzire înainte de pri
mul meci m-a oprit să joc. De pe 
bancă am putut vedea, deci, lucru
rile mai bine. Echipa noastră a ju
cat cu multă maturitate și calm. 
Le socotesc principalele arme ale 
victoriei. In plus, jocul variat, ima
ginativ, deschis al băieților noștri a 
entuziasmat și publicul și presa a- 
teniană, care a avut numai cuvinte 
de laudă la adresa noastră".

Acum, echipa C.C.A. mai are doar 
o obligație: să continue șirul fru
moaselor performanțe inaugurate la 
Atena. (Ef. I.).

V.
VI.

VII.
VIII. Tara Galilor-R.P.Ungară (8 Iunie)

IX. R. Cehoslovaca-R.F. Germană (11 
iunie)

X. Irlanda de Nord-Argentina (11 iunie)
XI. Scoția-Paraguay (11 iunie)

XII. Franța-R.P.F. Iugoslavia (11 iunie)
CAMPIONATUL MONDIAL NR. 2
I. BraziJia-AngHa (11 iunie)

IT. Austria-U.R.S.S. (11 iunie)
III. MJexic-Țara Galilor (11 iunie)
IV. Suedia-R.P. Ungară (12 iunie)
V. Irlanda de Nord-R. F. Germană 

(15 iunie)
VI. R. Cehoslovacă-Argentina (15 iunie) 

VII. Scoția-Franța (15 iunie)
VIII. Paraguay-R. P. F. Iugoslavia 

iunie)
IX. Brazilia-U.R.S.S. (15 iunie) 
X. Mexic-R.P.Ungară (15 iunie)

XI. Țara Galilor-Suedia (15 iunie) 
XIf. Austria-Anglia (13 iunie).
In paranteză sînt trecute datele cînd 

au loc meciurile.
Parficîparea la aceste 2 concursuri se 

pe formularele concursului Prono
sport barate cu dungă roșie încheind sus 
concursul pentru care s-a depus buleti
nul adică: C.M.l sau C.M.2. Pronosticu
rile se indică cu 1, X, 2.

(ÎS

BOTVINIK-SMISLOV *•/, —I1/,

Cîștlgînd într-un stil magistral cea 
de-a 11-a partidă, Smîslov a redus scorul 
în meciul pentru titlul mondial de 
pe care-1 susține eu Botvinik. Pe 
prima oară în acest meci el a deschi
picnul damei și în curînd pe tablă a 
apărut poziția Line cunoscută sub 
numele de sistemul Smîslov din apăra
rea Grîinfeld. Botvinik de data aceasta 
nu a evitat căile teoretice, ci s-a anga
jat într-un joc deschis care pinâ la urmă 
a confirmat valoarea creației campionu
lui mondial.

Smîslov a jucat cu o tehnică Impeca
bilă obligîndu-I pe Botvinik sa se recu
noască învins la mutarea 24. (Agerpres).

VOLEIBALIȘTII BKAZnjEXT VOR 
EVOLUA IN TARA NO ASTEA

• I>upă cum anunță 
ziarele braziliene. e- 

chipa de volei Fulmi- 
nese, camplona Brazi

liei va întreprinde în luna iulie un >ung 
turneu în Europa. Voleibaliștii brazilieni 
vor juca cu echipe din U.R.S.S.» R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. Cehoslovacă*  
Portugalia.

VOLEI

A ÎNCEPUT TURNEUL DE JUNIORI U. E. F. A.
doilea 

aproa- 
să ju-

stupid

In prima zi: Grecia
(Prin telefon).

Rominia 1-0 (0-0)
LUXEMBURG 2

Azi (N. R. ieri) au îniceput între
cerile in cadrul Turneului Interna
țional de fotbal pentru juniori, or
ganizat de U.E.F.A. In primul său 
meci, reprezentativa țării noastre a 
întîlnit în ndetumă pe stadionul 
central din Luxemburg, ' echipa 
GRECIEI. După un joc foarte fru
mos, in care juniorii noștri au avuf 
o bună comportare, ei au părăsit 
totuși terenul învinși. Rezultat: 1—0 
(0—0). De remarcat că golul grecii 
lor a fost marcat in plină dominare 
a echipei rotnine, în urma unui con-

traatalc, cu numai două minute îna
inte de terminarea partidei. Pentru 
jocul lor frumos, cele două echipe 
a-u fost îndelung aplaudate de spec
tatori. Următoarele partide ale re
prezentativei noastre: vineri 4 apri
lie, la Dudelange, eu UNGARIA: 
sîmbătă 5 aprilie, 9a Differdange, 
cu OLANDA și miercuri 9 aprilie, 
la Rodange, cu TURCIA.

Iată celelalte rezultate înregistra
te în prima zi: R. F. Germană — 
Austria 2—1; Cehoslovacia — Bel
gia 3—1; Franța — Polonia 2—0 și 
Olanda — Ungaria 3—2.



PUNCTE DE VEDERE
Observație...

Un nume nou în ’ echipa C.C.A.: 
Constantinescu. Spectatorii ultimelor 
cuplaje de pe „23 August" au înregis
trat cu satisfacție prezența încă 
unui tînăr în formația campioană și 
au remarcat și debutul său promițător. 
Constantinescu se descurcă destul de 
bine și calitățile pe care le are ne fac 
să-i vedem, într-un viitor apropiat, ro
lul de... rotiță importantă într-un an
grenaj în care — deocamdată — nu 
se încadrează perfect

Dar nu despre aspectul pozitiv al 
promovării lui și nici despre perspec
tivele lui Constantinescu vrem să ne 
ocupăm aici. Vrem doar să ne arătăm 
acordul cu acei spectatori care, apre
ciind posibilitățile tînărului centru a- 
'acant militar, i-au comentat (și des
tul de nefavorabil 1) unele apucături de 
care e absolut necesar să se dez
bare, față de cinstea ce i s-a făcut, 
aceea de a conduce atacul echipei 
campioane.

Despre ce fel de apucături este vorba, 
s-a văzut pe teren. Lovirea portarului 
după ce acesta a prins mingea (meciul 
cu U.T.A.), simularea „spectaculoasă" a 
primirii unei lovituri, după ce în rea
litate — dăduse el una ștrașnică (me
ciul cu Progresul), cîteva „tălpi" pre
sărate icj și colo, mici „ciocăneli" cu 
stoperul, iată cîteva lucruri pe care 
Constantinescu trebuie să le arunce 
d’n geamantanul cu care a venit, din 
categoria B, în rîndurile unei formații 
cu care ne mîndrim.

Comportarea lui Constantinescu este 
cu totul disonantă într-un ansamblu 
în care ceilalți coechipieri nu fac ase
menea lucruri. El trebuie să învețe 
de la aceștia; iar aceștia să-l ajute 
pe noul lor coleg de echipă.

RADU URZ1CEANU

Tot despre delegările de arbitri...

•
iurile din Cupa R.P.R. în orașie 
înseamnă evenimente deosebite, 

interes special, emulație, efecte pozi
tive asupra activității fotbalistice din 
multe centre din țară care au satis
facția de a găzdui echipe de categorie 
A sau B. Dar mai înseamnă ceva: o 
experiență care — din punct de vedere 

financiar — stă sub un semn de între
bare. Vor acoperi încasările cheltuie
lile de organizare pe care le necesită 
disputarea unui joc pe teren neutru ? 
Iată o problemă foarte importantă 
care interesează direct colectivele noas
tre sportive.

Luptătorii se pregătesc 
pentru întrecerile

Concursul de verificare al luptăto
rilor fruntași a constituit punctul 
„terminus" al unei etape de pregătire 
din programul general întocmit în 
vederea participării la marile între- 

^^BMnternaționale ale anului. Am 
*̂co^RLrat  necesar ca pe lîngă impre

siile noastre — ca redactori ■— să 
recurgem și la părerile autorizate 
ale antrenorului federal. Ion Cornea- 
nu, care răspunde direct de această 
muncă. Și, iată-ne în... „deplasare" la 
federația de lupte, care se află la 
distanță de un... etaj față de redac
ția noastră.

— „Ce părere aveți despre concursul 
de verificare" a sunat întrebarea a- 
dresată antrenorului federal.

— „Personal nu prea sînt îneîntat 
de felul cum s-au prezentat unii din
tre luptători. Dar despre aceasta voi 
vorbi mai la urmă. Concursul ca ata
re ne-a servit pentru a urmări gra
dul de pregătire a luptătorilor noștri 
fruntași și cu atît mai mult cu cît 
am avut ocazia să-i urmărim în con
fruntări directe. Ne-am dat seama a-

L—joi de felul cum sînt îndeplinite în 
r colective anumite obiective și deci să 
I ne orientăm asupra măsurilo-r pe care 

turnează să le luăm în această pri
vință, în’'etapa următoare de pregă
tite.

Concursul a prilejuit cîteva între
ceri de o bună factură tehnică (Ofi- 
țerescu-Ruzsi, Cernea-Cristea. Cernea- 
Pîrvulcscu, Cuc-Gh. Dumitru ș.a.), 
a scos în evidență buna comportare 
a unor luptători ca Tarbă, Ifrim, 
Bularca, ca și cei citați mai sus.

— „Spuneați că totuși reuniunea nu 
v-a satisfăcut ? tare sînt motivele ?“

— „In primul rînd sînt nemulțumit 
de faptul că unii luptători — neți- 
nînd seamă de îndrumările noastre — 
au confundat acest concurs de ve
rificare cu un concurs de selecție, 
și au purtat o luptă închisă, de ur
mărire a unei victorii lipsită de sem
nificație. Indicațiile noastre erau clare 
și pentru reușita concursului am luat 
chiar măsura de a nu acorda deci
ziile prin autotuș. In această privin
ță luptătorul care a greșit a fost 
sancționat doar cu un punct rău. Bi-

înțeles această comportare a in- 
îmx dat negativ asupra nivelului con- 
u^sului. In al doilea rînd mențio-

Era normal ca în asemenea condi- 
țiuni să se ia măsuri pentru micșo
rarea cît mai mult cu putință a chel
tuielilor. Or, dacă îți arunci o scurtă 
privire asupra delegărilor de arbitri 
la jocurile de Cupă de duminică, îți 
dai seama că s-a cam... dat iama prin 
banii colectivelor. Numai cîteva exem
ple vor dovedi acest lucru: meciul 
de la Lugoj este condus de un arbi
tru din București, iar cel de la Arad 
de un arbitru din... Lugoj (!); în- PETRE GAȚU

Mîndru (P), ieșit la timp din poartă a reușit să blocheze mingea în picioarele lui 
Constantinescu (C.C.A.), care este flancat de Caricaș (P), Un „spectator": 
Soare. (Pază din meciul C.C.A. — Progresul 2—P). ' (poțo .’ ț ROIBU) 

tilnirea de la Ploești are arbitru din 
Craiova, iar cea din Craiova arbitru 
din... București(l) ; un arbitru din 
Ploești conduce la Bacău, unul din 
Constanța la Focșani ( în timp ce un 
arbitru din Focșani se deplasează la.-.. 
Brăila), unul din București la Galați 
și altul la Sibiu. Nu știm ce a stat 
la baza unor astfel de delegări, dar 
cert este că ele determină risipă cu ba
nii colectivelor. Colegiul central al 
arbitrilor putea să țină seama 
de nevoile colectivelor (și ziarul 
nostru i-a atras atenția cu alt pri
lej) și să delege arbitri, măcar la 
Cupă, din orașele în care sînt progra
mate întîlnirile. Adică: Ia Lugoj din 
Lugoj, la Arad din Arad, la 
Craiova din Craiova etc., sau de 
la distanțe cît mai mici, cum de altfel, 
a și făcut la cîteva meciuri (arbitru 
din București la jocurile din Bucu
rești, din Oradea la Oradea, din Cluj 
la Cluj sau de la B. Mare la S. Mare 
și de Ia Petroșani la Simeria). Proce-

inter naționale
absența motivată (Sole, Szabad,nez

Horvath ș.a.) ca și aceea nemotivată 
(I. Popescu) a unor sportivi, ceea ce 
desigur a constituit un impediment 
în munca noastră pentru realizarea 
scopului propus.

Semnalez de asemenea faptul că 
pregătirea fizică a unora a lăsat de 
dorit, luptătorii respectivi neavînd 
rezistența necesară pentru întreg con
cursul (M. Cristea). Serioase proble
me ne sînt create de selecționarea 
în categoriile 79 kgr. și grea.

Firește, pînă la prima întîlnire in
ternațională (20 aprilie) pot fi retu
șate o serie de greșeli, cu atît mai 
mult cu cît după ultima etapă de du
minică (nou prilej de verificare) 
luptătorii din lot vor urma o pregă
tire specială".

Pînă la 20
atît de mult. Să așteptăm deci re
zultatele muncii și ale pregătirii luptă
torilor noștri. (I. ș.)

aprilie nu mai este chiar

© In uima omologării concursului Pro
nosport nr. 13 dip 30 martie s-a stabi
lit că nici o variantă nu a întrunit 12 
rezultate exacte. Conform regulamentu
lui, fondul acordat premiului I adică 
218.513 lei a fost reportat întregului fond 
de premii al concursului nr. 14 din 6 
aprilie.

PremiLul II : 17 variante cu 11 rezultate 
exacte revenind fiecăreia cîte 15.424 lei. 
Premiul III: 260 variante cu^ 10 rezultate 
exacte revenind fiecăreia cîte 1.508 lei. 
Fond de premii : 874.054 lei.
• Concursul Pronosport nr. 13 a fost 

un concurs al surprizelor. Infrîngerile 
suferite de marile favorite (Petrolul 
Ploești și Reims) care figurau pe ma- 
jaritatea buletinelor ca soliste au pro
vocat absența variantelor cu 12 rezultate 
exacte și ca o consecință (fericită pen
tru parficipanții la concursul din a- 
ceastă săptămîna) un resort a cărui 
valoare e de talia veritabilelor „recor
duri" pronosportiste! Intr-adevăr, cei a- 
proape 22:0.600 lei care vor mări fondul 
de premii ai concursului nr. 14 cons
tituie un punct de atracție pentru toți 
cei care își doresc să obțină o parte 
(...cît mai mare!) din premiile care vor 
răsplăti și-n această săptămînă pe cei 
care vor indica 19. 11 și 12 rezultate 
exacte.

De altfel și programul concursului 
Pronosport din 6 aprilie este alcătuit 
din meciuri care trezesc un mare inte
res în rîndurile participantelor, Este 
vorba în .primul rînd de cele șase me
ciuri din cadrul șaisprezecimilor Cupei 

V-ați depus buletinul pentru cojic. PRONOSPORT nr. 14? 218.515 lei fond inițial de premii

dînd astfel, Colegiul central ar fi redus 
la minimum posibil (100 lei plus ar
bitrii de tușă) cheltuielile de arbitraj 
care — așa cum sînt făcute — ating 
sume variind între 500 și aproape 8CKJ 
lei. Și oricît s-ar spune, este o dife
rență.

Hotărît lucru, Colegiul central al 
arbitrilor a greșit și va trebui să re
vizuiască de urgență sistemul de de
legări.

Un meci pe... note
Pe cît de voios și săltăreț sunau a- 

cordurile fanfarei de la „Industria 
Sîrmii" în momentul cînd duminică 
cele două echipe intrau pe teren în 
primul meci oficial al sezonului, pe 
atît de triste și searbăde păreau ace
leași acorduri spectatorilor din Cîmpia 
Turzii, la terminarea celor 90 de mi
nute. Dezamăgirea domnea de jur-îm- 
prejurul terenului: pentru punctul 
pierdut de echipa locală, a 6-a în cla
sament, în fața penultimei clasate (pe 
care o învinsese recent în meci amical 
cu 4—2), pentru jocul slab, aproape 
total secătuit de faze interesante și 
spectaculoase. Echipa din Cîmpia Tur. 
zii a oferit atit de puțin din ceea ce 
spectatorii așteptau de la ea, îneît 
cei mai mulți nici nu se mai gîndeau 
că, de fapt, meciul se putea cîștiga 
chiar și în aceste condițiuni. Dacă la 
fotbal s-ar acorda note, ca la gim
nastică bunăoară, atunci poate că 
„Industria Sîrmii" ar fi meritat o jumă
tate de punct în plus (pentru domi
narea insistentă din repriza a doua). 
Deocamdată însă, fotbalul se joacă 
pe goluri și acest lucru este valabil 
și pentru înaintarea echipei gazdă 
care a exasperat prin încetineala ac
țiunilor și prin mingile pasate mereu 
înapoi. Nu ne-a plăcut nici apărarea 
„Industriei Sîrmii", unde bîlbîielilelui 
Niculescu puteau costa mai mult de 
un gol. Lipsa lui Mari se resimte. 
Nu s-a găsit, în locul lui, un alt 
„stîlp" al echipei.

Gaz Metan pare că nu s-a resem
nat cu locul pe care-1 ocupă acum. 
In prima parte a meciului de lla Cîm
pia Turzii medieșenii au jucat destul 
de bine, obținînd acel ascendent pe 
care întotdeauna îl va avea o echipă 
care joacă pe jos, în viteză, în fața 
celei care preferă jocul lent, pe sus. 
După egalare, Gaz Metan s.a retras,

onosport
*)

R.P.R. I5upă cum se știe ele se vor dis
puta in 
dispară 
nului și 
criteriu 
pertarea
ei urile pe care le dispută în deplasare. 
(Vă facem cunoscut cu această ocazie câ 
meciul dintre AMEFA Arad-Progresul Si
biu — al VI-lea din programul concursu
lui Pronosport nj. 14 — se va disputa 
la Slmcria în loc de Deva cum fusese 
inițial anunțat). Nu uitați însă la ale
gerea pronosticurilor un fapt foarte im
portant din punct de vedere... prono- 
sportist: apariția „X“-uriior în meciurile 
de cupă (care devin pronosticuri exacte 
dacă rezultatul de egalitate se menține 
și după cele două prelungiri — deci 
etapă 120 minute de joc). In continuarea 
programului concursului Pronosport veți 
înitîlni șase meciuri din cadrul celei de 
a XX VII-a etape a campionatului ita
lian, a cărei principală caracteristică o 
constituie în acest moment pe de o 
parte lupta pentru evitarea retrogradă
rii, iar pe de altă parte duelul pentru 
locul secund („substanțialul” avans luat 
de lider — 8 puncte — rezolvă oarecum 
problema camptoaneil. In programul 
concursului din această săptămână veți

orașe neutre, fapt care face să 
din „calcule" avantajul fere- 
să apară în loc, ca principal 

de apreciere a șanselor, com- 
respectivelor formații în ine-

Două competiții săptămîna aeeasfa la bazinul Floreasca

„Cupa Dinamo" (polo) și „Cupa 
Vacantei de Primăvară" (înot și sărituri)

Două competiții polarizează în cursul 
acestei săptămîni atenția nelipsiților 
spectatori ai concursurilor de natație. 
Prima, rezervată echipelor de polo’pe 
apă din București, și-a început desfă
șurarea marți seara la bazinul Flo
reasca. Patru din totalul de șase for
mații participante ia această competiție 
dotată cu „Cupa Dinamo" își „rodea
ză", cu această ocazie, loturile în ve
derea campionatului categoriei A, care 
„bate la ușă". Jocurile disputate marți 
s-au soldat cu rezultate scontate. In 
prima partidă ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
a primit o replică viguroasă din partea 
proaspetei promovate în categoria A 
START București (fostă Voința). Re
zultatul final: 2-1 în favoarea studen
ților, consfințește, just, raportul de for
țe dintre cele două echipe. A urmat 
un joc disputat vîn familie", și a opus 
două „garnituri" dinamoviste. Echipa I, 
în componența căreia au figurat Zahan, 
Bădiță, Kroner etc., nu s-a întrebuin
țat serios, așa explicîndu-se, de altfel, 
și scorul strîns (5-3) care a încheiat 
disputa în favoarea ei .In sfirșit, în 
ultima partidă a serii C.C.A. a între
cut PROGRESUL cu 6-2 (3-0). Un 
rezultat rieconcludent pentru învingă
tori, dat fiind diferența de valoare 
care separă cele două echipe. Qjn- 
fruntările viitoare ne vor permite desi
gur să judecăm formația foștilor cam- 

nejustificat, in apărare, atacînd rar și 
doar cu 2—3 oameni.

Arbitrajul lui Al. lonescu-Ploești, 
corect în general, a păcătuit printr-un 
exces de penalizări la întîlnirile între 
jucători. A făcut un deser.viciu jocului 
atletic ? Nu, fiindcă n-a arbitrat un 
joc atletic ci mai degrabă unul... a- 
nemic. IAC1NT MANOL1U

„tragedia" a început

Vasilescu, a deschis

limitele permise ’ în 
pentru balon. Local
prompt. Ce a urmat 
primei reprize ? Un 
cu pase fără adresă 

abundat duritățile de o 
cealaltă. Consecințele:

O tendință periculoasă
Știința Iași și Dinamo Bîrlad se 

bucurau de o bună reputație și cre
dem că nici unul din cei peste 5.000 
spectatori prezenți duminică pe sta
dionul „23 August" nu se așteptau 
ca rivalitatea dintre aceste două echi
pe fruntașe ale seriei secunde a cate
goriei B să se transforme într-o lup
tă... străină de un spectacol fotbalis
tic. Și totuși, 
chiar din min. 2 cînd extrema stîngă 
a studenților, 
scorul dintr-o greșeală stupidă a apă
rătorilor dinamoviști. Supărați ca „vă
carul pe sat" de propria lor greșeală, 
unii jucători ai oaspeților au început 
să depășească 
ciocnirile directe 
nicii au 
pînă la 
joc urît, 
în care 
parte și 
min. 8 Fianu (Din.) părăsește terenul 
pentru cîteva minute; min. 10 Chi- 
rilă (Din.) își fracturează piciorul; 
min. 15 Bărbosu (Șt.), Beliatz (Din.) 
și Ștefănescu (Din.) primesc avertis
mente pentru intervenții periculoase; 
min. 35 Vasilescu (Șt.) este rănit la 
picior.

Și în primele minute după pauză 
forța fizică a fost folosită numai pen
tru a opri neregulamentar adversarii. 
Cei care au contribuit la degenerarea 
meciului au fost numai cîțiva jucători

ripostat 
sfîrșitul 
nervos, 

au 
de

întâlni două din candidatele Ia catego
ria secundă (Genoa și Atalanta, ambele 
jucând pe teren propriu cu Lanerossi 
și — respectiv — Verona) și două din 
pretendentele la locul secund (Padova, 
care-1 deține și Fiorentina care va sus
ține un meci foarte greu în deplasare 
cu Torino!). Deci atenție la aceste în
tâlniri unde țelul urmărit de echipe 
poate răsturna ușor calculul hîrtiei.

S Plata premiilor de la concursul Pro
nosport nr. 13 din 30 martie se va face 
în Capitală vineri și sîmbătă' începînd 
de la ora 17 numai la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9.
• PRONOEXPRES
La tragerea din urnă a concursului 

Pronoexpres nr. 11 au fost extrase urmă
toarele sporturi : 34-rugbii; 30-Dentation 
modem; 37-scrimă; 41 -ștafetă; 32-po!o și 
l-alpinism.

Sport de rezervă : 24-maraton.
Conform regulamentului în cazul că 

nu se găsesc variante cu șase sporturi 
exacte (din primele șase extrase din 
urnă), toate variantele cu 5, 4 și 3
rezultate care au indicat sportul de re
zervă primesc cîte un punct în plus.

® Vineri 4 aprilie începînd de la ora 
18 va avea loc la Agenția Centrală din 
Calea Victoriei nr. 9 tragerea din urnă 
a premiilor speciale în obiecte acordate 
variantelor cu „0" rezultate de la con
cursul Pronoexpres nr. 10.

♦) Rubrică red.actată de I.S. Loto- 
Pronosport.

pioni la justa ei valoare (în momen
tul de față).

Partidele programate aseară au luat 
i rezultatele: START BUC. —■

C.C.A. 4-3 (1-2) 1 DINA7.

sfirșit cu
DINAMO II 1—1 (0—0). ȘTIINȚA’

MO I — PROGRESUL 8—1 (3—0).
Etapa a Ill-a a „Cupei Dinamo" să 

dispută mîine începînd de la ora 19 
(am dori respectată această oră anun
țată de organizatori) după următorul 
program: START — C.C.A., DINAMO. 
II — PROGRESUL și ȘTIINȚA — 
DINAMO 1.

★
Cea de a doua competiție („Cupa 

Vacanței de Primăvară") — inedită 
prin caracterul ei — este programată 
sîmbătă și duminică la bazinul Fio-, 
reasca și .opune selecționatele de șco
lari ale craselor București și Cluj.

Federația 'romînă de box rea
mintește antrenorilor și boxerilor 
că ultimul termen pentru înscrie
rea la campionatele individuale de^ 
box expiră la 5.IV. 1958.

Campionatul categoriei B la fotbal

datoria să 
preveni lai 
nesportive

și anume: Beliatz, care în goană 
după egalare cu orice preț a uitat că 
trebuie să joace balonul, și mi picioa. 
rele adversarilor, Ștefănescu, Bărbosu 
și uneori Bedivan (Șt.) și Constanti
nescu (Din.). Oaspeții au avut de su7 
ferit cel mai mult de pe urma acestor 
comportări pentru că în condiții nor
male rezultatul ar fi putut 'i altul; 
Localnicii se pot bucura de victorie. 
Dar nu și de jocul prestat! Conduce7 
rile ambelor colective au 
ia măsuri eficace pentru a 
timp pericolul atitudinilor 
și durităților.

Nu putem încheia fără 
și arbitrul G. Gherghe (Buc.), a con-: 
tribuit într.o oarecare măsură la crea
rea unei atmosfere de nervozitate, U-i 
neori apreciind ca bărbătesc jocul pe
riculos și fiind indulgent cu jucătorii 
în culpă. TR. IOANITESC.U

a arăta că

N T E
Nici exces de severitate 

dar nici toleranță!
au 
de 
și

Jocurile de rugbi de duminică 
fost caracterizate, în principal, 
slabul lor nivel tehnico-tactic 
spectacular, de lipsa de concepție. Dat 
nu numai atît! Jocul dur și nedisci
plinat și-a făcut și 
pe terenurile de rugbi. 
meciul Dinamo — Geotehnica 
C. Diamandi a eliminat patru 
tori: P. Niculescu, Antimoianu 
Mateescu (Geotehnica) și pe 
de la Dinamo! Eliminările au 
justificate și ele au avut darul 
contribui la calmarea spiritelor înfier- 
bîntate, fără însă a duce la influența-', 
rea rezultatului. In partida C.C.A, —t 
Știința Timișoara, conducătorul jocu
lui Em. Valeriu a exclus trei jucători 
turbulenți din formația studenților ti-', 
mișoreni: Arglntaru, Hodoneanțu, E- 
gler. Dacă avem în vedere că aceste 
elinlinări au început în repriza a II-a, 
adică atunci cînd studenții conduceau 
cu 5—0 și dacă mai adăugăm si fap-. 
tul că Toma Heinrich s-a accidentat, 
ne vom da ușor seama că indiscipli
na și vociferările pe teren au împie7 
dicat formația studențească 
zeze un rezultat „mare" în 
pei militare! In schimb 
jocuri de la București și lași, unde au 
avut loc durități, arbitrii nu au luat 
nici o atitudine. Astfel, la Iași, în 
ciuda jocului extrem de dur al local
nicilor, arbitrul N. lonescu a flu
ierat puțin, toR-Ind multe abateri. In 
acest fel, la sfîrșitul jocului, studenții 
bucureșteni s-au ales cti patru jucători 
răniți: Nițu, Ghiță, Nadolenco și 
Tenenbaum. Din aceste cîteva exemple 
reiese clar lipsa de unitate între arbi
trajele din tară. Noi credem că arbi
trii au datoria să conducă partidele 
înA-un mod exemplar, cu pondere și să 
nu cadă în extreme. Nu sîntem nici 
pentru eliminări ușuratice (pentru că 
de ele depinde de multe ori soarta li
nei partide), dar nici pentru tolerarea 
jocului periculos, care dăunează, atît 
de mult cauzei rugbiului. (d. c.),

el apariția
Astlei. la 

arbitrul 
juca7 

Ș*  
Rusu 

fost 
de a

să reali-’ 
tața echî- 

în celelalte


