
T»:!

CONSTANȚA, (Agerpres).
Joi dimineața au început în 

Palatul Sporturilor din orașul 
Constanța lucrările consfătuirii 
pe țară a țăranilor și lucrăto
rilor din sectorul socialist al 
agriculturii convocată de Comi
tetul Central al P.M.R. și Con
siliul de Miniștri al R. P. Ro
mine.

La consfătuire participă frun
tași în producția agricolă, de
legați ai gospodăriilor agricole 
colective, cooperativelor agri
cole de producție cu rentă, în
tovărășirilor agricole, lucrăto
ri din stațiunile de mașini și 
tractoare și din gospodăriile 
agricole 
știință și 
meniul 
și tehnicieni 
parte primii secretari ai comi
tetelor regionale de partid și 
alți activiști ai organizațiilor 
de partid și de stat. La lucră
rile consfătuirii participă ca 
invitați țărani cu gospodărie 
individuală fruntași iu munci
le agricole.

De asemenea sînt prezențl 
scriitori, ziariști romîni și stră
ini.

Sosirea conducătorilor par
tidului și guvernului a fost sa
lutată cu puternice aplauze. La 
masa prezidiului au luat loc- 
tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Petre Borilă. Nicolae

gospbdăriile 
de stat, oameni de 

cercetători din do- 
agriculturii, ingineri 

agronomi. Iau

Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Constan
tin Pîrvulescu, Dumitru Coliu, 
Lean te Răutu, Ștefan Voitec, 
Janos Fazekaș, Vladimir Gheor
ghiu, ion Coama, ministrul A- 
griculturii și Silviculturii, Vasi
le Vîlcu, prim-secretar al Co
mitetului regional Constanța 
al P-M.R.,Dobrița Dima.preșe
dintele G.A.C. Platonești, raio
nul Fetești, Marin Ruiu, pre
ședintele cooperativei agricole 
de producție cu rentă din co
muna Cîma, raionul Gura Jiu
lui Ion Nicolae, prim-secretar 
al Comitetului raional de par
tid Calafat, Eroul Muncii So
cialiste Vasile Voichița, briga
dier la S.M.T. Sînnicolaul Atare, 
Ștefan Pavel, președintele Sfa
tului popular al regiunii Bucu- 
lești, Gheorghe Popa, brigadier 
în G.A.S. Afumați, raionul Bră- 
nești, Gheorghe Maltei, preșe
dintele G.A.C. Țibucani, raionul 
Tîrgu Neamț, Vasile Grădina
ra, președintele sfatului popular 
al raionului Negrești, Mircea 
Țărariu, inginer agronom din 
G.A.C. Pechea, raionul Galați, 
Agripina Sănduknc, președin
ta întovărășirii agricole din co
muna Dracsini, raionul Boto
șani, Ion Cargeac, președintele 
G.A.C. Hărman, raionul Codlea, 
Panait Enache, președintele 
întovărășirii agricole din co
muna Condurafu, raionul Mi-

I

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA»

zll, șl Iul iu Vereș, președintele 
G.A.C. Chileni, raionul SRntul 
Gheorghe.

Lucrările consfătuirii au fost 
deschise de tov. Alexandru Mo- 
ghioroș, membru 
litic al C.C. al 
președinte al 
Miniștri.

In aplauzele
(Continuare

în Biroul Po- 
P.M.R., vice- 

Consiliului de

puternice ale 
in pag. a 3-a)
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Criteriul mondial de scrimă (ediția a IX a) 
a debutat printr-un splendid spectacol sportiv 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ț CICLISM
• Jean link a inaugurat seria campionilor • Tănase Mureșanu pe locul III, după o ex
celentă comportare și o... gravă greșeală • Astăzi, așteptata întrecere a Horetistelor.

Ora 181 Sala Floreasca reu
nește un număr record de 
concurenți și spectatori pen
tru un concurs de scrimă în 
țara noastră. Valoarea între 
cerilor, dîrzenia și spec'nculo- 
zitatea asalturilor care 
nunță, explică în mare 
afluența din tribune.

In acordurile unui
sportiv, apar în formație strîn- 
să cei 143 de concurenți, pre
cedați de steagurile și placar-

se a- 
măsu"ă

marș

143 de concurenti din 16 țări s-au atiniat la festivitatea de deschidere a Criteriului mondial de 
scrimă. IN FOTOGRAFIE: Aspect de la inaugurare.
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Nu numai cîte o comună fruntașă
Nu odată paginile ziarului 

au cuprins însemnări 
frumoasa activitate 

sportivă care se desfășoară în 
Răcăciunii Bacăului, la Poiana 
— în regiunea Craiova —, 
în Frumușenii din raionul A- 
rad sau în Valea Nirajului. 
Sînt multe comune’e care și-au 
cucerit — și își păstrează cu... 
autcfitate — locuri fruntașe în 
clasamentul celor mai bune 
colective sportive sătești. Actua
la perioadă de reorganizare, sar
cinile care revin astăzi mișcării 
de cultură fizică și sport, fac 
însă necesară o dezvoltare și 
mai largă a sportului sătesc. 
Nu ne mai putem mulțumi să 
avem cîte o comună fruntașă 
înlr-un raion sau chiar într-o 
egiune întreagă. Avem nevoie 

astăzi de raioane puternice în

care în toate sau aproape în 
toate colectivele sportive să se 
desfășoare o cît mai largă 
activitate sportivă de masă. 
O discuție pe această temă își 
are valabilitatea acum cu at«t 
mai mult cu cît ne aflăm în

Din problemele 
sportului sătesc

pragul activității în aer liber 
(în unele locuri ea a și în
ceput) care trebuie să mar
cheze această cotitură.

Sînt în întreaga țară des
tule raioane în care această im
portantă problemă a realizării cît 
mai multor colective puternice 
și-a găsit rezolvarea. O astfel 
de situație poate fi Întâlnită în 
raioanele Jimbolia, Sînnicolau,

Gătaia, Deda, Buzău, Brăila, 
etc. Firește, nu avem posibili
tatea să ne oprim asupra fie
cărui raion pentru a înfățișa 
principa'ele realizări obținute 
în activitatea sportivă de masă. 
Iată c'teva din realizările co
lectivelor sportive dintr-un 
singur raion: TIMIȘOARA.
Aici se dezvoltă — pe baze 

"de mase — fotbalul. Nu o sin
gură echipă reprezentativă cum 
există în multe raioane, ci 12

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare în pag. 2)

TG. MUREȘ: Concursuri șl 
competiții rezervate pionieri

lor și școlariior
Cu prilejul vacanței de pri

măvară, în localitate, au loc 
în prezent concursuri și com
petiții rezervate pionierilor și 
școlarilor.

Esite vorba, în primul rînd, 
de o competiție de baschet la 
care s-au înscris echipe repre- 
zentînd toate școlile elementare 
din localitate. Echipei care va 
întruni cele mai multe victorii 
i se va decerna „Gupa 1 Mai", 
In același timp, elevii de Ia 
școlile medii participă la un 
mare concurs atletic, inițiat de 
colectivul sportiv al școlii me
dii nr. 2. (V. Radar, corespon
dent).

CLUJ : O interesantă chemare 
la întrecere I

Colectivul sportiv „SILVA" 
din Cluj a lansat de curînd o 
însuflețită chemare ila indu
cere adresată tuturor colecti
velor sportive din localitate. 
Chemarea la întrtsctene cuj-ț 
prinde o serie de objective, 
printre care: înscrierea de noi 
membri în U.C.F.S., organiza
rea a cît mai multor compe
tiții de casă și intercolective 
(în afara celor prevăzute în 
calendarul U.O.F.S.), încasarea 
la zi a cotizațiilor etc. Colec-1 
tivelor sportive — care răs- 
ptlnzîad Ia această chemare, 
vor participa Ia întrecere și 
vor obține cel mai bun punc
taj - li se vor decerna cupe, I

de scrimă, Andrei Altman și 
Nicolae Marinescu, reprezentan
ți ai federației noastre de 
specialitate. Președintele fede
rației 
peți și 
recordul 
gistrat 
găzduit 
dintele
nale. Pier re Ferri, declari ud des
chiderea oficială a concursu
lui, felicită federația noastră 
de specialitate și corni sia de 
organizare 
organizare 
ticipăm la 

engleze de scrimă, Dr. țională ca
importantă, care contribuie, ca 
oricare manifestație sportivă, la 
întărirea păcii și prieteniei între 
popoare”, a spus între altele 
vorbitorul.

dele ce recomandă cele 16 țări 
participante, 
în 
spectatorilor,
Austria, Republica Arabă Uni
tă. Republica Cehoslovacă, Da
nemarca, Elveția, Franța. R. F. 
Germană, R. D. Germană, Ita
lia, R. P. F. Iugoslavia, Luxem
burg, Olanda, Polonia, Unga
ria, Uniunea Sovietică si Re
publica Popu'nrâ Romînă.

La masa directoratului tehnic 
iau loc: 
ședințele 
nale de 
Beaumont, 
rației 
Bay Bella 
scrimă a R. 
cier — din 
de scrimă, 
președintele

Apar în ordine, 
aplauzele îndelungate ale 

concurenții din
romine, salută pe oas- 
participanți, subliniind 
de participare inre- 

de Criteriul mondial 
de țara noastră. Preșe- 

federației internațio-

• Șapte țări Invitate fa 
a Vll-a ediție a „Circuitu
lui regiunii Stalin"

Anul aoesta, tradiționala 
competiție de l-ung kilometraj 
„Circuitul regiunii Stalln" __
care se află la a vn-a ediția 
— va cunoaște o amploare 
deosebită'. In acest scop. or- 
ganizatoril au Invitat cicliști 
din U.R.S.S., Cehoslovacia. 
Polonia, Bulgaria, R.U. Ger
mană. Iugoslavia șt Ungaria.

In afară de cicliștii invitat! 
vor mai lua startul și apro
ximativ 70 de alergători frun
tași de la diferite colective 
sportive din țară.

FOTBAL.
Ferri, pre-

internațio- 
i de 
fede-

Pierre 
federației 
scrimă, Charles 

președintele I

din federația de 
P. U., Renne Mer- 

federația franceză 
Vasile Ionescu, 
federației romine

pentru ireproșabila 
a întrecerilor. „Par- 
o competiție excep- 
valoare, deosebit de

FLORETA BĂIEȚI: un concurs plin de surprize

Unul ditre oaspeți comenta 
ieri dimineață : „In fine, primul 
concurs internațional de scrimă 
care începe la ora fixată". (De
sigur că se referea la concursu
rile urmărite de el !) Intr-adevăr 
ieri dimineața la ora 8 precis, 
a început Criteriul mondial al 
tineretului. Și noi, am pășit „cu 
dreptul" I Mureșanu, Csipler și 
Poenaru — cei trei floretiști 
care ne reprezentau — au de
butat prin victorii, De altfel, în 
aplauzele unui public destul de 
numeros pentru acea- oră ma
tinală, Csipler și Poenaru ău 
mers din victorie în victorie și 
s-au calificat fără emoție. In 
urma lor au rămas 
S vend (Danemarca), 
Schil (Luxemburg) și 
(Polonia). Chiar și 
(U.R.S.S.) care mai

Valentin 
Robert 

R. Kunze 
Jdanovici 
tîrziu a- 

vea să ne impresioneze printr-o 
remar'abilă forță de concurs, s-a 
calificat mai anevoie decît Poe- 
naru. Tănase Mureșanu ne-a dat 
eîteva emoții. După o victorie 
obținută greu asupra lui 
Gewessler (Austria) el a pier
dut fără drept de apel la re
velația zilei Achkar (Republi-

Buletinul Cupei R.P.R. la fotbal
Unde-i vorba mai puțin de cele 15 jocuri de mîine șl 

mai mult despre: Cupă; specialiștii in Cupă; avantajele tre
cerii la sistemul toamna-primăvara; o amînare; un cuplaj; 
două inovații și cea mai lungă ediție.

Schimbare de decor duminică la fotbal. Nu se joacă nici în 
categoria A, nici in categoria B, dar echipele vor fi totuși pre
zente pe terenuri. De data aceasta, împreună cu cite va co
lege din categoria C și chiar cu una din regiune, ele se vor 
întrece in cadrul Cupei R.P.R. Pentru că de duminică începe 
faza finală a acestei populare și inedite competiții fotbalistice, 
a doua ca importanță după campionat, dar egală cu acesta 
ca interes prin caracterul ei plin ~de neprevăzut. Campionatul 
este o competiție de regularitate; Cupa, o... cutie cu surprize. 
Și de-a lungul istoriei acestei competiții K.O. — cum este de
numită tocmai din cauza isprăvilor reușite de echipele mici îrt 
fața celor mari — s-au înregistrat multe surprize.

Dar să profităm de pauza aceasta din campionat pentru a 
discuta puțin și despre Cupă, care provoacă echipelor un alt 
soi de emoții, nu mai puțin intense.

• Cupa numără, la ora actuală, 20 de ediții. înființată tn 
1933, ea s-a desfășurat oa regularitate ptnă în 1944, cînd 
n-a apucat să-și consume decît patra din etapele programate 
și și-a întrerupt activitatea pină în 1947. Din acest an, Cupa 
ă redevenit competiția cu mare priză în public și — în plus — 
a început să atragă tot mai multe echipe. De la 133 echipe 
în 1947 a sărit la peste 2500 în 19561 Un record rar înttlnit 
în țările unde se dispută Cupă.

• U.T.A. a plecat Tn 
R. D. Germană

Joi seara a plecat dtn Arad 
echipa locală U.T.A. care va 
juca două meciuri în Repu
blica Democrată Germană. 
Partidele vor avea toc du
minică la Leipzig cu Lokomo
tive și luni la Erfurt cu «H- 
chfpa locală. Au făcut de
plasarea următorii jucători»; 
Coman, Demșorcanu, Far— 
maU, Sereș, Duțan, SzSca,- 
Kapas, Serfăză, Kotzka, rai
tă, Petschowski, Mereea, MiaP- 

ca Arabă Unită), cel care mai \ rtn Marcel, Țirlea, Metcas. 
tîrziu îl va învinge net și pe / A făcut deplasarea și antre- 
favoritul Osipov (U.R.S.S.). De } norul Nicolae Dumitrescu IIL 
altfel, asaltul Mureșanu-Osipov / „w .
avea să deschidă „pofta de con- \ HB A M , H Fr ■ 
curs" a lui Mureșanu, înscriin- 
du-1 într-un neîntrerupt șir de 
victorii și, totodată, avea să 
sublinieze tracul primului tră
gător din lotul U.R.S.S. antin- 
țînd surpriza care s-a produs 
mai tîrziu. In celelalte trei 
serii eliminatorii, frații Kamuti —
Jeno și l a jos — 
roii" principali, 
prin simplitatea,

au fost „e- 
entuziasmînd 
siguranța și

• Alți arbitri romlni ta-> 
iritați paste hotare

Arbitrul Slctomund reremea 
a fort delegat de comisia 
„Cupei Campionilor Euro
peni" să conducă meciul 
MODASPOR Istanbul — O- 
LIMPIA LIUBLIANA. De a- 
semenea, arbitrul C. Armă- 
șescu a condus întâlnirea fe
minină Ungaria — Polonia, 
disputată ieri ta Budapesta.în pas- 8)(Continuare

Obiectivul fotografic a surprins intr-o imagine însăși esența 
marii întreceri fotbalistice: Cupa. Sub privirile... invidiatului 
trofeu finalistele din 1955—C.C.A. și Progresul Oradea — își 
dispută dreptul de a-l stăpini un an. Mîine, 30 de echipe vor, 
lupta de asemenea cu ardoare spre a se apropia cu... un pas de ei.

(foto I. MIHAICA)
• Sînt echipe care și-au creat o specialitate din a juca par

tidele de cupă. De altfel, în majoritatea oazurilor ele au șt 
cucerit trofeul transmisibil. Vă interesează numele lor? lată-le: 
Ripensia Timișoara (1934, 1936), CJF.R. București (1935), Ra- 
pia București (1937—1942), C.F.R Tr. Severin (1943) I.T.A. 
(1948), C.C.A. București (1949—1952, 1955), FI. Roșie UTA
Arad (1953), Metalul Reșița (1954) și Progresul Oradea (1956).-

• De actuala ediție se poate spune că este cea mai... lungă. 
A început in toamna anului 1956, a continuat in 1957 și pen
tru că s-a făcut trecerea de la disputarea sezonului primăvara— 
toamna la toamna—primăvara, faza finală a fost programatit 
in primăvara acestui an. O schimbare binevenită, care asigură 
jocuritor de cupă, in primul tind, condițiuni atmosferice și te
renuri mult mai bune decît toamna, iar in al doilea rînd post*  
bilitaiea programării lor in zilele de duminică.

Deținătorul Cupei: C.S. Oradea (fast Progresul ICO), car*  
în decembrie 1956 a învins in finală pe Energia Cîmpia Turzit 
fu 2—0. (Continuare in pag. 5) M



PREA PUȚINE SPORTIVE
mir-e» întreprindere cu specific feminin... 35.000 participant în prima etapă 

a campionatelor universitare
hiar dacă am fi dorit să descriem viața sportiva a Filaturii 

ț*  Romîne de Bumbac, sub aspectele ei cele mai generale, fap- 
tul că în această mare întreprindere bucureșteană lucrează un 

număr impresionant de femei ne-ar fi obligat să axăm materialul 
tocmai pe acest specific. Pentru că specificul de producție imprimă 
întotdeauna o amprentă caracteristică și activității sportive. Sau,
cel puțin, ar fi bine, ar fi necesar

Se întîmplă oare acest lucru la
F. R.B.? Dacă ar fi să ne orientăm 
după cele cinci secții pe ramură de 
sport, dintre care handbalul și gim
nastica sînt feminine, voleiul și atle
tismul sînt mixte și numai fotbalul 
este rezervat „în exclusivitate" barba, 
ților, s-ar părea că da. Mai ales dacă 
am întregi acest sumar tablou cu cî- 
teva amănunte nu lipsite de interes: 
printre handbaliste, participante in 
campionatul regional, se găsesc mun. 
citoare fruntașe, ca Maria Nedelea, 
Aurelia Leibu sau Ana Șerbănuț, du
pă cum și Maria Nițu și Florica Va
ran sînt stimate deopotrivă pentru 
munca în producție ca și pentru ac
tivitatea din echipa de volei. Meritorii 
sînt eforturile consiliului nou ales al 
colectivului, care a înființat o nouă 
echipă de handbal, izvor de cadre 
pentru prima formație, o secție de 
gimnastică și intenționează înființarea 
unei secții de natație.

Dar poate că noului consiliu al co
lectivului (din care — paradoxal — 
fac parte 6 bărbați și numai 3 femei, 
deși procentul salariatelor din fabrică 
depășește 80 la sută) i se pare că 
toate acestea sînt suficiente. Altfel, 
nu s-ar explica de ce la Sparta
chiada de iarnă, din cei 450 de par. 
ticipanți, numărul femeilor n-a trecut 
de jumătate. In majoritate ele au par
ticipat la concursul de gimnastică, e- 
xecutiînd doar cele cîteva exerciții
G. M.A. fn timp ce la tenis de masă

ijzyarto Zoltan din
? Nu o dată s-a scris despre munca 
entuziastă a unui antrenor care și-a 
călăuzit echipa cu abnegație și price
pere pe drumul măiestriei sportive, 
despre președintele unui mare colectiv 
sportiv în care sute de muncitori au 
fost angrenați în practicarea sportului... 
Dar, prin așezările patriei noastre în- 
tîlnești numeroși activiști inimoși care, 
modești, aduc totuși și ei o impor
tantă'contribuție la dezvoltarea mișcă
rii sportive. Unul dintre aceștia : avo- 
teatul IJZYARTO ZOLTAN din Chiși- 
nău Criș. N-a făcut cine știe ce fapte 
mari, dar întreaga sa activitate poate 
constitui un exemplu de urmat pen- 
itru mtilți activiști sportivi. Membru al 
comitetului raional de organizare a 
U.C.F.S., IJZYARTO ZOLTAN este cu
noscut ca un activist voluntar care 
pune cu dragoste umărul oriunde se 
simte nevoie de prezența unui om en
tuziast și priceput. In Criș, la Zorind 
sau Zimand, în fiecare din comunele de 
îndrumarea cărora răspunde, oamenii 
îl prețuiesc și întîlnîrile cu el sînt în
totdeauna prilej de bucurie. Intr-o zi 
se desfășurau finalele pe comună la 
întrecerile de șah din cadrul Sparta- 
chiadei. Asta se petrecea la Zimand. 
Știți ce-a făcut inimosul activist pentru 
a stimula aceste întreceri? A oferit 
din... fonduri proprii garnituri de șah

Nu numai cite o comună fruntașă...
(Urmare din pag. 1)

echipe A, 12 echipe B, 12 echipe de 
juniori, 30 de echipe C în campiona
tul raional și zeci de alte echipe 
care așteaptă... calificarea în această 
competiție. Un adevărat record între
cut se pare doar de campionatele 
raionale de volei și handbal. Un 
„concurent" deosebit de primejdios 
se anunță însă jocul de... popice. A- 
cest sport este atît de îndrăgit în 
unele comune încît oamenii uită chiar 
și de fotbal. Sînt cunoscute în tot 
raionul pasionantele dispute ce au 
loc în comuna Sînmartin unde nu 
o dată cîștigătorul turneului de popice 
este răsplătit cu un... porc oferit de 
conducerea gospodăriei co’ective. In 
raion nu este o singură comună 
fruntașă în activitatea sportivă de 
masă. La Diniaș, Orțișoara, Recas, 
Giarmata. Sînmartin, în mn'te al*e  
sate sau comune poți să întîlnesti 
sute de oameni f"cînd sport cu re- 

să-l imprime...
au participat doar 2 concurente iar la 
șah 7 concurente! Și cu aceasta, des
coperim ceea ce se atlă în spatele ta
bloului trandafiriu descris Ia începu
tul acestor rînduri. Cu toate că în. 
treprinderea are un cămin cu un ma 
re număr de muncitoare, cu toate că 
există o bază sportivă în imediata 
apropiere a fabricii (din păcate însă, 
stadionul este într-o stare de loc de 
invidiat), nu se poate vorbi totuși de 
o activitate sportivă de masă a le- 
meilor de la F.R.B. Cauzele sînt mul
tiple și de naturi diferite. Una din 
ele este, desigur, insuficientul sprijin 
acordat colectivului de către organi
zațiile de masă și conducerea între 
prinderii. O alta o reprezintă vechea 
și dăunătoarea „rivalitate" dintre ac. 
tivitatea soortivă și cea cultura’ă. lg- 
norind importanța activității sportive 
ca factor de întărire a sănătății și 
de educare a maselor, forurile de 
răspundere din întreprindere sprijinii 
unilateral activitatea culturală deși 
numărul mare de tinere muncitoare 
ar permite o armonioasă îmbinare a 
celor două activități, la fel de utile 
și necesare. Dar nu trebuie să ne
glijăm si un alt aspect. După cum ne 
spunea tov. 1. Veșteman, președintele 
colectivului, multe, chiar foarte mul
te dintre tinerele din fabrică, dotate 
fizic pentru activitatea sportivă, se 
codesc să pășească pe stadion, mani
fested o pudoare exagerată și —

Oameni și fapte

Chișinătil Crișului
cîștigătorilor! Un fapt plin de semni
ficație.

Comunele de care răspunde IJZYARTO 
ZOLTAN sînt fruntașe în mobilizarea 
tineretului la marile competiții de 
masă, în acțiunea de înscriere a mem
brilor în U.C.F.S., în campania de a- 
menajare a bazelor sportive. Pe șan
tierul unde se desfășoară lucrării» de 
construcție a unei frumoase baze spor
tive la Criș, IJZYARTO ZOLTAN poate 
fi întîlnit aproape în fiecare zi îngri- 
jindu-se cu competență de mersul lu
crărilor, îndemnîndu-i pe constructori 
la o muncă de calitate și la termina
rea cît mai grabnică a construcției. Cu 
cîtva timp în urmă au poposit la 
Criș și cîțiva activiști sportivi de la 
București pentru a arăta — printre 
altele — cum trebuie să se treacă la 
acțiunea de strîngerd*  a cotizațiilor. 
Din inițiativa iui IJZYARTO ZOLTAN 
se strînseseră însă cotizații sportive 
în sumă de peste 1500 de lei...

Numeroase alte fapte îl înfățișează 
pe IJZYARTO ZOLTAN drept unul 
dintre activiștii sportivi cu care miș
carea noastră de cultură fizică și 
sport se poate mândri. Iată de ce 
i-am acordat și noi aceste cîteva 
rînduri.

d. g.

gularitate. Aproape toate colectivele 
sportive au o puternică bază mate
rială, terenuri de sport, echipament 
și materiale sportive, fonduri destul 
de consistente. Bugetul colectivului 
sportiv din Recas, de exemplu, de
pășește suma de 30.000 lei.

Cum sînt posibile asriel de suc
cese ? Răspunsul îl aflăm în munca 
entuziastă a numeroșilor activiști 
sportivi, în sprijinul efectiv al sec
țiunii de învățămînt (care printre 
alte măsuri a hotărît ca toți profe
sorii de educație fizică să presteze 
6—8 ore pe săptămînă la colectivul 
sportiv din comună), în înțelegerea 
tuturor celorlalte organe și organi
zații, în ajutorul dat de conducerile 
gospodăriilor agricole colective (toate 
gospodăriile au alocat fonduri pen
tru activitatea spoțtivă de masă), 
etc.

Dacă asemenea situații ar caracte
riza activitatea colectivelor scortive 
din toate raioanele, desigur că n-ar 
fi nevoie de acest „semnal de alar
mă". Din păcate, în- multe raioane e- 
xistă doar cite o comună sau două 
în care se desfășoară o activitate 

oricum — anacronică. Sîntem însă 
convinși că exemplul celor mai bune 
sportive din fabrică, în același timp 
și muncitoare de irunte, ca și or
ganizarea unei intense activități spor
tive atractiv-recreative, introducerea 
gimnasticii de producție, pentru care 
există toate condițiile, ca și inițierea 
unor.' largi întreceri de casă, ar iz 
buti mai mult decît toate ședințele „de 
lămurire", să izgonească o prejudecată 
încă destul de mult prezentă...

Pentru aceasta, consiliul colectivu
lui — care, Tn treacăt fie spus, mun
cește mai bine acum decit în alți ani 
— trebuie să dea dovadă de mai mul
tă combativitate și inițiativă. Polo, 
sind mai intens ajutorul antrenorilor 
celor cinci secții, ca și al sportivelor 
fruntașe din întreprindere, co’ectivul 
sportiv va putea curînd să se mîn- 
drească cu sute de sportive și cu 
multe alte secții noi.

Premialii concursului nostru „Știi sport?"
(Etapa a ll-a)

Miercuri 2 aprilie a avut loc la sediul redacției noastre în prezența 
cititorilor, tragerea la sorți a premiilor oferite de ziarul „Sportul popular" 
la concursul „Știi sport ?".

In urnă au fost introduse 18 buletine (socotindu-se valabile și răs
punsurile cu două variante la acordarea loviturii de colț la handbal).

PREMIUL 1 — o excursie în străinătate — a revenit concurentei 
Adriana Militaru, farmacistă din Budești—Oltenița.

PREMIUL II — două aparate de radio „Opereta" — au revenit lui 
(iianino Sala și Ana Deak, din București.

PREMIUL III — trei aparate de radio „Bicaz"—au revenit lui lancu 
Soreanu, ing. Petre Vasilescu (cfștigător și la prima etapă!) și Maria 
Constandache — toți din București.

Mențiunile constînd din abonamente pe un an la ziarul nostru — au 
revenit Iui: Petru Dudzic (lași), Vladimir Sknionescu, lancu Spiegler 
Ion Tuca, Alexandru Mogoș, Traian Olaru, Gheorghe Anghelescu, Du
mitru Lecca, Doina Bodea, Dumitru Ghica, Mircea Albuț și Gheorghe 
Rosetti, toți din București, care, de asemenea, au realizat punctajul 
maxim.

ORAȘUL IN CARE FOTBALUL 
ESTE SPORT... MINOR!

Există în țara noastră un oraș în 
care fotbalul nu stîrnește pasiuni, mai 
precis nu este sportul nr. 1. De ne
crezut și totuși adevărat. „Care este 
numele acestui oraș... fenomenal ?" 
ne veți întreba. Aveți puțintică răb
dare...

— „Bine, bine, răbdare avem, veți 
spune, dar ce alt sport a reușit să 
capteze pasiunile, să rețină atenția, 
să facă din fotbal un sport ... minor? 
Să fie vorba de baschet, de box? sau 
poate de ciclism, de atletism?...

Ei bine, nu vă mai frămîntați fn 
radar. Vă destăinuim secretul. Orașul 
este Lugoj, iar sportul care a mono
polizat simpatia lugojenilor este... 
lupta. Da, da lupta. Nu degeaba se 
vorbește despre Lugoj ca despre lea
gănul luptelor în țara noastră Fru
mosul orășel de pe malul Timișului 
și-a creat, pe drept cuvînt, o faimă 
binemeritată în această privință. Din 
rîndurile lugojenilor s-au ridicat 

mulțumitoare (și în care sînt în
drumați activiștii de la centru sau... 
ziariștii) și alte zeci de colective 
fără ' nici o activitate. Cam așa stau 
lucrurile în raioane ca Lipova (unde 
doar 10 la sută dintre comune au 
colectiv sportiv). Moldova Nouă, Fă
get. Oravița, Aleșd etc.

Perspectivele dezvoltării sportului 
sătesc sînt nemăsurate. Sînt zeci 
și zeci de mii de tineri încă necu- 
prinși într-o activitate sportivă or
ganizată, sînt comune fără colectiv 
sportiv, fără terenuri de sport. Anul 
acesta poate și trebuie să aducă 
un puternic reviriment și în ac
tivitatea sportivă de la sate. 
Sprijin prețios în această direc
ție sînt desigur și acțiunile cen
trale : crosul 1 Mai, „Luna construc
țiilor și amenajărilor de baze spor
tive”, Spartachiada de vară a tinere
tului etc. In primul rînd este însă 
necesară sprijinirea mei efectivă a 
activității sportive sătești pe plan lo
cal și îri această problemă, exemplul 
raionului Timișoara și al a’tor ra
ioane în care se desfășoară astăzi 
o largă ac'ivitote sportivă de m,asă 
trebuie urmat în fiecare regiune.

Campionatele universitare — cea 
mai importantă competiție sportivă 
de masă rezervată tineretului studios 
din institute și facultăți — și-au consu
mat primul lor act... Bilanțul între
cerilor în cadrul etapei I, pe colec
tiv (aproximativ 35.000 de partici
pări 1) vorbește de la sine de inte
resul major pe care studenții l-au 
acordat acestei tradiționale competi
ții sportive! Aproape la toate cele 
șase discipline prevăzute în regula
mentul campionatelor (atletism, volei, 
tenis de masă, baschet, tir și natație) 
participarea maselor de studenți a 
fost deosebit de însuflețită, fapt care 
demonstrează cu prisosință dragos
tea tineretului studios pentru sport, 
izvorîtă din necesitatea organică de 
mișcare, de destindere.

Și fiindcă sîntem la sfîrșit de eta
pă, se cuvine să facem cîteva obser
vații...

campioni de care-și amintește cu drag 
tineretul (Dumitru Tîrziu, Dragomir, 
Finkelstein, frații Horvath, Borlovan, 
ș.a.) ca și mulți, chiar foarte mulți 
dintre actualii sportivi fruntași în ra 
mura luptelor (Francisc Horvath, 
Alexandru Șuii. Lazăr Bujor, Ion 
Popescu, Ion Corneanu ș.a.).

BUST PENTRU UN LUPTĂTOR!

Dovezi despre pasiunea lugojenilor 
pentru lupte sînt foarte multe. Sem
nificativă ni se pare următoarea în- 
tîmplare: In decembrie 1956 luptătorii 
rcniîni se aflau la Melbourne ta par- 
licipanți la Jocurile Olimpice. Citi
torii noștri cunosc rezultatele obți
nute de ei și faptul că Fr. Horvath a 
reușit remarcabila performanță de a 
cîștiga medalia de bronz. Dar cu 
vreo două zile înaintea finalelor a 
circulat un zvon după care Horvath 
ar fi obținut titlul olimpic. Zvonul a 
aiuns cu repeziciune la Lugoj și în
treg orașul a fost cuprins de un ade
vărat val de entuziasm... Atît de 
mare a fost entuziasmul încît — ne 
spunea Ion Horvath, unchiul lui Fran
cisc — lugojenii au vrut să-i ridice 
un bust în centrul orașului I

7 ANTRENORI, DAR NICI UNUL 
PENTRU ECHIPA DE CATE

GORIA A
Recent am fost la Lugoj. Ani dis

cutat despre lupte (bineînțeles) și 
am constatat că pasiunea pentru a- 
cest sport a rămas aceeași. Dar au 
rămas — din păcate — și multe, 
chiar nepermis de multe lipsuri. De 
pildă, de ani de zile o serie de an
trenori se ceartă între ei, parcă ar 
ivea de împărțtt o ... moșie. Și în
tr-o oarecare măsură — păstrînd 
proporțiile — se pare că există o 
„moșie" și anume postul de antrenor 
al echipei divizionare de lupte. Cearta 
nu este însă fățișă. Dimpotrivă, cînd 
se înlîlnesc între ei, respectivii antre
nori sînt de o amabilitate ... înduio
șătoare. Dar pe la spate se „mănîncă" 
fără cruțare. S-ar putea obiecta că 
sînt și prea mulți antrenori față de 
numărul de secții de lupte și respectiv 
de luptători. Intr-adevăr, sînt câiiî 
șapte antrenori calificați pentru două 
secții cu activitate. Dar, culmea... 
Singura formaFe divizionară este an
trenată de unul dintre luptători (deși

Astfel, nu putem scăpa din vedere 
„preferința" pentru atletism a stu
denților clujeni, ceea ce confirmă o 
dată în plus, tradiția de care se bu
cură această disciplină sportivă prin
tre tinerii de la poalele Feleacului, 
după cum voleiul și baschetul au fost 
disciplinele sportive cele mai „asal
tate" de studenții din Timișoara și 
Iași. O mențiune specială pentru cen
trul universitar Galați, care a reușit 
să mobilizeze în întreceri mai bine 
de 50% din numărul st-.rier.țiJo-. 
Meritele? In egală măsură ak organe
lor U.A.S.R. și cadrelor de educație fi
zică, care funcționează pe lingă acest 
centru. Calificative maxime și cen
trului universitar de Ia Orașul Sta
lin, pentru buna organizare a între- 
ceri'or în general, a celor de volei șî 
baschet în special..

...Cea de a doua etapă a campio
natelor universitare, etapa de zonă 
(pe echipe de institut) se va desfășu
ra în tot cursul lunii cure-.te. Orașe
le care vor găzdui zonele — Bucu
rești, Cluj, Timișoara și lași — vor 
fi din nou martorele unor întreceri- 
dintre cele mai îndîrjite — dar. 
sperăm, într-o netă de deplină 
sportivitate — la sfîrșitul cărora vor 
putea fi cunoscute eriiipefe partici
pante la finalele campionatelor.

Pentru ca întîlnirile în cadrul xw 
lor să se desfășoare în cele mai bune 
condiții, în fiecare dintre cele patre 
centre amintite s-au luat din trn- 
o serie de măsuri organizat'n-.x. 
fixîndu-se datele de disputare a r'-» 
cerilor, sălile unde vor avea loc c> 
cursurile etc. pentru fiecare ramură oe 
sport în parte. Sînt de semnalat— -a — 
cazul centrului universitar Bucu.-eșt: —- 
și unele inițiative privind decernarea 
de premii (cupe, plachete, a-t- ț 
echipament sportiv) celor mai bme 
pregătite echipe, ca și partîcipa^^b 
care s-au evidențiat printr-o atib^Wfe 
sportivă ireproșabilă. Sînt inițiative 
care am dori să Ie consemnăm pen
tru fiecare centru de zonă...

T. ST.

„stătu

lugoje- 
cel nn-

are o calificare inferioară ca antrenor) 
care atunci cînd este prins de trebu
rile sale este înlocuit de alt luptător. 
Și atunci cînd aceștia doi lipsesc, 
fiind chemați — de exemplu — în lot, 
sînt înlocuiți de alți doi sportivi. 
Vă dați seama deci ce bine merge 
«roaba în secția de lupte a colectivului 
Unirea Lugoj (ffn acest punct de ve
dere (și poate și din altele)... Desi
gur. este o situație nefirească, 
cum nefirească este și situația 
înfloritoare a luptelor în „leag^mi" 
lor. Și aceasta durează de ani de 
zile.

Acum ca și altă dată, lugojenii cu 
care am vorbit (și printre aceștia se 
aflau oficiali, antrenori, luptători și 
simpli amatori ai acestui sport) au 
recunoscut că lucrurile nu merg bine 
și au declarat cu mina pe inimă că 
vor tace tot ce este posibil pentru a 
readuce Lugojului vechea sa strălucire 
în lupte: dar totul a rămas 
quo ante".

O ÎNTREBARE

Ne-am permis să punem 
nilor (despre care se spune că 
tin o treime și-au... frecat spatele de 
salteaua de concurs) următoarea în
trebare :

„A'u vă doare să vedeți cum sub 
ochii voștri se destramă o veche și 
glor'oasă tradiție? V-am văzut sus. 
țitiind cu pasiune (și — fie.ne iertat 
— uneori chiar cu patimă) formații 
și luptători lugojeni. Oare nu este 
posibil ca o părticică din .sufletul" 
acesta să o puneți pentru înlăturarea 
lipsurilor și pentru reinflor'rea aces
tui frumos sport ?“

Vă rugăm, nu vă repezițt să răs
pundeți afirmativ. Am prefera să tre
ceți la fapte. Ați putea, de pildă, să 
inițiați organizarea unui club pe 
oraș, cu o puternică secție de lupte, 
cu echipe de seniori, rezerve și juni
ori (chiar de pitici), unde toți cei 

7 antrenori calificați să aibă de lu
cru și să colaboreze intr-un spirit 
cu adevărat frățesc. Și în sfîrșit sulele 
și miile de suporteri neorganizați să 
devină membri cu ... trup și suflet 
ăi viitorului club.

Acesta ar constitui într-adevăr un 
răspuns just la întrebarea noastră.

ION ȘEINLSCU



(Urmare din pag. 1}

celor peste 2.000 de participant la lu
crările consfătuirii a luat cuvîntul to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
P.M.R., care a făcut o largă expunere 
asupra îndeplinirii hotărîrilor Congre
sului al 11-lea al P.M.R. și sarcinile 
de viitor în domeniul transformării so. 
cialiste a agriculturii și creșterii pro
ducției agricole.

CONSTANȚA, 4 (Agerpres). —
Vineri dimineață au continuat lucră- 

rile consfătuirii pe țară a țăranilor 
și lucratorilor din sectorul socialist 
al agriculturii, convocată de C.C. al 
P.M.R. și Consiliul de Miniștri ai 
R. P. Romine. Au început discuțiile la 
expunerea prezentată de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, în prima zi a 
consfătuirii.

La lucrările ședinței de dimineață 
au luat parte - tovarășii: Gheorghe 

' Gheorghiu-Dei, Alexandru Moghioroș, 
Constantin Pirvulescu, L eon te Răutu, 
Vladimir Gheorghiu, Ion Cozma.

Prima parte a ședinței a fost pre
zidată de tovarășul Constantin Pir
vulescu, iar cea de-a doua de tov. Va
sile Vîtcu, prim secretar cl comitetu
lui regional Constanța al P.M.R.

Au luat cuvîntul Gheorghe Goina, 
președintele gospodăriei agricole co
lective „Viață Nouă“ din comuna Sm- 
tana, raionul Criș, regiunea Oradea, 
Triță baniță, directorul gospodăriei 
agricole de stat Dragalina, raionul 
Călărași, regiunea București, Gheor- 
ghe Dop, secretar al comitetului re- 
gional Craiova al P.M.R., Ion Enescu, 

~ inginer agronom din gospodăria agri
colă colectivă Hălchiu, raionul Co- 
dlea, regiunea Stalin, Vasiie Uțu, pre
ședintele întovărășirii' din comuna 
• liești, raionul Muscel, regiunea Pi-

i, Ion Lascu, vicepreședinte al sfa- 
li popular regional Hunedoara. 

Petre Culețu, brigadier în gospodăria 
agricolă colectivă Palazu Mare, regi-

unea Constanța, Ion Negoiță, preșe
dintele gospodăriei agricole colective 
Pechea, regiunea Galați, Maria Siro- 
veanu. șefa secției agricole a sfatului 
popular, raionul Oltenița, regiunea 
București, Nicolae Dușa, directorul 
S.M.T. Țăndărei, regiunea Constanța 
și Varga Emeric, președintele gospo
dăriei agricole colective Mitrești, ra
ionul Tg.-Mureș, regiunea Autonomă 
Maghiară.

Ședința de după amiază a fost con
dusă în prima parte de Eroul Muncii 
Socialiste Vasile Voichiță, jar în par
tea doua de tov. Gheorghe Maftei, 
președintele gospodăriei agricole co
lective Țibucani, raionul Tg. Neamț. 
Au luat în continuare cuvîntul tov. 
Vasile Dobrinți, președintele întovă
rășirii agricole din comuna Canar, ra
ionul Șimleu, regiunea Oradea, Ni
colae Hudițeanu, președintele gospo
dăriei agricole colective „Fifimon Sîr- 
bu“ din comuna Comana, regiunea 
Constanța, Radu Cristea, președintele 
gospodăriei agricole colective din co
muna Slobozia Mîndra, regiunea 
București, Mihai Tiron, vicepreședin
te al sfatului popular regional Iași, 

; Ruin, președintele co- 
agrieole de producție 

comuna Cîrna, regi-

Gheorghe 
operativei 
cu rentă din ......
unea Craiova, Grigore Stanciu, pre
ședintele gospodăriei agricole colec
tive din comuna Ziduri, regiunea Plo-‘ 
ești, Iota Isaia, președintele întovără-' 
șirii agricole din comuna Micălaca, 
raionul Arad, regiunea Timișoara, 
Vasife Vîlcu, prim secretar al Comi
tetului regional Constanța al P.M.R., 
Ion Modoran, directorul stațiunii de 
cercetări pomicole Bistrița, regiunea 
Cluj, Ion Gh. Popa, șeful secției agri
cole a sfatului popular raional Pan- 
ciu, regiunea Gnlați, Mihai Birliga, 
președintele gospodăriei agricole co
lective din comuna Roma,raionul Bo
toșani, regiunea Suceava și Petre 
Ghizdeanu, brigadier șef la S.M,T. 
Poșta Ctinău, regiunea Ploești.

Lucrările consfătuirii continuă.

9m &alde $s de pe tewnvmile deQiptmt
Așa i-au cunoscut colaboratorii noștri

Un sportiv
Să fie doar o potrivire de r.ume, 

sau această familie numără o 
de talente sportive? Aceasta 
nedumerirea firească a multora 
tre cititorii cronicilor sportive 
întîlneau, mai anii trecuți, 
Vulescu în reprezentativa țării la 
diferite discipline sportive. Și totuși, 
Vulescu, jucătorul internațional de 
baschet, volei și rugbi, atletul spe
cialist 
nentul 
una și aceeași persoană: 
lescu, cum îl cunoșteau prietenii lui 

și spectatorii manifestațiilor sportive 
de acum cițiva ani.

De unde izvora atîta elan și de 
unde atîta energie la acest om ? 
Baschetbalist rapid, mijlocaș la des
chidere la rugbi, centru înaintaș Ia 
hochei pe gheață și handbal, poli
sportivul Vulescu și-a începu: acti
vitatea competițioinală ca... fotbalist. 
Totuși, sportt»f în care ș-a consacrat 
a fost baschetul. Capitan al echipei 
naționale, el a participat la peste 
80 Se meciuri internațlonBl''. Ziarel-

serie 
era 

din- 
care 

numele

la 400 m. garduri, compo- 
se'ecționatei de hochei, era 

Uță Vu-

•••

de vază: I. VULESCU
pentru ostrăine îl propuseseră chiar 

selecționată a continentului.
Astăzi, la vîrsta de 37 

continuă să practice sportul în cali
tate de component al echipei de 
handbal a uzinelor „23 August". 
Muncitorii de aci nu 1 cunosc însă 
numai c# un sportiv mereu în plină 
mișcare, ci și ca inginer destoinic. 
Șef al controlului tehnic de la tur
nătorie, inginerul VtAescu a intro
dus o serie de inovații în procesul 
de producție. Printre acestea merita 
a fi menționată metoda de uscare 
rapidă a miezurilor și formelor pe 
cale chimică. O metodă care aduce 
o economie anuală de aproximativ un 
sfert de miiion lei. Același Vulescu 
este profesor la școala profesională 
de ucenici de pe lingă uzina și, 
totodată, antrenor vokintar al echi
pei de handbal juniori..

Fără îndoială, ne aflăm în fața 
unui minunat exemplu de îmbinare 
temeinică a măiestriei sportive și 
profesionale.

ILIE ALEXANDRU i

3J II

ani, Uță

A doua ediție a 
la tenis

Cupei Primăverii
de masă

Pe firmamentul boxului gălâțean 
a apărut de curînd o nouă siea : 
Ștefan Cojan, despre care specia
liștii »u decretat în unanimitate că 
este un real talent.

Dar cine este acest Ștefan Cojan, 
oare — doar în doi ani de activitate 
— a obținut 37 victorii prin k.o. ?

Cu cițiva ani în urmă, antrenorii 
da fotbal, volei sau baschet se răz- 
boiau între ei pentru a I atra~c de-

W3ț

>

[■’ară îndoială că mailți dintre ci
titorii acestor rînduri își mai amintesc 
de succesul primei ediții a CL'PEI 
PRIMĂVERII, competiția de tenis de 
masă de anui trecut care a reunit 
300 de elevi și eleve. Această iniția
tivă a comisiei orășenești de tenis de 
masă București și a ziarului SPOR- 
TL-L POPULAR rai a rămas însă o 
acțiune izolată și ea va fi continuată 
și actwn cînd a doua ediție va fi 
organizată în zilele de 9, 10, 11 apri
lie în Capitală tot de comisia orășe
nească București și de ziarul nostru 
în colaborare cu secția de învătămînt

---------------------------------------- -----------

Jocurile vor fi eliminatorii și se 
vor disputa la simplu băieți și sim
plu fete. Se pot înscrie elevi și eleve 
de la vîrsta de 9 ani pînă ia 17.

Gștigatoriior și celor evidențiați 
le vor fi oferite de organizatori nu
meroase premii constind din cupe, 
plachete, diplome și materiale spor
tive. Înscrierile au început și ele con
tinuă pînă astăzi. înscrierile care se 
fac la sediul U.C.F.S. oraș din str. 
V. Alecsandri nr. 6 se primesc in
dividual sau pe bază de tabel nomi
nal semnat de antrenori sau de pro
fesorii de educație fizică.

*

Se împlinesc patru ani de la înfiin
țarea întreprinderii de Stat Prono
sport, devenită recent I. S. Loto-Pro- 
nosport.

In viața unei întreprinderi, patru 
ani nu reprezintă firește prea mult, 
dar in acest 
activitate și 
oglindite în 
al maselor 
pronosticuri 
stă

scurt răstimp, laborioasa 
înseninatele ei rezultate, 
inttrcsul mereu crescînd 
pentru concursurile de 
sportive situează acea- 

întreprindere, în rîndu! celora 
care-și îndeplinesc cu cinste menirea.

Milioanele de participant la con- 
r-cursitrile de pronosticuri sportive știu 
| desigur că, luînd parte la aceste con-
I cttr=!tri contribuie Ia întărirea bazei 

materiale a mișcării sportive din țara

noastră. Cuantumul sumelor afectate 
acestei importante acțiuni a sporit 
an de an, în raport direct cu- inte
resul mereu crescînd al participan- 
ților față de concursurile „Pronosport" 
și — de cîtva timp — și de „Prono- 
sport-Expres".

Graiul cifrelor este însă totdea
una cel mai elocvent. De aceea, le- 
dăm cuvîntul.

In anul 1957, de pildă, I. S. Prono
sport a pt>s Ia dispoziția .. ...___
sportive din țara noastra 25.72D.IW 
lei 
sportive, 
fost 
sportive.

Din suma de 25.720.000 lei s-au

pentru construcții și 
live, iar o ' '

destinată

mișcării

i amenajări 
sumă <ie 1.670.000 a 
dotării cu materiale

(iX) 2»esj>ans«ibâ? cu agî ta fi a vizuală J

construit terenuri sportive (Borș, 
Horezu, Rm. Vîlcea etc.), săli de 
sport (Baia .Mare. Roman, Constanța, 
etc.) bazine de înot (Reșița), a fost 
suportată 60% din ' investiția făcută 
în construirea patinoarului artificial 
din Capi ală, precum și instalațiile 
de reflectoare pentru nocturne de la 
stadionul Republicii.

Simpla enumerare a acestor reali
zări dovedește cit de important este 
aportul concursurilor de pronosticuri 
sportive în întărirea bazei materiale 
a activității sportive din țara noa
stră. In aceiași timp ea dovedește că 
participant» la concursurile de pro
nosticuri sportive își îndeplinesc o 
frumoasă datori- cetățenească, contri
buind la dezvoltarea mișcării noastre 
sportive.

La acest popas sărbătoresc, tirăm 
'. S. Loto-Pronosport noj și însem
nate succese în activitatea viitoare.

fini’.iv pe talentatul polisportiv, elev 
al școlii profesionale S.N.G., 
urw din 
ceprit. Cojan a optat pentru fotbal ț 
și echipa de juniori a colectivului I 
Energia S.N.G. a promovat repede ! 
în echipa I, unde tînărul nostru a 
avut o comportare remarcabilă 
inter-stînga.

Dar o întîlnire ocazională cu 
prieten (Ion Soare), în grădina pu 
bticâ, avea să-i schimbe brusc dru 
mul spor.iv. Amicul său, boxei la 
Locomotiva C.F.R., l-a invitat la 
sala de box ca să facă și el o în 
cerca,re în acest sport, despre care 
Soare îi vorbise cu însuflețire. Fi 
zicul său, armonios dezvoltat, a lă 
sat o frumoasă impresie. Maestru' 
G. Marinescu l-a întrebat dacă vrea 
să facă box ,.De ce nu ? Dar, dați-mi 
și mie voie să lucrez la mănuși".

.Maestrul a crezut că are de-a face 
cu unul din numeroșii începători 
care, neg’ijînd sfatul instructorilor, 
se grăbesc să treacă la mănuși. Și. 
ca să-1... tempereze, i-a desemnat ca 
partener pe rutinatul boxer Mihai 
loniță. Meciul nu a durat decît V 
secunde. O singură laterală în plin 
și loniță a fost k«

Din acel moment, Cojan s-a dedi
cat boxului, iar maestrul Marinescu 
a depus toată dragostea și pricepe 
rea în pregătirea acestui talentat 
începător. Și astfel, la începutul a- i 
nului 1956, Cojan susține primul său ] 
meci oficial pe regiune, care a în
semnat și prima victorie prin k.o- 
Succes^’e au continuat: campion al 
asociației Locomotiva 
pe rarei va cuceri și îi 1957, 
care 
de a fi ales

In 1958 el face prima 
peste hotare, Issînd o frumoasă im
presie în meciurile susținute la L<xiz 
și Varșovia, unde a obținut o victo
rie și un meci nul în compania unor 
boxeri rutwați.

Dar. cum în sport nu s numai vic
torii. H»ă c* recent, el a suferit o 
întrîngerc prin k.o. tehnic, gustînd 
astfel din cupa amară pe care 
de atîtea ori a servit-o altora. Un 
k.o. care — fără îndoială — El va 
face și mai con'tiircios la anriena- 
ment- și, m?i a'es. mult mai atent 
în luptele sportive. A. SCHENKMAN

- spre
aceste discipline. La in- 

fotbal

ca

un

pe 1956, titlu 
an rn 

victoriile sale îi aduc cinstea 
în lotul republican, 

declasare

Mîndria
profesorului Coamă...

Dacă printre elevii Centrului școlar 
agricol din Călărași s-ar ține un re
ferendum cu tema „Care-i cel mai 
iubit profesor", indiscutabil că foarte 
multe voturi ar -indica 
binecunoscut sportivilor i 
litate! profesorul de 
fizică Marin Coarnă. Dar,

un nume 
din loca, 

educație 
, cum un 

asemenea referendum nu s-a organi
zat și, de altfel, nu este nici un 
femei că ar folosi la ceva, mi-am- 
propus să lămuresc de ce profesorul 
Coarnă se bucură de atîta populari
tate.

Alarin Coarnă este dascăl în ale 
sportului de vreo 27 ani. Un proce
sor bătrîn, veți spune? Nicidecum. 
Vitalitatea și puterea de muncă pe 
care le manifestă la 47 ani. dra
gostea sa de a îndruma în „tainele" 
sporturilor pe viitorii mecanici trac
toriști, ni-1 arată ca o pildă a ceea 
Ce 
cum 
este 
ber.

Și 
care 
Coarnă și au 

i va’oare pe terenul de sport. 
, cîteva pilde : e’evnl Cristea Gheorghe, 
•din anul III. sare în lungime 6.40 
metri ; Vasile Nicolae a ieșit primul 
pe regiune la trîntă în cadrul cate- 
goriei 79 kg la Spartachiada de 
iarnă clasîndu-se a! 4-lea in faza. 
Hnală. De altfel trinfa a fost intro— 
dusă în școa'ă tot de către profe
sorul Coarnă, colectivul școlar nu- 
mărînd astăzi aproape 180 de elevi 
care practică acest sport.

Alți numeroși școlari fac gimnas
tică, joacă șah, se întrec în pr bele 
de atte'ism. Pentru toți iubitori? spor
turilor. Meriți Coarnă gVește timp 
pentru o îndrumare metodică sau un 
sfat părintesc. In frunte c>i profeso
rul lor. elevii Centrului șe- ’ar agri
col .iu amenajat «sn teren ds baschet, 
două de volei și au lmbunîfărif te
renul de fotbal. De asemenea, fot 
prin muncă voluntară a fost amena
jată si sala de sport cu dimensiuni 
de 50x14 m, și înzestrată cu apara- 
lură moderna.

fată de ce profesorul Marin Coarnă 
se n'îndrește cu activitatea sportivă 
din școală și, odată cu el, se mîn- 
dresc și toți călărășenii iubitori de 
sport.

I 
»

I

înseamnă veșnic tînăn”. Dar 
poți fi altfel cînd în jurul tău 
numai tinerețe, viată în aer li- 
soare... ?
nu slot

au trecut
de loc puțini elevii 

prin mina profesorului 
reușit isprăvi de cert» 

latl

,.f.

AUREL SCAUNAȘ "

de Mutty



Importante hotărîri ale Federației Romine de Rugbi
• An început pregătirile lotului echipei nafionale • Mîine partida C.C.A.—Progresul

lntrunindu-se marți seara, spre a 
Hua în discuție jocurile din campionat 
Și constatînd nivelul nesatisfăcător 
lai unor partide, în dorința de a orien
ts rugbiul nostru către un joc mo
dern, bazat pe acțiuni ofensive, bi- 
troul federal a luat cîteva interesante 
thotărîri.
I Astfel, s-a decis alcătuirea uniri 
-Elasament în oare se va lua în con- 
tsiderare numărul încercărilor tr urca te. 
[Echipa care, la sfîrșiful campionatu- 
ihti, va fi marcat cel mai mare nu- 
țmăr de încercări va primi o „Cupă" 
ija federației, iar jucătorii ei, diverse 
^premii. La propunerea colegiului de 
.antrenori, biroul federail a decis in- 
sstrtuirea, începi nd din toamna acestui 
Jan, a unei „insigne a rugbistului". 
(Pentru cucerirea acestei insigne, fie- 
tcare rugbist va fi chemat să treacă 
/anumite probe tehnice (execuția unei 
țpase, « unei încrucișări, a unui cro- 
ișeti etc.}, care vor contribui, fără 
’îndoială, la îmbunătățirea tehnicii 
/sale individuale. De asemenea, s-a 
•propus organizarea tmiu clasament, 
• care va fi alcătuit periodic, al celor 
îjnai huni jucători pe posturi.
1 ta dorința de a stimula activitatea 
trngbisâaă din provincie, biroul fe. 
«deral a hotărât organizarea, la Bucu
rai, ta »We de 14, 17 și 20 mai a 
tuner partide amicale La care vor 
Una parte 3 selecționate provinciale. 
.Astfel, ae scontează pe participarea 
țunei selecționate a nordului țării (al- 
•cătuită din jucătorii echipelor de ca-

■

Tineri și tinere l 

Pregătiți-vă din timp 

pentru întrecerile 
crosului de masă
„Să intimpinăm

1 Mal"

Școlarii din Sibiu 
au cucerit 

,„Cupa Primăverii” la schi
Cota 1400 (prin telefon). Trebuie 

ssă fi fost de față pentru a simți cu 
-adevărat entuziasmul celor 70 de 
^școlari participant la prima ediție a 
^.Gupei Primăverii" organizată de fe
derația de schi și bob în colaborare 
■cu Ministerul Invățămîntului și Cul- 
yiurii.
*• Lntr-adevăr, tinerii schiori reprezen- 
Tîrvd 13 centre ale țării au „aruncat" 
"în luptă tot elanul lor tineresc pen- 
trti a se clasa ta primele locuri și, în 
același timp, pentru a se evidenția 
în vederea selecționării. Trebuie să 
•știți că din cei 70 de elevi, 20 dintre 
cei mai talcntați au fost aleși pentru 

■a se pregăti timp de 10 zile sub su- 
-pravegherea unora dintre cei mai ex
perimentali antrenori ai‘ țării. Fireș
te, aceasta este cea trial frumoasă 
răsplată.

Iată cîștigătorii probelor desfășurate: 
slalom special băieți: Helmuth Stiir- 
mer (Timișoara), fete: Zorița Suciți 
(Timișoara), slalom uriaș băieți: 
Giinther Schobel (Sibiu) fete: Zorița 
Suciu (Timișoara). Fond 4 km. băieți : 
Traian Cojocneanu (Or. Stalin); 2 liin. 
fete: Rodioa Sindilaru (Vatra Dor- 
riei). Clasamentul general pe echipe: 
T. Sibiu 33 p- r 2. Timișoara 36 p.; 

-3. Vatra Dome! 37 p.
★

Sîmbătă și duminică se desfășoară 
probele alpine și de fond din cadrul 
Cupei F.R.S.B.

D. STĂNCULESCU

înaintea plecării la Roma

Un ultim concurs de verificare a călăreților
" O veste îmbucurătoare pentru a- 
Snatorii întrecerilor de echitație: as- 

-fâzi după-amiază cu începere de la 
•ora 15 se va inaugura la baza hipică 
•din Calea Plevnei sezonul competi- 
■‘țional pe anal în curs. Pa cipanți: 
toți călăreții de obstacole aparținînd 

•colectivelor din Capitală și, în plus, 
•cei selecționați în lotul care ne va 
-reprezenta peste puțin timp la între- 
• cerile de la Roma. Deci, vom asista 
Ta o nouă verificare a stadiului ac- 
‘ttial de pregătire a călăreților noștri 
'fruntași. Iată de ce nu va trebui să 
mire pe nimeni faptul că majoritatea " ■■ I> l>— I „IWș ,

I

tegorii superioare din Moldova), 
vestului și alta a sud-estului, (for
mate p# aceleași criterii). Aceste e- 
chipe își vor disputa o „CUPA A 
PROVINCIEI" care va reveni forma
ției dovedită a fi cea mai btină.*  Tot
odată, jucătorii selecționatelor pro
vinciale vor avea prilejul de a asista 
la partidele pe care echipa galeză 
SWANSEA le va susține la Bucu
rești (în campania formațiilor Dina
mo, C.C.A. și Geo tehnica I.S.P.) în 
după-amiezele acelorași zile.

PREGĂTIRILE ECHIPEI REPRE
ZENTATIVE

in vederea partidelor internaționale, 
pe care echipa noastră reprezentativă 
le va susține în Belgia cu ocazia 
Expoziției Internaționale de la Bru
xelles (1 mai, cu SPANIA și 4 mai, 
cu R. F. GERMANA) cei mai buni 
rugbiști ai țării și-au început pregă
tirile. Astfel, joi după-amiază a avut 
loc pe stadionul Tineretului un prim 
antrenament de acomodare și omo
genizare, în care după obișnuita 
„pregătire fizică", antrenorii au exer
sat diferite clemente de tehnică indi
viduală și colectivă (pasa, culegerea 
balonului din viteză, încrucișările, 
etc.) pe compartimente. Prof. VICTOR 
VARDELLA s-a ocupat de înaintași: 
Radulescu, Marinache, Twfarache, 
Stoenescu, Moraru, Șerbu, lordăche- 
scu, Cotter, Doruțiu, Rusu (C.F.R.), 
Mazilu, Teofilovici, Zlătoianu, Ena- 
che, Rusu (Dinamo), în timp ce ION 
BUZOIANU și-a îndreptat atenția 
către componenții liniilor dinapoi: 
Ionescu, Alexandrescu, Penciu, Ghe- 
rasim, Vusek, Stănescu, Rotaru, Teo- 
dorescu, Save, Nistor, Dobre, Chi- 
riac, Kramer, Oblemenco, S. Nicu- 
lescu și Luscal. Viitoarele antrena
mente ne vor edifica mai precis asu
pra formei „selecționabililor". Au lip
sit de la acest prim antrenament: 
llie Ion, Florescu, Mlădiu, Mateescu 
șl Barbu.

• Din programul jocurilor de du
minică se desprinde partida: C.C.A. 
— PROGRESUL (teren C.C.A-, ora 
Î0.30), restul programului îl puteți 
afla citind rubrica noastră „Unde 
mergem?"

Mîine reîncepe campionatul masculin de handbal

Ne vorbesc extremitățile clasamentului
Ca in orice campionat, și în com

petiția celor 12 echipe masculine de 
handbal de categoria A, interesul 
gravitează in jurul a două mari dis
pute: cea pentru cucerirea titlului 
rie campion și afeeea pentru evitarea 
retrogradării. Și este firesc ca acum, 
c-înd timpul care ne mai desparte 
de reluarea întrecerii echipelor mas
culine de categoria A poate fi mă
surat în ore. interesul pentru aceste 
două dispute să fie amplificat. Cîș- 

asemănătoare celor 
concursului interna- 
desfășura între 24 

la Roma. In prima 
vor desfășura pro- 

-----semi

probelor vor fi 
din programul 
țional ce se va 
aprilie și 4 mai 
zi de concurs se 
bele de obstacole categoria 
ușoară, juniori, categoria mijlocie, iar 
duminică, cu începere de la ora 9, 
probele de obstacole categoria ușoară, 
grea și o probă rezervată tinerilor 
începători.

Concursul de astăzi și mîine va 
edifica colegiul de antrenori al Fede
rației de Călărie asupra alcătuirii 
definitive a lotului care ne va repre
zenta în curînd în întîlnirea de la 
Roma. Intrarea la baza b’-'i'ă pentru 
acest concurs va fi liberă.

Fază din jocul de campionat 
Dinamo-Geotehnica (3—0). Balo
nul a fost cîștigat de Dinamo I 
Fane Ghiondea, înainte de a ft 
placat, îl transmite lui Hie Ion, 

(foto GH. DUMITRU)

Două aspecte ale campionatului 
individual de tenis de masă

... ........... ■ - ' i T
Ou ocazia desfășurării finail-eior 

campionatul ui individual republicări 
de la Cluj, mi-am propus să urmă-' 
resc două obiective mai importante: 
comportarea elementelor tinere și 
.concepția de joc. —

In privința tineretului am oi&er- 
vat cu satisfacție cîteva elemente cu 
perspective, demne de luat in sea
mă la viitoarele profilări ale lotu
rilor reprezentative care fără dis
cuție vor trebui să fie lărgite. Așa 
bunăoară la Cluj au lăsat o bună 
impresie arădeanul Covaci, clujeni» 
Negulescu și Cobîrzain, timișoreanul 
Bcdea, mureșeanul Rethi, bucureș- 
teanuil Iscovici. Toți ateeștia au ară
tat. o înclinație spre un joc com
plet și lovituri ofensive. Bine pre
gătiți și cu un rodaj suficient ta 
competițiile 
putea aspira la 
ierarhia valorilor 
și, ținînd seama 
Budapesta, chiar 
cei mai buni reprezentanți 
din străinătate. Dar pentru aceasta 
este neces'ară încă multă, multă 
pregătire, perseverentă, răbdare si 
timp.

Se poete afinma că titlul de cam
pion al țării se află în mîiniile celui 
mai bun jucător român: Matei Gant- 
ner. Evoluția lui a fost o adevărată 
delectare. Cu un joc complet, Gant- 
ner a cîștigat ou ușurință — ou 
exteepția meciului eu V. Gavrilescu 
— toate mțțlnirile. Dîrza rezistență 
mtimninată de Gantner le V. Gavri
lescu se datorește pe de o parte 
formei excelente manifestată da V. 
Gavrilescu și mai ales faptului că 
acesta folosește o paletă ou burete.

internaționale, ei vor 
locuri fruntașe in 
■noastre autohtone 
de cele văzute la 
și in întrecerea cu 

tineri

țipă și anul acesta C.C.A. campio
natul ? Scapă ultima clasată. Știin
ța Timișoara (nu de mult campioană 
a țării!) de retrogradare? Iată cele 
două mari semne de întrebare sub 
„auspiciile" cărora se reia campio
natul masculin de handbal.

Un răspuns precis Ia aceste două 
întrebări nu putem avea decît la 
terminarea competiției. Rină atunci 
insă am solicitat pe căpitanii celor 
două formații aflate la extremită
țile clasamentului să ne spună pă
rerea lor în această privință. Și iată 
'■e am aflat...

LUCIAN ȚIGĂNUȘ (căpitanul echi
pei C.C.A.) „Mergem la titlu! Dorin
ța noastră, a tuturor jucătorilor, 
este ca echipa C.CA. să ciștige și 
anul acesta campionatul. Va fi pen
tru a șaptea oară. Aceasta cu toate 
că nu am avut cele mai bune con
dițiuni de pregătire. Consider că cele 
mai grele meciuri vor fi acelea cu 
Dinamo Orașul Stalin și 
biu. Cu atit mai grele cu 
<e vom juca in deplasare, 
avind in vedere faptul 
aceasta a campionatului 
mai echilibrată din cite s-au dispu
tat pină în prezent, toate meciurile 
sint grele. Dar cele două de care 
v-arn vorbit mai înainte ne vor da 
cele mai mari... dureri de cap!"

CONSTANTIN LACHE (antrenor si 
căpitan al echipei Știința Timișoara) 
..începem returul campionatului in
tr-o situație dificilă, eu o zestre 
doar de <5 puncte. Faptul că ani ju-

Voința Sl
eit ambele 
Firește că.
că ediția 

este ce»

Un medic pune
meciului de volei l,T.B.-Dinamo

Discuția cu apreciatulDiscuția cu apreciatul chirurg dr. Dodi Lazăr s-a înfiripat repede, mai 
ales că era vorba de o veche pasiune a sa : voleiul. Am vorbit printre altele 
despre unul din principalele meciuri din etapa de mîine a campionatului 
masculin: I.T.B. — Dinamo.

— lntr-adevăr, I.T.B.-ui are acum o echipă bună și poate face zile 
negre dinamoviștilor, a început dr. Lazăr. După cîte știu, cu câteva zile în 
urmă aceștia i-au întrecut pe foștii mei colegi de echipă (n.r. I.T.B ) cu 
3—1. dar asta nu înseamnă că meciul de la sfîrșiful acestei săptăraini are 
învingătorul dinainte cunoscut.

— Ce vă face să credeți acest lucru ?
— Mai întîi I.T.B.-ul are un joc specific, complet diferit de ce! al jucă

torilor de la Dinamo și anume, un joc lent, speculativ, la care trebuie nea
părat să adăugăm avîntul și interesul pe care-I depun tinerii jucători ai 
formației. Ce opune Dinamo ? Un joc iute, bazat pe forță. Dacă-i scoți din 
acest ritm pe dinamoviști — îmi aduc aminte de partidele la care am par
ticipat și eu — poți cîștiga meciul. Și echipa feroviarilor joacă tot in genu! 
celei a l.T.B.-ului și de aceea meciurile 1.1.B.—C.T.F.T. par oarecum anoste, 
așa cum a fost și ultimul. De ce ? Ambele se bazează pe același principiu: 
joc lent care speculează greșelile și ieșirile din ritm ale echipei adverse.

— Mai jucați volei și acum?
— Desigur. Este singura mea relaxare după o zi de lucru, aici la spi

talul „1. C. Frimu“ sau la Institutul Medico-Farmaceutic, unde sînt asistent 
Voleiul rămine marea inea pasiune...

— Și, revenind la meci, care este „diagnosticul" ?
. în orice caz, un meci disputat și sper într-o victorie a fostei mele 

echipe ! (m- t)

(N. R. — Citiți programul campionatelor la rubrica „Unde mergem?”)

Prea pasivă, 
s-a „chinuit" în 

Irma Magyari 
cu 2—0 la se

ozgib
lucru care .l-a incomodat vădit pe 
campion. De altfel această consta
tare este valabilă și pentru ălți ju
cători și jucătoare de la noi, care 
nu au învățat îwcă cum să combată 

; eu succes buretele
■ La fete, merită a fi relevată per
formanța realizată de Ella Constan- 
tinescu care a reușit să cucerească 
trei titluri de campioană republica
nă, dovedind constanță și stăpinire 
de sine în momentele decisive. Pă
cat însă că jocul ei, rrianiera de 
a acționa, nu a fost la nivelul re
zultatelor obținute. 
Ella Constantinescu 
meciul cîștigat cu 
(Magyari a condus 
turi și a avut 19—19 în setul IV) 
și în partidele de țăcăneală cu M 
Tompa și M. Gavrilescu-Biro care 
de asemenea i-au revenit la limita 
Dacă va dori să înregistreze pe 
viitor performanțe superioare, (intod 
seama și de evoluția generată a te
nisului de masă mondial. Eila Con- 
stantinescu va trebui să-și facă ne
apărat cel puțin o lovitură sigură 
de atac cu care să cîștige puncte. 
O adevărată revelație a constituit-a 
comportarea Irmei Magyari, care a 
avut cea mai bună din toate evolu
țiile ei de până acum. Foarte sigură 
pe loviturile ofensive, Magyari a în
ceput să-și formeze și un job de 
mijloc, absolut necesar pentru a ob
ține rezultate favorabile constante. 
Tot respectul pentru puterea de 
luptă a Martei Tompa, dar jocul el 
— numai defensivă — este cu to
tul demodat și lipsit de perspectivă. 
Maria Biro (Gavrilescu), merită fe
licitări pentru calificarea ei in fi

cat așa de slab in tur a produs 
desigur o neplăcută impresie asupra 
tuturor celor care au urmărit evo
luția echipei noastre. Trebuie deci 
să precizez că pregătirea pentru 
jocurile din turul campionatului s-a 
făcut în condițiuni vitrege, majori
tatea jucătorilor noștri fiind plecați 
fie in vacanță, fie la practică. Apoi 
In timpul disputării turului n-am 
putut folosi toți jucătorii, deoarece 
unii au fost bolnavi, iar alții sus
pendați. Au fost chiar jocuri la care 
problema principală era dacă putem 
să prezentăm 11 jucători pe teren. 
Trebuie să menționez 
barea regulamentului 
pentru echipa noastră 
taj. Dar, toate aceste 
că sint de domeniul...
prezent situația este cu totul alta. 
Ne-am pregătit temeinic, in ultimul 
timp făeind 3—5 antrenamente pe 
săptămină. Am disputat și 5 jocuri 
de verificare care au dat încredere 
echipei in posibilitățile ei. Ca în
cheiere, un amănunt: am calculat 
oarecare precizie și am ajuns 
constatarea că In retur trebuie 
cîștigăm 7 jocuri (toate cele 5 
care le vom disputa la Timișoara
2 in deplasare) pentru a scăpa dv 
retrogradare. Ei bine, sîntem hotăriți 
să ciștigăm aceste part-îe 
părn..."

Deci, opEmicm pe toată 
mâne să vedem ce părere 
vărsării direcți. Aceasta 
teren!

că și schim- 
a constituit 
un dezavan- 
lucruri sper 

trecutului. în

CU 
1» 
să 
pe
5*

și să scă-

Ră-linia, 
au și ad- 
însă... pe

ELLA

mai ales pentru victoria •’ 
Angelicii Rozeanu. Totuși și

Pitică, ru

... „diagnosticul

a Angeli
ni sem;- 

și învinsă 
la simplu

In loc de avancronică

nală și 
asupna _ . .
ea a făcut exces de ță «neaiă deși, 
spre deosebire de Tompa, știe să p 
atace. In ori ce caz așteptăm v>- 
toacele ei evoluții sub semna1 
schimbării pe care le va aduce jr> 
cului în sensul acționării mai ofen
sive, al practicării unui joc complet 
in rest, in afara Getei 
putem evidenția, cu toată 
ța, pe altcineva

Paradoxala comportare 
căi Rozeanu — calificată 
finale la simplu bărbați 
în sferturi de Maria Biro 
femei — are după noi o singură ex
plicație. Din intîlniiri'le susținute în 
ultimul timp, am putut constata că

CQNSTANTINESCU

de edus 
apărare 
dirijată 
corijări 
ca să 

cu san-

MATEI GANTNER
Angelica Rozeanu nu și-a pierdut | 
nici una din calitățile care au fă
cut-o celebră. Același I-jctu l-am -J 
văzut și la Cluj in meciurile cu bă- ■ 
toții. Sigur că este necesar 
tacă unele îmbunătățiri : 
mai tăiată, mai razantă și 
și mai mult atac. Aceste 
sînt recomandabile pentru 
poată concura îri continuare 
se la cîștigarea unui titlu european 
sau mondial. Totuși pe Marla Biro 
ca și pe altele de talia ei Angelica 
Rozeanu are suficiente posibilități 
să le învingă fără dificultăți și cu 
jocul de acum. Cu o condiție fosă: 
să joace degajat, fără acea exage
rată emotivitate, inexplicabilă pentru 
cei peste 20 de ani de activitate 
competiționaâă, ou zeci de meciuri 
in țară și străinătate. Jucînd dega
jat cu băieții, Angelica Rozeanu 
reușește victorii prețioase și se 

luptă de la egal cu cei mai buni. 
In schimb, acționând 
teamă, cu fetele — 
vaioarea adversarelor 
Rozeanu are scăderi 
meoiuri slabe și ciștigind greu la 
jucătoare cu mult mai slabe, ca să 
nu mai vorbim de înfrângerile sur
priză pe care le înregistrează uneori 
în ultimul timp.

C. COMARNISCHI

crispat, cu 
indiferent do 

— Angelica 
mari, făcind



Buletinul cupei R. P. R.
la fotbal

I 5 i In gal» de box de aseară

GH. NEGREA Șl V. STOIANOVICI DIN NOU ÎNVINGĂTORI
(Urmare din pag. 1)

• Miine se desfășoară etapa 16- 
imilor de finală. Cu acest prilej in
tră în focul luptei echipele de catego
ria A, care însă, nu se întîlnesc între 
ele, ci toate înfruntă echipe de catego
rie B sau C. In 16-imi programul a 
fost alcătuit și la fel se va proceda 
și în optimi (8 meciuri), dar din sfer
turi de finală jocurile vor fi trase 
la sorți.

„Pentru 16-imi sînt calificate: din 
oficiu — cele 12 echipe de categorie A: 
prin jocuri — 13 din categoria B, 6 
de la C și una din regiune (Energia 
S. Mare). In total, deci, 32 de echipe, 
tot ceea ce a mai rămas din cele 
aproape 2500 de echipe înscrise.
• De fapt, mîine nu se dispută 16 

meciuri — care se recomandă singure 
— ci numai 15. Al 16-lea Minerul Lti- 
peni—U. T. Arad programat la Lugoj, 
a fost amînat pentru 16 aprilie tot la 
Lugoj, la cererea arădenilor și cu 
asentimentul echipei din Lupeni. U.T.A. 
a perfectat un turneu de cîteva jocuri 
în R.D.G., ca invitată a clubului Lo
komotiv Leipzig, și a părăsit țara. 
Primul joc: la 7 aprilie la Erfurt.
• Un singur cuplaj în Cupă și 

acela tot la București, pe stadionid 
Dinamo : Dinamo Obor—Știința Bucu
rești (ora 14) și Titanii „23 August" 
București — Progresul București (ora 
16). La Progresul reintră Ozon.

• O noutate în Cupă : din etapa 
16-imilor toate meciurile se dispută în 
orașe neutre (cu excepția celor din
tre echipele bucureștene). Și în orașe 
neutre se vor disputa și partidele din 
celelalte etape, afară de finală (obli
gatorie la București). Motivul pentru 
care s-a ajuns la acest sistem : să se 
asigure condiții egale de joc ambelor 
echipe. In trecut echipele-gazdă erau 
din capul locului avantajate. Pe de 
altă parte, echipele oaspe aveau și ele 
un avantaj: în caz de meci nul se 
calificau. Cum s-a întîraplat cu nu
meroase echipe care luptau pentru 
„meciul fiul salvator". U.T.A. a ajuns 
în finală și a cîștigat Cupa cu un 
„nul" în semifinale, în 1953 ; Locomo
tiva București s-a calificat cu două 
„nule" pînă în semifinale în 1953; 
Progresul Oradea în 1956, cînd a 
cîștigat trofeul, în patru etape a făcut 
trei meciuri nule (1) în deplasare.

• Altă noutate: în caz de egalitate 
după prelungiri, meciul se va rejuca 
tot în oraș neutru. Dacă șL a doua 
oară se va termina la egalitate după 
prelungiri, atunci se va califica: a) 
(echipa de categorie inferioară — 
dacă se întîlnește cu o formație din- 
tr-o categorie superioară și b) echiffd 
mai tinără în cazul cînd se întîlnesc 
echipe de aceeași categorie.

•țP- gj
  •

Pugiiistul reșițean Vențel Stoiano- 
viei a fost din nou aseară protagonis
tul unei partide de ridicată valoare. 
Dispunînd de o excelentă pregâtiro 
fizică, el și-a permis să impună me
ciului său cu Emil Cișmaș un ritm 
pur și simplu drăcesc. In zadar a în
cercat Cișmaș să-i opună clasicele Iul 
„serii" și „un-doi-uri“. De fiecare da
tă Stoianovici răspundea înzecit, cu 
largi și spectaculoase croșeuri. Supe

Gh. Negrea (stingă), in plină ac
țiune in meciul cu 1. Fererttz, disputat 
,cu, cîteva zile in urmă.
i . (Foto: I. MIHAICA)

rior în toate cele trei reprize, cu toate 
încercările disperate ale lui Cișmaș 
de a reface handicapul, Stoianovici 
și-a adjudecat o netă victorie la 
puqpțe, instalîndu-se printre favonții 
apropiatelor campionate naționale. In 
formă remarcabilă, campionul euro
pean Gheorghe Negrea l-a învins fără 
mari eforturi pe Petre Zaharia. A- 
cesta a „gustat" încă din prima re
priză din tăria „dreptelor" lui Negrea, 
preferind apoi să se retragă într-un 
box semi-obstrucționist, potrivit din 
punctul său de vedere, dar dăunător 
spectacolului în sine. Iosif Demeter, 
acționînd sigur, cu puternice directe, 
a cîștigat la puncte in dauna Iui Ma
tei Godeaiui, care ne-a arătat că face 
față cu diiicultate categoriei „ușoare".

Andrei Olteanu, talentatul elev al 
lui Mihail Voinea, a strălucit mai pu
țin decît în precedentele sale evoluții, 
dar a găsit totuși resurse pentru a-I 

O reușită finală la box
Așadar, încă o etapă in drum spre turneul final al campionatului in

dividual de box, s-a încheiat. .Marți seara, după ultimul meci al „califică
rilor", asistența record — care popula sala Dirurao din Oradea—aplauda en
tuziasmată pe protagoniștii care au transformat ultimul „act" al compe
tiției intr-o veritabilă demonstrație de scrimă pugilistică.

întrece la puncte pe C. Calenciuc. 
Deși a primit o replică neașteptat de 
viguroasă din partea craioveanului Gh. 
Buzata, fostul campion Șerbu Neacșu 
și-a regăsit cadența în ultimele două 
ronduri, cucerind victoria Ia puncte. 
Ștefan Văcaru, insistent și precis în 
lovituri, la întrecut — tot la puncte 
— pe C. Văduva. Mihai Tratică, mult 
mai bun decît în precedenta sa evo
luție, I-a ținut la respect pe llie Mo- 
șescu, pistonîndu-1 în repetate rînduri 
cu puternice lovituri de dreapta. In 
repriza a doua, arbitrul D. Dimulescu, 
pe considerente mai puțin regulamen- 
iare și mai mult... sentimentale, a o- 
prit meciul, scutindu-1 pe MoșesCu de 
severa corecție care se contura. ALTE 
REZULTATE: Gh.Vereș meci nul cu E 
Moldooeanu; C. Popoacă b.p. Gh. Oc- 
t avion; O. Mărăcineanu b.p. Dăiuiă 
Enuț; I. Olaru b.p. P. Pirlea; P. Zăt- 
nescu b.p. Z. Motea.

M. GODEANU

NOTE. C(HH^Î4Rlil
Tot despre jocul atletic

încă o dată s-a confirmat că fotba
lul spaniol, deși dispune de foarte 
bune echipe de club. în frunte cu 
excepționalii’ Rea! Madrid at lui Di 
Stefano, Kopa. Genta et Co., totuși 
mt reușește să pimă pe picioare o 
«chină rațională capabilă de i-zulta- 
‘e bune. Soar ia nu s-a calificat pen- 

turneul final al campionatului 
mondial din Suedia, iar recentele două 
întîlniri internaționale s-au sold.it cu 
un meci nul (2—2) la Paris cu Fran
ța, și un eșec (0—2) la Frankfurt cu 
R. F. Germană. Ceea ce, cum e și 
firesc, a nemulțumit din nou pe tem
peramentalii iberici. D.ir i-a mai ne
mulțumit ceva: jocul tare al ^apără
torilor germani. Observatorii neutri 
care au asistat la meci, au reținut, 
intr-adevăr, jocul în forță și marcajul 
strict al apărătorilor germani. „E-*  
chipa germană este foarte sigură în 
apărare. Fundașii săi și chiar halfii 

odată se arată necruțători*  — a 
Gabriel Hanot în „France-Foot- 

bail".

•) Rubrică redactată de I. S. Loto —
Pronosport.

Lăsînd la o parte aspectul care in
teresează exclusiv pe spanioli, vom 
desprinde din comentariile presei străi
ne concluzia care se impune: fotba
lul se orientează tot mai mult spre 
un caracter atletic, bărbătesc, accen
tuat, în limitele permise de regula
ment pentru folosirea forței fizice

Veritabilă.
Am repetat aproape pină la plic

tiseală că baschetul feminin va fi 
ajutat efectiv să părăsească actuala 

— poziție — de loc onorabilă — în 
clasamentul calității, dacă ii vom 
furniza elemente tinere cit mai 
multe, mai talentate. Din păcate, 
de la vorbă și pină la faptă este o 
mică... distanță. Și poate, tocmai de 
aceea exemplele bune ies mai mult 
in evidență.

Iată faptele. Colectivul C.F.R. 
București lucrează de multă vreme 
in direcția organi
zării unei echipe 
de junioare la bas
chet. Pentru a- 
ceasta s-au făcut 
eforturi și sacri
ficii. O serie dintre jucătoarele expe
rimentate și cu calități pedagogice 
(Magda Niculescu, Antoaneta Sidea, 
Eva Ferencz) au luat grupe de micu
țe eleve de care s-au ocupat, ince- 
pînd de la abecedarul baschetului. 
Sala Giulești le-a fost afectată pentru 
antrenamente, etc., etc. Dar asta se 
mai face și in alte părți, se va spu
ne. Foarte adevărat. Numai că Ia 
CJ'.R. București lucrurile nu s-au 
oprit aici. Și în aceasta constă deo
sebirea.

Colectivul bueureștean a luat ini
țiativa ca cele mai bune elemente

Faptul vine să justifice și să întă
rească îndrumarea spre fotbalul atle
tic, a jucătorilor noștri și în primul 
rind a celor fruntași care de atitea 
ori s-au găsit — fapt constatat — 
în net dezavantaj în partidele in
ternaționale.

la noi. însă, domnește încă multă 
confuzie în privința jocului bărbătesc, 
cum ne semnala de altfel antrenorul 
Gh. Petrescu (Moreni): „Dacă în 
privința tehnicii toată lumea este lă
murită și există o vie preocupare din 
partea .jucătorilor pentru o pasă mai 
bună, pentru un șut mai precis, într-un 
cuvînt pentru însușirea unei cît mai 
corecte tehnici individuale, în schimb 
atunci cînd e vorba de joc atletic 
apare o mare confuzie. Jucătorii noș
tri nu știu încă să facă diferență în
tre joc bărbătesc corect și joc brutal, 
nu știu să folosească corpul. Și un 
jucător care nu știe asta pierde mult 
din randament. Dar cum nota atle
tică este absolut necesară în fotbal 
— și noi jucam la fel pe timpul 
nostru — sînt convins că pînă la 
urmă va fi realizată. Pentru aceasta 
însă, este nevoie de multă stăruin
ță din partea jucătorilor și, mai ales, 
a antrenorilor. Nouă ne revine în 
primul rînd datoria să risipim această 
confuzie și dacă va fi nevoie, va tre
bui să lucrăm chiar cu fiecare jucător 
în parte și să-i arătăm, cu răbdare

încurajare
sa susțină partide amicale eu dife
rite, echipe din țară. De aceea a 
cuplat de-plasările tinerelor baschet
baliste cu cele ale echipei „mari”, 
cea de categoria A. Vă închipuiți ce 
emoție, ce încintare, ce bucurie le 
produc micelor baschetbaliste ase
menea călătorii. Am fost de față la 
una dintre plecări. Familii Întregi 
de junioare conduceau la gară pe 
„reprezentantele" lor. Credem că a- 
semenea dovezi de atenție față de 
elementele tinere, bune la carte și 

care au făcut și 
progrese in pregă
tire, au un efect 
stimulativ nebă
nuit. Ele sînt ve
ritabile încurajări.

De altfel, primele „ieșiri" ale ju
nioarelor bucureștene au și avut e- 
fecte. Colectivul „Simo Geza" din 
Tg. Mureș — care Iși face de ase
menea o preocupare principală dm 
a pregăti și ridica echipe de ju
nioare la baschet cu ajutorul an
trenorului A. Balaș — va organiza 
și el cîteva meciuri amicale In de
plasare pentru tinerele jucătoare.

Așteptăm ca și alte colective să 
urmeze exemplul C.F.R. București. 
Le asiguram că nu vor face sa
crificii inutile.

EF. lONESClț 

și perseverență, cum să folosească 
corpul în fotbal*.

A apărut și a 14-a. dar—

Ziarele străine anunță că federa
ția portugheză de fotbal se interesea
ză de Cupa Europei inter-țări, expri- 
mindu-și dorința de a lua parte la 
această competiție in cazul cînd va 
fi organizată.

Ceea ce-i de reținut din această 
scurtă informație este faptul că prin 
această adeziune de principiu se com
pletează numărul minim de 16 țări 
necesar pentru organizarea Cupei 
Europei.
• Lucrurile insă, nu sînt încă chiar 

așa de simple. Multe din țările care 
și-au dat adeziunea, fao serioase o- 
biecțiuni privind sistemul de disputare 
propus pentru noua competiție. Astfel 
că pînă la punerea pe picioare a Cu
pei Europei, la care federația noastră 
s-a înscris și pentru care amatorii 
de fotbal din țara noastră vădesc un 
legitim interes, mai va... Cel puțin 
pînă în iunie cînd la Stockholm se 
va întruni congresul U.E.F.A., în ca
drul căruia va fi luat din nou în 
discuție mult idezbătutul proiect.

P. GAȚU

• începem rubrica noastră de astăzi 
cu o veste care va bucura fără îndoia
lă pe mulți dintre participanții care 
atrași de suma mare reportată fondului 
de premii al concursului Pronosport 
nr. 14 din 6 aprilie (218.513 lei) și de 
programul extrem de interesant (6 me
ciuri din cadrul șaisprezecimilor Cupei 
R.P.R. șl 6 întîlniri din campionatul 
italian) s-au... temut de timpul prea 
scurt pe care-1 au la dispoziție pentru 
completarea buletinelor, mai ales că la 
depunerea Iot aveau de înfruntat și o 
.coadă'1 respectabilă care reamintește 
tuturor de marile concursuri cu mari 
premii Pronosport.

Și pentru ca să nu vă supunem la o 
prea lungă așieptare iată:

LA CEREREA PARTICIP ANȚILOR
I S. LOTO-PKONOSPORT A HOTARIT 
CA PENTRU CONCURSUL PRONO
SPORT Nr. 14 DIN 6 APRn.TE SA SE 
PERMITĂ DEPUNEREA BULETINE
LOR IN CAPITALA PINA DUMINICA 
S APRILIE I.A ORA ’12.

Aceasta nu înseamnă însă cîtuși 
de puțin să vă bizuiți prea mult pe 
orele de depunere acordate în plus și 
lă neglijați completarea buletinelor. Nu 
uitat i că este vorba de un concurs la 
care, adăugîndu-se reportul, se va în
registra desigur unul dintre cele mai 
mari fonduri de premii acordate la 
concursurile Pronosport (un succint 
calcul vă poate arăta de altfel că pe 
categorii fondurile respective de pre
mii vor crește numai datorită reportu
lui cu sume importante: 54.628 lei pen
tru 12 rezultate exacte, 65.?53 lei pentru
II rezultate exacte și 98.330 lei pentru 
10 rezultate exacte; adăugați la aceste 
sume si cele care se vor datora depu
nerii buletinelor — desigur cu mult 
neste 1.00°.000 — și vă veți convinge 
de realitatea celor afirmate mal sus).

Ca o concluzie deei, depuneți șl 
dumneavoastră cît mai multe variante 
la concursul Pronosport nr. 14 care se 
închide în Capitală mîine la ora 12.

Plata premiilor de la concursul 
Pronosport nr. 13 din 30 martie con
tinuă în Capitală astăzi după-amiază 
începînd de la ora VI numai la Agen-

In general, competiția încheiată 
marți la Oradea ne-a dovedit cu pri
sosință că boxul nostru are resurse 
nesecate, din care se vor ridica în 
scurt timp autentice talente. Am a- 
sistat la demonstrații de tehnică, cil 
acțiuni spectaculoase, precise, în - vi
teză (Traian Stuparu — St Rusu, 
P. Pavel — N. Dică, Ameth Nuri — I. 
Avram, Eug. lonescu — D. Răceanu), 
o seamă de pugiliști vădind o bună o- 
rientare tactică, lucru mai puțin aș
teptat la boxeri de categoria a IlI-a 
și a 11-a. Au fost și elemente bine 
dotate fizic dar cărora le-a lipsit, în 
general, baza tehnică, aceasta resim- 
țindu-se în ce privește realizarea u- 
nor acțiuni variate, în viteză (ca
zul semigreilor C. Peterman — I. 
Ciocîrlan). S-a observat încă o dată 
că parte din boxeri, capabili de ac
țiuni în „serie", bine coordonate, pot 
învinge adversari, mai solizi (Tr. 
Stuparu — Șt. Rusu, de pildă). Pe 
de altă parte s-a mai văzut că anumiți 
pugiliști — viguroși, dar lipsiți de ru
tină — (printre care și reprezentanți 
ai orașului București) pun bază pe ac
țiuni incorect executate, fac box con
fuz. In sfîrșit, o altă lacună pe care 
am observat-o la anumiți pugiliști: 
slaba atenție acordată apărării. Cu o 
gardă deschisă, boxînd cu capul îna
inte, ei recepționau cu stoicism multe 
lovituri ce puteau fi evitate.

Cu toate aceste lipsuri, putem spu
ne că întrecerile pugilistice de la O- 
radea și-au atins în mare măsură sco
pul. Așa cum relatam și în cronica 
noastră de marți, aci s-au evidențiat 
cîteva speranțe ale boxului nostru, 
care — „cizelate" — vor fi capabile 
să înlocuiască vechea gardă. Pe pri

f^onosport
ția Centrală din calea Victoriei nr. 9.
• Iată acum programul concursului 

Pronosport nr. 15 (etapa din 13 aprilie) 
alcătuit în Întregime numai din me
ciuri din campionatele de fotbal ale 
R.PJi.:

I. Știința Timișoara — C.C.A. Bucu
rești (cat. A).

H. Rapid București — C. S. Oradea 
(cat. A).

HI. Progresul București — C. S. Tg. 
Mureș (cat. A).

IV. Dinamo Cluj — Dinamo Bucu
rești (cat. A).

V. Petrolul Ploești — Steagul roșu 
Orașul Stalin (cat. A).

VI. Jiul Petroșani — U. T. Arad 
(cat. A).

VII. Minerul Lupeni — Știința Cluj 
(cat. B).

VIII. Co rv inul Hunedoara — Progre
sul Sibiu (cat. A).

IX. Partizan Reghin — Ind. Sîrmei 
C. Turzii (cat. B).

X. Tractorul Or. Stalin — C.F.R. Ti
mișoara (cat. B).

XI. Dinam-o Bacău — Dinamo Obor 
(cat. B).

XII. Foresta Fălticeni — Flacăra Mo- 
reni (cat. B).

PRONOEXPRES
In urma omologării concursului PRO

NOEXPRES nr. 11 s-a stabilit că nici 
o variantă nu a întrunit 6 sporturi e- 
xacte. Conform regulamentului, fondul 
acordat premruilui I adică 44.939 lei a 
fost reportat fondului de premii al 
categoriei I de la concursul Prono- 
expres nr. 12 cu tragerea din urnă 
miercuri 9 aprilie. Premiul TI: 4 va
riante cu 5 sporturi exacte revenind 
fiecăreia cite 33.704 lei; Premiul III: 
347,5 variante cu 4 sporturi exacte re
venind fiecăreia cite 775 lei. Fond de 
premii: 449.388 lei. 

mul plan s-a situat fără îndoială ți
nând Pavel Paul din Ploești (antre
nor Petre Mihai), marca revelație a 
competiției, veritabil punceur, uzînd 
de lovituri variate (croșeuri și u- 
percuturi) care i-au atras aprecierile 
specialiștilor. Cu un joc de picioare 
derutant, avînd o gardă aproape per
fectă și o bună condiție fizică, cam
pionul „cocoșilor" a avertizat că în 
„zone*  va avea un cuvînt de spus. De 
asemenea, o impresie foarte bună au 
lăsat și tinerii Eugen lonescu (antre
nor Ion Tudorache), Gh. Vieru (antre
nor Gh. Florescu), Iosif Toth (antre 
nor Gustav Ripka) și N. Nicolau (an
trenor T. Marinescu). Firește nu pu
tem încheia aprecierile noastre fără a 
releva comportarea deosebită a unor 
tineri care vin cu pași siguri spre por
țile consacrării. Este vorba de Ameth 
Nuri (antrenor N. Buză) și de arăda- 
nul Traian Stunaru (antrenor Nico- 
lae Stefu)

Gupă cum este cunoscut, la tur
neul „calificărilor" att participat și 
boxeri din Capitală. Spre surprinde*  
rea unanimă însă, comportarea bucii 
leștenifor a deziluzionat. In timp ce 
„zona*  Iași (de pildă) intra în finală 
cu 3 pugiliști. Capitala nu a fost re
prezentată decît de un singur boxer, 
învins și el de hunedoreanul M. 
Gheorghioni. Antrenorul federal Eus- 
tațiu Mărgărit caracteriza comporta
rea bucureștenilor ca „foarF slabă, 
deoarece antrenorii din Capitală se 
mărginesc să „caute" boxeri gata 
forma’ în provincie". Intr-adevăr ca
lificările de la Oradea au fost total 
subestimate de cadrele tehnice ale Ca
pitalei, iar rezultatele se văd acum.

R. CALARAȘANU

• Plata premiilor de la concursul 
Pronoexpres nr. 11 se face în Capitală 
astăzi după-amiază începînd de la ora 
17 mimai la Agenția Centrală din calea 
Victoriei nr. 9.

Premiile acordate variantelor cu „0“ 
rezultate de la concursul PRONOEX
PRES nr. 10 au revenit următorilor 
participanți:

In ordinea participanților cu cele 
mai multe variante cu „0“ rezultate pe 
aceiași formular: o motocicletă de 125 
cmc.: buletinul agenției centrale-Bucu- 
reștl (554 variante); o motoretă: An- 
dreescu ion din. București (463 varian
te); un ceas Doxa: buletinul agenției 
3-Bucureștl (277 variante); un aparat de 
radio de 1.300 lei: Ros etnic Hie din 
București (210 variante). Conform regu
lamentului, pentru aparatul de radio 
fiind trei participant la egalitate ca 
număr de variante cu „0“ rezultate, a- 
trfbuirea premiului s-a făcut prin tra
gere din urnă între ei.

Premiile acordate prin ti?.gere din 
urnă: o motocicletă de 125 cmc.: Pa
pară Hie din com. Cioroiu, reg. Cra
iova; un frigider „Pinguin**:  Șîrzalea 
Nic. din Oltenița; un aragaz eu 3 o- 
chhiri și butelie Marian Maria din 
Bușteni; un răcitor electric de 2.540 lei: 
Linguran Gh. din Bacău; un aparat 
de radio de 1.300 lei: Iosuf Cristofor 
din P. Neamț; o bicicletă de 860 lei: 
Pop Iosif din Oradea; cite un ceas de 
mină de 728 lei: Petre Văleanu din A- 
lexandria; Amza Gh. din București; 
Higled Tiberiu din Ineu-Oradea, Gavri- 
leseu N. din Slobozia-București; Husein 
Maria din București; Mînja N. din 
Rm. Vîlcea; Dumitrescu I. din Craio
va; Manea Gr. din Roman; Mihai Gh. 
din lași și Leampă N. din București.

NUMAI PINA MIINE LA ORA 12 vă 
mal puteți depune în Capitală buleti
nele pentru concursul Pronosport nr. 
14 care Începe cu un fond de premii 
de 218.513 LEI.

sold.it


• • •

A st a zi și_ mîine ia bazinul Floreasca

auSpectatorii care au asistat Ia ultimele competiții de motociclism 
fost neplăcut surprinși de lipsa — din programul întrecerilor 
a unor categorii. Este vorba de categoria rezervată fetelor și 

aceea — atit de spectaculoasă — a mașinilor cu ataș. Aceeași surprin
dere am încercat-o și noi, dar ne-am lămurit discutînd cu mai mulți dintre 
tehnicienii acestei discipline.

Este vorba în fonid de eliminarea 
conștientă — însă complet ilogică 
— a acestor categorii. Motivele: 
existența unui cuplu puternic (M. 
Dănescti-ț-AI. Huhn — C.C.A.) care 
în mod practic la ora actuală este 
aproape imposibil de învins (la ataș) 
și comoditatea exagerată a unor an
trenori care n-au răbdare suficientă 
să se ocupe de creșterea alergătoarelor 
și să aștepte rezultatele — care firesc 
nu apar imediat (la categoria fete). 
Toate aceste motive (deoarece nu au 
nici o justificare) sînt de fapt capete 
de acuzare împotriva mentalității 
unor antrenori.

Afirmația noastră nu este gratuită. 
Ea este susținută de fapte. Iată de 
pildă la categoria ataș invincibilita
tea cuplului militar nu poate fi ata
cată tocmai pentru faptul că secțiile 
de moto nu pregătesc cu toată serio
zitatea concurenții la această probă. 
Aceasta este de fapt — în altă or
dine de idei — și explicația plafo
nării valorice a cuplului M. Dănes- 
cu + Al. Huhn : lipsa unor întreceri 
serioase cu adversari redutabili. Iată 
de ce au dispărut peste noapte din 
concursuri atașele conduse de Jean 
lonescu. Sandi Ștefan (Dinamo), 
I. Tudorancea, Gh. Mîndroiu (Meta- 
losport) și multe alte cupluri din 
provincie. Preferind să nu prezinte 
la concursuri motociclete cu ataș — 
pentru... a nu avea ce pierde — co
lectivele sportive și prin ele antre
norii respectivi urmăresc și o altă 
latură, total nesportivă, aceea de a 
pune în imposibilitate cuplul militar 
să cucerească titlurile la care pe me-

de

rit are dreptul (campionatele republi
cane de motoros din 1956) deoarece 
regulamentele prevăd •— ca o condi
ție obligatorie — prezentarea la star
tul probei în unele cazuri a 3 cup
luri, în altele 5. Cu astfel de prac
tici, care ar fi trebuit să fie de mult 
aruncate peste bord, unii antrenori 
de moto nu vor contribui la progre
sul acestei discipline, ci o vor; îm
pinge spre regres.

semănătoare este situația și 
în ceea ce privește categoria 
rezervată fetelor. In afară de

colectivul sportiv al uzinelor „23 
August" care a prezentat în con
cursurile de trial pe Venera Vasiles- 
ctî și Maria Iliescu (de altfel ele vor 
face parte și din a IlI-a echipă a 
colectivului la campionatul republi
can de regularitate și rezistență de 
la Sibiu), nici o altă secție nu a 
înscris vreo concurentă. Este drept 
că nici nu a existat o categorie spe
cială în aceste concursuri dar aceasta 
se datorește tot secțiilor, de moto 
care se dispensează întotdeauna cu 
ușurință de alergătoare, preferind să 
dea mașinile băieților. Așa se tace că 
secția de moto a clubului Dinamo 
are doar o singură alergătoare (Ilona 
Ujlaki) și că de alte 
multe la număr, 
Ne permitem să 
cale colectivele 
gînd să facă în 
lergătoarele lor ?
cial la secțiile de moto de la Meta- 
losport (Norma Klein, Marieta An
tonescu, Denis Matcescu), A.V.S.A.P.

Recorduri

C.C.A. (Mihaela
C.T.F.T.-Bue. (Flcrica 

Cojocarii, Elena 
secțiile din pro- 
ușor
nu

(Țughin Sanda), 
Munteanuj,
Marinescu, Paula 
Otz), precum și la 
vincie. Este firește 
la concurente, dar 
țelul nostru. Antrenorii 
să crească elemente, să 
răbdare și să aștepte 
rezultatele.

Socotim însă că nici federația 
de specialitate n-a lăcut totul 
pentru curmarea situației exis

tente. Așa de pildă în nici unul din 
regulamentele competițiilor din acest 
an (fie el de viteză, motocros sau re
gularitate și rezistență) nu au prevă
zută o categorie pentru fete. Omisiu
nea este regretabilă și ea „dă apă 
la moară" unor antrenori care fși 
iau drept scuză pentru orientarea lor 
greșită tocmai insuficiențele acestor 
regulamente. Forul de specialitate are 
datoria să atragă din timp (ne aflăm 
doar la începutul sezonului) atenția 
colectivelor sportive asupra greșelilor 
pe care le săvîrșesc în aceste direcții 

le ceară în mod expres modifi- 
esențială a actualei optici.

să renunți 
aceasta este 
au obligația 
Ic ajuta cu 

cu încredere

și să
carea

„CUPA VACANTEI
DE PRIMAVARA"

C.S.U. București a întrecut pe C. C.A. la polo pe apă.

Două generații de înotători și-au 
fixat întîlnire pentru astăzi și mîine 
sub cupolei piscinei Floreasca. Un 
prilej fericit pentru noi de a trece în 
revistă timp de cîteva ore tot ceea 
ce. natația noastră posedă mai pre
țios în momentul de față: pe îno
tătorii fruntași aparținînd colectivelor 
din Capitală precum și pe cei mai 
tineri și valoroși reprezentanți ai șco
lilor din București și Cluj.

Disputa „speranțelor" din București 
și Cluj, dotată cu „Cupa Vacanței de 

va fi urmărită pe probe de 
(în toate stilurile) pentru 
între 10—12 ani și pe 

distanța de 66,66 ni. pentru cei între 
Fiecare zi de concurs va 
cu întreceri de sărituri e-

primăvară" 
33,33 m. 
concurență

12—14 ani. 
fi încheiată^ 
fectuate de pe trambulina de 1 m. Lo
tul gazdelor a fost verificat pînă a- 
cum în repetate rînduri. Selecția a 
indicat ca sigură participarea lui A- 
drian Nicolaii, Cornel Rusu, Al. Bota. 
Cornel Georgescu, Liviu Berea și Miki 
Zager în probele rezervate băieților 
precum și a înotătoarelor Ingrid Wach
ter, Măriuca Rotaru. Anca Trohani, 
Cristina Sever etc. Nu sîntem, încă, 
în posesia lotului cu care se depla-

sează oaspeții. Mai mult ca sigur, insă, 
că el este destul de reprezentativ de
oarece sînt cunoscute eforturile an
trenorilor din Cluj îndreptate în di
recția recrutării și instruirii tinerelor 
elemente. Numai cele două ediții ale 
„Cupei Uj Sport" — marc competiție 
de masă — a deschis drum sute
lor de școlari spre bazinul acoperit 
din localitate.

Conform planului elaborat de cole
giul antrenorilor, înotătorii fruntași 
vor fi verificați de astă dată în pro
bele de viteză. Intîlnirea dintre ora-bele _ __
șele București și Cluj începe astăzi 
de Ia ora 19, iar mîine de la ora 10. 
Probele la care participă înotătorii 
fruntași sînt programate tot astăzi și 
mîine la bazinul Floreasca în conti
nuarea concursului școlarilcr.

★
O surpriză de mari proporții a 

scos din anonimat desfășurarea eta
pei a doua din cadrul „Cupei Dina
mo", apreciată inițial ca o etapă cal
mă. Este vorba de victoria repurtată 
miercuri seara de echipa C.S.U. Bucu
rești (4—3) în dauna Casei Centrale 
a Armatei. Studenții din București au 
meritul de a fi întrecut o echipa al
cătuită în —'■— J:- ------
nore" (Al.
Marchifiu, , . ___
dar cu lacune în pregătirea ei. Mili
tarii, deși aii pierdut, n-au fost cu ni
mic infei’ori adversarilor (la un mo
ment dat au și condus cu 3—I). Două 
puncte primite în scurt timp au „des
cumpănit" însă vădit pe foștii campi
oni care nu s-au nw regăsit pînă Ia 
șfîrșitul partidei, ceea ce tot o lipsă 
în pregătirea echipei se cheamă. In 
celelalte două partide ale serii DE 
namo 1 a întrecut ușor pc Progresul 
(8—1) iar Start București și Dinamo 
II au furnizat o partidă de slab nivel 
tehnic încheiată cu un rezultat de e- 
galitate: 1 — I. Etapa a III-a progra
mată aseară s-a soldat cu rezultatele: 
Start București — C.C.A. 2—8: Di
namo 11 — Progresul 6—0 ; C.S.U. 
— Dinamo I. 2—4. lată programul ul
timelor două etape: astăzi (ora 20.30): 
Start București — Dinamo I: Dinamo 
If — aaA.-:GSU.Btr. — Progresul; 
mîine (ora 19): Start București — 
Progresul; Dinamo II — C.S.U. Bucu
rești; C.C.A. — Dinamo I.

Studenții din București au
H. NAUM

concurentc, 
nu mai știm nimic, 
întrebăm pe această 
sportive ce au de 
acest an pentru a- 
Ne referim în spe-

întregime din nume „so- 
Marinescu, Novac, Blajec. 

Iosim, Pătrichi, Grințescu),

NOTE

„Allot Aici Zamora, corespondentul 
din Petroșani. Notați un rezultat va
loros obținut în campionatul de po
pice de echipa Voința: 2403 p.d."
Peste cîteva zile un alt corespondent 
al nostru ne scria detaliat despre per
formanța jucătorului Ioan Dinescu 
(Pjfrolul Ploești) care a doborît din 
100 bile mixte 
recent arbitrul 
comunica recordul formației bticureș- 
tene I.O.R.: 4492 p.d. (100 bile
mixte). Asemenea vești plăcute am 
mai primit destule, dar n-am dat curs 
dectt celor care ne-au parvenit în 
ultima lună. Publicîndti-Ie, deoarece 
erau rezultate extrem de valoroase, 
noi înșine nu am știut însă dacă sînt 
sau nu recorduri naționale. De ce?

înarmați cu cele mai mari procen
taje culese d'n documentarea noastră, 
am pornit către federația de popice. 
Ne gîndeam că acolo vom putea în
tocmi palmaresul celor mai buni po
picari din țara noastră. Insă am con- 
si atat cu regret un lucru oarecum de 
neînțeles : ni s-a pus la dispoziție un 
borrat material documentar privind 
activitatea internațională (Buletinul 
nr. 2 al Federației internaționale de 
ponice) dar cînd a venit vorba despre 
evidența rezultatelor realizate de spor
tivii noștri, tovarășii au început să 
înalțe din umeri.

Curios lucru : să fii 
recordurilor mondiale și a celor mai 
rid cate procentaje obținute de popicari1

464 popice: iar 
Nic. lonescu ne

în posesia

din Iugoslavia, Cehoslovacia, Unga
ria, Austria etc și să nu ai evidenta 
celor mai bune performanțe din țara 
ta I In consecință: nu am putut afla 
dacă rezultatul lui Tiberiu Szemany 
de 88 p.d. din 100 I ' 
(realizat în 1956), 
dacă la proba clasică 
mixte procentajul lui Maria Biro de 
420 p.d. obținut anul acesta, consti
tuie cea mai bună performanță națio
nală sau dacă rezultatul de 905 po
pice doborîte al lui îvan Victor (de 
acum doi ani) din 200 bile mixte est» 
record republican.

Poate ar mai fi și alte rezultate re
marcabile (popicarii noștri și-au do
vedit în nenumărate rînduri valoarea, 
realizînd scoruri ridicate) dar ele nu 
vin singure la ușa federației. Consi
derăm deci că a venit timpul ca forul 
de specialitate să treacă de urgență 
la întocmirea unei evidențe exacte a- 
supra celor mai bune performanțe ob
ținute de sportivii noștri Ia diversele 
probe. Credem că este de asemenea 
foarte necesar să se dea chiar o de
cizie în privința omologării de recor
duri republicane, bineînțeles luîndii-sc 
ca bază probele clasice mondiale: 100 
bile mixte femei, 200 bile mixte băr
bați și 100 și 200 bile mixte echipe fe
minine și respectiv masculine. Alcă
tuirea unei evidențe clare va constitui 
și o oglindă vie a activității depuse 
de federația de popice.

TR. IOANIȚESCU

bile singuratice 
a fost întrecut; 

i de 100 bile

St. lancovici trece „in zbor" peste unul din obstacolele traseului de 
motocros (trial).

(Foto GH. ȘTEFANESCU)

„CUPA PRIMĂVERII" 
LA VOLEI ȘCOLAR

Timp de trei zile, sălile de sport ale 
școlilor medii „Ni colac Băleescu” și 
„Gh. gineai’* din Capitală au găzduit 
întrecerile de volei din cadrul competi
ției intitulata „Cupa Primăverii”, orga- 
niz tă de secția de învățământ a Capi
talei, în colaborare cu UCFS oraș Bucu
rești și rezervată celor mai bune echipe 
școlărești. Competiția s-a dovedit a fi 
binevenită, constituind o verificare a 
stadiului de pregătire a elevilor și ele
velor care vor reprezenta Capitala, în 
apropiatele finale ale campionatului re
publican școlar de volei. La fete, com
petiția a fost cîștigată de echipa școlii 
medii Nr. 35 (liceul sportiv), iar Ia 
băieți, de cea a școlii medii „N. Băices- 
cu“. o pregătire foarte bună au avut-o 
și echipele școlilor medii ..Gh. Ștocai**.  
„Gh. Lrzăr»’, „Aurei Vlalcu” și „Mihail 
Eminercu”.

N. Bahmuțeanu — corespondent

ÎNTRECERI CICLISTE „ 
CU CARACTER POPULAR

ta te. disc, suliță (bărbați și femei) și 
ciocan.

CROSUL PRIMĂVERII

pePe linia popularizării sportului cu . 
dale, comisia orășenească de ciclism 
București organizează mîine dimineață 
întreceri cu caracter popular deschise 
tuturor posesorilor de biciclete

Alergările se vor desfășura pe șoseaua 
Tîrgoviste. Adunarea concurențelor la 
ora 9, In Băneasa (punctul de control)

REUNIUNE PUGILISTICA LA
UZINELE „23 AUGUST"

O nouă reuniune de b»ox — care pro
mite a furniza meciuri de calitate — se 
va desfășura luni seara. Din cele 12 par
tide se desprind meciurile Andrei Ol- 
teanu — Oct. Eremia, I. Demeter — Ion 
Maniu, M. Ghencea — Tom a “ 
Gh. Octavian — D. Iamandi, 
stantin — Niță Nicolae.

‘Reuniunea începe la ora 18 . 
loc în incinta sălii de festivități a uzi- 
neloi „23 August” (La capul tramvaiului 
23).

In Împrejurimii» ptadionului Tinere
tului vor avea loc rhîine. da Ia ora 11. 
întreceri de cros cu car.-.eter de verifi
care și de selecție in vederea apropia
telor campionate republicane, de r. II 
aprilie. Se vor desfășura curse pe: o» m 
(junioare), 1.209 rti (senioare), 2.509 m 
(juniori) și 6.000 m (seniori).

DINAMO BUCUREȘTI
LA LUPTE

C.C.A?

Constantin, 
Petre Con-

și va avea

PRIMUL CONCURS ATLFT’' 
IN AER LIBER

Cr misia de atletism a orașului Bucu
rești organizează mîine dimineață, de 
la ora 9,20, primul concurs în aer liber 
din acest an. Concursul este deschis 
specialiștilor în probele de niruncări. Se 
vor desfășura următoarele probe: greu-

în Capitala
AZI

NATAJIE. Baz4nwl acoperit Floreas- 
c», de ta ora 1» : București—Cluj (meci 
în re reprezentativele școlare) și con- 
c>.ui de verificare a lotului repu
blican. Ora 20,30 : jocuri de polo în 
ca i: ui Cupei Dinamo.

volei. Sala Giulețti, ora II : 
C.T.F.T.—T.C.H. (mase., cat. A).

SCRIMA. Sala Floreasca I șl II : 
Criteriul Mondial pentru tineret.

MIINE
ATLETISM. Stadionul Tineretului, 

ora 9,30 : Concurs pentru aruncători 
în cadrull Cupei Federației Române de 
Atletism. Ora 11 : Crosul Primăverii.

BASCHET. Sala Dinamo, ora 18.30 : 
Dinamo—Olimpia M.I.C. Ora 20: P.T.T. 
—M.I.G. (Cupa Federației).

FOTBAL. Stadionul Dinamo. ora 
14 : Dinamo Obor—C.S.U. Buc. Ora 16: 
Ti‘an ,.23 August“—Progresul Buc. 
(Cupa R.P.R.).

HANDBAL. Stadion Glule^W, ora 11: 
C.F.R. București — Mureșul Periam 
(mase. cat. B); teren Progresul F. B. 
ora 11.30): Olimpia M.I.C. Buc. — 

ILEFGR Tg. Mureș (fem. cat. A); Sta
dionul Tineretului, teren I, ora 15,30 : 
C.S.U. Buc.—Steagul Roșu Buc. (fem.

cat. A); ora 164® : C.S.U. Buc.—Măta
sea Roșie Cisnădie (mase, cat. A).

pe col ta, ora 10,30: Voința Buc.—Dina
mo B. Mare (mase. cat. B).

SCRIMA. Sala Floreasca I și M : 
Criteriul Mondial pentru tineret.LUPTE. Sala Lâc. Spiru Harei (str. 

Italiană) de la ora 10 : meciuri în ca
drul campionatului R.P.R. pe echipe 
(Gospodării, Vulcan, Dinamo S. M., 
Gloria C. F. R. Cântarul la ora 7, sala 
Gospodării — str. Ion VJdu).

NATAȚIE. Bazinul acoperit Flo
reasca de ia ora i«: ziua a 2-a a în- 
tîlnirii școlare București—Cluj și a
concursului de verificare a lotului
republican. Ora 19: ultima etapă a 
Cupei Dinamo la polo.

RUGBI. Teren Dinamo, ora 10: Di
namo București — Știința Iași {cat. A). 
Teren C.C.A. ora 10,30 : C.C.A.—Pro
gresul București (cat. A). Stadionul 
Tineretului teren IV ora 16,15 : Știința 
I.M.F.—Geotehnicâ I.S.P. (cat. A). St. 
Tineretului teren II, ora 9,15 : Vulcan 
Buc.—Dinamo Miliție (cat. B). Orali: 
C.S.U. Buc. II (Arhitectura)—Aurora 
Orașul Stalin (cat. B.). Stadionul Ti
neretului teren III ora 16,15 : S.P.C 
București—C.S.U. Buc. I (Agronomie). 
Teren Gloria ora 10 ; Gloria Buc.— 
Minerul Buc. (cat. B).

VOLEI. Saia Dinamo, de la ora 9: 
C.P.B. — Progresul Tîrgoviște (fem.) 
C.S.U. Buc.—Voința Or. Stalin (fem.),

Dinamo (mase. cat. A). sala

în Țară
MIINE

handbal. Jî-mbolia: Recolta—C.C.A. 
Ploești : Petrolul—Știința Iași. Sibiu : 
Voința — Chimia Făgăraș. Timișoara: 
TehnometaV—Știința, Orașul Stalin : 
Dinamo—Metalul Reșița (jocuri în ca
drul campionatului masculin cat. A). 
Si'biu : FI. roșie—Energia II Ploești. 
Timișoara: știința—Măgura Cod-lei. O- 
rașul Stalân: Progresul—Metalul Re
șița. Sighișoara : Gloria—Record Mediaș 
(jocuri în cadrul camp. fem. cat. A). 
Reșița; Olimpia—-Dinamo Buc. Odor- 
h«d: Stăruința—Aripile Bacău. Arad:
I.C.A.—Știința Galați. Constanța : C.S. 
Marina—Balanța Sibiu. Sighișoara : 
Voința—Dinamo Tg. Mureș (jocuri în 
cadrul camp, masculin cat. B).

LUPTE. Campionatul R.P.R. pe echi
pe. Sinaia : Dinamo Buc., C.C.A., Car- 
pați. Chimistul; Cluj: Voința, Metalul, 
Feroviarul, Constructorul. Hunedoara : 
U.T.A., Steagul Roșu, Unirea, Corvi- 
nul.

FOTBAL. 16-imile Cupei R.P.R. Me
diaș: Tractorul Orașul Stalin—Ind. Sâr
mei C. Turzii. Bacău: C.F.R. Iași— 
Dinamo Pîriad. Brăila: Farul Constan
ța—Dinamo Buc. Satu Marc: Stăruința 
Salonta—C.S. Oradea. Arad: Metalul 
Reșița — Știința Timișoara. Galați : 
Dinamo Brăila—PetroQul Ploești. Ora
dea : Energia Satu Mare—Dinam-o Cluj. 
Focșani: Dinamo Bacău—R°pid Bucu
rești. Craiova: C.F.R. T. Severin—Jiul 
Petroșani. Sibiu: Ccrvinul Hunedoara— 
Steagul Roșu Or. Stalin. Cluj: Gloria 
Bistrița—C.S. Tg. Mure?. Simeria: U. 
V. Arad — Progresul Sibiu. Ploeștâ : 
Flacăra Moreni—C.C.A.

RUGBI. Cat. A : Știința Timișoara— 
C.F.R. Gr. Roșie. C.S.A. Ploești— 
P.T.T. Buc. Cat. B seria I : Petrolul 
Pitești—Petrol Chimie Buc. Seria a 
H-a : c.F.R. Buzău—F.B. Galați, Pe
trolul Ploești—Const r. II Bîrlad. Știin
ța Galați—Unirea T.U.G. Brăila, La
minorul Roman — Aeronautica Buc., 
Zimbrul Tecuci — S.N.M. Constanța. 
SeTia a TII-a : Dinamo S-atu Mare— 
C.F.R. Timișoara. Știinta Cluj — Pro
gresul I.M.S. Sibiu, Știința I. M. Pe
troșani—Minerul Lupeni, Corvinul Hu
nedoara—Utilajul Petroșani, Chimica 
Tîmăveni — C.F.R. Cluj.

VOLEI. Arad : Amefa—Victoria Buc. 
(mase. cat. A). Craiova : c.F.R.—C.C.A. 
(mase. cat. A). Orașul Stalin: Tracto
rul—Știința Cluj (mase. cat. A). Si
biu : Voința—M.I.G. Buc. (fem.), Cluj: 
Someșul—C.F.R. Buc. (fem.). Timi
șoara : Știința—Stejarul R. Vâlcea 
(mase. cat. B). Tg. Mureș : Dinamo— 
Casa Ofițerilor Timișoara (mase. oat. B).

Tradiționalul derbi al campionatului de 
lupte pe echipe se desfășoară mîine în 
pitoreasca localitate de pc valea Pr ho
vel. Sinaia. Este inutil să facem pro
nosticuri în ace?sîă privință, deo rece 
întâlnirea dintre aceste două formații a 
prilejuit totdeauna meciuri interer&.n*e.  
La București reuniunea organiz^Jă de 
colectivul Gospodării, reține atenli-'. prin 
duelul dintre formația gazdă si noua 
promovată Vulcan. In rest. întâlniri con
form pro gram ului publicat La rubrica 
„Unde mergem ?“

Biroul federației de lunte a hotărît ur
mătoarele sancțiuni: O. Klutseh (Corvi
nul) susnendat pe două etape pentru in
sulta arbitrului. A. Tampa (St. Roșu) șt 
P. K6vago (U.T.A.) avertisment nentru 
atitudini nesportive, antrenorul V. *V»tt  
(Feroviarul) cu ridicarea fron
tului de a însoți tirr.D de două etane 
formația, antrenorul 
■’rertl'sment pentru 
toase.

Tlic Gh. rvuican) a- 
msnifesiiări 7<romo-

VIZA ANUALA A CARNETELOR 
LA FOTBAL

Vîza anualii a carnetelor jucătorilor 
ne fctbal ae va face de lx 2 luni**  la 
2 auyust '953, după un proeram care 
va fi anunțat ulterior, in returul cam- 
nionatelor 1357—sa carnetele jucători
lor sînt valabRe cu viza pe anul 1SS7.

„CUPA FEDERAȚIEI" LA BASCHET

O serie dintre cei mai buni baocbet- 
baliștl bucuresteni vor putea fi urenă- 
rtți în turneul dotat cu „Cuția Fede
rației" crre începe mîine In ra'a Di
namo. Partlclnă eehlneâe Dinarno, 
P.T.T.. M.IG. șl Olitoo’A M.I.C. Eta
pa a doua a competiției are foc 
miercuri.

★
Campionatul de baschet .al. I.C.F.-ului, 

care s-a bucurat de un mare succes, 
s-a încheiat cu următoarele r~ru1tote 
aile finalelor : feminin — anul TT — 
anul TV 40-39 ! (16-19; S2-A2: 37-J7):
masculin — anul UI — anul TV S5-4O 
' 27-211.

LOCAȚIUNI DE BILETE
Biletele pentru cuplajul de fotbal 

de mîine de pe stadionul Dinamo se 
găsesc de vînzarc la casele sta-dio- 
ntlltii Dinamo, Agenția Pronosport 
(cal. Victoriei 9), casele stadionului 
Progresul (str. Dr. Staicovici).



HERCULII CHINEI HOI SE AFIRMĂ...
Halterele își au în China o stră

veche istorie. Din totdeauna puterea 
era admirată și apreciată pe aceste 
meleaguri și în zilele noastre la toate 
serbările populare nu lipsesc exerci
țiile de forță, ridicările de greutăți.

Dar, în forma sa modernă, atletica 
grea a început să capete popularitate 
doar după instaurarea orînduirii 
populare în anul 1949. Primul concurs 
de haltere desfășurat după regulile 
internaționale a avut loc în 1953. Și 
cu toate că numărul participanților a 
fost mic, iar rezultatele nu s-au ri
dicat la o valoare prea înaltă, eveni
mentul are importanță pentru că... 
începutul fusese făcut Cu doi ani mai 
tîrziu la Pekin au loc întrecerile de 
control ale halterofililor la care iau 
parte aproape 60 de sportivi concurînd 
în toate cele 7 categorii. La aceste 
întreceri în 6 categorii (în afară de 
cea grea) au fost stabilite noi recor
duri ale țării. Cu acest prilej au 
ieșit în evidență sportivi ca Cen 
Tzin-kai, Huan Cean-hui și biu lun-fu.

Un eveniment de seamă în viața 
halterofililor chinezi l-a constituit vizita

Trăgătorii sovietici 

se pregătesc pentru 
campionatele mondiale

MOSCOVA 4 (Agerpres). —
Sportivii Sovietici se pregătesc in

tens în vederea Campionatului mon
dial de tir care se va desfășura în 
luna august la Moscova. In cadrul 
unui concurs desfășurat zilele trecute 
la Lvov, țintașii sovietici au stabilit 
6 noi recorduri ale țării și au întrecut 
recordurile mondiale în probele de ar- 
mă militară și pistol viteză. Mihail 
Itkis a stabilit în proba de armă mi
litară un nou record al U.R.S.S. cu 
performanța de 1151 puncte care în
trece cu 12 puncte recordul mondial. 
La proba de pistol viteză Mahmud 
Umarov a realizat 591 puncte, depă
șind cu un punct recordul țării și cu 
trei puncte recordul mondial.

/ Ați auzit desigur de excelenții 
J săritori pe schiuri din R.D. Ger- 
S mană. Numele lui Helmuth Reck- 
J nagel este cunoscut în întreaga 
\ lume. Succesele obținute în marile 

F competiții internaționale l.au con- 
sacrat definitiv,. Recent, la Obers-

V dorf, stațiune de iarnă în R.F. Ger-
\ mană, Helmuth 
C Recknagel a obți- 
1 (lut o performanță 
v excepțională, reu- 
/ șind o săritură de
ț 135 m„ cu numai
✓ 4 m. mai puțin decît cea mai bună
\ săritură realizată vreodată în lume.
/ Helmuth Reckknagel s-a clasat
J astfel pe primul loc, înaintea re-

C numiților săritori nordici (printre
S care și campionul mondial, fin-
C landezul Juhani Hărkinen) și a
1 fost chemat primul
/ diurnul
\ ce s.a
C Cînd 
$ diurnul
C loc să cînte — cum era normal —
J imnul de stat al R. D. Germane, a .
\ intonat imnul R.F. Germane care j . . •1„ Pro‘,aDil
✓ nu este altul decît vechiul „Deutsch- \-Biues . Este o
V land. Deutschland iiber al!es“. /primind de obicei
/ întreaga delegație a R.D. Germa- ^pentru muzica de

Ine a protestat pe loc împotriva a- /americani.
cestei provocări, dar din ordinul jfaimosul boxer Ray Sugar Robinson, 
organizatorilor fanfara nu a între- /care marți a reușit excepționala 
rupt imnul... In semn ostentativ, ^performanță de a recuceri titlul 
delegația R.D. Germane a părăsit N mondial la mijlocie în fața lui Car- 
locul unde se desfășura festivita. jmen Basilio, este un foarte apreciat 
tea de premiere, iar Helmuth Reck- \interpret de „blues". Intr-a Jevăr. 
nagel a coborît de pe podium și a /popularitatea Iui Sugar se datorează 
refurnat trofeul care i se dăruise. \în bună parte și calităților sale de 
Fiind întrebat de ce s-a cîntat im-Cacfor de music-hall și cîntăreț de 
nul R. F. Germane, dirijorul fan- \țazz. Cu ani în urmă, actualul cam- 
farei a răspuns laconic dar semni- (pion a înregistrat pe discuri o foarte 
ficafiv: „așa au fost dispozițiile!" Ireușită melodie în care textul po- 

Faptele sînt clare. La Obersdorf kvesțește despre memorabi’ul sau meci 
guvernanții de la Bonn au pus la Zeu Jack La Motta. O voce bine tim- 
cale o nouă provocare la adresa Xbratâ și mai ales un solo de trom- 
sportivilor din Germania democra. y e-J ir’-sn‘rat (Ray Supăr știe

c a - . . . - J sa cînte îa nvn multe instrumente) facta. Ea insa a dat greș, pentru ca ace„ (tjsc o {nregistrare ex<rctn
sportivii din R. D. Germană aflați rei!șjfg
acolo au știut să riposteze prompt. Se spunea. ca umor, că Ray Șu- 
Provocarea înscenată de organiza - țgar pregătește meciurile cîntînd

po
iată

să urce pe 
buni. Dar

se afla pe

celor mai
întîmplat:
Recknagel 
învingătorilor, fanfara, 

po- 
în

în Uniunea Sovietică. Cu acest prilej 
sportivii chinezi au susținut antrena
mente în comun cu cei mai iscusiți 
maeștri din U.R.S.S., și-au însușit ele
mentele de tehnică, au învățat meto
dele cele mai bune de antrenament. 
In timpul șederii în U.R.S.S. Cen 
Tzin-kai și-a îmbunătățit rezultatul la 
aruncat de la 95 la 120 kg.

După întoarcerea în patrie, haltero
filii chinezi au început să obțină suc
cese și mai mari. In 1956, excepțio
nalul Cen Tzin-kai, concurînd în limi
tele categoriei cele mai ușoare, a reu
șit să arunce 133 kg., stabilind pri
mul record mondial din întreaga is
torie a atleticii grele din China. Și 
ceilalți sportivi fruntași în această dis
ciplină și-au îmbunătățit rezultatele. 
La categoria semiușoară recordul a 
atins 315 kg., la ușoară 382,5 kg., la 
mijlocie 415 kg. cifre care se situează 
în rîndul performanțelor de valoare 
internațională. La cea de a IlI-a edi
ție a Jocurilor Sportive Prietenești de 
la Moscova Cen Tzin-kai a ocupat 
primid loc la categoria cea mai ușoară, 
stabilind cu 139,5 kg. un nou record 
mondial la aruncat. La aceste între
ceri toți cei 7 halterofili chinezi s-au 
clasat printre premiați

Și mai strălucitoare a fost evoluția 
halterofililor chinezi la recentul 
concurs internațional de la Moscova. 
Reprezentanții R. P. Chineze s-au cla
sat pe primele locuri în 2 categorii și 
pe locul 2 într-o categorie.

Toate aceste succese precum și spri
jinul de care se bucură halterele an 
făcut ca sportul celor puternici să 
cunoască o mare popularitate în rîn 
durile tineretului. Creșterea măiestriei 
tineretului s-a vădit la recentele în
treceri de la Șanhai în care consacrații 
au primit o replică viguroasă din 
partea tinerilor concurenți. Trebuie să 
remarcăm că studentul Ceao Tzin-kui 
în vîrstă de 20 ani l-a învins pe ja
ponezul Onuma (premiat al Jocurilor 
Olimpice de la Melbourne) cu prilejul 
întrecerilor amicale dintre sportivii 
celor două țări.

Succesele halterofililor chinezi și 
dezvoltarea tot mai mare pe care o 
cunoaște acest sport sînt o garanție 
că în viitorul apropiat maeștrii atle
ticii grele din marea țară asiatică vor 
juca un .rol hotărîtor în arena în
trecerilor internaționale.

CHITA

aminte „Deutschland, iiber 
este mai agreat decît imnul 

Germane.

tori a fost primită cu multă indig
nare și revoltă de toți sportivii 
cinstiți prezenți la Obersdorf. S-a 
crezut poate că imnul de tristă a- 
ducere 
alles"
național ai R.D. Germane. Gu
vernanții de la Bonn și umilii lor 

servitori „funcțio
nari sportivi" s-au 
înșelat. Acest imn 
amintește oricui o- 
rorile imperialismu
lui și fascismu

lui german care a adus atîtea 
suferințe întregii omeniri.

Provocări, uneltiri, diversiuni și 
calomnii, irită cu ce se ocupă con
ducătorii sportului vest-german. Ei 
uită însă un singur lucru : orice în
cercare de acest fel este sortită 
dinainte insuccesului datorită vigi. 
lenței sportivilor cinstiți din am
bele Germanii.

Ray Sugar nu mai cîntă „blues"

ce înseamnă 
melodie lentă, 

tristețe,

un 
ex- 

tipică 
jazz a negrilor 

Dar poate nu știți că

Un moment de mare importanță in istoria halterelor din R.P. Chineză : 
Cen Tzis-kai stabilește primul record mondial 133 Kg. la aruncat. Acum re
cordul „cintăresie" 139£ Kg. dar aparține aceluiași atlet.

(foto S1NHUA)

/zCupa Campionilor Europeni 7 Ia Lascket în cifre și comentarii
Așa dar „Cupa Campionilor Euro

peni" la baschet este o realitate.
Ne facem o datorie și sperăm că 

vom servi documentării ettitorilor 
noștri prezeutîndu-le tabloul C.C.E. 
la baschet. După cum se vede echi
pele participante au lost împărțite 
în patru grupe, după criteriul geo
grafic :

GRUPA I își conturează de. pe 
acum învingătoarea : echipa Casa O- 
fițerilor din Riga. Aceasta nu poate 
pierde — în mod normal — în fața 
reprezentantei Poloniei — Legia Var
șovia — care va reface acasă handi
capul de două puncte cu care s-a 
întors din partida-tur — cu Panter- 
rit — disputată la Helsinki.

GRUPA A Il-a se anunță extrem 
de disputată. Aici se întîlnesc trei 
puternice echipe: Slovan Orbiș Pra- 
ga (care nu poate avea un adversar 
serios în Jonction Geneva), Honved 
Budapesta și Simenthal Milano, ca
lificate de pe acum. De altfel pen
tru a asigura ajungerea în semifinală 
a celei mai bune dintre ele, aceste 
trei echipe au căzut de acord să sus
țină un turneu între ele la Milano, 
la sfirșitul acestei luni. Prima cla
sată în acest turneu va merge mai 
departe.

GRUPA A Iîl-a prezintă o situa
ție interesantă. Akademik Sofia — 
care și-a asigurat o diferență con
fortabilă în primul meci cu Jeunesse 
Alep — mai are de trecut de învin
gătorul dintre Moda Spor Istanbul și 
Olimpia Lubliana. De notat că e- 
chipa campioană a Turciei a fost 
desemnată cu trei zile înaintea dis
putării primului joc din G.C.E. Din 
partea superioară a seriei noi con
siderăm ca cea mai tare pe repre
zentanta Bulgariei. In formația ei 
apar patru dintre oamenii de bază 
ai naționalei: Radev (al doilea pi
vot al reprezentativei), frații Panov 
și Semov. In partea de jos a seriei 
victoria poate surîde reprezentantei 
țării noastre, C.C.A., eu două con
diții : să nu ne facă vreo neplăcută 
surpriză în meciul-retur de dumini
ca viitoare cu Panelinios și să își 
asigure un avantaj cît mai mare 
în partida-tur (20 aprilie) de la 
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parte totuși, exprimînd felul relaxat 
în care marele boxer negru își exe
cută antrenamentele. Probabil însă că 
pentru revanșa cu Basilio, Robinson 
a redus orele de trompetă în favoa
rea celor de pe ring...

Interesant este mai ales faptul că 
Ray Sugar anunțase oficial că în 
caz că nu va reuși să recîștîge titlul, 
el părăsește boxul, dedieîndu-se ex
clusiv scenelor de music-hall- Ama
torii de jazz au de ce regreta acum!...

Vedetele ecranului ți... boxul
F.ste, dacă vreți, o curiozitate, dar 

din totdeauna vedetele ecranului au 
manifestat o adevărată slăbiciune 
pentru „sportul cu mănuși”. Mai ales 
în Franța, unde boxul este un snort 
cu o foarte veche tradiție, actorii și 
actrițele care se bucură de cea mai 
largă popularitate se găsesc cu regu
laritate in jurul ringurilor de la , Pa
lais des Sports” sau .Vel d’Hiv”, 
unde se desfășoară marile campio

București cu Macabi Tel Aoiv. Dacă 
va realiza aceste două obligații G.C.A. 
se poate îndrepta apoi „cu toate 
pînzele sus“ spre... Akademik Sofia.

GRUPA A IV-a are — ca și 
prima grupă — un favorit aproape 
sigur: Villeurbanne Lyon, avanta
jată mult de componența seriei în 
care nu înlîlnim formații de prea 
ridicată valoare.

Meciurile din grupe trebuie să se 
tempne pînă la 15 mai dar se pare 
că comisia de organizare a Cupei 
va prelungi acest termen avînd în 
vedere faptul că în unele grupe echi
pele sînt în urmă cu jocurile. In 
semit nale, cîștigătoarea seriei 1 va 
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nate pugilistice. Desigur că acest 
interesant „fenomen” a stat Ia baza 
ideii pe care un reporter parizian a 
avut-o nu demult și anume de a 
solicita celor mai cunoscute actrițe 
franceze de cinema părerea lor des
pre... box. Și iată ce au răspuns:

MICHELLE 'MORGAN: „Pentru 
mine, pugilismul este o artă și, ca 
atare, cred că obligă la o perfecțiu
ne absolută. Gust și admir o întîlnire 
plină de inteligență Și de virtuozi
tate, dar detest partidele dezordonate, 
în care nu predomină decît forța 
pură. Iubesc boxul pentru frumuse
țea sa și nu pentru violența sa".

MADELEINE SOLOGNE: „De ce 
iubesc boxul? Pentru că e un sport 
frumos și spectaculos. Pentru că este 
un minunat exemplu de ambiție și 
stăpînire de sine. Pentru că acolo, 
pe ring, doâ oameni de aceeași putere 
se înfruntă cu dîrzenie, fără a utiliza 
altceva decît restrsele lor fizice Ș’ 
inteligența. Pentru că este un sport

Lotul de ciclism al R.P.R. 
pentru „Cursa Păcii” 

a plecat în L D. Germană
Ieri dimineață a părăsit Capitala 

pe calea aerului — îndreptîndu-se 
spre , Berlin — lotul nostru de ci
clism care se pregătește pentru 
„Cursa Păcii". După cum se știe, 
sportivii rorruni își vor continua an
trenamentele în cursul lunii aprilie 
pe șoselele din R.D. Germană, urmînd 
să participe la cîteva concursuri de 
fond precum și alergări pe circuit.

Lotul care a făcut deplasarea în 
R.D.G. este compus din: Aurel Șela- 
ru, Gh. Șerban, C. Dumitrescu, I. Va- 
sile, C. Tudose, N. Vasilescu, D. 
Munteanu, G. Moiceanu, V. Dobrescu, 
C. Moiceanu, I. Braharu, L. Zanoni, 
G. Calcișcă și Ariton Simion. (Antre
nor M. Niculescu).

Trei din componenții lotului republi
can, dinamoviștii G. Moiceanu, N. 
Vasilescu și D. Munteanu fac o es
cală la Budapesta pentru a participa 
în cadrul echipei Dinamo București, 
invitată de clubul Dozsa, la competi
ția internațională din 6 aprilie. După 
concurs, cei trei cicliști își vor con
tinua drumul spre Leipzig, centrul 
de pregătire în comun a cicliștilor 
din R.D.G. și R.P.R.

întîlni pe cîștigătoarea seriei 11 iar, 
aceea a seriei III pe a seriei IV. Se
mifinalele au loc tot după sistemul 
tur-retur. In privința finalei urmează 
ca F.I.B.A. să stabilească ulterior 
dacă va avea loc într-un oraș neu
tru sau se va desfășura tot sistem 
tur-retur în orașele-gazdă ale fina- 
listelor.

In orice caz de acum înainte (a— 
vînd în vedere că intrăm în turrrilb 
finale) partidele devin tot mai in
teresante, mai ales pentru țările re
prezentate mai departe în competi
ție. Și — spre bucuria noastră -— 
și noi facem parte din această ca
tegorie... EFTIMIE IONESCU 

rapid, care cere reflexe excepționale";
MARTINE CAROL: „Boxul? II 

ador! De ce? Pentru caracterul său 
dramatic, patetic aș putea spune. Să 
nu care cumva să mă contraziceți 
cînd fac „galerie" vreunui boxer fa-: 
vorit, fiindcă aș fi în stare de orice. 
Vecinii mei de stal la marile cam
pionate cred că s-au convins pînă 
acum”.

SOPHIE DESMARETS: „Consider 
boxul o școală a curajului, a bărbâ-l 
{iei. Cînd sună gangul, intru atît de 
mult în atmosferă, particip atît de 
mult Ta eforturile boxerului preferat, 
îneît de multe ori s-a întîmplat (nu 
zîmbiți, vă rog!) să plîng pentru 
soarta boxerului învins".

LOUISE CARLETTI: „Dacă iubesc 
boxul? Mai încape vorbă! Nu numai 
atît dar dacă veți avea curiozitatea 
mă veți putea întîlni și la galele mai 
puțin importante. Am un singur re
gret: acela de a nu-i ti cunoscut pe 
Georges Carpentier, Al. Brown și 
Marcel1 Cerdan...".



Criteriul 
a debutat

mondial de scrimă (ediția a IX-a) 
printr-un splendid spectacol sportiv

(Urmare 'din pag. 1) 
rapiditatea acțiunilor lor, încheiate 
totdeauna cu un vîrf de o precizie dem
nă de invidiat chiar și de către tră
gătorii de... tir.

Osipov și Schmidt au pierdut 
startul

„Piatra de încercare" a probei au 
fost sferturile de finală. S-au prezen
tat pe planșă 28 de concurenți, obțintnd 
calificarea în semifinale numai 12. 
Restul și-au luat cu tristețe „rămas 
bun" de la această întrecere deosebit 
de valoroasă și de dificilă, presărată 
de surprize plăcute și neplăcute.

Dacă Sorin Poenaru ne-a infirmat 
așteptările, pierzînd posibilitatea ca
lificării la ultima tușă a asaltului 
cu La jos Kamuti, în schimb, Tănase 
Mureșanu, în seria sa, a provocat sen
zație trecind din victorie în victorie 
pesta Jean Pierre Cavin (Elveția), 
Luigi Galli (Italia), Piotr Wycisk 
(Polonia), Gamil Kaliouby (Republica 
Arabă linită) și Schmidt (R.F.G.). 
iar în ultimul asalt, cu calificarea în 
„buzunar", a pierdut cu 3—5 la france
zul Pzl'aton. In a treia serie Atilla 
Csipler ne-a oferit de la asalt la asalt 
satisfacții și deziluzii. Una „caldă", 
alta „rece" l-au determinat să ajun
gă într-un baraj în trei pentru un 
loc. Aici însă s-a „răzbunat" și pe 
neatenția din asaltul cu Cerottini 
(Elveția) în care conducea cu 4—3 
și a oi rdut cu 5—4 și pe inconstanța 
care l-a caracterizat în această eta
pă. In baraj, Csipler a fost cel ade
vărat. Insistent, dîrz, precis în ata
curile directe și prompt în riposte a 
cîștigal cu 5—0 la Cerottini și cu 
5-C la Didier (Luxemburg).

Favoritul Osipov este șt „victima" 
rigidității sale și lipsei sale de în
credere, drr și marele defavorizat al 
unei serii deosebit de grele. Cu patru 
victorii, cîte erau mai mult decît su
ficiente calificării în celelalte serii, 
Osipov, Jean Magnan (Franța) și 
Achkar au fost nevoiți să intre în 
baraj din care au ieșit învingători 
Mcgiian și Achkar.
Trei din finalișiii de anul trecut 

au capotat.-
Atunci cînd conduci cu 4—0 sînt 

puține șanse să mai pierzi. Totuși, 
iari s-a întîmplat un asemenea caz. 
Ercul : Atilla Csipler — spre regre
tul nostru. Dar asaltul buclucaș a 
avut o însemnătate cu totul deosebi 
tă. Prin vict' ria obținută, Pellaton 
și-a asigurat intrarea în finală, iar 
învinsul, Csipler, a părăsit o întrecere 
în care nu a dat în general randa
mentul de care era capabil. Cauza: 
complicația acțiunilor sale, ușurința 
cu care se repede de cele mai multe 
ori, încercînd să obțină victorii rapi
de și mai ales spectaculoase. In se
ria lui, Jeno Kamuti, deși învins sur
prinzător de aceeași mare revelație 
a acestei ediții, Achkar s-a distanțat 
totuși ca valoare de restul adversarilor, 
cucerind pentru finală creditul tutu-

Primul campion
Un iinăr mic de stat, poate cel mat-r 

scund dintre participanții acestei pro- I 
be este totuși, marele învingător al * 
floretei băieți în a IX-a edific a Cri- ț 
teriului mondial. Este Jean Linie care . 
participă pentru ultima oară la această 
competiție rezervată tinerilor plnă ta 
virsta de 21 de ani. Victoria înregis
trată de micul luxemburghez încunu
nează cariera lungă, nefiresc de lun
gă, pentru virsta lui, pe planșele de 
scrimă. Jean Link a început să ia lec
ții de scrimă la 11 ani, cu nouă ani 
in urmă de la profesorul belgian Con
lon. Muncitor, perseverent, cu o re
marcabilă intuiție pe planșe în timpul 
asalturilor. Link este din 1955 cam
pionul de seniori al Luxemburgului, 
iar cea mai bună performanță din 
Criteriu a fost cea înregistrată in 1955. 
la ediția de Ia Luxemburg: locul V.

Jean Link, fericit pentru succesul 
său este acum in mare dubiu. Nu știe 
dacă poate să rămînă și duminică 
pentru a participa și la proba de spa
dă, sau trebuie să plece cu prima o- 
cazie spre Lausanne unde urmează A- 
cademia Comercială și undp luni îl 
așteaptă orele de curs. Dacă tatăl său. 
Prosper Link, președintele federației 
de scrimă a Luxemburgului, ar fi fost 
prezent la București, poate inotngăto- 
rul avea răspunsul încă de aseară.

| Materialele privind Criteriul mon
dial de scrimă au fost redactate de: 

i ELENA’ MATEESCU si RENATO 
/ ILIESCU. 

ror. In cealaltă serie, Mureșanu a 
reușit cel mai bun rezultat, înregis- 
trînd patru victorii (Magnan 5—3, 
Kaliouby 5—4, Link 5—4, Jdanovici 
5—2) și numai o înfrîngere (3—5). 
Astfel, Tănase Mureșanu a rămas 
singurul nostru reprezentant într-o 
finală foarte grea, în care trei din 
finaliștii de anul trecut (Osipov, Csi
pler și Wojda) nu și-au găsit locui.
Jean Link a spulberat speranțele 

adevăraților favoriți
La începutul finalei nici un pronos

tic nu-1 arăta pe Jean Link cîștigă- 
tor al acestei aprige dispute, deși 
tînărul luxemburghez manifestase 
încă din tururile precedente o formă 
deosebită. Nici măcar în finală, cînd 
Link, dovedindu-sc un excelent tac
tician și un luptător de forță, reuși
se 2—3 victorii fără a suferi vreo în
frîngere, nu erau prea mulți cei care-i 
acordau șanse la cucerirea titlului. 
Neîncrederea manifestată față de 
Link era explicabilă și prin faptul că 
Tănase Mureșanu, unul dintre princi
palii săi adversari era marele răsfățat 
al numerosului public din sală. In 
lupta, pentru titlu. Link întîlnea pe 
Tănase Mureșanu și pe principalul 
favorit. Jeno Kamuti. Duelul lor a 
captivat sala, creind o atmosferă de 
mare spectacol sportiv. In timp ce 
Mureșanu și Link avansau spre titlu 
fără a suferi vreo pierdere, Kamuti 
Jeno a fost un moment „oprit" prin 
victoria la 2 înregistrată asupra sa 
de Pellaton. Ordinea asalturilor a de
terminat ca Mureșanu și Link să se 
întîlnească mai întîi între ei și apoi, 
fiecare să se găsească față-n față 
cu Jeno Kamuti. Asaltul Mureșanu- 
Link a fost strălucit. Scorul a alter
nat permanent ajungîndu-se la 4—4. 
Aici Mureșanu a comis marea lui 
greșeală din această finală, greșeală 
care l-a costat locul II, poate chiar 
titlul. In loc să-și aștepte periculosul 
adversar la paradă ripostă, așa cum 
făcuse mai înainte, a atacat în fleșă, 
dintr-o distanță greșit apreciată, a 
pasat și... Link a cîștigat cu 5—4. 
Urmează a doua înfrîngere a lui 
Mureșanu, de data aceasta din par
tea lui Kamuti cu 5—3, același Ka
muti care în continuare l-a întrecut 
pe Link cu 5—4. Astfel, Mureșanu 
a pierdut șansa Ta primul loc, iar 
Jeno Kamuti și Link au ajuns la 
egalitate de victorii, titlul fiind sta
bilit prin baraj. Respectînd parcă 
tradiția care în precedentele două 
ediții ale Criteriului i-a adus locul 
II, Kamuti în baraj parcă a fost pa
ralizat, permițîndu-i excelentului tac
tician Link să repurteze o victorie 
comodă (scor 5—1).

Clasamentul : 1. JEAN LINK-
(Luxemburg) 6 v. după baraj, 2. 
Jeno Kamuti (Ungaria) 6 v. d.b., 3. 
Tănase Mureșanu 5 v„ 4. Georges 
Pellaton (Franța) 4 v., 5. Viktor Jda
novici (U.R.S.S.) 3 v., 6. Lajos Ka
muti (Ungaria) 2 v., 7. Evghenii 
Rumin (U.R.S.S.) 2 v„ 8. Fathy 
Achkar (Rep. Arabă Unită) 0 v.

Finala a fost arbitrată cu deosebită 
competență și autoritate de Edoardo 
Mangiarotti și G. Tosti (ambii Italia).

foiidțiuni de participare 
cu prilejul turneului

Așa cum aim anunțat, cu prifejul dis- 
putăTii meciurilor din cadrul turneului 
final al campionatului mondial de fot
bal vor fi organizate trei concursuri 
de pronosticuri. Toțd cei care vor lua 
parte la aceste concursuri, adică vot 
dcțpune variante vor participa în mod 
gratuit Ia tragerea din urnă a pre
miilor suplimentare în obiecte care vor 
fi acordate la fiecare concurs, parti
ciparea La tragerea din urnă a premii
lor în obiecte se va face pe baza unor 
cupoane pe care parti cip anțiii le vor 
primi la depunerea variantelor. Fie
care participant va primi atâtea cu
poane cîte variante a depus.

Participarea la concursurile nr. 1 și 
2 se face pe buletinele Pronosport obiș
nuite barate însă cu o dungă roșie. La 
concursul nr. 3 participarea se face pe 
buletine speciale care vor fi puse din 
♦imp la dispoziția participanților. Este 
important de arătat că întrueîț unele 
meciuri din program sînt eliminatorii, 
în eaz de rejucare se consideră învân- 
gătoare echipa care s-a calificat mai 
departe după rejucare.

Cele trei concursuri sînt complet se
parate atît ca participare cît și în ceea 
ce privește fondul de premii. La fiecare 
concurs premiul I revine variantelor 
cu cele mai multe rezultate exacte, 
premiul II celor cu un rezultat mai 
puțin decît variantele care au obținut 
premhia I, etc. Aceste premii se acordă 
indiferent de numărul de rezultate 
exacte pentru care se acordă premiul 
I (12, 11, lt, etc.). La concursul nr. 3 
numărul maxim de puncte care se 
poate realiza este 5 (corespunzător nu
mărului de rubrici care trebuiesc com- 
nletatek

★
în timp ce la concursurile nr. 1 și 2 

pronosticurile se indică în același fefl 
ca la concursurile Pronosport obișnuite

De puține ori a .pasat" Tănase Mureșanu (dreapta) ca in acțiunea 
prinsă in această imagine, dar atunci cind a „pasat" a pierdut tușe pre
țioase, ca cea decisivă din asaltul cu Link. (Foto: 1. MIHAICA)

Oiga Orban înfruntă astăzi 
pe campioana mondială 
și pe clștigătoarea precedentelor „Criterii"

Joi seara, la televiziune, Olga 
Urban ue-a p.um.o pentru aslaz. o 
comportare deosebită, mai precis suc
cesul atît de mult așteptat de noi. 
In aceiași timp insa, campioana 
mondială de senioare Alexandra Za
belina ne înștiința prin intermediul
unui confrate că va face tot posibilul
pentru a reedita la București, la
Criteriul Tineretului, victoria de la 
Paris din campionatul senioarelor.

La rindul său, Ildiko Rejto, cîștigă- 
toarea precedentelor două ediții ale 
Criteriului se consideră cea mai 
îndreptățită să-și păstreze invidiatul 
troleu, iar Else Ornmerborn, Mo
nique Leroux și Cristina Boriolotti 
speră, doresc să-și întipărească nu
mele în amintirea bucureștenilor prin- 
tr-o destul de puțin așteptată vic
torie.

Pe cine să preferăm ? Obiectiv, 
greu de spus; subiectiv: am dori 
ca Olga Orban să-și respecte pro
misiunea.

Chiar și formula de desfășurare 
stabilită de directoratul tehnic cores
punde ca dificultate aspectului ge
neral al concursului. Din primul tur 
(4 serii a cîte 8 concurente) jumă
tate din numărul participantelor va 
ieși din luptă. In continuare, semi
finalele cuprind tot cîte 8 trăgătoare, 
ceea ce transformă aceste serii în două 
veritabile finale. Iată componența ce
lor 4 serii din primul tur, a căror 
desfășurare va începe la ora 8,30.

Seria 1: Alexandra Zabelina 
(U.R.S.S.), Else Ornmerborn (R.F.G.), 
Yvonne Mahatit (Danemarca), Eva 
Szabo (Ung.), dinette Rossini (Lu

la concursurile speciale Pronosport organizate 
final al campionatului mondial de fotbal

la concursul nr. 3 trebuie indicată 
ordinea în clasament a echipelor care 
se vor ‘clasa în turneul final pe pri
mele patru locuri. De asemenea, tre
buie indicată reprezentativa caTe va 
marca cel mai mic număr de goluri 
în cadrul turneului fanai. La toate ce*®  
trai concursuri se poate depune un 
număr nelimitat de variante simple, re
petate, colective. La fiecare din cele 
trei eon cursuri repartizarea fondului 
de premii se va face în feCul urmă
tor: pentru categoria I-a 25 la sută din 
fondul de premii, pentru categoria Il-a 
30 la sută din fondul de premii iar 
pentru categoria IlI-a 45 la sută dân 
fondul de premii.

In ceea ce privește premiile suplimen
tare îm obiecte acestea vor fi acordate 
prin trei trageri care vor avea Ioc Ia 8 
mai, 5 iunie și 12 iunie. Participarea U 
aceste trageri se face în așa fel încît 
cei care depun buletinele din vreme 
să poată participa la toate trei tra
gerile. Participanții care depun buleti
nele între 1 aprilie și 2 mai inclusiv 
participă la toate trei tragerile; ce*  
care depun buletinele între 5 și 30 ma« 
Inclusiv participă la tragerea din 5 iu
nie precum și la cea din 12 iunie; 
participanții care depun buletinele în
tre 1 și $ iunie vor participa numai 
la tragerea din 12 iitnâe. Pentru va
riantele depuse în perioada 1 aprige 2 
mai se vor eMbera cupoane barate cu 
o dungă roșie, pentru variantele de
puse între 5 și 30 mai se vor elibera 
cupoane barate cu o dungă albastră 
tar pentru variantele depuse între 1 și 
6 iunie se vor eHbera cupoane alb» 
(nebarate). Un participant poate obțin*  
oricîte premii în obiecte în funcție de 
variantele pe care le-a depus. Printre 
cele mai interesante premii în obiecte 
care vor fă atribuite gratuit pentru 
participanții la cele trei concursuri or

xemburg), Emilia Elia (Italia), Lydia 
Wagner (Austria), Helena Hala/ooa 

. (Cehosl.). Seria a Il-a: Olga Orban 
■'.(Romînia), ludith Agoston (Lug.), 
-Waltraut Peck (Austria), Antonela

Ragno (Italia), N. Kleijweg (Olanda), 
Florence Roussy (Franța), Matilda 
Horvath (IiigosL), Seria a Ill-a: 
Liesch Calotte (Luxemburg), Astrid 
Berndt (R.F.G.), Maria Lutzki (Ro- 
iriînia), Cristina Boriolotti (Italia), 
Valentina Prudkova (LLR.S.S.), Bri- 
giie Schocklitsch (Austria), Jitka Ne- 
radova (Cehosl.), Christiane Radtke 
(R.D.G.). Seria a IV-a: Ildiko Rejto 
(Ung.), Galina Gorohova (U.R.S.S.), 
Helga Mess (R.F.G.)., Monique Leroux 
(Franța), Valeria Lutman (Rominia), 
Vera Jeftimijades (Itigosl.), Jana Sle- 
zakova (Cehosl.). Roswctha Hess 
(R.D.G.).

Miine, probabil reeditarea duelului 
Wojciechowski — Saccaro

Pentru miine, este programată în
trecerea de spadă. In această probă 
Wojciechowski, campionul de anul tre
cut al Criteriului, îl vede favorit pe 
italianul Saccaro, dar acesta acordă 
prima șansă lui Wojciechowski. Pe 
care să-l credem ? Este posibil ca 
titlul să fie decis ca și anul trecut 
de disputa directă a acestor doi ex
cepționali trăgători, dar nu este ex
clus ca în această luptă să inter
vină Bohdan Gonsior, Gyiirgy Oszbli, 
Valentin Cernikov, Bruno Khabarov, 
Michel Jeanneau sau Louis Galfione.

ganizate cu prilejul turneului final al 
câmp io natului mondial de fotbal amin
tim un automobil „MoscvicP*,  6 mo
tociclete „Jawau de 350 cmc., 3 ceasuri 
de aur „Schaffhausen44, 20 de frigi
dere, 6 aragazuri cu trei ochiuri și bu
telie, 10 aparate de ra/dio „Opereta**,  
10 mașini de spălat rufe, 10 biciclete 
bărbătești și 4 de damă, etc.

Juniorii noștri au ohilnm un irumus sucea? 
în LuM&urn: au învins Ungaria cu 2-1 M

MONDORF 4. (Prin telefon). — 
Reprezentativa de fotbal a Romîniei 
a jucat azi, la Dudelange cu Ungaria, 
în fața căreia a obținut o victorie me
ritată cu scorul de 2—1 (0—0). Am
bele echipe au prestat un joc foarte 
frumos, tehnic, dar într un ritm lent, 
impus în prima repriză de fotbaliștii 
maghiari. Io a doua, juniorii romîni 
au jucat mai vioi ,mai iute, forțtnd 
jocul și chiar in min. 43 (se joacă 
două reprize a 40 de minute) Petru 
Emit reia cu capul o pasă de la Var
ga, după o acțiune colectivă spectacu
loasă, și înscrie primul gol. După o 
perioadă de joc egal, ungurii preiau 
inițiativa, atacă, domină și în min. 60 
egalează prin Albert, printr-un șut

In luna mai, rugbiștii romim 
vor susține numeroase partide 

internaționale
O dată cu îmbunătățirea vremii, 6e’ 

intensifică și programul internațional 
al rugbiștilor romîni. Astfel, după 
partidele cu rugbiștii iugoslavi, în 
luna mai confruntările vor deveni 
mult. mai frecvente și mai importan
te. In primul rînd este vorba da 
participanea echipei noastre repre
zentative la turneul internațional de 
la Bruxelles. Aici vom susține două 
meciuri interțări. In ziua de 1 mai, 
la Liege, rugbiștii romîni vor fnflni 
echipa SPANIEI, iar trei zile mai 
tîrziu, la Bruxelles, reprezentativa 
R. F. GERMANE.

Peste 10 zile vom primi vizita cunos
cutei echipe din Țara Galilor, SWAN
SEA, în rîndurile căreia joacă celebrii 
internaționali Clem Thomas, J. Faull 
etc. Galezii vor juca la București 
trei meciuri, la următoarele date: 
14 mai — cu Dinamo; 17 mai — cu 
C.C.A.; 20 mai — cu Geotehnica 
l.S.P. ,Mulți cititori vor fi desigur 
surprinși de a nu întilni formația 
campioană, C.F.R. Grivița Roșie intre 
viitorii adversari ai rugbiștilor galezi. 
Explicația este simplă : ceferiștii vor 
juca în aceeași perioadă in Cehoslo
vacia, după următorul program 
probabil: 10 — 12 mai — la
Praga (aici va avea loc un turneu 
la care în afară de echipa romînă 
vor mai participa două formații ceho
slovace și campioana Poloniei)) 15 
mai — la Brno și 18 mai — la 
Gotwaldov (adversare vor fi puterni
ce selecționate cehoslovace). In con
tinuare, se pare că rugbiștii feroviari 
vor evolua în Iugoslavia, întoreînd 
astfel vizita făcută de sportivii iugo
slavi în țara noastră.

De asemenea formația Gloria Bucu
rești, din categoria secundă, proiec
tează un turneu de cîteva meciuri în 
U.R.S.S. Rugbiștii romîni urme:»! 
să întîlnească echipe sovietice La 
Moscova și Voronej.

• Campionul iugoslav 
ATI FTiSM Franjo Mihalic va pie-A1LD110H ca peste cîteva zUe

in S-L'A. spre a pM- 
Ucipa La clasicul maraton de ia Bosuml

9 la cadrul unul concurs desfășuram 
recent la l'ekin atletul Ciai I-șun a sta
bilit un nou record național la sări
tura cu prăjina, obțintnd performanța do 
4.43 m.

FOTBAL
• La Strasbourg (Fran- 

ța> s-a desfășurat joi 
seara întâlnirea Interna
țională tntre o selecțio

nată' divizionară franceză și echipa 
vest-germană F. C. Karlsruhe. Victoria 
a revenit fotbaliștilor francezi cu sco
rul de 4—3
• In timpul sărbătorilor de primăvară, 

campionatul englez programează, con 
tonn tradiției, 3 etape in 4 zile (un 
greu efort pentru jucători!) Ieri s-au 
înregistrat următoarele rezultate: Blac
kpool-Preston 1—2, Bolton-Aston Vita 
4—0. Burnley-Sheffield Wednesday 
Chelsea-Nottingham 0—0. Everton-Le^l 
0—1, Manchester Unlted-Sunderlanri 2—i. 
Portsmouth-Birmingham 3—2. 
ham-West Bromwich 0—0 
BOTVINTK ABF DIN NOU 3

Toi ten-

PUNCTK
AVANS

• Partida a XH-a a 
SĂM meciului Smîslov-Botvi-
» nik, în care ultimul a

avut albele, a purtat ca 
ți cea precedentă un pronunțat caracter 
de dîrzenie. După o deschidere și un 
Joe de mijloc egal. Smîslov a Intrat în
tr-o grea criză de timp șl a permis țul 
Botvinik să declanșeze un puternic atac 
la rege. Schimbul figurilor ușoare nu 
a rezolvat poziția dificilă a negrului. 
Partida s-a înlreript la mutarea 41-a 
Cu avantaj de partea kii Botvinik. Ana
liza de accsă a arătat că negrul nu 
are șanse de apărare, motiv pentru care 
Smîslov s-a recunoscut învins fără să 
mat reia jocul.

In felul acesta la încheierea primei 
jumătăți a meciului Botvinik conduce 
eu 77.—4î/s. mențlnînd avantajul de 3 p

imparabil de la 25 m. Spre sfîrșitul 
jocului jucătorii romîni revin în atac 
șt în min. 78, o combinație Neacșu-Ni- 
culescu pune in cursă pe Matei, care 
pătrunde pe centru fi înscrie de la 5 
m. golul victoriei.

In clasamentul grupei C, trei echipe! 
se află Ia egalitate de puncte: 1. Gre
cia; 2. Olanda: 3. Romînia cu cîte 
două puncte.

Alte rezultate de vineri: la Namuf 
(în Belgia) Grecia—Turcia 0—0, în
trerupt în primele minute din cauza 
ploii; la Longwv (în Franța) Jugosla
via — Franța 2—2; la Esch (în Lu
xemburg) Itiilia — Austria 2—0.

Azi, Romînia joacă un meci decisiv 
contra Olandei la Differdange.


