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numele Federației internaționale 
scrimă, declar închisă a IX-a ediție, 

a Criteriului mondial pentru tineret’... 
s-au sfîrșit patru zile de admirabilă 
întrecere sportivă... Au rămas în urmă 
iatisfacții și regrete. Satisfacții pen
tru că spectacolul oferit de cei 150 de 
tineri plini de dragoste de viață, tor
tă, vitalitate, dornici de sinceră prie
tenie, a fost grandios: pentru că a-' 
ieste speranțe ale scrimei mondiale au 
dezvăluit unui public zi 
numeros, subtilitățile și 
sportului cu armele albe, 
zitatea asalturilor sale și 
lea de calități pretinsă unui astfel de 
sportiv. Regrete pentru că întrecerea 
s-a încheiat, pentru că satisfacțiile au 
intrat în domeniul trecutului.

Festivitatea de premiere și de în
chidere a fost simplă. Atît de simplă, 
îneît să reliefeze figurile proeminente 
ale noilor campioni — Jean Link, 
Alexandra Zabelina, Valentin Cernlkov, 
firitan Horvath — sau ale multiplelor 
Rerănțe care au răsărit, și s-au im
pus, în această competiție a! căreî 
scop — afirmarea unor noi talente și 
confirmarea celor 
Ind it.

t . distincții 
plauze nesfîrșite, 
piai buni, pe cei 
Bile ne-au oferit

existente — a fost

sportive, cupe, 
au răsplătit pe cei 
care timp db patru 

întreceri de neuitat

de zi mai 
frumusețile 
spectaciilo- 
complexita-

Numeroasele atacuri simultane au dat malt de furcă arbitrilor, dar au 
furnizat faze deosebit de spectaculoase. Foto: I. MIHAICA

6: Bogată activitate la tir, 
7: Fotbal peste hotare.
8: Criteriul mondial de 

in declarații.
— Cum se participă, la con

cursurile de pronosticuri pentru 
turneul final al campionatului mon
dial de fotbal.

Luna construcțiilor
și amenajărilor de bage sportive"

Anul acesta, ca și în alți
de baze sportive**, inițiată de ......... , ___T. ________ f
cură de un deosebit succes. Corespondenții noștri ne-au transmis în 
acest sens o serie de vești interesante, cărora le facem loc în rîn- 
durile ce urmează.

ani, „Luna construcțiilor și amenajărilor
C.C. al U.T.M., C.C.S. și U.C.F.S., se bu-

dintre favoriți a de-

OLTAN HORVATH

(III
• Lotul romîn a plecat în Bul-

ENIS DE MASA

ia romînă 
.țoșculeț, an- 
Cristoloveanu, 
Gh. Bălan.

• Jucătorii noștri participă la 
două concursuri peste hotare

In fine, unul 
cnit campion fără să fi avut emoțiil 

Zoltan Horvath, valorosul sabrer ma- 
hiar, a realizat totodată și o per- 

ormanță unică în acest Criteriu. în- 
lieind finala fără înfrîngere. Dacă 
storia primului loc nu mai conține 
limfe deosebit în afară de acest așa 
is record, în schimb lupta pentru 
ssful clasamentului a fost acerbă, 
asionînd spectatorii și furnizînd el
eva rezultate nescontate. Ne oprim 
ai întîi asupra campionului de ti- 

îeret al Franței, Claude Arabo. A 
?upat pe merit locul II, demonsfrînd 

îranțele conaționalilor săi în 
șanselor ce le păstra în a- 

est Criteriu erau în mare parte în- 
reptățîte. Arabo este un luptător 
enace, un tehnician aproape complet, 
ar păcătuiește prin exagerată ner- 
ozitate ce-i scade simțitor posibili- 
ățile. De aceea nu a fost de mirare

Aseară a plecai in Bulgaria lo
tul schiorilor romini care vor par
ticipa la tradiționalul concurs dotat 

u „Cupa Aleko“. Delegații 
este alcătuită din Gh. Roșe 
renor, N. Pandrea, Gh.

Tăbăraș, M. Bucur,

In prima jumătate a lunii mai vor 
avea loc in Uniunea Sovietică clteva 
ompetiții importante internaționale 

la care țara noastră va fi reprezen
tată de un jucător și o jucătoare.

De asemenea, peste 9 săptămini 
jucători și jucătoare de la noi vor 
fi prezenți la Stockholm unde intre 
26 și 29 iunie se vor desfășura cam
pionatele europene neoficiale de ju
niori.

a cîștigat fără emoții proba de săbiei

CRAIOVA. — La una din marginile 
orașului, în Lunca Jiului, vin în a- 
ceste ztie mii și mii de crajovenL 
„înarmați" cu lopeți, sape și hîrlețe, 
ei lucrează cu entuziasm Ia construi
rea unui bazin de înot, unde craiove- 
mi vor veni să se recreeze în zilele 
călduroase de vară. Se va săpa aci 
o suprafață însumtnd 3 ha. Bazinul 
va it înconjurat de o plajă, va avea 
trambuline și va fi dotat cu un număr 
apreciabil de cabine. Sportivilor craio- 
veni li se vor mai pune ia dispoziție, 
ia cinstea zilei de 1 Mat, două tere
nuri de volei și un teren de baschet. 
Aceste frumoase realizări vor fi com
pletate cu transformarea in lac a 
pirîului Șerca. Aci, amatorii de cano
taj vor putea practica sportu lor fa
vorit. Subliniem că în localitate s-a 
amenajat o bază hipică pe care, în 
c urî nd, va avea loc un concurs de ta
lie republicană. Este interesant de 
arătat că acestei baze i se vor aduce 

• importante înfrumusețări : vor fi con
struite tribune din țevi, fltrtîm arte
ziene.

î va fi

s-au angajat să amenajeze opt tere
nuri de fotbal, 14 terenuri de volei și 
14 curse cu obstacole G.M.A. Vor fi 

de asemenea reamenajate terenurile 
existente și se vor confecționa ma
teriale și echipamente sportive prin 
resurse locale. Printre colectivele 
care au și trecut la treabă în această 
direcție se numără colectivul „Viață 
Nouă' din comuna Grojdibod, colec
tivul „Valea Oltului’ și altele.

.W. Coatu — coresp.

REȘIȚA. — Comitetul de organi
zare a U.C.F.S. raion Reșița a luat 

inițiativa amenajării unor terenuri de 
fotbal în comunele Ocna de Fier și 
Dognecea, precum și la Distileria chP 
mică din Reșița. In afara acestor te
renuri. in comuna Ocna de Fier va 
începe amenajarea unui teren de volei 
prin muncă voluntară.

bazine pentru adăparea cailor, 
îmbunătățită riviera etc.

Constantin Motoc — coresp.

iaacu Plâvițiu — coresp.

că în etapele precedente finalei s-a 
calificat la limită. Spre deosebire de 
el, cei doi finaliști italieni, Mario 
Vechione și Gian Paulo Callanchini, 
inferiori din punct de vedere tehnic, 
au reușit totuși să se claseze bine 
(Vechione chiar nesperat de bine),

datorită calmului care le-a permis o 
judicioasă orientare tactică. Jurii Mav- 
lehanov, egal în victorii cu Arabo, 
Vechione și Bakoni a reliefat progre
sul scrimerilor sovietici și în această

(Continuare in pag. 8-a)

CORABIA. — Cu clteva zile în ur
mă, intr-o ședință cu președinții co
lectivelor sportive din raion, s-a pre
lucrat planul de acțiune întocmit spe
cial iu vederea acestei acțiuni. Sub 
lozinca .Nici o comună fără teren de 
sport’, președinții colectivelor sportive

cerne încă pretutindeni colb mărunt de floare! File- 
vestesc încă pragul mult așteptatului armindeni. Și, 
orașul aurului negru,

L-am kitîlnit în 
utilaj petrolifer.

„I Mai“ ne-a întîmpinat chiar 
cele cîteva slove de pe frontispi- 

L-am găsit în inimile sutelor de

Primăvara nu 
le calendarelor nu 
totuși, poposind în 
după primii pași, 
ciul marii uzine de 
sportivi...

Intimpinarea zilei de 1 Mai ca cit 
mai multe realizări a devenit o tra
diție scumpă poporuhli nostru. In 
fiecare an, oamenii făuresc daruri mi
nunate pentru marea sărbătoare. In 
fiecare an, miini iscusite împletesc bo
gate cununi de victorii. Am cunoscut 
și noi primele flori din buchetul pe 
care harnicii muncitori ai uzinei „1 
Mai" îl pregătesc pentru acest început 
de primăvară. Și ne-a bucurat de
sigur faptul că, alături de ceilalți 
muncitori ai uzinei, sportivii se în
trec ca entuziasm pentru realizarea 
unor succese cit mai frumoase.

■fr
Cu cit va timp în urmă, muncitorii 

din toate secțiile s-au angajai să în- 
timpine ziua de 1 Mai cu însemnate 
depășiri de normă, să dea produse 
mai multe și de mai bună calitate. 
Și. apoi, a pornii întrecerea! Spor
tivii uzinei au răspuns cu toții: .pre
zent" și în clocotul nestăvilit al mun-

cii și-au încordat eforturile. Atleții 
Ion Dăndărău, electrician, N. Rotaru, 
de la secția turnătorie, V. Georgescu. 
cazangiu ; boxerii Eugen Ionescu, for
jor, Al Ghiță II, mecanic auto; fot
baliștii Valentin Teodorescu, inginer 
la turnătoria de oțel, Ion Tais, defal
cator la secția mecanică, Oprea Toni- 
ță, frezor, toți fruntași in producție, 
muncesc cu multă dragoste pentru ca 
secțiile din care fac parte să-și de
pășească angajamentele luate in cin
stea lui 1 Mai. Dar, aminiindu-i doar 
pe aceștia, rămirtem „datori" gimnas
tei Smaranda Tomescu, matrițeră, vo
leibalistului Mihai Ionescu, tehnolog, 
baschetbalistei Onuța Fenescu, dispe. 
ceră, boberului P. Dumitrescu, meca
nic, atletului V. Dumitrescu, strungar 
și altor... sute de sportivi din uzină 
al căror nume este rostit cu dragoste 
și prețuire de fiecare șef de secție, 
de fiecare maistru...

La zeci sau sufe de kilometri, la in-

treprinderile I. C. Frimu-Sinaia sau 
Independența-Sibiu, ca care uzina „1 
Mai" este in întrecere, aHi sportivi 
luptă cu același antuziasm pentru cit 
mai multe victorii in producție-,

■h
Ne-am gindit că o 

pentru cunoașterea succeselor 
sportivii întimpină 1 Mai pe 
sportiv este prematură. Am 
totuși /...

Pină la 1 Mai, colectivul 
„PRAHOVA" va număra IMO de 
membri in UCFS (este un minim), la 
întrecerile organizate in cadrul cam
pionatelor de casă (atletism, volei, 
handbal, șah, popice, tenis de masă, 
fotbal) ce vor fi dotate cu .Cupa 1 
Mai" vor participa sute și sute de 
muncitori (la fotbal

.incursiune' 
cu care 
tărim... 

încercat

sport io

se anunță chiar

Reprezentativa noastră întilnește 
echipa Turciei

Dușul rece din meciul cu Grecia s-a 
adăugat la celelalte fapte care au în
soțit deplasarea echipei noastre repre
zentative de juniori la Turneul Inter-' 
național U.E.F.A. și care lăsau să se 
întrevadă o comportare modestă în 
această a Xl-a ediție a tradiționalei 
competiții cu caracter european. Lipsa 
de experiență a multora dintre juniori, 
vîrsta lor, ca și duritatea programului 
•'ntilnirilor din Luxemburg acordau 
puține șanse echipei noastre. Iar cînd 
telefonul a adus și rezultatul meciului 
cu Grecia (1—0 pentru jucătorii greci), 
pronosticurile păreau confirmate. Deși, 
in treacăt fie spus, echipa Greciei nu 
e un adversar comod și are perfore 
manțe bune la activ. Nu mai departe 
decît anul trecut, în turneul organizat’ 
in Spania, Grecia a întrecut cu 3—2 
echipa Angliei.

A venit însă meciul cu Ungaria și 
juniorii noștri și-au regăsit calmul și 
cadența. Printr-o comportare bună, 
sub toate raporturile, au reușit nu nu
mai să demonstreze că în partida cu 
Grecia meritau cel puțin uri meci nul 
(agenția „France-Presse" a și trans-< 
mis că după cum s-a desfășurat jocul

(Continuare in pag. 8)

f

Tineri și tinere!

N-au mai rămas decît puține 
temeinic pentru crosul de mase „,r 
antrenamente regulate sub supravegherea antrenorilor de specialitate. 

Cereți sprijinul sportivilor fruntași și al tehnicienilor pentru a vă pre
zenta în cele mai bune condițiunî la startul acestei mari și importante 
întreceri.

zile pînă la 27 aprilie. Pregătiti-va 
,SA INTIMP1NAM 1 MAI", Organizați

Activiști și tehnicieni sportivi!
Pregătiți din timp traseele, corpul de arbitri și celelalte amănunte 

menite să asigure o optimă organizare tehnică.
Să depunem toate străduințele pentru a asigura succesul crosului 

de mase „SA INTIMPINAM 1 MAI“

DAN

pag- a 3-a)(Continuare in
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Propagandă sportivă pe teme actuale Culorile colectivului
In multe colective sportive, ori de câte ori vine vorba des

pre agitație și propagandă, se ilustrează activitatea îin acest 
domeniu prin enumerarea tutu ror formelor permanente de 
popularizare a culturii fizice și sportului, în general. Foarte 
rar ai ocazia să faci cunoștința unor forme propagandistice 
adecvate anumitor acțiuni, deciunor forme „la obiect44.

Cum în fața colectivelor sportive 
stau în momentul acesta cîteva mari 
obiective — printre care înscrierea 
de membri în UCFS, competițiile de 
masă care bat la ușă, introducerea 
gimnasticii de producție etc. — ne am 
propus să cutreierăm cîteva colective 
sportive din Capitală, tocmai în cău
tarea formelor concrete de agitație 
și propagandă, prin care activiștii 
sportivi sprijină realizarea obiective
lor lor centrale.

PREFERINȚE PENTRU AGITAȚIA 
VIZUALĂ...

Am găsit forme variate de agita
ție vizuală atât la colectivul „Sănă
tatea", cit și la „Kirov" sau la „Gos
podării". Afișul este cel care întru
nește sufragiile unanime; la „Sănă
tatea" și .Gospodării", apropierea fie
cărei acțiuni prilejuiește chiar tipări
rea unor afișe pe scară locală. In a- 
cest fel, agitația în jurul acțiunii 
respective este însoțită de o serie de 
elemente concrete, iar tradiționalului 
„Participați la Spartachiada de vară 
a tineretului" de pildă i se asociază 
indicații precise cu privire la probe. 
Jocul și data desfășurării întrecerilor 
pe colectiv, ca și apeluri la partici
pare legate de specificul respectivelor 
unități de muncă. Lozinca tipărită 
(venită de la centru) sau cea con
fecționată prin mijloace proprii se 
bucură de aceeași atenție în colecti
vele vizitate. Am întîinit lozinci mo
bilizatoare, citate din documentele a- 
părute în legătură cu reorganizarea 
mișcării sportive etc., expuse nu nu
mai în sediile colectivelor sportive, 
dar și în ateliere la fabrica de încăl
țăminte „Kirov" sau în unitățile de 
muncă pe lingă care funcționează co- 
letiveile sportive „Gospodării" și „Să
nătatea". Fotonpntajele — mai mult 
sau mai puțin reușite din punct de 
vedere estetic, mai mult sau mai 
puțin actuale sau grupate pe proble
me _ faC casă bună cu lozinca și 
afițul. Un mijloc eficient, dar nu prea 
răspîndit, l-am întîtait la colectivul 
„Sănătatea", unde trofeele cîștigate 
de sportivii colectivului (constînd în 
cupe, plachete, diplome etc.) sînt re
unite într-un „colț" aranjat cu mult 
gust

Pentru a încheia capitolul celor mar 
folosite metode de agitație vizuală.

înlocuim normei 
de schi peniru 
nspiraniii la insigna 

6. ffl. fi.
Recent, printr-o Hotărire a Bi

roului comitetului de organizare a 
U.C.F.S. norma de schi din cadrul 
complexului sportiv G.M.A. gr. I 
și II a fost înlocuită cu cea de 
cros sau alergare.

Măsura este binevenită, deoa
rece dă posibilitate celor care — 
dintr-un motiv sau altui — n-au 
putut obține norma de schi în 
iarna acestui an, să treacă alte 
nonme, respectiv cea de cros sau 
de alergare, în condițiile prevăzute 
la punctul 7 din tabelele de nor
me ale complexului sportiv G.M.A.: 
o prctiă de cros pe distanța de 
1.000 m. |>entru bărbați și 500 m. 
pentru femei — in cazul aspiranți
lor la insigna G.M.A. gr. I, o 
probă de alergare 1.500 m. sau 
cros pentru bărbați, 800 m. plat 
sau cros pentru femei — în cazul 
aspiranților insignei G.M.A. gr. II.

Hotărîrea precizează totodată că 
înlocuirea normei de schi cu cea 
de cros sau alergare, conform a- 
mendamentului amintit mai sus 
se poate face numai in perioada 
1—30 aprilie.

Este un bun prilej oferit aspi
ranților G.M.A. de a obține a- 
ceastă normă, fie în cadrul antre
namentelor care le fac îtl vederea 
competiției de cros „Sâ îrdimpi- 
năm 1 Mai", fie chiar prin par
ticiparea la această competiție 
care se va desfășura la o dată 
unică (etapă pe colectiv) dumi
nică 27 aprilie. 

rămîne să mai amintim de sprijinul 
acordat de gazetele de perete ale fa
bricii „Kirov" în special în perioada 
introducerii gimnasticii de producție, 
de gazeta de perete cu specific sportiv 
a colectivului „Sănătatea" și mai ales 
de sprijinul susținut pe care ziarul

Colțul cu trofee al colectivului „Sănătatea" constituie un stimulent 
pentru sportivii darnici să-l imbogă țească.

„Muncitorul Sanitar" îl acordă colec
tivelor sportive din domeniul sanitar, 
inclusiv colectivului „Sănătatea".

—DAR Șl PENTRU FORME 
MAI ORIGINALE!

Firește că agitația vizuală, chiar 
dacă ține pasul cu actualitatea, are 
un caracter mai general decît cea 
auditivă. De acest adevăr și-au dat 
seama mai ales activiștii consiliului 
oolectivului sportiv „Kirov", care, fo
losind faptul că stația de radioampli
ficare a întreprinderii are o activitate 
exemplară, i-au solicitat foarte des 
sprijinul Și, ca exemplu, un reușit 
reportaj al ’ crainicului Hugo Justei 
(care a asistat la un 'meci de fotbal 
al echipei oolectivului, și-a luat notițe 
și apoi a retransmis une’e faze mai 
dinamice, în stil de crainic-reporter) 
a izbutit să atragă sute de spectatori 
la următoarele meciuri ale fotbaliș
tilor.

La colectivul „Sănătatea", consiliul 
și-a îndreptat preocupările într-o di
recție interesantă: cea a stimulării 
participanților la competițiile interne 
ale colectivului. De curînd, s-a defini
tivat macheta drapelului colectivului 
(alb xu dungi albastre) și peste pu
țină vreme vor fi tipărite diplome și 
vor fi confecționate insigne în vederea 
răsplătirii celor evidențiați în cam
pionatele de casă și în Spartachiada.

Dar pentru că veni vorba de cam
pionatele interne ale colectivelor, se 
cuvine să spunem că mulți activiști 
le consideră (pe bună dreptate) drept 
un mijloc foarte eficace de... -propa
gandă sportivă. „La meciurile de fot
bal, volei și la întilnirile de atletism 
dintre reprezentativele sectoarelor de 

A V-a sesiune festivă de comunicări a cabinetului metodico-știintific din Timișoara
ln luptă cu empirismul, cabinetele 

noastre metodico-știmțif ice (medici 
sportivi, profesori de educație fizică, 
antrenori) consolidează tot mai mult 
bazele științifice ale practicii și teo
riei educației fizice. Pe această linie 
se încadrează cea de a cincea sesiu
ne festivă de comunicări a cabinetu
lui metodico-științific de pe lîngă 
U.CLF.S. regional Timișoara (29—30 
martie), la care au participat repre
zentanți ai M.I.C., Societatea Științe
lor Medicale, U.C.F.S. Consiliul Ge
neral, U.GF.S. regionale, membri ai 
cabinetelor mrtodjco-științifice, medici, 
profesori, antrenori și sportivi.

In cadrul sesiunii au fost prezen
tate 14 comunicări ce aparțin Ia 34 
cercetători. Conținutul acestor comu
nicări a fost axat pe două capitole 
importante: introducerea și aplicarea 
gimnasticii in producție și probleme 
ale eductdiei fizice in inoățăminful de 
toate gradele.

Înainte de a trece la analiza lucră
rilor susținute, e bine să amintim și 
despre valoarea comunicării introduc
tive „Din istoricul mișcării sportive 
muncitorești din orașul Timisoara", 
de Al. Gross.

In legătură cu introducerea, apli- 
eaîivitate^ eficiența gimnasticii în

muncă din ‘întreprinderea noastră, vin 
uneori mai multi spectatori decit la 
meciurile oficiale" ne-a spus tov. Petre 
Soglu, președintele colectivului ,,Ki
rov". „Din riadul acestor spectatori 
recrutăm noi participanta la Sparta- 
chiadă, la crosuri și la... campionatele 
de casă următoare"

AGITAȚIE „PE CONCRET"

Și pentru că unul din colectivele 
vizitate — în speță „Kirov" — a 
avut ca principală preocupare intro
ducerea și extinderea gimnasticii în 

producție (actualmente practicată de 
peste 500 de muncitori), ne-au inte
resat, firește, metodele propagandis
tice folosite. „Am uzat in special de 
muncă de lămurire de la om la om, 
de consfătuiri pe grupuri de munci
tori și de alte forme la fel de directe" 
ne-a spus prof. P. Sacerdoțeanu, unul 
dintre cei ce se ocupă de aceasta pro
blemă. Este foarte bine, dar socotim 
că popularizarea în întreprindere a 
rezultatelor experimentului (făcută 
doar prin presa centrală și comuni
cări științifice) ar fi ajutat ruplt la 
extinderea rapidă a gimnasticii în 
producție, pe care prof. Sacerdoțeanu 
o -socotește — și credem că nu gre
șește — drept un prim și important 
pas către o adevărată educație fizică 
a maselor

♦
Poate vi se va părea curios că am 

vorbit prea puțin despre agitația și 
propaganda în legătură cu două obiec
tive de primă importanță : înscrierea 
membrilor în U.C.F.S. și apropiata în
cepere a întrecerilor din Spartachiada 
de vară. La fel de curios ni s-a 
părut și nouă neîntîlnind preocupări 
deosebite în aceste direcții. Dar dacă 
lipsa unei agitații vii în legătură cu 
înscrierea membrilor în U.C.F.S. ni s= 
pare fără scuză, în schimb absența 
materialelor propagandistice privitoare 
la Spartachiada este justificată prin 
aceeași veche meteahnă organizatorică 
Și anume, colectivele n-au primit încă 
regulamentele și nici materialele pro
pagandistice, cu toate că sîntem în 
plină perioadă de pregătire a compe
tiției ce începe la 15 aprilie. In aceste 
condiții ne întrebăm de ce s-a mai 
prevăzut perioada premergătoare a. 
cestei date drept... „perioadă de pre
gătire I“.

producție am constatat că ea a înce
put să se practice în mai multe cen
tre muncitorești din țară. Presupunem 
că e inutil să subliniem necesitatea 
introducerii gimnasticii în produc
ție, ci am- dori să facem unele apre
cieri. Rezultatele scoase în reliel sînt 
destul de subiective, iar experimente 
de numai cîteva luni nu ne îndrep
tățesc să tragem concluzii generale. 
Credem că e prea mult spus că în 
urma practicării gimnasticii în produc
ție timp de trei luni, s-a realizat o'1 
influență generală asupra marilor 
funcțiuni, o egalizare a forței dinamo- 
metrice a ambelor mîmi sau o creș
tere considerabilă a capacității vitale. 
Toate aceste afirmații teoretice sînt 
destul de premature în urma unor ex
perimentări de durată redusă. Expe
rimentele trebuie continuate cu și mai 
multă seriozitate, cu mai mult spirit 
critic în interpretarea datelor obți
nute, iar atenția cercetătorilor trebuie 
îndreptată și către ramurile industriei 
grele, baza vieții noastre economice.

Al doilea capitol dezbătut în cadrul 
sesiunii a fost legat de practica edu
cației fizice în învățămîintul de toate 
gradele.

Din concluziile tuturor lucrărilor 
prezentate, spicuim,: necesitatea re

Ce însemnătate ar putea să aibă 
culorile in viața unui colectiv spor
tiv? Poate că unii, judecind lucrurile 
mai la suprafață, vor ridica din u- 
meri, cu nepăsare, considerînd că ne 
„agățăm" de aspecte minore. Alții 
vor fi insă de acord cu noi că pro
blema culorilor colectivului este foar
te importantă. Mult mai importantă 
chiar decît apare la prima vedere. 
Dragostea față de colectiv, față de 
echipa în care joci, se materializea
ză de obicei prin atașamentul față de 
culorile colectivului. Ei bine, inchi- 
puiți-vă un colectiv care-și îmbracă 
fotbaliștii in •albastru și alb, handba- 
lișlii în roșu, aileții în negru și ver
de, iar voleibaliștii in roșu și galben. 
Se mai poate vorbi aci de dragostea 
pentru culorile colectivului? Ca să 
nu mai vorbim de indiferența mani
festată de unele colective și care se 
traduce prin prezentarea sportivilor 
in echipamente de culori diferite, de
colorate, desperecheate și neglijente. 
Să nu fim greșit înțeleși: nu ne gin- 
dim la intronarea unui... fetișism al 
culorilor in colectivele sportive. Dar 
nu se poate să nu recunoaștem că o 
culoare sau o combinație de dduă- 
trei culori, stabile și uniforme pentru 
toate secțiile colectivului, reprezintă 
nu numai o punere de .acord cu ce
rințele elementare ale esteticii spor
tive, dar și un imbold pentru sportivi 
și chiar peniru... suporteri. Cu 20—30 
de ani în urmă, in efroca de glorie 
a echipei de fotbal Juvenlus, „roș- 
albaștrii" cum erau denumiți da. 
torită culorilor sub care apăreau in
variabil pe teren, popularitatea culo
rilor juveniiste ajunsese la asemenea 
grad, incit suporterii echipei purtau 
cravate in culorile roș-albastru, iar 
suporterele fuste și bluze in aceleași

foiicursul hipic din Capitală n-a dat un răspuns 
definitiv selecționerilor

Numărul spectatorilor prezenți sîm- 
bată după-amiază și duminică dimi
neața ia primul concurs hipic al anu
lui desfășurat pe baza hipică din Ca
lea Pievnei ne-a confirmat din nou 
că ecliitația tinde să rivalizeze cu 
sporturile favorite.

Punctul „forte" în programul con
cursului l-au constituit desigur probele 
de obstacole în care au evoluat călă
reții și caii selecționați în vederea 
concursului de la Roma. Din păcate, 
verificarea n-a putut să dea un răs
puns definitiv selecționerilor. In pri
mul rînd, terenul nu a corespuns nor
melor de concurs (desfundat pe a 
locuri și de dimensiuni neregulamen
tare), iar în al doilea rînd și călăreții, 
ca toți pe-ifalți sportivi, au trăit emo
țiile inerente unei verificări. Cu toate 
acestea nu ne-a fost de loc greu să 
remarcăm și cu acest prilej măiestria 
călăreților fruntași M. Timu, V. P in
dii Gh. Aniohi, V. Bărbuceanu și, 
consemnăm cu multă bucurie, forma 
bună (în continuare) a tînărului că
lăreț Alexandru Longo. Toți aceștia 
au ocupat primele locuri în clasamen
tul cele»- patru probe (senii-mijlocie. 
mijloci^, ușoară, grea). Rezultatele 
înregistrate în concursul de sîmbătă 

vizuirii prografhei analitice a îllvăță- 
niîntului mediu și elementar privind 
educația fizică; nevoia predării edu
cației fizice în clasele 1—IV de către 
specialiști, pentru a putea combate 
deficiențele fizice precoce și a asigura 
atît dezvoltarea fizică corectă cît și 
însușirea timpurie a tehnicii.

Experimentul predării educației fi
zice în școlile medii mixte de către 
doi profesori, face posibilă desfășu
rarea lecției cu un profesor principal 
și altul secundar, în conducerea lec
ției, dar care în partea fundamentată 
lucrează independent.

Datele statistice i-a îndreptățit la 
fel pe autorii lucrării „Corelația din
tre randamentul la învățătură și acti
vitatea de educație fizică la elevi" să 
afirme că există legătură între ran
damentul la învățătură și obținerea 
performanțelor sportive. Numeroși e- 
ievi, foarte buni la învățătură, sînt 
buni și în activitatea sportivă.

S-a subliniat foarte mult rolul și 
importanța educației fizice în formarea 
intelectuală a elevului, precum și în 
dezvoltarea lui multilaterală.

Deosebit de importantă ni s-a părut 
lucrarea: „Despre deficiențele fizice 
la elevi", care a demonstrat pe. cele 
7.089 cazuri cercetate insuficiența f«-

t&lori. Firește că nu intenționăm a 
săgera, de pildă, amatorilor de sport
din Hunedoara, să se îmbrace în.... 
culorile colectivului local „Corvinul". 
Am dat acest exemplu numai peniru 
a demonstra cit de „mobilizatoare" 
poate fi o justă folosire a acestui e- 
lemeru de propagandă sportivă: culo. 
rile colectivului!

De ce, așadar, eoiectrve sportive ca 
„T UaniiF-Bucureșii, .JțarăD-illuj sau 
„Știința"-Timișoara n-ar arau pro. 
prțfi lor ‘trâdiție in pel:-"’a c.:vii 
echipamentului? Gindiți-oă cit de ti
ne le-ar sta sportivilor c.a 
„AncCreC-Caiați in e:h:sxr,. u. <_ .
loare albastră, sugertnd- -ar-:u -zr.'.e 
întinderi de apă! Oricum. z«c->-wxc- 
bilă este alegerea unor Culo-'i : op
timiste, plăcute ochiul:::.
ne, imbicsite, fade, sînt coraraindicS* 
te, nedorite. Desigur, un cuvin: g-e- 
de spus are in această prir ață șt 
întreprinderea de Difuzare a .Mc.’.-.-.c- 
lelor Sportive. Ea are datoria de a 
cere ‘întreprinderilor furnizoare de c- 
chipament sportiv (și, in primul rine, 
fabricilor „Tricotajul roșu", ..Beia 
Brainer" din București, „Dra .... ro
șu" din Sibiu și „Tudor Vlodim:r, - 
cu" din Tg. liuj să producă nu nu
mai sortimente superioare din punct 
de vedere calitativ, dar și de o mai 
mare varietate de adori, in modt e 
cit mai sugestive. Dar nici ■ 
vele nu trebuie să stea cu ■ "• 
crudșate. Ele trebuie să se ,'.r<Z’ de
finitiv asupra combinației de culczâ
preferate și să depună comenzile 
acest sens. Cit despre fabr:

i»

ducătoare de echipament spor::
nu uite că rezolvarea probleme. <sr-
pinde și de eforturile lor in
obținerii unor coloranți de ~x- .’id
ealitate.

M. GODEA

și duminică nu sînt desigur din cete 
mai bune și dacă s-ar privi forma că- 
lâreților selecționați numai prm pru- 
ma acestora ar exista poale iWree 
de îngrijorare Derobările, sau pena
lizările (proba mijlocie din prima zi) 
i au făcut pe unii să devină sceptici 
în ceea ce privește nosibilitățile noas
tre de afirmare la Roma. Nu credem 
că au dreptate. Călăreții mai sus a- 
1T inlrți ca și D. Velicu, /. Molnar și 
C. Vlad care completează lotui ne au 
arătat la antrenamente că pot mut 
mai mult decît au dat în concursul 
de sîmbătă și duminică.

Și un alt fapt îmbucurător. Cn pri
lejul acestui concurs ani făcut cunoș
tință cu vestitorii călăriei de 
elevii școlii de tineret (antren- 
Folescu și N. Bădtdescu) și compo
nent» secției de călărie Știința (an
trenor Gh. Margherescu), aflați la pri
mul lor concurs. Despre activitatea a- 
cestor harnici începători în ale echita- 
ției ca de pildă T. Iuja, Mihaeta Ra
dulescu (șc. elevi), Angel ia Ștefan. 
F.ugen Petică sau Mariana Roma- 
nescu (studenți). ne propunem să 
mai vorbim cu alt prilej.

OCTAVIAN GINGU

vățămîntului de educație fizică in 
școli.

Deși comunicările au fost în unani
mitate pozitiv apreciate, aceasta n-a 
însemnat și o adeziune totală a par 
ticipanților la concluziile trase. Nu
meroasele discuții au avut menirea 
să precizeze punctele de vedere intr-o 
problemă sau alta și să-i ajute pe au
tori să îmbunătățească lucrările pre
zentate.

In ceea ce privește organizarea se
siunii, putem alirma că a corespuns 
pe deplin. Merită cu deosebire subli
niate condițiile de desfășurare și pre
zentarea tipărită a lucrărilor.

Considerăm că experiența sesiunii 
cabinetului metodico-științific Timișoa
ra, poate servi ca exemplu și a tor 
cabinete regionale pentru angrenarea 
specialiștilor noștri in munca de cer
cetări științifice’ în domeniul culturii 
fizice. Munca sa perseverentă și rod
nică a determinat conducerea Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport să aprobe 
ridicarea cabinetului metodico științi
fic din Timișoara, Ia treap a de „CEN
TRU DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE".

Prof. CORNELII! RADUȚ 
Responsabilul sectorului cercetări 

din U.C.F.S.



Cit mai multe locuri
de joacă pentru copii

Ambarcațiunile sportive brăzdează 
din nou apele lacurilor

In toată țara, Ja orașe ca și la sate, se desfășoară acum „Luna con
strucțiilor și amenajărilor de baze sportive*. Această „lună", devenită tra
dițională. contribuie în măsură crescândă de ia an la an, la creșterea con
siderabilă a numărului de baze sportive. Lucrul prezintă o deosebită im
portanță și socotim că nu există nici un activist sau sportiv care să nu-și 
dea seama de aceasta. Ezte limpede pentru toți că baza de masă a spor
tului nostru nu poate fi lărgită con tinuu decrt prin asigurarea unui număr 
cît mai mare de săli, terenuri, hazine, etc.

Presupunînd că nu mai e necesar să insistăm pentru a convinge citi
torii de un adevăr atît de elementar, ne-am gîndit să ne ocupăm astăzi de 
o problemă, apropiată doar de cele discutate mai sus, dar nicidecum mai 
puțin importantă. Ne referim la faptul că în orașele mari, îndeosebi, lacu
rile unde copiii pot alerga în voie, pot bate o minge fie ea de piele sau 

[ie cîrpă, pot sări fără ieamă de a-și zdreli genunchii sau a-si scrinti pi
cioarele, sînt din ce in ce mai puține. Să fim bine înțeleși! Cunoaștem si 
noi că in foarte numeroase orașe din lungul si datul tării s-au amenajat 
minunate „Case sau Palate ale pionierilor", „Parcuri de cultură și odihnă", 
etc. Dar, față de marele număr de copii, acestea sin» neincăpătoare. De 
asemenea, ele nu se găsesc întotdeauna în apropierea locuințelor sau car
tierelor unde copii sînt mai multi la număr. Și de aceea, vedem. în Bucu
rești de pildă, pe numeroase străzi — și uneori chiar din centrul orașului 
— trnilți copii jucîndu-se cu mingea sau în alt fel pe partea carosabilă a 
străzii. Se înțelege firește ușor că lucrul acesta nu este în nici un fel reco
mandabil. Concluzia ni se pare limpede și firească: să se amenajeze eu cele 
mai minime cheltuieli cît mai multe curți sau. locuri virane, pentru ea 
numeroșii copii din cartiere să se poată juca în voia. Nu este necesar nimic 
special: o nepretențioasă nivelare a terenului, într-un colț o groapă cu 
nisip și dacă s-ar mai găsi „posibilități locale" pentru bateitea unor stilpi 
.de lemn care să marcheze niște porți de fotbal, sau de care să se atirne 
un cerc de tabla înlocuind coșul de baschet, ar fi un adevărat id al. 
In susținerea propunerii noastre vrem să aducem un argument care deși 
cunoscut dc foarte multă lume ni se pare uitat: Rudi Wetzer, Eir-ric Vogi 
și Petre Steinbach povestesc cu plăcere că primele lor noțiuni d3 tehnică 
fotbalistică le-au căpătat pe locul viran din cartierul. M°hafa a! Timișoa
rei; Giusy Baratki, Basil Marian Ion Bogdan și atîlea alte glorii atefot- 
balu'ui de odinioară și-au început... cariera fotbalistică, tot pe astfel de 
terenuri. In Budapesta am văzut nenumărate astfel de „terenuri", unde co
piii din cartier bat mingea cît e ziua de mare, desculți sau în pantofi, în 
pantaloni lungi sau scurți. fără n:ci un fel de alt decor al marilor coni- 

l^etiții. Și nu este nici o mirare, desigur, dacă din aceste modeste „ate
liere" apar virtuoșii de mai tîrziu.

Firește, nu pledăm împotriva construirii și amenajării de cît r ai multe 
baze sportive în această „lună" specială sau chiar în celelalte luni ale anu
lui. Dar, facem o caldă pledoarie pentru ca în această „lună" să înceapă 

^^•fiune hotărîtă de amenajare a cît mai multor locuri de joacă pentru

^^Să nu se supere inimoșii noștri edili, din diferitele funcții de răspun
dere ale sfaturilor populare, atunci cind afirmăm că creșterea considerabilă 
a numărului locurilor de k>acâ rănirii eonii este cel puțin la 
portantă pentru sănătatea populației ca și mărirea numărului 

scuaruri smălțuite d« minunatele culori ale petalelor florilor.

fel de icn
ete co-hete

TICl SIMION

(Urmare din pag. 1)

așteptat cu mut*

Primele antrenamentele,. 
La baza nautică „Recol
ta" de la Herăstrău, an
trenorul Vasile Ruja dă 
indicații tinerilor canoiști 
care au
tă nerăbdare inaugurarea 
activității în sporturile 
nautice.

Partidele etapei a V-a,..

începutul unui reviriment
CJJt.• Dinamo și

Mulî speratul reviriment pe 
așteptăm în rugbi de atîta timp, pare 
că începe să se producă. Duminică, 
partidele: C.C .4. — Progresul, C.S.U. 
Buc — Geotehnica, C.S.A. Ploești — 
P.T.T., Știința Timișoara — C.F.R. au 
marcat un cert progres, față de jocurile 
precedente, atît pe plan tehnic cît și 
spectacular redîndu-ne încrederea în 
forțele rugbiștiior romîni, care stat ca
pabil, să iasă din impasul în care se 
află de cîfeva luni. Perseverarea pe a- 
cest drum ascendent, iată imperativul 
memeniutniț

In urma rezultatelor etapei a V-a. 
clasamentul campionatului categoriei A

care-1

în rugbi
încă neînvinse • Rezultate din campionatul categoriei B.
s-a mai strîos, lupta pentru titlu deve
nind tot mai pasionantă. De acum în
colo. anticiparea unui rezultat apare 
din ce în ce mai dificilă. Pînă la în
treruperea campionatului (întrerupere 
datorită jocurilor echipei naționale în 
Belgia și tiiraeului formației galeze 
Swansea în țară), mai sînt doar două 
etape, dar cîte jocuri tari: Geotehnica- 
Progresul, C.F.R.-Dinamo, P.T.T.-Ști
ința Timișoara (13-IV.), C.C.A.-C.F.R., 
Știința Timișoara-C.S.U., București 
(20.IV.). Ce perspective ne rezervă 
oare aceste două etape? Ce atte noi 
surprize? La ora actoală, clasamț.ntal 
campionatului arată astfel:

și în inimile sportivilor

na veritabil .j-ei ard" pe care insă 
nod... omologam). Finalele acestor în
treceri organizate in cinstea zilei de 
1 Mai vor avea loc n luna iunie cind 
se împlinesc ăO 
a uzinei și zece 
zare.

AUe realizări:
echipe la toate competițiile or- 

g^^gite de organele UCFS partici-

de ani de existentă 
ani de ia naționali-

participarea diferi-

oarta la .Spartachiada fetelor'. la în
trecerile din cadrul crosului de masă 
„Să întimpinăm 1 Mai" (antrenamen
tele au și început} fi introducerea 
oină la 1 Mai a gimnasticii de pro
ducție (pentru început la secția meca
nică). In afara multor proiecte, spor
tivii colectivului PRAHOVA pot ra
porta de pe acum reamenajarea ciior- 
va frumoase baze sportive: terenul de 
volei-baschet din incinta întreprinderii.

terenul de uolei-baschei la 
citoresc...

★
Cind am părăsit marea 

virile mi s-au oprit din 
literelor ce străjuiesc pe

blocul mun-

taină, pri- 
nou asupra 
frontispiciu.

Prima competiție oficială 
a anuluide tenis

Activitatea competition a lă de tenis 
în aer liber poate fi considerată des
chisă în acest an, prin concursul care 
începe niîine pe terenurile Centrului 
de antrenament nr. 2: „Cupa Primă
verii". întrecerile vor dura patru zile 
și vor reuni la start pe cei mai buni 
24 jucători și cele mai bune 12 jucă
toare din țară.

Această primă luare de contact, 
Hopa o perioadă în care fruntașii te
nisului au făcut unele pregătiri, se 
anunță destul de interesantă din 
punct de vedere al constatării sfadiu-

lui actual de pregătire a primelor 
noastre „rachete".

La meciuri au fost invitați printre 
alții Gh. Vizirii, Caralutis, Marin Vi
zirii, Zacopceanu, T. Bădin, Cobzuc, 
Bardan, Cristea, blast ase, Bosch, Ra
tași, Jtthasz, Julieta Namian, Ecate- 
rina Roșianu, Hermina Brenner etc.

Jocurile se vor desfășura la probele 
de simplu femei și simplu bărbați. 
Primele două tururi la băieți și primul 
tur Ia fete se va disputa eliminatoriu, 
iar apoi meciurile vor avea loc sistem 
turneu.

Tînărul boxer Eugen Ioaescu, 
dintre cei mai buni muncitori ai 
ției de forjă, întîcnpină ziua de 1 
cu frumoase succese în producție.

unul 
sec- 
Mai

(X) Președinte de colectiv 1
Intr-adevăr. 1 Mai te intimpină in 
aceste zile de la poartă, te însoțește 
in fiecare secție, te călăuzește spre 
inima fiecărui muncitor, a fiecărui 
sportiv...

I

1.
1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Buc.ntnamo 
C.C.A. 
C.FJl. 
Geotehnica 
Știința Timișoara 
C.S.U. București 
Progresul 
C.S.A. pioești 
P.T.T.

10. Știința Iași
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ectiipe neînvinse:Deci doar două
Dinamo și C.F.R. și. ca o similitudine, 
tot două care nu au cunoscut bocuriite 
victoriei: P.T.T. și Știința Iași.

• Dacă despre jocul CC.A..Progresai 
ne-am ocupat în cronica noastră de 
ieri, pentru că el a damnat cu autori
tate etapa prin importanță și calitate, 
vom face loc, de data aceasta, cîtorva 
comentarii privind celelalte partide. 
Și în primul rînd, meciului: C.S.U. 
BUCUREȘTI-GEOTEHNICA, fiindcă 
el a constituit marea surpriză a cam
pionatului. Echipa studenților bucureș- 
teoi în mare vervă a obținut prima ei 
victorie de importanță, întrecînd 
pe merit cti 9-6 redutabila și rutinata 
formație a Geotehnicei (pe care a șco- 
s-o momentan din lupta pentru titfa) 
după un joc. valoros, pe plan tehnic. 
Este un rezultat menit să răsplătească 
efortiiriie antrenorului ton Buzoianu 
care a ridicat multe elemente tinere, 
azi pe punctul să răspundă încrederii 
acordate. Se cuvin a.fi citați. în pri
mul rînd. autorii direcți ai victoriei, 
Tenenbaum și Cochia care au înscris 
cele 9 pet, ca și Borșaru, Lazarooid, 
Bacă. Nadolertco, Rangu și Nicalescu 
Geotehnica fn schimb, marchează o 
îngrijorătoare scădere 
merită a fi analizată

prin prisma comportării anterioare). 
Corespondentul nostru V. HOSSU, 
care a urmărit acest joc. în calitate 
de... arbitru, ne-a relatat că victoria lo
calnicilor este absolut meritată, terenul 
greu convemndu-le de minune.

• La Timișoara, după cum ne in
formează corespondentul nostru AL. 
GROSS, a fost un joc frumos, de maro 
luptă, mai ales în repriza întîi, cînd 
scorul a rămas alb. După pauză, 
QF.R.-ul. mai organizat, a înscris prin 
Oblemenco și Moraru, dotiă încercări, 
dștigînd meritat cu 8-0.

• Iată și rezultate, înregistrate ta 
categoria B: Gloria-Minerul 6-3 (3-0), 
Dinamo Miliția-Vulcan 3-0 (0-0), Ști
ința Agrotiamie-S.P.C. Buc. 3-0 (0-0) 
'Aurora Orașul Stalin-Știința Arhitec
turii 14-0 (8-0), (Al. Paulescu — co 
respondent).

In țară: Petrolul Pioeștt — Construe- 
torul Birlad 3-0 (0-0), Știința Cluj — 
Progresul Sibiu 31-0 (15-0), Știința Ga
lați —- Unirea Brăila 11-8 (8-0). Ști
ința Petroșani — Minerul Lupeni '20-0 
(9-0), Corvinul Hunedoara — Utilajul 
Petroșani 8-0 (5-0) șt Zimbrul Tecaci- 
S.N.M. Constanța 3-3 (3-3).
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de formă care

CALIMACHI

în categoria surprizelor tre- 
trecem și rezultatul partidei 

(mai ales

• Tot 
buie să
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în categoria

cu interesante fotoreportaje 
de pe toate terenurile de sport

Dwi sumar :
• Să așteptăm roadele în viito- 

apropiat! de AUREL NEAGU

Prezentarea echipei DINAMO
— CLUJ de MAX BANUȘ

Mirajul vitezei!
de GH. ȘTEFANESCU

cui



Mai multă atenție pregătirii educative
a handbaliștilor fruntași

S.au scurs multe zile de la data 
cînd în frumoasa sală berlineză 
„Werner Seelebinderhalle“ s-a 

încheiat cea de a Ill-a ediție a cam
pionatelor mondiale masculine de 
handbal de sală, întrecere la care — 
după cum se știe — a participat și 
echipa reprezentativă a țării noastre. 
Prezentă pentru prima oară la o ase
menea competiție, echipa R. P. Ro. 
mine s-a comportat sub așteptări și 
după un început promițător (în jocul 
cu R. P. Ungară) a părăsit terenul 
învinsă în partida cu reprezentativa 
Islandei, partidă în care era conside
rată mare favorită.

Dorind să analizăm felul In care 
s-a comportat echipa țării noastre la 
acest campionat mondial și să ară
tăm cauzele care au dus la acest eșec 
dureros, vom face mai întîi preciza, 
rea că handbaliștii selecționați în lo
tul reprezentativ au avut asigurate 
cele mai bune condițiuni de pregă
tire. Ei au plecat în R. D. Germană 

t

întrecerea 
șa li î stelar

Concursul de selecție al jucătoarelor 
de cat. I cărora li s-a adăugat maes- 
tra Margareta Teodorescu — se apropie 
de sfîrșit. De-a lungul celor 9 runde 
s-au produs o serie de surprize care ex
plică de rapt actuala situație a clasa
mentului. Prin disputarea întreruptelor 
din primele 8 runde, concursul are — 
pentru moment — o nouă fruntașă : 
Alexandra Nicolau (6 1/2 p.), dar Mar
gareta Teodorescu — cu jumătate punct 
mal puțin — a întrerupt în ultima rundă 
Intr-o poziție cîștigată. Prlntr-un elort 
de voință, DIdia Giuroiu a întrecut-o 
pe campioana țării, Rodica Manoleseu. 
și a totalizat 6 puncte. Elisabeta Io- 
nescu (o întreruptă în poziție mai slabă) 
șt 'Rodica Manoleseu au cîte 5 1/2 puncte. 
Clasamentul, în continuare: Diaconescu, 
fitmu 4 1/2 p.; Reicher (1), Iliescu 4 p.; 
Golan 3 1/2 p.; Gogîlea (1),-Desmig apu 
O), Tzitron (1) și Fljtpescu — 2 1/2 p.

D. Munteanu — coresp.

Iată-mă în gară la Cîmpia Tlirzii- 
După ce plouase tot drumul, 
aici era senin și poate că de 

aceea clădirea gării, mică și puțin 
arătoasă, părea mult mai veselă și mai 
atrăgătoare. M-a acostat un cetățean 
cu trend alb. „Sînieți cumva arbitru 
de fotbal?" A rămas puțin dezamăgit 
aflînd că se înșelase, în schimb eu 
cîștigasem un ghid de care aveam 
mare nevoie. Omul acela era — 
nu-1 invidiați — responsabil adminis
trativ al secției de fotbal de la „In
dustria Sîrmei". Făcea ce făcea și-și 
tot amintea despre meciul de fotbal 
de după masă. „Așa-i la noi. De vi
neri fi pînă marți se vorbește numai 
de fotbal. Ba, chiar pînă miercuri, că 
atunci vine „Sportul" îmi spuse, par
că dezvinovățindu-se.

„Atunci ce-i de făcut, azi e dumi
nică. Aș putea găsi pe cineva cu care 
să vorbesc despre atletism? De pildă, 
pe antrenorul Virgil Ștefănescu?"

„Sigur că da. Ștefănescu e bun de 
cinste acuma. De cîteva zile i-a năs
cut nevasta un băiat. A fost mare 
eveniment. Ce vrei, primul băiat apă
rut la Cimpia după un șir neîntrerupt 
de 20 fete... Unde.l puteți găsi pe 
Ștefănescu? Trebuie să fie la stadion, 
azi au un cros. De altfel, acolo stă 
mereu. Cu o zi înainte să devină tată 
a primit și o căsuță aflată chiar în 
incinta stadionului".

a stadion avea loc un cros la 
care, pe lîngă cei de la„Industria 
Sîrmei", concurau și atleți de la

Rapid și C.F.R. Cluj. Sus, în tribuna 

după o lungă perioadă de pregătire, 
la mijlocul căreia s-a efectuat și un 
turneu de verificare prin participarea 
selecționatei orașului București la 
două turnee, unul la Berlin și altul la 
Neumunster, în R. F. Germană. In 
cadrul acestui turneu echipa orașului 
București, alcătuită în majoritate din 
jucători selecționați în formația re
prezentativă, a obținut rezultate me. 
ritorii. In Ioc însă ca antrenorii și 
jucătorii să tragă cele mai juste con
cluzii din cele văzute cu prilejul de
plasării, s-au lăsat încîntați de rezul
tatele obținute, crezînd că la Cam. 
pionatul mondial lucrurile vor mer
ge la fel de ușor. Dar s-au înșelat.

In turneul preliminar de la Mag
deburg echipa țării noastre s-a corn, 
portat slab și cu excepția cîtorva ju
cători (Redl, IvBnescu și oarecum 
Hnat) restul au manifestat lipsuri fn 
pregătirea lor, în special în pregă
tirea morală și de voință. Jucători ca 
Aurel Bulgara, Gh. Covaci, Olimpiu 
Nodea, Iulian Căliman. Liviu Stă- 
nescu au arătat nu de puține ori ten. 
dinte de îngîmfare, comportîndu-se ca 
niște vedete și încercînd prin orice 
mijloace să iasă ei în evidență, in
diferent de rezultatul pe care îl ob
ține echipa. Așa se expligă de ce în 
jocuri care erau decisive Gh. Covaci 
și Petre Ivănescu s-au dedat la acte 
de nesportii/itate care au atras eli. 
minarea ultimului de pe teren. Și tot 
așa se explică de ce în jocul cu R 
Cehoslovacă, cînd echipa noastră a 
beneficiat de o lovitură de la 7 m„ 
cu toate că antrenorii strigau de pe 
marginea terenului ca Gh. Covaci să 
execute, totuși Căliman s-a îndreptat 
spre minge, a tras și... a ratat lovitura 1

Dealtfel și în afară de terenul de 
joc au fost observate o serie de aba- 

goală, fanfara muncitorească (element 
foarte important în decorul sportiv 
local) se pregătea să atace un marș 
exact în momentul cînd starterul, ve
chiul alergător clujean Gheorghe Kiss, 
avea să dea drumul în cursă atleților. 
La... concurență cu pistolul starteru- 
lui, muzica părea foarte originală.

Antrenorul Ștefănescu se arătă 
surprins că am venit la Cîmpia Turzii 
pentru atletism.

„Deși sîntem în drumul tuturor, 
ne cam ocolesc fi vizitele și inspec
țiile" .

Mi-am amintit că anul trecut, după 
„triunghiularul" Polonia—Cehoslovacia 
—Romînia de la Cluj, cei din Cîmpia 
Turzii au invitat cele trei echipe la 
un reușit concurs Ia care au asistat 
cîteva mii de spectatori (ca la un 
derbi de fotbal). Anul acesta Cîmpia 
Turzii s-a oferit să organizeze națio
nalele de marș și maraton.

„Așadar, ați început voi să-i che
mați aici, dacă altfel nu erați luați 
în seamă ?*

„Chiar așa. Ați scris despre antre
norul federal Gh. Zîmbreșteanu că 
pieacă în turneu prin țară- Rugați-l 
barem pe el să nu oprească direct la 
Cluj și să coboare cu cîteva stații 
mai înainte, la noi."

m trecut apoi în sediul secție: 
de atletism, vremelnic aflat în 
același loc cu vestiarul atleți

lor. Ce lume a atletismului! Pe un 
perete, siluete de atleți decupate din 
reviste: Maria Diți, Murchison și Wi
lliams In plină ștafetă, Iolanda Balaș 
surîzîndu-ne după primul ei record 
mondial. Deasupra, peste galeria ași
lor, un șirag de poze ale atleți
lor, cei mai buni promovați de 
„Industria Sîrmei". Explicațiile, laco- 

teri de la disciplină. Aurel Bulgara 
se consideră de neînlocuit în echipa 
națională, privind cu un aer supe
rior indicațiile pe care i le dau an
trenorii. Mai grav este cazul lui lu. 
lian Căliman care în calitate de că
pitan al echipei, în loc să fie un 
exemplu pentru toți ceilalți jucători 
ca disciplină, comportare și dîrzenie 
pe teren, ignora indicațiile tehnice 
ale antrenorilor (cum am văzut în 
exemplul dat mai sus) și, în plus, 
înjura coechipierii în timpul jocului.

Aceștia sînt jucătorii cu care noi 
am plecat în R. D. Germană să ob
ținem un rezultat cît mai bun la Cam
pionatul mondial. Intrînd pe teren în- 
gîmfați în meciul cu Islanda ei și.au 
arătat ou acest prilej toate lipsurile 
și mai ales, totala- lipsă de pregătire 
morală. Vina nu este însă numai a 
lor. Biroul federației de handbal se 
consideră și el vinovat pentru că a 
neglijat să se ocupe mai atent de 
felul în care se face pregătirea pen
tru participarea la Campionatul mon
dial, lăsînd totul în seama antreno
rilor. Mai gravă este pe de alia 
parte vine colegiului de antrenori și 
a antrenorilor principali ai lotului 
(loan Kunst și N. Nedef). Aceștia d:n 
urmă nu au avut tăria să renunțe la 
unii dintre jucători care manifestau 
tendințe vedetiste.

Firește însă că o mare răspunde
re pentru felul în care s.au compor
tat unii dintre componenții echipei 
noastre reprezentative de handbal cu 
acest prilej o au și colectivele spor
tive din care acești sportivi fac par
te. A reieșit limpede că în cadrul a- 
cestor colective sportive munca edu- 
cativ.politică este ca și inexistentă. 
Consider că este de datoria noastră 
să ne orientăm mai mult preocupări
le pentru a controla felul în care 
handbaliștii fruntași iși îndeplinesc 
sarcinile la locul de muncă și în care 
colectivele din care ei fac parte, se o- 
cupă de educația lor. Procedînd ast
fel vom putea ca în viitor să ne fe
rim de surprize atît de neplăcute ca 
acelea pe care ni le.au oferit cu o- 
cazia deplasării în R. D. Germană o 
serie dintre componenții echipei re
prezentative de handbal de sală.

PETRE CAPRA
vicepreședinte al

Federației Romîne de Handbal

nice: „campion R.P.R. de juniori" sau 
„recordman de juniori" sau „selec
ționat în lotul R.P.R." sau pur și 
simplu cifre. Tot acolo, cîteva pa
nouri cu inscripții mari, ostentativ 
afișate ca să te întîlneștî cu ele de 
cîteva ori pe zi. Iată textul unuia : 
„Performanța nu vine singură, ea 
este rezultatul unei munci continue de 
zi cu zi pentru care trebuie să trans
piri foarte mult". Țin oare seama de 
aceste „maxime" cei 30 de copii și 
2C de juniori pe care-i are în grijă 
Virgil Ștefănescu? Se pare că da. 
Antrenorul îi obișnuiește nu numai cu 
munca stăruitoare, singura cale spre 
rezultate, ci și cu ordinea și disci
plina. In încăpere se află și dulă- 
pioarele în care fiecare atlet își păs
trează echipamentul (cîți din atleții 
bucureșteni nu și-ar dori așa ceva?). 
Vestiare și dușuri, ceai cald după e- 
fort, autobuzul colectivului pus la 
dispoziție pentru deplasări (astfel a 
fost posibil ca la concursul de sală 
de la Oradea, din cadrul „Cupei 
Orașelor", Cîmpia Turzii să vină și 
cu cei 30 de copii, spre adînca mi
rare a gazdelor) și, bineînțeles, un 
stadion bine utilat, iată pe scurt, dar 
fără omisiuni, ceea ce se înțelege la 
Cîmpia Turzii prin „condiții" pentru 
atletism. Directorul tehnic al uzine
lor, Sepi (fost fotbalist, ca și fratele 
său Grațian, dar și un autentic în
drăgostit de atletism), președintele co
lectivului sportiv, Gustav Popovici, 
președintele secției de atletism, ing. 
Valea (un vechi animator al atletis
mului în acest centru) toți cei cu 
care am stat de vorbă pe terne a tie-

Rînduri pentru baschetul masculin

Ne aflam pe drumul cel bun! 
Să ne menținem, aceasta e problema...

de-abia 
luat sau se pregătesc 
ia startul. Foarte bine

Obiect de interes în 
mnile de iarnă, centrali- 
zînd interesul amatori
lor de sport din marile 
orașe ale țării într-o pe
rioadă cînd majoritatea 
ramurilor sportive sînt 
în plină hibernare, cam
pionatul de baschet s-a 
încheiat într-un moment 
cînd celelalte campiona
te republicane 
au 
să 
că — pentru prima oară 
anul acesta — basche
tul a știut să folosească 
avantajul ce-1 are: posi
bilitatea monopolizării a- 
gendei interne a marilor 
competiții de regularitate 
și durată în lunile no
iembrie—martie. Acestea 
sînt pretutindeni în lume 
zilele de „domnie" ale 
sportului cu mingea la 
coș; pornind din îndepăr
tata Australie, trecîrid 
prin imensa Asie, făcînd 
un popas în Africa de 
Sud și o escală în cele 
două Americi și oprin- 
du-ne în sfîrșit aici la 
noi, în bătrîna Europă, constatăm 
pretutindeni campionatele au loc 
lunile amintite și că în preajma echi
nocțiului de primăvară sînt cunoscute 
echipele deținătoare ale titlului. Este 
cazul să ne menținem la această ori
entare și vom fi în ritmul marilor 
competiții internaționale. Trebuie să 
avem însă grijă de întrecerile de vară 
ale jucătorilor noștri fruntași spre 
a-i feri de un repaus direct dăunător 
intre lunile martie și noiembrie, adică 
pînă cînd începe noul campionat. Dar 
despre asta cu altă ocazie.

Campionatele pe 1957—58 s-au dis
putat sub jurisdicția noului regula
ment. Noul regulament spunem noi, 
fiindcă avem părerea că modificările 
— esențiale și numeroase adoptate 
la Melbourne în 1956 — echivalează 
cu un nou regulament. Eram destul 
de sceptici în privința randamentului 
modificărilor și, mai ales, asupra co
rectei, totalei și rapidei lor adoptări 
de către echipele noastre. Satisfacția 
ne stăpînește acum cînd, scriind a- 
ceste rînduri, putem afirma că echi
pele noastre masculine au trecut cu 
succes examenul de adopțiune al 
noului regulament. Și că baschetul 
a ieșit sută la sută cîștigat din ope
rația la care a fost supus în orașul 
ultimei Olimpiade. Viteză, spectacu
lozitate, invitație permanentă la in- 
ven'ivitate, iată ce au dăruit modifi 
cările baschetului. Dacă mai adăugăm 
că ele au... ucis pe „Harpagonii" bas 
chelului, adică pe acele echipe care

lice (cu inerentele incursiuni în dome
niul fotbalului... era doar luni) și-au 
exprimat intenția de a se persevera 
pe această cale.
— ~u toate lucrurile sînt insă la fet 

ar fi fost prea fru
mos). Așa că... mai sînt și lip
in secție, bunăoară, aproape 
este lăsat pe umerii antrenoru-

Nu toate lucruri 
de bune (ar

A o o X
știri, 
totul 
lui, avînd de suferit calitatea munci' 
de instruire. Cel mai supărător lucru 
este însă că din efectivul secției, al
cătuit din elevi ai școlilor elementare 
și medii și din cîțiva tineri lucrători, 
face parte doar 1 fun) elev de la 
Școala Profesională Metalurgică (de 
pe lîngă uzine) care numără sute de 
elevi. De ce? Tocmai aici, unde mă 
așteptam mai puțin, am reîntîlnit e- 
terna dispută „profesor de educație 
fizică-anirenor". Profesorul
Crișan interzice elevilor săi să facă 
atletism în secția de la „Industria 
Sîrmei", dar, după cum am aflat, el 
se rezumă la orele de program, nu 
vine cu atleții pe stadion, cum i s-a 
propus.

Am pornit în „solie" la directorul 
școlii. I-am arătat cîte nemulțumiri 
creează această atitudine, care înde
părtează de secția de atletism elevi 
care 
nei.
s-au
mi-a 

mîine-poimîine vor fi tot ai uzi- 
In cele din urmă, „tratativele" 
soldat cu o victorie: directorul 
declarat că nu va

împotrivă ca antrenorul 
să-și recruteze elemente 
uzinei, „dar numai din 
din cei mari, crescuți și 
noi”. Fie și așa! Atletism-1 sb cîșiigt 
și nu amorul pronriu...

IAC1NT MAN0L1U

avea nimic 
Ștefănescu 

dintre elevii 
anul I, nu 
antrenați de

succes crescind
caracter

Wilhe’m

că
în

popular, or- 
C. e comisia.

Sebestyen (Dinamo Oradea) și-a luai 
spre coș. Hațieganu (M.I.G.) încearcă — 
pare că Jără succes — să-l readucă... pe păn

(Foto: I. MIHA

strîngeau punct după punct 
a păstra apoi această comoară 
tr-un joc static, plictisitor, 
imaginea totalei renovări a 
tui sport, în care inversările 
rezultate sînt acum posibile în ; 
secunde și învingătorul poate '. :■ 
de o minge în drum spre ccș :r a 
după fluierul final al arbitrii, r.

Cum spuneam, echipele noastre mas
culine s-au integrat neașteptat^k 
bine în noile reguli. Ele au A^^f: 
destul de repede prietene cu obligații 
ce apăreau ca veritabili inamici și în 
primul rînd cu teribila lege a celor 
”0 secunde. Față de trecutul cam- 
pi.ivt echipele masculine au marcat 
cu — aproximativ 28% mai multe 
puncte. Obligativitatea de a încerca 
la fiecare 30 secunde coșul ni se va 
răspunde. De acord I Dar... uităm to
tuși tracul, nervozitatea, emoția cu 
care tragi la coș atunci cînd ești 
OBLIGAT să tragi ? Iată de ce con
siderăm plusul de eficacitate ca de
osebit de valoros. De altfel, tehnica 
individuală a crescut indiscutabil, s-au 
ridicat o serie de jucători pe care i 
așteptăm total formați în viitorul 
campionat. Antrenorii sînt nemulțu
miți de randamentul apărărilor și au 
dreptate. Dar, ne permitem să-i scu
zăm pe elevii lor cu un argument va
labil după părerea noastră: in anul 
cînd s-au introdus regulile dedicate 
numai atacului era firesc ca toată a 
tenția să fie concentrată aici. Ră- 
mîne ca acum să ne reîntoarcen^^i 
spre momentan neglijata 
Considerăm că marca majoritarei 
echipelor noastre masculine se află 
pe drumul cel bun. A se menține, a 
continua ascensiunea, iată obiectivul 
ce apare acum în fața lor. Urmează 
ca verificările internaționale la care 
vor fi supuse echipele noastre de 
club și naționala să fie o confirmare 
a liniei 
Altfel, se 
fost doar

ascendente din campionat, 
poa e spune că treaba a 
făcută pe jumătate...

EFTIMIE 1ONESCU

Concursurile cicliste populare 
cunosc ira
Întrecerile cu 

ganizate duriiinică de către 
orășenească de ciclism București, au 
cunoscut un frumos succes, atît ’ din 
punct de vedere organizatoric cît și al 
mobilizării. Peste 130 de concurenți, 
în mare majoritate tineri, s-au între
cut dîrz în cadrul categoriilor respec
tive și au stabilit medii orare promi
țătoare (în ciuda vremii nefavora
bile).

Este cazul să subliniem acțiunea 
susținută care se duce în acest sens, 
precum și progresul evident ce-1 înre
gistrează asemenea concursuri, care 
contribuie efectiv la dezvoltarea ci
clismului.

REZULTATE: CATEG. 1. și 11: 1. 
C. Baciu (C.C.A.): 2. V Cohanaitic 
(Vo'nfn); 3. C. Dumitru (Progr.); 4. 
C. Stănescu (Progr.): 5. N. Pelcaru 
(Voința): CATEG. III și neclasif.: 1. 
FI. Cucu (Sc. Tin.); 2. V. lordache 
(Dinamo); 3. D. Stan (C.P.B.): JU
NIORI: 1. FI. Cristescu (Șc. Tin):
2. E. Bărbulescu (Șc. Tin.): 3. M. Vi- 
draru (Dinamo); SEMICURSE: 1. Al. 
Aramă (Conștr.); 2. T. Mladin 
(Constr.); 3. D. Tudor (C.G.A.); 
FETE: 1. Ștelania Neagu (Progr.); 2. 
Eliza Igiescu (Locoin.j: 3. Constanta 
Stranschi (Dinamo); 2. BICICLETE 
DE ORAȘ; 1. A. Zene; 2. Gh. Mîțu:
3. I. Labău.



ȘI ACUM, EA 27 APRILIE I
— După o etapă de ,,completare" (la 16 aprilie), echipele de fotbal 

de zile —se vor reîntîlni în Cupă peste 20
Cupa și-a păstrat intact renumele de care se bucură, chiar dacă dumi

nică a făcut mai puține „victime" decît obișnuiește. De fapt, două au fost 
marile surprize: eliminarea „divizionarelor A" C.S. Tg. Mureș (de către o 
echipă de C) și Dinamo București (de către o formație de B). Dar nici 
in restul „16-inrilor de finală" ale Cupei n-a lipsit amprenta acesteia (ex
cepție fac victoriile echipelor Petrolul Ploești, C.C.A., Progresul Sibiu și 
Tractorul Or. Stalin). Învingătorii au avut mari emoții. Echipele d? cate
gorie inferioară pe care le întîlneau, le-au dat mult de furcă.

rninică la egalitate. Prima întîlnire 
va avea loc la Lugoj, iar celelalte 
două — mai mult ca sigur — în a- 
celeași localități în care s-au disputat 
și la 6 aprilie, adică la Craiova 
respectiv Bacău, (p. g.).

Și

VA SA ZICĂ E POSIBIL!
TABLOUL DE ONOARE AL CUPEI

Și pentru că sîntem la acest capitol 
al evidențiaților, se cuvine să în
scriem pe tabloul de onoare al Cupei 
1957—58 numele echipelor : Gloria 
Bistrița, Farul Constanța, Titanii 
București, C.F.R, T. Severin, Stă
ruința Satu Mare, Stăruința Salonta, 
C.F.R. Iași, Dinamo Bacău și Metalul 
Reșița, pentru buna lor comportare 
în fața ttnor adversari de categorie 
superioară.

Vom cita însă și performanțele unor 
echipe consacrate ca Petrolul Ploești, 
C.C.A., Dinamo Cluj, Rapid București, 
Steagul roșu Orașul Stalin, Progre
sul Sibiu, Tractorul Orașul Stalin și 
Dinamo Obor 
care au privit 
de cupă. Nu 
spune și de
Știința Timișoara, și C.S. Tg. Mureș, 
ale căror rezultate presupun o bună 
doză de autoîncredere sau — dacă 
vreți — de subapreciere a adversari
lor.

C.C.A. București, Progresul București, 
Ropid București, Steagul roșu Or. 
Stalin și C. S. Oradea.

CATEGORIA B: Farul Constanța, 
Dinamo Obor, Progresul 
Tractorul Or. Stalin.

pentru seriozitatea cu 
de la început întîlnirile 
același lucru se poate 

Progresul București,

MERG MAI DEPARTE

Așadar, iată ce a
16-imile Cupei :

CATEGORIA A:
Știința Timișoara,

mai... rămas din

Petrolul PJoești, 
Dinamo Cluj)

Categoria A, B și C

în Capitală pînă la 18 mai
In perioada de la 13 aprilie pînă la 

10 mai, joci ri’.e de categorie A, B și 
C din Cap;ta-lă se vor disputa după 
următorul program fixat de federație 
de comun acord cu echipele interesate:

13 APRILIE: Stadionul Republicii, 
ora 16: Progresul — C. S. Tg. Mureș 
(A); Stadionul Giulești, ora 16: Rapid— 
C. S. Oradea (A).

2© APRILIE; Stadionul Dinamo, ora 
16: Dinamo — Petrolul Ploești (A); 
Stadionul 23 August, ora :6: C.C.A. — 
Dinamo Cluj (A); Teren Dinamo Obor, 
ora 10.30: Dinamo Obor — Dinamo Bîr
lad (B); Teren C.A.M., ora 10.36: Con
fecția — Metalul Tîrgoviște (C); Teren 
Dudeștl, ora 10.33: Titan — Carpați 
Sinaia (C).

27 APRILIE: etapă de cupă

4 MAI: Stadionul 23 August, cuplaj: 
Rapid — C.C.A. șl Dinamo — Pro- 

greșul (A). Ordinea jocurilor se va 
Btabili în raport cu clasamentul; Teren 
Ifc.A.M., ora 10.30: Știința — Combina
tul Poligrafic (B); Stadionul Giulești, 
ora 10.30: C.F.R. — Dinamo Obor (B); 
Teretn Dudești, ora 10.30: Titan — Di
namo Pitești (C); Teren C.A.M., ora 9: 
F. C. Confecția — Torpedo Tohan (C).

11 MAI: Stadionul Republicii, ora 
14.45: Știința — Poiana C^npina (B) 
și ora 16.30: Progresul — u. T. Arad 
(A); Stadionul Giulești, ora 14.45: 
C.F.R. — Progresul Suceava (B) și ora 
16 -30: Rapid — Știința Timișoara (A); 
Teren C.A.M., ora 10.30: Confecția — 
Titan (C).

18 MAI: Stadionul Republicii, ora 
14.45: Combinatul Poligrafic — Dinamo 
Bacău (B) și ora 16.39: C.C.A. — C. S. 
Oradea (A); Stadionul Dinamo, ora 
16.30: Dinamo — C. S. Tg. Mureș (A); 
Teren Dinamo Obor, ora 10.30: Dina
mo Obor — Flacăra Moreni (B).

★

N. R. — După cum remarcați, 
mai bine de o lună la București 
avea k>c un singur cuplaj de categorie 
A; în rest, meciurile se vot disputa 
la concurență, singure sau cuplate cu 
partMe de categorie B. Este adevărat 
că atît colectivele cît si cluburile sînt 
direct interesate în organizarea Jocu
rilor pentru că beneficiile rezultate din 
încasări Ie asigură baza materială a 
activității lor, și e cît se poate de nor
mal ea echipele proprietare de terenuri 
(Rapid și Dinamo București, de pildă! 
să Joace pe terenurile lor decît să plă
tească chirie Juclnd pe alte terenuri. 
De asemenea, este adevărat că Jucînd 
mereu pe aceleași terenuri, acestea se 
von- degrada cu timpul. Dar nu-i mal 
puțin adevărat că sînt meciuri care 
vor stîrni prea mare interes pentru ca 
terenurile pe care au fost programate 
să asigure capacitatea corespunzătoare. 
Este vorba de pildă, de meciurile Di
namo — Petrolul Ploești și Rapid — 
știința Timișoara la care se scontează 
pe o afluență de spectatori mult prea 
mare față de capacitatea stadioanelor 
Dinamo și — respectiv — Gluleștl. Cum 
în realizarea unor încasări mai mari, 
ceea ce este cu putință la aceste par
tide, primele interesate sînt colectivele 
respective, credem eă este cazul să se 
rediscute posibilitatea cuplării) Jocu
rilor de categoria A de la 21 aprilie 
ți li mal.

în 
va

Presiune la poarta echipei „Titanii", 
dar apărarea rezistă cu succes atacu
lui Progresului, lată-l pe portarul 
Ghiță respingind balonul la care a 
sărit și Oaidă. (Fază din jocul Pro
gresul — Titanii 5—4).

(Foto: GH. DUMITRU)

CATEGORIA C: Gloria Bistrița.
Deci 13 calificate pentru etapa 

toare, de la 27 aprilie. Celelalte 
vor fi cunoscute..

LA 16 APRILIE...

vii- 
trei

Mine- 
e pro- 
C.F.R. 
C.F.R.

...cînd se va disputa meciul 
rul Lupeni—U.T. Arad și cînd 
babil să se rejoace și partidele 
T. Severin—Jiul Petroșani și 
Iași—Dinamo Bîrlad, terminate du-

Meciuri extrem de disputate dunii- 
nică la „Dinamo". Intîi Dinamo Obor- 
—Știința București, joc prelungit și 
terminat prin desemnarea învingăto
rului pe „ultimele lungimi". Apoi. Pro
gresul București—Titanii 23 August 
București, un duel inegal înainte de 
fluierul de începere a jocului (se în- 
tilneau doar A cu C!...), dar foarte... e- 
gal în timpul partidei, egal și cTîrz, cu 
avalanșe dc goluri și victorie decisă 
în ultimul minut

Ambele partide ne au prilejuit O 
îmbucurătoare constatare: că echipele 
noastre pot juca în. limitele perfectei 
corectitudini fără să și diminueze cu 
nimic randamentul. Cele 4 de mai sus 
au luptat pînă la epuizare pentru a 
obține calificarea, dar n-am văzut în 
tot cursul meciului un fault grosolan, 
o atitudine incorectă. De altfel am 
constatat la terminarea partidei că 
dinamoviștii și studenții — de pildă — 
sînt în cele mai bune relații, așa cum 
ar trebui să existe între toți fotbaliș
tii, indiferent de echipele cărora le a- 
parțin. Ei au părăsit terenul braț Ia 
braț, fără ca învinșii să arboreze o- 
bișnuitele (din păcate), figuri supă
rate .uneori chiar de adversitate față 
de echipa care a învins. Așa ar tre
bui să fie peste tot Să dai totul pe 
teren. în întrecere, prețuindu-ți adver
sarul și să-i 
și prietenie în 
Ar fi unul din 
spre a face să
folosite pur și simplu ca prilejuri de... 
lichidare ă unor socoteli personale. Pă
cat că jocul de care vorbim n-a avut 
Ioc în prezența cît mai multor fot
baliști. Dar sperăm că bunul exem
plu oferit de el va ajunge pe această 
cale la urechile celor... interesați. Ar 
fi foarte bine ! (ef. i.)

acorzi întreaga stimă 
relațiile de fiecăre zi. 
cele .mai utile mijloace 
dispară acele meciuri

Doua constatări și două clasamente
după etapa de duminică la handbal

De duminică, handb'alul 
actualitatea sportivă. Cele 
nate republicane vor reține 
inte atenția amatorilor ______
pînă în primele zile ale lunii iunie, cînd 
— contrar unui vechi proverb — se vor 
nvroăra... bobocii.

Și cum pînă atunci mai este încă mult 
timp, să menționăm deocamdată — privi
tor Ia partidele de duminică — două fap
te interesnnte. Primul privește pregăti
rea echipelor: mult mai bună acolo 
unde no așteptam mai puțin șl încă de
ficitară la unele echipe fruntașe. Al doi
lea este în legătură cu publicul prezent 
la aceste premiere handbalistice. Cores
pondenții noștri ne-au semnalat că parti
dele au fost urmărite de un număr mare 
de spectatori. Deci, atențiune jucători și 
arbitri: obligațiunile sînt mai mari!

Acum iată „consecințele” rezultatelor 
de duminică reflectate în cele două cla
sam ente (cel al categoriei B la băieți 
mai întîrzie din cauza unor contestații):

a reintrat în 
trei campio- 
de acum îna- 

acestui sport

MASCULIN, CATEGORIA A:
1. C.C.A. 12 10 1 1 163:102 21
2. Dinamo Or. st. 12 9 2 1 138:113 20
3. Voința Sibiu 12 6 3 3 124: 95 15
4. Știința Iași 12 6 1 5 121:136 13
5. Tehnometal Timiș. 12 5 2 5 131:140 12
6 Metalul Reșița 12 4 3 5 127:119 11
7. Victoria Jimbolia 12 5 1 6 151:147 11
8. Chimia Făgăraș 12 4 2 6 106:110 10
9. C.S.U. Buc. 12 4 1 7 145:153 9

10. Petrolul Ploești 12 4 1 7 107:122 9
11. Știința Timișoara 12 3 1 8 115:154 7
12. Mătasea roșie

Cisnădie 12 2 2 8 137:174 6

1.
2.
3.
4.

Olimpia Buc. 
FI, roșie Sibiu 
St. roșu Buc. 
Ilefor Tg. Mureș

5. Știința Timișoara
6. Măgura Codlei
7. Progr. Or. St.
8. Record Mediaș
9. Gloria

10. C.S.U.
Sighișoara 

Buc.
11 Metalul Ploești
12. Metalul Reșița

13
13
13
13 
13
13
13
13
13
13
13
13

FEMININ, CATEGORIA A:
10 3 0 69:23
11 1 1 77:31 
11 9 2 77:42
715 51:46 
5 4 4 33:24 
436 41:46 
436 51:62 
337 41:59 
337 25:46 
236 46:57 
2 3 8 12:54 
1 3 9 30:63

și de categoria C
Așadar, peste cinci zile va începe 

și campionatul categoriei O la fotbal. 
Duminica viitoare, în 25 de orașe, 27 
arbitri vor chema la întrecere cele 
54 echipe din această categorie. Dar 
de ce 54 echipe și nu 56, cîte s-au 
prezentat la start, la începutul com
petiției? Pentru că una dintre ele a 
fost scoasă deoarece nu s-a prezen-

se
nu 
A- 
la 
a- 
13

tat la un meci. Este vorba (mi 
pare că începeți să 
e așa?) de Energia 
rad care a forfetat 
Tg. lin cu Flacăra, 
juns ca în seria a 
echipe în loc de 14.

In cele aproape 
(turul competiției a 
noiembrie) echipele 
ficient să-și pună la punct pregăti
rea în vederea reluării întrecerii. 
Nenumăratele 
corespondenții 
ne-au arătat 
echipele s-au pregătit pentru returul 
campionatului categoriei C.

Dar pe lingă pregătiri, echipele și 
colectivele sportive de care aparțin 
au trecut anul acesta prin frigurile 
reorganizării și majoritatea au primit 
denumiri noi pe care le-am anunțat 
la timp. In multe locuri echipele au 
„căpătat" antrenori noi. Este cazul 
(pe lingă numeroase altele), echipei 
Rapid Cluj, care s-a pregătit cu

vă amintiți, 
Constructorul 
în meciul de 
Și astfel s-a 
Ill-a să fie

5 luni de pauză 
luat sfîrșit la 24 
au avut timp su-

reluării întrecerii, 
scrisori primite de la 
noștri din provincie 

interesul cu care tnate

categoriei C.

multă grijă sub conducerea cunoscu
tului antrenor Petre Steinbach. Re
zultatele au început să se vadă încă 
din perioada pregătitoare cînd fot
baliștii acestei formații au reușit 
victorii frumoase, printre care și un 
6—0 cu C.F.R. Cluj, echipă din ca
tegoria B.

Alte echipe, pe lingă denumire, și-au 
schimbat și reședința : este vorba de 
fosta Energie Leordeni din seria a 
Il-a care a devenit Petrolul Pitești.

In încheiere, să vă reamintim si
tuația clasamentului din cele patru 
serii. 1“ , ' .
plutonul celor 
avantaj față 
echipă tînără 
(așa cum s-a 
meciul de cupă 
In seria a Il-a, Metalul Tîrgoviște nu 
mai păstrează din avantajul pe care-1 
avea la un moment dat față de Ti
tanii București decît un singur : u~ct. 
Deși clasamentul seriei a IH-a a fost 
refăcut (deoarece Energia Const."ic- 
................................. Met -ul 

conducă, 
diferei:*ă 
In seria 
etape a

. se

In prima, C.F.R. Iași conduce
14 echipe cu 2 puncte 
de Dinamo Brăila, o 
dar fără experiență 
văzut de altfel și în 
cu P-.trolul Ploești...).

torul Arad a fost scoasă), 
Oțelul Roșu continuă să 
urmată la
de C.F.R. Turnti Severin, 
a IV-a, performera ultimei 
„Cupei RP.R.“, Gloria Bistrița, 
află în fruntea clasamentului după 
13 etape, cu 2 puncte avans asupra 
Flamurii roșii Oradea.

un punct

Voleibalistele de la C.F.R. București 
au remas datoare și spectatori’or din Cluj

Să notăm — în 
servații cu privire 
nică a campionahdpj feminin de volei:

• FAPTUL CEL MAI IMPORTANT 
a fost — fără îndoială — victoria So
meșului Cluj aSupra echipei C.F.R. 
Bnc.. ceea ce a avut ca umare dis
tanțarea dinamovistelor: un punct a- 
vans fată de CF.R. — și (oarecum) 
stingerea luptei pentru supremație în 
campionatul feminin, unde Dinamo nu 
mai are de cine să se teamă. Nici 
chiar — socotim noi — de meciul de 
fa Cluj cu Someșul. De ce? Față de 
C.F.R.. Dinamo are tin mare avantaj: 
constanța In comportare. In timp ce 
feroviarele au avut o cădere totală 
(punct de plecare meciul cu Dinamo) 
din care nu și atț revenit nici pînă 
acum, Dinamo a jtjtat Ia fel de bine 
în toate meciurile dtn retur și probabil 
că va juca în aceeași cadență și vii
toarele partide. Locul ocupat actual
mente în clasament le obligă de altfel 
pe dinamoviste la o comportare cît 
mai frumoasă. Să sperăm că meciul 
cu C.F.R. a fost punctul de plecare.

• DAR CE SE 1NTIMPLA LA 
C.F.R.? „Jucătoarele noastre sini com
plet demoralizate — ne spunea ieri 
dimineață Elena Busuiocescu, com
ponență a -echipei.' Din această cauză 
am și pierdut meciul de la Cluj. In 
flus și arbitrul a greșit cîteva decizii, 
dar asta nu a atîrhat prea mult in ba
lanța victoriei gazdelor. Sper totuși 
ca „pasa neagră" prin care trecem să 
se termine și in meciul de duminică 
(N.R cu Combinatul poligrafic) să ju
căm din nou la valoarea noastră ade
vărată". Sîntem de acord cu Elena 
Busuiocescu și am dori ca să vedem 
din nou pe voleibalistele feroviare ju
cînd bine, adică așa cum au obișnuit 
pe numeroșii suporteri ai echipei.

• LA SIBIU, M.LG. București a ob
ținut prima victorie în returul cam
pionatului I Performanța este cu atît 
mai valoroasă, cu cît bucureștencele

fugă — cîteva ob
la etapa de dumi-

ne-au obișnuit cu o comportare slabă 
în ultimele meciuri în care au înre
gistrat numai înfrîngeri.

• DIN INFRINGERE IN INFRIN- 
GERE merge și echipa studentelor din 
București, I.C.F. Aceasta în ciuda 
faptului că echipa joacă mult mai bine 
decîi în turul campionatului. La a- 
ceasta pledează și faptul că aproape 
toate meciurile pierdute au fost cedate 
cu 2—3. Mai multă stăpînire de s'ne 
în momentele dificile nu le-ar strica.

Iată acum, clasamentele:
FEMININ

1. Dinamo 13 12 1 37: 3 ’5
2. CFR 13 11 2 34:^ ^4
3. Someșul 13 9 4 29^r ?2
4. M.LG. 13 7 6 27:27 20
5. Voința Sibiu 13 6 7 26:26 19
6. Voința Or. Stalln 13 6 7 24:25 19
7. Știința 13 6 7 22:26 19
8. C.P.B. 13 5 8 20:27 19
9. JțC-F. 13 3 10 17:34 1«
10. Progresul 13 0 13 3:39 13

MASCULIN
Cat. A.

1. C.T.F.T. 14 13 1 39:16 27
2. Dinamo 14 12 2 39:1 P
3. C C.A. 14 9 5 35:22 23
4. știința 14 8 6 34:2-» 12
5. T.C.H. 14 8 6 30:26 22
8. I.T.B. 14 6 8 30:3"
7. Tractorul 14 6 8 30:3? 20
8. Victoria 14 5 9 20:35 ’9
9. Amefa 14 2 12 21:39 16
10. C.F.R 14 1 13 8:41 15

Cat. B (seria a II-a)
1. Voința București 2 2 0 6:0 4
2. Știința Timișoara 220 6:1 4
3. Stejarul Rm. Vîlcea 2 1 1 4’-» 3
4 Dinamo Tg. Mureș 2 1 1 3:-» 3
5. Dinamo Oradea 2 114-3
6. Utilajul Petroșani 1 1 0 3’f> 2
7. Dinamo Cluj 2 0 2 n'c 2
8. Casa Ofiț. Timiș. 2 0 2 Q" 2
9. Dinamo B. Mare 1 0 1 0:3 1

• In urma trierii concursului Prono
sport nr. 14 din 6 aprilie au fost gă
site: 20 variante cu 12 rezultate exacte; 
694,4'5 variante cu 11 rezultate exacte și 
7.976,17 variante cu 10 rezultate exacte.9 Ca în fiecare săptămînă, un suc
cint comentariu asupra cîtorva meciuri 
din programul de concurs (nr. 15 din 13 
aprilie):

I. ȘTIINȚA 
BUC. (Cat. A). Fără 
de locui ocupat de 
clasament, meciul se 
ritabil derbi în care 
aparține studenților.

II. RAPID BUC. _________
(Cat. A). Orădenii par a fi încheiat cam
pionatul. Deci pronosticul care se impu
ne este „1” solist.

III. PROGRESUL BUC. — C.S. TG. 
MUREȘ (Cat. A). Desigur, echipa oaspe 
va depune sforțări pentru a obține mă
car un punct. Nu credem însă să reu
șească mai ales că formația gazdă va 
juca fără... absențe!

IV. DINAMO CLUJ — DINAMO BUC. 
(Cat. A). Un meci care conform „tradi
ției” va fi deosebit de disputat deși e 
în... familie. Prin prisma ultimelor com
portări prima șansă’ aparține totuși gaz
delor.

V. PETROLUL PLOEȘTI — STEAGUL
ROȘU OR. STALIN (Cat. A). Ceea ce 
a reușit în ultima etapă — - - -
la Ploești) nu credem

TIMIȘOARA — C.C.A. 
îndoială, indiferent 
echipa militară în 
prezintă ca un ve- 
totuși prima șansă

C ORADEA

Jiul (să învingă 
că va reuși si

*) Rubrică redactată 
Pronosport.

de I. S. Loto-

ono sport
Steagul roșu, mai ales că Petrolul do
rește să-și consolideze poziția de lider. 
Concluzia: „1”.

VI. JIlTi PETROȘANI — U.T. ARAD 
(Cat. A). In mod normal Jiul trebuie să 
obțină ambele puncte puse în joc. Se 
pune deci numai problema unei even
tuale surprize. Cum U. T. Arad nu pare 
a fi în cea mai bună formă este destul 
de greu de crezut că o va produce. 
Iată de ce noi vom merge normal: ,,1”.

VII. MINERUL LUPENI-ȘTIINȚA 
CLUJ (Cat. B). Liderul primei serii are o 
sarcină foarte dificilă la Lupeni, unde 
Minerul nu prea are „obiceiul” 
cedeze puncte. De aceea vom lua 
prim pronostic: X-ul.

VIII CORVINUL HUNEDOARA-PRO- 
GRESUL SIBIU (Cat. B). Corvinul a cîș- 
tigat toate cele șapte meciuri jucate pînă 
acum acasă. Deci avantaj clar pentru 
gazde.

IX? PARTIZAN REGHIN-IND. SIRMEI 
C. TURZII (Cat. B). In meciurile de 
pînă acum, oaspeții s-au comportat su
perior gazdelor. E normal deci ca să 
trecem peste dezavantajul deplasării și 
să Ic acordăm lor prima șansă, fără a 
nepii.ia însă nici pe Partizan. Adică. în 
ordine. „2” și nl”.

să 
ca

IN ATENȚIA PARTICIPANTILOR

Ir.ccpînd cu concursul PRONOSPORT 
nr. 15 din această săptamînă, se atribuie 
participantelor premii speciale în obiecte 
pentru variantele cu ,,0” REZULTATE.

Premiile se vor atribui astfel:
1) O MOTOCICLETA I. J. de 350 cmc., 

un ceas Schaffhausen, și un frigider, 
participanților care au indicat cele mai 
multe variante cu ,,0” rezultate, pe un 
singur formular.

2) O MOTOCICLETA I. J. de 3 ) cmc., 
2 aragazuri cu trei ochiuri și butelie. 2 
aparate radio „Opereta”, 6 ceasornice 
d3 mînă „Pobeda” și 4 biciclete, prin 
tragere din urnă.
• Dună cum se știe, NUMAI ASTAZI 

PINA LA ORA 24 IȘI MAI POT DE
PUNE PARTICIPANT!! DIN CAPITALA 
BULETINELE LA CONCURSUL PRO- 
NOEXPRES nr. 12 care începe cu un 
fond de premii pentru categoria I de 
44.939 lei. De remarcat marele avantaj pe 
care-] oferă cel de al șaptelea sport de 
rezervă. Ca o dovadă concretă: 3 din 
cei 4 premiați cu cîte 33.704 lei șl 189,5 
din cei 347,5 cu 4 sporturi exacte de la 
ultimul concurs, au obținut premiile 
respective numai datorită sportului de 
rezervă. M'ai mult chiar, buletinul co
lectiv a) Agenției Centrale din Bucu
rești a obținut tot cu ajutorul sportului 
de rezervă 10,5 premii III. Depunînd deci 
și dumneavoastră cît mal multe variante 
pentru concursul Pronoexpres aveți mari 
șanse de a fi premiat? Nu uitați însă că 
în Capitală depunerea buletinelor se mai 
poate facș numai astăzi pînă la ora 24.

Cupa F. R. Schi-Boh
Vremea n-a permis ca în acest 

sezon să se desfășoare în (ară vreo 
cursă de coborîre pentru senioare si 
seniori. Chiar și duminică, cînd • ra 
programată coborîrea din cadrul ru- 
pei F.R.S.B., jiloaia și ceata au 
piedicat desfășurarea acestei rr be 
mult așteptate de unii schiori. ‘'îm
bată. în schimb, întrecerile de slalom 
și fond s-au bucurat de un ti '.p 
splendid. Fondul s-a disputat la Pia
tra Arsă și a dat cîștig de cauză 
lui Constantin Enache (C.C.A.) la 
15 km și tinerei Marcela Bratu (Pro
gresul Sinaia) la 5 km.

Slalomul special, desfășurat pe Va
lea Tîrlelor, a oferit un spectacol fru
mos și o luptă strînsă între N. Pan- 
drea, M. Bucur și campionul tării. 
Cornel Tăbăraș. Primii au făcut fată 
traseului îngreunat de zăpada umedă 
în ambele manșe, în timp ce Tăbăraș, 
cu cel mai bun timp în prima manșă, 
a căzut în a doua. La fete, Eli.sa- 
veta Suciu a avut principala adver
sară în Elena Epuran care cu o căză
tură în manșa a doua a ieșit din luptă. 
De altfel, cu excepția câștigătoarei, 
toate celelalte concurente au căzut. 
Clasamentele curselor de slalom sne- 
cial: BĂIEȚI : 1. N. Pandrea (CCA) 
<_,1; 2. M. Bucur (CCA) 92,4; 3. 
C. . Bîrsan (Voin(a) 95,7; 4—5. K; 
Gohn (Carpați Sinaia) și I. Colibari 
(CCA) 101,3; 6. I. Bulgărea (Dina-' 
mo) 104,6. FETE: 1. Elisaveta SiK 
ciu (Știința) 87,00; 2. Mihaela ''hw 
oarcă (Voința) 89,01} 3. Elena EptH 
ran (Știința) 92,4.



„CyPÂ DINAMO
La sfîrșitul acestei săptămîni „< upa litu Groza“ Succesul concursului 

școlar București-Cluj
an) pe distanțe cu semnificație numai 
în planul de perspectivă al antrenorilor 
noștri: pentru că la sfîrșitul acestei 
săptămîni Federația Roniînă de Natație 
organizează la bazinul Floreasca pri
mul concurs de amploare (cu probe 
pe distanțe clasice) dotat cu „Cupa 
Titu Groza“. Semnalăm reintrarea îno
tătoarelor Maria Both și Gabriela 
Mangczius ca și timpurile obținute în 
probe de 66,66 m. de Henriette Țin- 
ccca, Mitrofan, Ciorba; Voicu, B. Teo- 
dorescu, Schmaltzer, Chețan. Rămîne 
ca aceste rezultate să fie confirmate 
în concursurile viitoare.

• Lucru, de-acum știut, tinerii ino- 
tători școlari din București au întrecut 
după două zile de întreceri desfășu
rate la bazinul Floreasca, pe colegii

ii

• Mai întîi ne simțim datori față 
de cititorii noștri cu rezultatele meciu
rilor consumate sîmbătă și duminică în 
cadrul. „Cupei Dinamo". Iată-le: sim- 
bătă Dinamo I — Start București 8-1 
(5 01 (*C.A. — Dinamo II 3-0 (1-0), 
C.S.U. Buc. — Progresul Buc. 1-1 
(0 IV duminică: Progresul București 
— Start Buc. 3-1 (1-0), C.S.U. Bucu
rești — Dinamo " "
mo I — C.C.A.
clasamentul:

II J-2 (2-1), Dina-
4-1 (3-1). Și acum

compeii-

1. „ inamo I
2. C.S.U. București
3. C.C.A.
4. Dinamo H
5. Progresul
6. Start Buc.

a 5 0 0 29: 8 
5 3 11 112:11
5 3 9 2 21:12 
5113 12:12 
5113 7:22
5 0 1 4 6:22

Așadar Dinamo București se g

io
7
6
3
3
1

sește din nou la sfîrșitul unei 
ții în fruntea clasamentului. Lste o în
cununare a eforturilor ’'puse de cam
pionii țării în direcția îmbunătățirii 
necontenite a ’reoăt'rii lor. Mulțumită 
valorii lor, dar mai ales plusului de 
pregătire fizică, dinămoviștii au trecut, 
rînd pc rînd, de toți* adversarii inipu- 
nîndu-și superioritatea. Nu este în in
tenția noastră de a caracteriza aic* 
comportarea fiecărei echipe în®parte, 
dar nici nu pnleiii trece mai departe 
fără a sublinia performanța formației 
C.S L’. București clasată pe loctrl se
cund. Studenții din București., deși au 
pierdut într-un interval de timp, rela
tiv scurt, pe doi din oamenii lor de 
bază (Blajek și Kroner) au reușit un 
adevărat „tur de forță" d-isptinînd. de 
rutinata 
te clipe

echipă a C.C.A. și făcînd mul- 
grele chiar și dinaninviștilor. 

sfîrșitul acestui turneu o apre- 
inipunc ca fiind deosebit de' 

organizarea competiție),

• La 
ciere se. 
importantă: 
dotată cu Cupa Dinamo, s-a dovedit a
fi foarte utilă deoarece a oferit celor 
patru echipe de categoria A (Dinamo I, 
C.C.A.. C.S.U. și Start) posibilitatea 
de a-și verifica stadiul de pregătire 
cu o lună înainte de începerea cam
pionatului republican.

• Cîteva rînduri se cuvin dedicate 
arbitrajelor, mai ales că două dintre 
ele (4a meciurile C.C.A. — Dinamo II
ți C.S.U. — Progresul — s-au ară
tat a fi în flagrantă contra
dicție cu spiritul unor modilî- 
cări noi ...de la 1 Mai 1957. Este vorba 
de nesancționarea echipelor care abu
zează de jocul pasiv cu intenția de a 
menține un rezultat sau de a pierde la 
un scor cît mai „onorabil", lată spre 
completă lămurire (măcar acum) cum 
glăsuiește paragraful modificat: ,.O 
echină chiar dacă are mai puțini jucă
tori decil formația adversă și reține 
abuziv balonul fără a ataca, trebuie 
să fie considerată că pierde timpul. In 
acest caz, trebuie să se acorde o arun
care liberă împotriva jucătorului care 
a jucat u'fțmul balonul".
• Sîmbătă și duminică, parafei cu 

concursul elevilor din București și Cluj, 
Înotătorii fruntași ’ au fost verificați 
(sperăm pentru ultima oară în acest

Vasile Pirvuțoin, Craiova. — 1) Pri
mul record mondial la săritura în înăl- 
time a fost stabilit în anul 1876 de 
Brooks — Anglia: 1,892 m. După cum 
știți, recordul mondial la această pro
bă a ajuns la 2,15 m. (Dumas S.U.A.), 
iar atletul sovietic Stepanov a reușit 
anu: trecut chiar un ,,2,16“. Această 
performanță însă n-a fost omologată 
încă, o hotărîre definitivă urmînd să 
fie luată în august, la Stockholm, cu 
prtle’u: Congresului Federației inter
nat :on ale de atletism. — 2) La noi,
prtmu’ 
a fost
Ștefan: l, .............. .
despre săritorul sovietic Igor Kașkarov, 
al cărui admirator sînteti și al cărui 
urmaș, mărturisiți, că ați vrea sâ fiți. 
Admirator... e mai simplu. Urmaș e 
ceva m.-jț greu! Dar, firește, că vă do
rim acest lucru din toată inima! 
Kașkarov e născut Tn anul 1933, are 
înălțimea de 1,84 m. și cîntărește în 
jur de 90 kilograme. Pentru prima 
oară s-a evidențiat în anul 1955. rea- 
lizînd o săritură de 2,01 m., pentru ca 

să obțină cea mai bună perfor- 
a sa: 2,14 m.
Vulcan, Constanța. — M-ați... 
Răspunsul dat într-un număr 
unui cititor din Hunedoara a

sovietic Stepanov 
chiar un „2,lt>“. 
însă n-a fost c 

o hotărîre definitivă urmînd 
în august, la Stockholm, 

Congresului Federației 
de atletism. — 2) _

record la săritura în înălțime 
stabr.it în anul 1921, de Ion 

m. — 3) Vreți cîteva date

tn 1957
franță

Ion
prins!
trecut ___ _____ __  _______„
fost, într-adevăr, greșit, așa că deși mă 
dojeniți cam... aspru, n-am dreot să 
mă supăr. Tng. Dan Stafie, portarul 
echin°’ r»e hochei pe gheață C.S.U.

A IX-a H'ție a campionatelor școlare de gimnastică

Cu trei zile înaintea finalelor...
din Cluj. Dar mai presus de rezul- 
se situează acțiunea direcției de

lor 
tat _ _ 
educație fizică din Ministerul lnvăță- 
mîntuiui și Culturii, organizatoarea pri
mului concurs de natație de acest gen. 
După toate informațiile noastre, a- 
ceastă primă acțiune face parte din- 
tr-un plan de mari perspective care-și 
propune să pregătească natației noas
tre viitoarele ei. cadre de performanță, 
„schimbul de mîine". Inițiat deocam
dată pentru înotătorii aparținînd celor 
mai puternice centre (București și 
Cluj) exemplul se cere continuat și 
cu celelalte centre ale țării, cum ar 
fi Reșița, Tg. Mureș, Oradea, Timi
șoara, Lugoj. Pînă atunci, sincere'feli
citări organizatorilor

GH. NICOLAESCU

Măriuca Rotaru, una dintre concuren tete care s-au evidențiat cu ocazia 
intilnirii școlare București — Cluj.

Bogată
• Performanțe valoroase la înce put de sezon • Au început

Sfîrșitul săptămtaii trecute i-a gă
sit pe trăgători în plină activitate 
competițională. Este firesc, deoarece 
ne mai despart puține “;l- J- 
prima evoluție oficială

zile de 
concursul 

republican dotat cu „Cupa Dinamo" 
(18—20 aprilie). îmbucurător este 
faptul că verificarea de sîmbătă și 
duminică a trăgătorilor fruntași care 

în 
cu 
ele 
de

duminică a trăgătorilor fruntași < 
se pregătesc pentru selecționarea 
echipele reprezentative s-a soldat 
rezultate valoroase, unele dintre 
surprinzătoare pentru început 
sezon.

Astfel, în cadrul unei probe de con
trol la armă liberă calibru redus, ma
estrul sportului Constantin Antonescu 
a obtinut la 3x40 un rezultat foarte 
bun: 1146 p. (390—386—370). Pe
ținte mari acest rezultat este — 
cu aproximație — echivalent cu 1177 
p. La aceeași probă maestrul eme
rit ai sportului Iosif. Sîrbu a realizat 
o performanță de asemenea valoroa
să: 1138 p. (386—3K—369). In ordi
nea valorii s-au mâi obținut urmă
toarele rezultate: H. Herșcovici 1127 
p. (381—384—362), Enea Valentin 
1122 ( 387—370—365), Th. Ciulu 1119 
p. (390—372—357).

La fel de valoroase sînt și perfor
manțele obținute de pistolari. La pre
cizie locul I a ' revenit maestrului 
sportului Al. Klaus cu 554 p (1).

Cluj este una și aceeași persoană <;u 
portarul echipei de fotbal Farul. De 
altfel, a apărat poarta echipei con- 
stănțene, chiar duminică, în meciul de 
cupă cu Dinamo București. Ca să mă... 
reabilitez în ochii Dv., vă dau și un 
amănunt în plus: înainte de a juca 
fotbal la Constanța, a fost portarul e- 
chipei de handbal Șttința-Galați!

Ghăță Răduța, București. — 1) Olaru 
de la Rapid nu este bucureștean de 
origine. A debutat ca fotbalist la 
Curtea de Argeș, de unde a trecut la 
Dinamo Bacău. De aici el a venit la 
Locomotiva (Rapid) București. — 2) Este 
adevărat că. la început. Petrolul a fost 
o echipă bucureșteană... * ’
la Ploești, dar lotul de 
lului, pe lingă o serie 
ploeșteni, ca să spunem 
lizați, cuprinde numeroase elemente din 
regiune. — 3) Da: la origine, Dinamo 
Bîrlad a fost Dinamo... Turnu Măgu
rele.

M. Walter, Reșița. — 1) in caz de 
egalitate și după prelungiri, meciurile 
de cupă, începînd din șasesprezecimi, 
se rejoacă tot pe teren neutru, even
tual în același teren unde a avut loc 
și prima întîlnire. 2) Văd că sînteți 
la fel de bine informat 
jucătorul german Posinai 
La Lugoj.

transbordată 
azi al Petro- 

de jucători 
așa... natura-

ca și mine: 
este născut

ION POȘTAȘUL

• Fapte evidențiate de aztuala c^ție • Aspecte de la 
regiune O Ultimele noutăți organizatorice ji._ • ... 

pronosticuri...
• Mai mult decît la trecutele ediții, 

cam X b na te le școlarp de gimnastică 
din acest an au arătat cu prisosință 
că gimnastica este — alături de bas
chet și atletism — una dintre cele 
mai iubite discipline sportive practi
cate de elevi. Ce argument mai con
vingător poate fi adus în sprijinul 
acestei afirmații, decît cifra de aproa 
pe 10,000 de 
întreceri, de 
pionatului și

• Etapele . „ . .
natului, desfășurate recent, au purtat 
pecetea unor întreceri entuziaste. Fie
care echipă, fiecare concurent a fost 
animat de dorința de a obține punc
tajul cel mai mare, pentru ca astfel 
să capete dreptul de. ă-și reprezenta 
orașul și regiunea în întrecerile finale 
Așa stînd lucrurile, ne apar perfect 
justificate observațiile corespondenți
lor noștri care gravitează în jurul a- 
celeiași idei: concurenți i — băieți 
și fete — au impresionat printr-o ex
celentă pregătire, evoluția lor consti
tuind un adevărat spectacol sportiv 
Grația, eleganța, îndemînarea. și forța 
au făcut o bună tovărășie la apariția 
fiecărui 
publicului 
furtunos,
Turda, c , . . ,
sport a șc. medii nr. 1 s-a dovedit 
cu totul neîncăpătoare. Sutele de spec
tatori au putut admira ore în șir evo- 
luțffle elevilor și elevelor din locali
tate care au strălucit în toate pro
bele. La Ploești, elevii și elevele de 
la șc. med. L. Caragiale" și ...1. 
Toma" (pregătiți de prof, de educație 
fizică, soții Nina și Gli. Mătușa) au 
demonstrat că vor avea un cuvînt 
greu de spus în întrecerile finale...

etapa de 
cîteva

șc. med. 
Gruiescu) 
bune, ia 

Colegiul ui 
u cîț- 
regiu- 

în- 
d*t

Există și aici, firește, obligația con
firmării rezultatului. La fel de bine a 
evoluat și maestrul sportului lulius 
Pieptea (546 p.) *'* -■ -■
Silviu Tibacu (540 p.).

La pistol viteză primele două lo
curi au revenit la egalitate maestru
lui sportului dr. Titus Manicatide și 
maestrului emerit al sportului Ștefan 
Petrescu. Ei au obținut 60/581 p. re
zultat care se înscrie de asemenea 

conti- 
cinci 

60/571 
Klaus

ca și trăgătorul

zultat care se înscrie de 
printre performanțele zilei. In 
nuare clasamentul primelor 
locuri arată astfel : Ion Tripșa 
p.. Petre Mocuță 60/567 p.. Ăl. 
60/566 p.

In proba de control la armă 
calibru redus 3 X 30 Lia

liberă
Sîrbu a 

realizat cel mai bun rezultat (824 p.). 
Alte rezultate: Elena Seimeanu 818 
p.. Ana Go ret ti 808 p„ Sanda loano- 
vici-Casetti 803 p. Juniorii au con
curat tot la 3.X30. In ordine cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
de : Iosif Aron 833 p„ Marin Fere- 
catu 832 p., Gh. Paltenie 813 p.. Ion 
Giuglan 809 p., M. Marcovici 801 p.

In cadrul primei faze a campiona
telor universitare de tir s-au desfă
șurat sîmbătă și duminică. întreceri pe 
poligonul I.C.F.. Peste 100 de stu- 
denți și studente au concurat la armă 
sport 3X10 obținînd în general re
zultate promițătoare. Iată clasamen
tele :

ECHIPE : 1. Universitatea C. I.
Parhon 1151 p., 2. Inst. Arhitectură 
1111 p., 3. I.C.F. 1044 p., 4. Inst. Po
litehnic 948 p., 5 I.M.F. 947 p.; indi
vidual băieți: 1. C. Cochet 253 p„ 2. 
M. Milculescu 251 p., 3. Mircea Stră- 
oană 248 p„ 4. I. Kodtnon 246 p„ 

“5. M. Constantinescu 243 p.; indivi
dual fete: I. Ioana Soare 243 p., 2. 
Dora Constantinescu 224 p., 3. Redica

BILETE PENTRU GALA DE BOX
I.E.B.S. anunță că biletele pentru 

gala de box de astă-seară, care va avea 
loc în sala Floreasca, la ora 19, se pun 
în vînzare azi dimineață, la ora 9. la 
Agenția Centrală ~ 
riei 9) și la casa

CONCURSUL
MOTOCîCLISM

Pronosport (cal. Victo- 
sâ-lii Fioreasca.

REPUBLICAN DE 
DE LA ORAȘUL 

STALIN
Orașul stalin 7 (prin telefon). Sîmbă- 

tă și chiminică s-a desfășurat concursul 
republican de motociclism al A.V.S.A.P. 
I.a întreceri au participat 108 concurenți, 
reprezentând toate regiunile țării. Frima 
probă — îndemînare — a avut loc sîm
bătă și s-a încheiat cu următoarele re
zultate ------ 
St-.lin);
(Galați): _ _ _____ r
d<? regularitate și rezistență.
cluburi:. ' ___ 2_". '1___ t_,r
giuni: 1. L. Kovacs (Orașul Stalin).' Cla
sament general pe regiuni; ________ ___
ra, 2. București 3. Galați; clasament pe 
cluburi: 1. — 2. București și Orașul Sta
lin, 3. R.A.M.

N. Dumitrescu — corespondent

cluburi: 1. L. Kovacs (Orașul 
regiuni: 1. Cazinachis Mircea
duminică s-a desfășurat proba 

Rezultate: 
1. M*. Catinuchiț (Galați); re-

1. Hunedoa-

participant angrenați în 
la primul act al cam- 
pînă acum ?
pe regiune ale campio-

concurent, iar aplauzele
spectator s-ati revărsat
din toată inima. La 

de pildă, spațioasa sală de

cam pionatele universitare.
Hurdubețiu 221 p., 4. Leu Luria 
p., 5. Doina Marinescu 201 p.,
Adrian Matei 200 p., 7 Florica

205
6. 

Te
odor 197 p.t 8. Noria Cristea !93 p., 
9. Marie ta Bafbu.482 p.. W. Ștefania 
Melara 182 p'

La Craiova, reprezentanie\ 
din Ir. Severin (prof. Eug. 
s-au dovedit a fi cele fua 
timp ce băieții, din echipa 
N. Bălcescu din localitate
tigat dreptul de a reprezeuia 
nea... Deosebit de animate au fosl 
trecerile de la Pitești, care au 
cîștig de cauză elevilor șc. med. 
Rin. Vîlcea (campionii de anul 
cut) și elevelor de la șc. med. di 
Lung. Orașul Focșani, a fost 
rul victoriei echipei de băieți 
med. „Unirea" și a fetelor de 
med. nr. 2 Galați. La București, in 
sala Dmamo. la capătul unor întreceri 
care au durat aproape 6 ore, 
elevii de la șc. med. „Matei Basarab" 

și elevele de 
iliftia C tnUjiu) 

demni să re- 
la*finale, capitala țării...
aflăm doar la cîteva zile îna- 
finale... Ele se vor desfășura 

Dinamo, vineri 11 aprilie.

marto- 
a șc. 
la șc.

aproape , .. . .
(prof. Dan Dope seu 
la liceul sportiv (prof. Ii 
s-au arătat a fi cei mai d 
prezinte

• Ne 
iute de 
în sala 
toată ziua și sîmbătă dimineață. Par
ticipă aproximativ 400 de concurenți 
reprezentind echipele de băieți și fete 
ale celor 16 regiuni plus, orașul Bu
curești, precum și concurenții 
bele individuale. Ședința tehr 
toți conducătorii de loturi și 
trii de concurs va avea Iac i< 
pri'ie, ora 20, tn sala Dinam-

• Și acum, cîteva proou 
Le transmitem cititorilor nost 
intermediul a trei profesori 
ticipă cu echipele respective 
PROF. MARIN TR1NCA, Rm, Vicea 
„Viitorii campioni ? Firește, cei --r-i 
buni. In ce ne privește, ne ow s 
dui să reedităm victoria de a. cl ire- 
eat". PROF. Jl LIETTA GIN TOIL , Bu- 
curești: „Fără falsă modestie pot a- 
firma că elevele mete (n.n. liceul spor
tiv) s-au pregătit foarte serios. Sini 
convinsă că vom ocupa un Ipc frun
taș". PROF. GH. MĂTUȘĂ, Ploești 
„Âm numai... 4 dorinii: concursurile 
să consacre pe cei mat bine pregătiți; 
atmosfera să fie Ia fel de caldă ca 
și la trecutele ediții: arbiiraiele să 
fie obiective: și— să ciștigăm".

ora

la iro-

10 ii

iu

car 
la

TIBERIt ST AMA

începe a doua ediție ?
a „Cupei Primăverii 7 la tenis ae masă)

■ - f JS
De mîine dimineața de la ora 9, timp de trei zile tinerii școlari 1 

bucureșteni amatori de tenis de masă vor avea prilejul să se întreacă / 
în cadrul unei competiții a sportului lor favorit. Intr-adevăr „CUPA ) 
PRIMĂVERI#", concurs organizat de comisia orășenească de specialitate < 
București în colaborare cu ziarul „Sportul popular" și secția de învă- j 
țămînt a S.P.C., a trezit un mare interes în rîndurile elevilor și elevelor C 
din Capitală, do nici sâ-și măsoare torțele într-o competiție rezervata lor. 1

Ca și în ediția precedentă întrecerile sînt așteptate ctt nerăbdare și K 
pentru că se speră ca și cu această ocazie să fie depistate o serie de / 
elemente talentate care să fie apoi chemate în centrele de antrenament ) 
unde să urmeze o pregătire metodică sub supravegherea celor mai buni / 
antrenori. De altlel la ediția de acum a Cupei Primăverii vor evolua și ’ 
sportivii evidențiați anul trecut în această competiție și care s-au prega- ( 
tit după un program special. ■

Concursul, care se va desfășura în sala de sport din str. Mendeleev 
nr. 34 și va ti urmărit de membrii colegiului central de antrenori, va 
li dotat cu numeroase premii (cupe, plachete, diplome, materiale spor
tive), iar federația rcniînă de tenis de masă va oferi premii speciale 
sportivilor evidențiați pnntr-un joc complet.

Pînă ieri la prînz se înscriseseră [ieste 180 de participant!. Pot 
lua parte numai școlarii care au vîrsta între 9 și 17 ani.

Ar fi bine ca inițiativa organizării unor competiții rezervate elevilor 
și elevelor să fie urmate prin lapte și în alte orașe ale țării, țniînd seama 
că școlite constituie un rezervor bogat de elemente capabile și cu pe-s 
pective și în activitatea sportivă și bineînțeles și Ia tenis de masă. Anut 
trecut s-a încercat ceva asemănător la lași, cu rezultate destul de pro
mițătoare, dar noi așteptăm ca și alte centre din țară să-și spună cu- 
vîntul în această privință.

CONCURSUL DE PATINAJ DOTAT
CU „CUPA BUCUREȘTI"

Patinatci li care vor concura n apro
piata competiție ,„Cupa București*1 își 
continui antrenamentele pe patinoarul 
artificial 23 August, după următorul pro
gram azi Intre orele 19-21, mîine între 
orele 29-21. Joi după-amiază, începînd de 
la ora 18. au loc întrecerile competiției 
de mai sus,

CLUJ—BUCUREȘTI 56—54 ( 27-32),
LA BASCHET JUNIORI

Intîlnirea dintre selecționatele de ju
niori ale Clujului și Bucureștiului, des
fășurată la Cluj, a fost cîștigată la 
limită de gazde cu 56—54 (27-42). Me-

)

z
ciul a oferit un spectacol frumos și de 
CcJlităte, care a demonstrat că baschetul 
romînesc are asigurat ..schimbul de 
mîine“. Cei mai buni; VPiu, Doboșiu, 
Si-tan (Cluj), Mișcenco, Popescu, M. 
Ion eseu și Stereseu (București).

T. Ian cu — corespondent

DINAMO BUCUREȘTI Șl M.I.G. IN 
FINALA CUPEI F. R. BASCHET
Jocurile de baschet desfășurate în ca- 

drul Cupei Federației Romîne de Bas
chet au oferit întreceri spectaculoase 
și au relevat forma bună a echipelor 
Dinamo București și M.I.G., care au 
și învins în partidele eliminatorii. Di
namo a dispus de Olimpia cu 74—65 
(36—31), iar M.I.G. de P.T.T. cu 68—51 
(2i2—25). In cursul celor două întîlniri 
s-au evidențiat D-an Niculescu, L. N»gy 
(Dinamo), L. Niculescu, No&ieviei (O- 
limpia), Borcescu, Ortânschi, Novacek, 
Hatieganu (M.I.G.), Cucoș și Gaaiea 
(P.T.T.).

Finala Cupei Federației se dispută 
mîine la ora 29 în sala Floreasca în
tre Dinamo și M.I.G.;......................
la ora 18.30. P.T.T. 
dispută locuri^ 3—<.

D. Doiberg — corespondent

în deschidere, 
si O’im-Dia își

stabr.it


Pregătirile boxerilor fruntași 
în preajma campionatului republican

0. CIOBOTARU și V. MARIUțAN 
se întîlnesc în gala de box de 

astă-seară

O nouă gală de box va avea loc 
astă-seară la ora 19, în sala Flo- 
reasca. „Cap de afiș" este revanșa 
Dumitru Ciobotaru Vasile Mariu-

MARIUȚAN

cu-

Din activitatea internațională la popice

țan. Alte îutîlniri interesante din 
prinsul programului: Ștefan Văcaru— 
Dumitru F'ieraru, Mihai Stelari — 
Dobre Pavel, Șerbu bleacșu — Stroe

„Cupa Campionilor Europeni' 
se apropie de finală

Va cîstiga Real Madrid centru a treia 
oară titlul de csmoioană a Eurooei? 
După rezultatul pe care l-a obtimrt 
miercurea trecută la Madrid în fata e- 
chipei maghiare Vasas, oare că spa
niolii sînt acum cei mai anroaoe de 
„Cupă” Este foarte adevărat că Vasas 

jucat sub ferma arăt fă în toamna a- 
Kiului trecut (de altfel și în c nwionatul 
Phraghiar ea a suferi» recent cîteva ir- 

frîhgerj categorice), (far după cum spu
nea crainicul reporter maghiar Sz^pesi 
Gydr^y terenul desfumJ t si to
rențială nu i-a Twtof®d!*at oe texcFlentii 
înaintași spanioli să ’"-’rcheze o tru 
gel uri. Din nou Di ata
cant er^enîiDisn. a s*râl *t prin forte 

de pAtrvmdere. merci nd trrt soluri cu 
9vtu] său necruțător.

Patru din jueătorij echinei Real sînt 
străini. tocmai ei sînt marii ..asi“ ai 
echipei. Argentinienii Di Stefano si Real, 
francezul Kopa și uruguayanul Sant ma- 
ria, care în 1954 a făcut un ioc strălucit 
în partida cu Ungaria Părerea un nimă 
a specialiștilor este că ..Real Madrid se 
dovedestr mereu mai bună decît... re
prezentativa Spaniei”. De ce? Pentru că 
are un ioc mai omogen, mai b*îne sudat, 
iar dintre cei patru străini numai Di 
Stefano și-a cănătat cetățenii soaniois. 
avîiAd d»ert de ioc în națională. Si vă 
închipuiți că linia de at*c fârâ Kom s» 
Real este mai puțin efic'ce — chiar 
deca i *acă Di Sîefatro.

Firește, sarcina echipei Vasas este 
foarte grea la Bud oesta. Este puțin pro
babil ca ea să roată remonta handicapul 
celor pa-tru goluri, dar în orice CaZ Du
da pestanii vor vedea un joc excelent in 
returui primei semifinale.

Cealaltă semifinală va oDune pe 
Manchester United lui Milan. Este foarte 

igreu de indicat un favorit al acestei 
Mârtide. Atît Milan cît si Manchester U- 
■feed sînt echipe capricioase, a căror 
Wbrmă prezintă în ultima vreme m ri 

fluctuații de la un meci la altul. I>e 
pildă, Manchester United, după tragicul 
accident de la Mlinchen a făcut pr.rtide 
slabe în campionat, însă s-a dovedit a- / 
ceeagi echipă de valoare în iootn-ile tfinA 

•„Cupă”. Manchester United s-a califi?at f 
în finala ..Cupei Angliei” unde va întîlni a 
pe Bolton Wanderers cu șanse serioasei 
de a cîștj^a mult invidiatul trofeu. (Par- f 
tida aceasta va avea loc la 3 mai). La ce-i 
rerea englezilor, meciul cu Milan va J 
avea loc abia după finala Cupei Ar.-f 
gliei >

Despre Milan? O echipă bună. în cares 
„vedetele" sînt tot străinii: Cuechiaroni.\ 
Liedholm, Schiaffino. Maniera în care/ 
Milan a cîștigat meciul cu Borussia Dort-S 
mund și ultimele jocuri de campionat, j 
arată că milanezii sînt în revenire doț 
formă și păstraiză mari șanse să se cali-N 
fice îr. finala „Cupei Campionilor Euro- f

I. O. I

Primii arbitri delegați pentru C 
Suedia $

25 februarie 1958. Data aceasta mar
chează an eveniment cu totul aparte in 
istoria sportului. In acea zi s-a petre- 

1 cu1 un fapt cu adevărat fără prece
dent : un campion mondial (J. M. 
Fangio) a fost „răpit" cu cîteva ore 
înainte de a lua startul în inlrecere 
(Marele Premiu al Cubei). Fără in- 
dfjiaiă, deși în automobilismul profe- 

.........................-. sionist totul pare artrtrii prlncioali) . , ,
_... —

aj campionatului\ asemenea fapt nu 
prindă. Mai ales 
s-a dovedit a nu 
dintre fabricile de automobile (ceea 
ce n-ar fi produs mirare) ci cauze 

u.R.s.s.-Austria, joerțen-I foarte puțin contingente sportului cu arv»aX* r'ckh-ncîaxxrar'iia_ TJ ir t ’motor,
Fangio a fost oprit de a participa la

1 cursa de la Havana de către parti
zani ai mișcării revoluționare conduse 
de Fidel Castro, liderul opoziției care 
luptă împotriva actualului regim reac
ționar din Cuba. Trebuie de la incepui 
•precizat că revoluționarii cubani 
n-aveau nimic de reproșat popularului 
campion argentinian. Răpirea lui 
Fangio făcea parte, însă, dintr-o vastă 
acțiune de sabotare a administrației 
generalului Batista, șeful guvernului 
cuban. aservit total firmelor monopo

' liste americane.
Pentru a înțelege toate acestea, 

trebuie să părăsim pentru moment is
toria sportului auinmdbiliși pentru a 

Curează sezonul internațional Iptilnind g Cita din istoria contemporană a Cubeiz

turneul din
F.I.F.A. a desemnat «muu pnnapui g , . .

și de tușă pentru mai multe partide dini zaționatul sa ia 
cadrul turneului fina) _ _____
mondial de fotbal din Suedia. Iată ar-J 
bitrii principali: \

8 iunie* Austria—Brazilia, Gujgue^ 
(Franța); Irlanda de Nord—Cehoslova-Z 
cia, Seîpelt (Austria); lugoslavia-ScotiaA 
Wysling (Elveția). /

M iunie: r--------- ---- --. - - ~ •
sen (Danemarca); Cehosiovaeia—R.F.J 
Germană, Ellis (Angli..); Paraguay—Sco-. 
țla, Orlandinj (Itslia). <

15 iur.ie: Anglia—Austria, AsmussenJ 
(Danemarca); Argentina—Cehoslovacia,C 
Ellis (Anglia); Franța—Scoția, Brozzi / 
(Argentina).

Ungurii își verifică echipele f
Mîine se dispută la Budapesta meciul j 

Internațional d’ntre reprezentativele o-r 
raișelor Bud pesta și Berlin. In fond,\ 
echipa Budapestei este prima reprezen-/ 
tativă a Ungariei (minus jucătorii del 
la Vasas și Salgotar.ian care susțin azi J 
un meci de campionat). Antrenorul fe-k 
derai B-aroti a alaâtuit loturile echipe- C 
lor A, B și tineret, cu alte cuvinte, atu J 
fost chemați toți jucătorii cara irtră\ 
în vederile selecționării pentru tt^rneulk 
final al campionatului mondial. Pentru C 
a putea ui mări forma și /stadiul de pre-/ 
gătire al jucătorilor, va avea ioc în3in-^ 
tea meciului Budapesta-Berlin partida / 
dintre selecționata B și tineret. Meciu-f 
rile sînt privite cu o deosebită atenție, \ 
avînd în vedere faptul că duminica vii
toare reprezentativa Ungariei își inau- *

To-Trifan, Nicolae Negrea — Gh. 
mescu, N. Mindreanu — V. Mahu, 
Ion Boceanu — Vasile lonescu, D. 
Prunoiti — Mircea lonescu etc.

Mîine la Giuiești, o interesantă 
gală de box

Emil

Colectivul sportiv „Spartac" orga
nizează mîine 9 aprilie începînd de 
la ora 19 în sala Giuiești o intere
santă reuniune de box la care și-au 
anunțat participarea numeroși pugi- 
liști fruntași. Din programul galei 
se desprind meciurile dintre 
Cișmaș — D. Fieraru, Ion Stoica — 
Popa Georgică, AL Trancă — Ene 
Nicolae, Nicolae Linca — Niță Ni
colae, N. Bătrinu—Zamfir . Cuxîrlan, 
Ștefan O urnii rac he — Aurel Moră- 
ruș.

Campionatul de box al Coopera
ției Meșteșugărești

miercuri, începe la Ploești 
Campionatul de box al Cooperației 
Meșteșugărești pe anul 1958. Galele 
se vor desfășura în zilele de 9, 10, 
11 și 13 aprilie și se vor bucura de 
participarea a numeroși boxeri de ca
tegoria 1 precum și a tinaliștilor 
concursului de calificare ce a avut 
loc recent la Buzău. Printre prota
goniști notăm prezența lui Ludovic 
Ambruș, Tom a life. Dumitru Adam. 
Ion l’etrof, Adolf Cristea, Gh. Xicolae, 
Gh. Lache ș.a.

puternica reprezentativă a Iugoslaviei. 
IATĂ LOTURILE: A: Grosrts-Mat rai, 

Sipos, Saigeti-Bozsik, -Kotasz-Sandor, 
K’degkuti, Ticfcy, M.onostori îl, Feny- 
vessi. B : Ilku-Rajna, Soită, Dudas-Hal- 
mai, Borszanyi-Grozdics, Machos, Bd- 
ddr, lorocsik I, Bencsics.

TINERET: T®r5k-Sriw>c«.ik. Werner,
Novak — Piirtds, Kovacs III — Nagy, 
Gdrocs. Var), Hair pi, Dell.

Raportul de comete deci*

Vun.Inică a început la Bruxettes un 
turneu do fotbal în cinstea deschiderii 
Expoziției IrternaționaJe. La întreceri 
au participat Selecționata orașului Azi- 
vers. TDNA Sofia. Lyon si Rott Weiss 
Essen In primul meci, TDNA a termi
nat la egalitate 2-2 eu Lyon, iar în cel 
de al doilea. Rott Weiss Issen a întrecut 
Anvers cu 1-0. In finală s-a calificat 
echipa vest germană Rott Weiss Essen 
și TDNA. De ce, TDNA și nu Lyon, de
oarece ambele echipe au terminat la 
egslitite — vă puteți pune întrebarea. 
Organizatorii au decis ca echipa crre 
va avea un raport de cornere superior 
va avea dreptul să joace în finala tur
neului. Fără îndoială, o măsură origi
nală.

a fi făcut ca sen- 
locul banalului, un 
poale decit să sur
să mobilul răpirii 

fi lupta concurentă

Ultimul buletin al Federației In ternaționale de Popice publică unele 
F. ---- —-— ----------- J pe iubitorii acestui sport.noutăți care credem că interesează

• Viitorul campionat mondial (as
falt) va avea loc în anul 1959. Ini
tial organizarea acestei compet^ii 
Itisese încredințată federației-din Repu
blica Democrată Germană Cum însă 
în R.D.G. urmează să se desfășoare 
în perioada respectivă cîteva* mari 
întreceri mterțări și în plus tot în 
acel an va avea loc acolo și Con
gresul federației internaționale de 
popice, forul de specialitate din a- 
ceastă tară a fost nevoit să dea un 
răspuns negativ. Deci, se așteaptă 
noi oferte. •

A doua competiție internațională 
de mare amploare. Cupa Europei, la 
care participă și țara noastră, se 
desfășoară anul acesta în luna sep 
tembjie la Munchen (RFG). La am
bele concursuri echipele participante 
vor fi formate din cîte 6 jucători. 
Probele individuale mascu’ine se vor 
desfășura ne arene cu patru piste, 
jar cele Feminine pe arene cu dow^ 
piste.

• Forurile de special tate din toa
te țările afiliate la F.I.P. au țriw.îS 
lista cu* arbitri care urmează să fie 
delegați la diversele competiții r ter- 
naționale din acest an. Țara noastră 
a propus următorii arbitri: Iosif Ba- 
cill Tiberiu Szemani. Abx. Damian, 
Ferdinand Popescu. Eronim 5VJdo- 
veauu și Constantin Popescu. Biroul

Portarii Dervenski n-v primit 
nici un gol!

Pitii: *V-Pe s-au scurs pînă actnr. tr. 
campienatui Bulgariei. Pînă în prezent 
o formă excelentă arată echipa Le*, sia 
care nu numai că nu a pierdut ntci vr 
meci, dar uu a primit n:ci ua gol' Partaxul 
care se mindrește cu această perfor
manță nu este a'lui deci* iniematioaa- 
tul Dercem*!. W1 alt jucător, un r.de- 
vărat stîlp al apărări’, este cunoscutul 
Internațional B. Apostolov, mult apreciat 
și de an^lorii de fotbal dtr. țara noas- 
tră 1

Săptătnma trecută n-nu tneat ■Mc'nr-.le 
restante ciss cadrul cetei de a etape. 
In Ixța a » M* spectatori s-a ItriîLrit 
prima clasată cu ‘JBima clasată: Le-rsSci 
șa Slarta Duțft un joc spectaculos 
Lrvski a invms eu ă-ă Lnkamotav «i 
Spartak au termin?! la egalitate 1-1. 
Tot la egalitate s-a încheiat șt tradițio
nalul derbi Spartak Plovdiv — Spart-k 
Betev: 2-2 (...și scorul e tradițional)..

Iată primele dasste:
Levski t 4 8 0 9:« 8
TDNA 111 17:1 S
Spartak Varna 4 2 11 <:< 5

In ultimele zile, echipele bulgare au 
jucat alte două meciuri mterr.tUonale. 
La DimitroMS. Miaior a învins cu 3-8 
echipa aurtr'aca Grazer A.C. iar la 
Zwickau ta U Germană) lonr-atia tnd- 
gală Botev* Varna a întrecut cu 2-1 echi 
pa Motor

Uruguay — Argentina 1—0
In fața a 45.004 de spectatori, la 6 a- 

pnlie s-au intîtntt la ktontevîdeo echi
pele reprezentative de fotbal ale Ui*u- 
guayulai si Argentinei. Gazdele au câș
tigat cu scorul de 1—0 (1—8,. unicul 
punct ai p rtidei fiind înscris de centrul 
atecant Miguez. După cum se știe, e- 
ehipa Uruguayului, de două ori câștigă
toare a campionatului mondial de fot
bal. mi s-a calificat pentru turneul final 
de la Stockholm.

<

I

La 10 martie 1952, președintele Car
los Prio Socarras era răsturnat prin- 
ir-o lovitură de stat pusă la cale de 
alica militaristă a generalului Batista, 
care mai guvernase la Havana intre 
anii 1933—44. Batista a trebuit să 
facă față de atunci unei rezistențe 
pcpulare din ce in ce mai accentuate, 
ai cărei șef este Fidel Castro. Reședin
ța acestuia se află într-o regiune a. 
coperită în mare parte de junglă, în 
provincia Ociente situată la circa 
IrOOO km. de cauțială. Dar aderenții 
lui Castro se află răspîndiți pretutin
deni in Cuba și acționează pe zi ce 
trece mai energic.

Pregătind alegerile din iulie vitfor, 
guvernul Batista își propusese să în
deplinească un vast program electo. 
rai, în care sportul și spectacolele de 
tai felul trebufhu să ocupe un loc 
preponderent. Prin organizarea unor 
mari competiții sportive — dispropor
ționate însă față de actualul stadiu 
de dezvoltare al sportului in Cuba 
— Batista caută să arunce praf în 
ochii poporului pe care-l guvernează 
după tipicul fascist, aidoma dictato
rului Peron, nu de multă vreme izgo
nit din Argentina. ,-Panem et circen- 
seS" — aceasta este deviza Lui Ba
tista. care-și pregătește cu grijă mult 
doriltd s-cces eleciaral.

Fidel Castro, liderul revoluționar, 
n-a pregetai să demaște acțiunile 
„sportive" demagogice ale generalului 
Batista. El a arătat public că in acest 
moment stalul cuban nu are nevoie de

F.I.P. a admis legitimarea acestor 
arbitri.
• UF.imul congres al F.I.P. a ho- 

tărît că recordurile mondiale nu pot 
fi realizate decit în cadrul campio- 
nalnhii mondial și al Cupei Europei. 
Această măsură a fost luată deoarece 
la aceste competiții concurenții 
la dispoziție bi'e și popice noi și 
piste complet refăcute, condiții de 
bază pentru omologarea recordurilor 
mondiale. Performanțele obținute în 
diversele competiții vor contă ca re 
corduri •naționale. Biroul F.I.P. a 
omologat noile recorduri mondiale : 
100 bile mixte femei: Francka Er

javec (Iugoslavia) 432 p.d (1955 
campionatul mondial-Eșsen) ; 200,
bile mixte hărtfați: WsH"Szabo (Uw- 
garia) 894 p.d. (1957 — campionat 
mondjxl Viena) , igchigy mar cu1 ine 
R. D. Germană <5076 p. 3. (7956 
Cupa Europei Erfurt) ; echipe temi-
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SCRISOARE DIN TURCIA
• Antrenorul
• Recordul

romîn N. Sotir și-a început activitatea la Istanbul 
înălțime a piși* peste 2 m. • Moda Spor campi

oană de baschet a Turciei
la

De aproape o 
trecerilor de volei 
ța de pe „stupul 
a etmoscatifoi fși ap.-e 
vaier at fluiertiluf* W.
car* nu cunosc «kX vHe 
acestei sb*e*»*e L.lmk 
•de ks început să mi fie _

• uaâ. Sfrfir csie p!<
|-C:1 L.-L Fede
Jrdie: ic >x*iei a Tti-.’iei,. ca antrenor 

țZtM ed: -iei & "țării. Țap
ii Ț tul Federația turcă a solicitat ser- 
1 | viciile unui specialist ronăn în acți

unea ce o intre-rinde per.trj rniica- 
raa nivetalui a^est’A sport eeroons- 
treaaâ o data -i- jț'las aprecierea pe 

lalxmai care se bucură

tană spectatorii în- 
au remorcat absen- 

* rezervat arbitrilor 
ireciatulw) _ca- 
— Sotir. Celor 

reale ale 
să le spunem 

igrijorâți. De

pian 
voîeâri nostru.

Z’ie*e trecute poștașul ne-a adus 
prima scrisoare de fa N. Sotir. Sosi
rea antrenorului ronin a constituit la 
Istanbul un veritabil eveniment. Pe 
aeroport N. Sotir a fost așteptat de 
conducătorii Federației 
ne scrie textual, ,de o 
ariști și fotoreporteri", 
consemnat in coloanele 
pe care i au considerat 
publicat fotografii și 
antrenorului ronin.

N. Sotir și-a început chiar a doua 
zi activitatea. El a și alcătuit un plan 
pe care l-a prezentat Federației. Nu 
încap: îndoială că munca sa va da 
roadele aș eptate, contribuind la ridi
carea calitativă a voleiului în Turcia.

*
Și acum să reproducem din scrisoa

rea sa cîteva știri diu activitatea 
sportivă., a Istanbulului.

In ultimele zile ale lunii martie a 

turce și, cum 
armată de zi- 
Cotidier.ele au 
lor acest fapt, 
remarcabil, au 
declarații ale

un Mare Premiu automobilistic, pe 
care nici nu-l poate organiza in con
diții bune. Dovadă faptul că pe tra
seul cursei nu se luaseră nici cele 
mai elementare măsuri de siguranță 
pentru spectatori, ceea ce avea să fie 
demonstrat elocvent in ziua competi
ției

lată de ce Fidel Castro a decis să 
saboteze prin toate mijloacele ce-i 
stăteau în putință desfășurarea cursei. 
*w ca o metodă eficace, s-a holărit ca 
Jiian. Manuel Fangio — vedeta nr. 1 
a cursei — să fie împiedicat de a lua 
startul. Cu 12 ore înainte, Fangio a 
fost sechestrai in casa unor partizani 
ai mișcării revoluționare, unde' n-a 
putut fi descoperit cu toate eforturile 
poliției lui Batista. Acesta a încercai 
să facă probă de autoritate ordonînd 
ca întrecerea să aibă loc. totuși.

Previziunile lui Castro s-au dovedit 
Insă cu totul justificate. Pista impro
priu amenajată și inexperiența unor 
alergători cubani a făcut ca ta numai 
12 min. 59 sec. de la start cursa să 
trebuiască a fi oprită. Un concurent 
a intrat cu mașina in public, omorind 
4 spectatori și rănind grav alți 20 
Publicul revoltat a invadat traseul, o- 
bligînd pe organizatori să stopeze 
continuarea cursei. Batista pierduse 
partida-.

Ce făcea în asest timp Fangio? El 
urmărise peripețiile Marelui Premiu 
avortat, ascultind reportajele de la 
radio. Imediat dună încheierea cursei, 
el a fost pus in libertate. L-am as- 

nine Austria 2333 p. d. (1957 cam
pionat mondial Viena).

® In cursul anului cate a trecut, 
cea mai bună performanță a fost rea 
lizată la femei de deținătoarea recor
dului mondial Francka Erjavec (iu
goslavia) 445 p. d. (100 bile mixte) 
cu prilejul meciului Cehoslovacia — 
Iugoslavia. Popicarul Eberhard Luther 
(RDG) a doborît din 200 bile mixte 
(în meciul dintre SC Eincheit Dresda 

și o echipă cehoslovacă) 926 popice. 
Pe echipe cel mai mare procentaj 
a fost realizat de reprezentativa fe
minină a Ungariei în întîlnrea cu 
Austria 2476 p. d. iar naționala mas
culină a R.D.G. a obținut victoria 
în meciul cu echipa Ungariei cu sco
rul de 5222 p.d. Amintim că probele 
clasice internaționale sînt : 100 bile 
mixte femei, 200 bile mixte bărbați, 
iar în întîlnirile inter-cluburi sau 
tari echipele sînt formate din cîte 
6 jucători sau jucătoare evoiuînd la 
aceleași probe.

avut loc aici un concurs de at! tism 
la care an luat parte și 5 afleti din 
S.U.A.

Cu acest prilej atletul turc Cetin 
Sahiner a reușit o frumoasă perfor
manță, trecînd 2,005 m. la săritura 
5n înălțime. Rezultatul reprezintă un 
noii record național. Culhreath a cîș- 

decat tigat probele de 440 yarzi garduri și 
"ede- 200 m. garduri în 54 și respectiv 23,6 

sec. iar Faliir Ozgiiiiden a încheiat 
cursa de 800 in. Hi 1:56,5.

*
Intre 27 și 3! martie s-a desfășu

rat cea de a doua pai te a campiona
tului național de baschet. S-au între
cut 5 echipe. Primul tur, disputat la 
Ankara, dăduse cîștig (total) de 
cauză formației Moda Spor, cunoscută 
publicului bucureștean. Ea obținuse 
Tn toate cele 4 meciuri victorii con
cludente. O urma Gaîata Saray cu 
6 puncte și Fenerbahce cu 4 puncte.

Clasamentul returului a fost exact 
invers. De data aceasta Fenerbahce a 
realizat „sută la sută“ (8 puncte) ur
mată de Galata Saray și Moda Spor. 
In felul acesta toate cele 3 echipe 

ale baschetului turc s-au
în felul 
fruntașe 
aflat la egalitate cu 12 puncte. Titlul 
de campioană a revenit formației 
Moda Spor la coșaveraj.

In general s-a practicat un baschet 
frumos în aceste meciuri finale. S-a 
jucat rapid, tehnic, cu multe (și re
ușite) aruncări de la semidistanță. 
S-au remarcat 
Cătorii 
Spor), 
care a 
cele 4

în niod deosebit jtP 
(căpitanul lui Moda 

(MS.) și Altan (F.)’ 
peste 100 puncte în 
ale returului.

Turhan
James 
înscris 
meciuri

Și 
cel puțin 
la hotelul

Cubei a 
important

culiat vorbind microfon, intr-un
foarte reușit reporta] retransmis de la 
Havana prin postul de radio Paris. 
Fangio declara că a fost excelent tra
tat de „răpitorii" săi, care au cerut 
mii de scuze marelui campion că tre
buie să-l priveze de o victorie meri
tată... „A fost o răpire de lux..." 
spunea campionul argentinian — 
rr.j s-a asigurat un confort 
egal cu acela care-l aveam 
Lincoln".

Astfel, Marele Premiu al 
eșuat total, consfințind un 
succes pentru mișcarea revoluționară 
condusă de Fidel Castro. Desigur, u- 
nul comentator sportiv nu-i poate 
scăpa și o altă semnificație a eveni
mentului de la Havana. Este pentru 
prima oară că are loc o acțiune di
rectă, sprijinită de mase, împotriva 
curselor automobiliste profesioniste, a 
Mror tradiție de accidente singeroase 
este binecunoscută. In fiecare an, 
cursele de automobile din S.U.A.i 
Franța sau Italia jertfesc vieți pe al
tarul unui sport care a încetat de mdU 
să mai merite a purta acest nume. 
Vocilor de protest exprimate în presa 
de pretutindeni li se adaugă acum ac
țiunea concretă a revoluționarilor diri 
Cuba, demnă de toată admirația.

*
Rd V.



Semnarea declarației comune 
romîno-chineze

semnării deda- 
din partea ro» 

de Miniștri al

PEKIN 7 (De la trimisul special Agerpres). — 
Luni după amiază a avut loc la Pekin solemnitatea 

rației comune romîno-chl.-jze. Declarația a fost semnată 
tnînă de tovarășul Chivu Stoica, pre ședințele Consiliului
R.P.R., iar din partea chineză de tovarășul Cui En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze. Au fost de față tovarășii: Emil Bodnă- 
raș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Avram Bunaciu, ministrul 
Afacerilor Externe, Theodor Rudenco, ambasadorul R. P. Romine la Pe
kin, membri ai delegației guvername ntale a R. P. Romine, Pin De-huai și 
Cen I, locțiitori ai premierului Consiliului de Stat, Si Cijun-sian, ?ecre- 
tar generat al Consiliului de Stat, Cian Ven-țzian, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe și Ke Bo-nian ambasadorul chinez la București.

in
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In gala de box de aseară 
Gh. Lache a terminat la egalitate 

cu Victor Schiopu
Reuniunea desfășurată aseară 

sala de festivități a uzinelor
August a pus la încercare mai mult 
decît era nevoie răbdarea numeroși
lor spectatori. Intr-adevăr, a viziona 
17 meciuri î>ntr-o seară este un re
cord pe care nu-1 pot stabili decît 
adevărații pasionați ai sportului cu 
mănuși. Una dintre partidele care au 
ieșit din comun s-a desfășurat între 
mijlociii Gh. Eftimie (Titan 23 

August) și Nicolae Negrea (C.C.A.). 
Ea a plăcut datorită schimbului 
viu de lovituri în care militarul a 
fost mult mai activ. Avînd un de
rutant joc de picioare, N. Negrea 
l-a ,.găsit1* deseori descoperit pe 
metalurgist care, în special în roun- 
dul II, a încasat numeroase croșeuri 
la figură și în cele din urmă a 
Fost nevoit să abandoneze la deci
zia arbitrului. O frumoasă impresie 
a F -at St. Bogdan care, uzînd des 
de “ficacele sa e „stîngi” a cucerit 
o rr >ritată victorie la puncte în fața 
lui Inn Stanciu. Toma Constantin în 
form remarcabilă a dispus ușor la 
pUv-ț„ de M. Ghencea (CS.A.) 
care fricos, cu greu accepta lupta. 
In continuare, Mircea Dobrescu și-a 
încheiat ușor „socoteli’e” cu tînărul 
St. Mihăilescu pe care l-a învins 
prin abandon în prima repriză. Gh. 
Lacbe (Voința) a realizat un sur
prinzător dar meritat rezultat de 
eeM'tate în fața campionului Victor 
Șc'-i-nu. Mai cu snamă în rotmdul 
III Lache clasează c'teva croșeuri 

și-și creează un mic avantaj, insufi
cient însă pentru victorie. Mult mai 
dinamică a fost partida următoare 
dintre Octavian Eremta și Andrei 
Olt'anu. Elevul lui Voinea sezisea- 
ză garda prea „e'astică” a adversa- 
ru’vi și-i expediază un croșeu de
st’ri^a la bărbie :n urma căruia E- 
remia. e trimis la podea. Numărat 
rână la 8, el revino puternic în 
atac și restabilește echilibrul. Juriul 
’i 'm-acă pe ambii boxeri cu o de- 
decizie de egaliteb. Alte rezultate: 
Gh. Hățiș b. p. I. Răileanu, C. Vin- 
♦:*« b. n. C. Stoian: P. Vizitiu b. p. 
V. Iesanu, I. Demeter b. p. Marin 
Ion, Marin Pîrvit b. p. P. Barbu; T. 
Dtim'trescu b. dese. R. Bătănaș; V.
Sekelv b. ab. I I. Roseti; Gh. Octa
vian b. p. D. lamandi; Petre Cons
tantin și Niță au fost descalificați 
pentru lipsă de combativitate; Mir
cea Mihai b. p. N. Zagoreanu; D. 
Rizea b. p. A. Enache.

R. CALARAȘANU

BAY BELLA: „Superioritatea noastră

talente ale scri-

FERRI: „Criteriul mondial și-a atins din nou scopul”
„După cum am sub

liniat de la început, 
rolul acestui campio
nat mondial de tine
ret este să pompeze 
noi
mei. Din acest punct 
de vedere, ediția de 

la București și-a atins pe deplin 
scopul. A impus numeroase noi ele
mente tinere, dintre care reținem pe 
Pellaton, Achkar și Mureșanu, la flo
retă băieți, Nina KJejweg și Colette 
Flesch la floretă fete, Cernikov, Jean-

EDOARDO MANGIAROTTI:

neau și Gurath la spadă, (n.r. decla
rația a fost obținută înaintea probei 
de sabie). Am fost impresionat de 
„slngele rece" al micuțului dos. Gurath. 
Avind 15 ani și o asemenea forță de 
concurs, îl văd carind, poate chiar 
printre învingători. In comparație cu 
anul trecut, floreta băieți a fost mai 
bună, floreta fete mai slabă, iar spada 
tot atît de valoroasă. Subliniez orga
nizarea care a fost perfectă și, deși 
îmi cereți să vă ajut criticlndu-vă, nu 
am această posibilitate, lipsindu-ml 
elementele"

„Tactica a triumfat”

este serios periclitată’
, .Fi. nai a nu reflectă 

valoarea întrecerii de 
sabie, valoarea concu- 
renților care au par
ticipat. Alți 5—5 tră
gători — printre cart 
Rohony, șî chiar Ghi- 
lezan — puteau obține 
un loc printre primii 

se tnttmplă la scrimă— 
Arabo și

sint

Intîlnire a sportivilor 
din întreaga Germanie

BERLIN 7 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La Erfurt continuă întîi niri le 
relor și tinerilor din cele două 
germane, care au 
greșul tineretului 
treaga Germanie.

La 6 aprilie a 
Erfurt o intîlnire 
întreaga Germanie, care au discutat 
problemele actuale ale dezvoltării 
sportului în ambele state "ermone. 
Sportivii au fost salutați cu căldură 
de cunoscuta sportivă K. Stubnick, 
care la ultimele jocuri olimpice din 
Melbourne a câștigat două medalii 
de argint.

Jean Link

cunoscut 
înainte o 
fete. Tă-

țări. Cu această ocazie am 
scrima rominească pe care 
limitam la un mănunchi de 
nașe Mureșanu m-a impresionai. Este 
un tinăr „gentleman" care știe să stea 
foatre bine pe planșă. De aceea, so
cotesc că poate privi viitorul cu în
credere"

participat la 
muncitor din

tine- 
state 
Con- 

în-

fost organizată la 
a sportivilor din

„Așteptam o victo
rie facilă din partea 
floretiștilor maghiari. 
Totuși, a învins un 
luxemburghez, dove
dind că scrima este 
in același timp spori 
și artă și de aceea, 
inteligența trebute

pusă în serviciul tehnicii, 
a învins prin tactică. Sint fericit că 
floreta — așa cum am constatat la 
București — începe să revină la 

clasicismul ci, aparatul electric fă- 
cînd numai oficiul de înlocuitor obiec
tiv al arbitrajului prin oameni firesc 
subiectiv^ Acest aparat electric a 
fost de un mare ajutor în răsptndirea 
scrimei și in echilibrarea forțelor intre 
mai multe țări. La introducerea sa, 
campionii Italiei și Franței au încetat 
să mai fie învingători siguri in între
cerile internaționale, fiind concurați de 
scrimeri din Ungaria și multe alte

RUXANDRA IONESCU:
„t-mala nu a fost 

valoroasă poate tOG- 
mat pentru că fiecare 
dintre cele opt trăgă
toare a dorit să o 
clștige. De aici emoții, 
trai., reținere. Totuși, 
titlul 6. intrat pe cele 
mal bune

sferturi și

LEV

, Sferturile

piîînî. In
semifinale am văzut asal-

SAICIUK: „Omogenitatea

opt. Dar, așa
' Calanchini, Arabo și Jeartn Clau

de Loir sint veritabile speranțe 
ale săbiei. Numărul și posibilitățile 
pârtiei paulilor in acest Criteriu miau 

t reconfirmat că superioritatea noastră 
> in sabie este serios amenințată. In In- 
’ cheiere, țin să subliniez că organiza- 
i rea perfectă a acestui Criteriu poate 

fi recomandată ca exemplu pentru 
viitoarele campionate mondiale"

și semifinala mai bane ca finala” 
tari de o rară frumusețe, desfășurate 
intre trăgătoare sensibil egale. Re
marc in special, in afară de cunoscu
tele Zabelina. Mess, Ommerbom 
(Olga Orban a tras sub așteptări) pe 
Kfejweg, Gorohova, Flesch. Bortolotti. 
Valeria Luttmail a debutat promițător, 
demonstrind acele calități morale care 
o fac constantă in rezultate din ce 
in ce mai bune"

finalei a ridicat valoarea ei”

ZOLTAN HvRVATH a cîștigat 
fără emoții proba de sabie

(Urmare din pag. 1)

probă. Probabil dacă colegul său de 
echipă, Boris Melnikov — victimă <1 
unor arbitraje necorespunzătoare — 
reușea să se califice din semifinală, 
saltul calitativ al acestor trăgători ar 
fi fost și mai bine conturat. Ultimii 
doi clasați, Hans Hocke și Loir lean 
Claude, au avut comportări diferite. 
Primul, clasat de abia prin baraj din 
eliminatorii în sferturi și din sferturi 
în semifinală, a marcat în finală o as
censiune, fiind singurul finalist care 
i-a făcut greutăți campionului. Celă

lalt, Loir lean Claude a deziluzionat

CUPA C.O.R. A REVENIT RE
PREZENTATIVEI

VI ETICE
UNIUNII SO-

La sfîrșitul Criteriului Mondial 
de scrimă, cupa challange perpe
tuu oferită de Comitetul Olimpic 
Romîn pentru cea mai valoroasă 
comportare pe națiuni a revenit la 
mare diferență reprezentativei Uni
unii Sovietice, fiind stabilit urmă
torul clasament:

1. U.R.S.S. 55 p., 2. Ungaria
34 p, 3. Franța 30 p., 4. Italia 
26 p., 5—6. Luxemburg și Romînia 
20 p., 7. R.F. Germană 18 p., 8. 
Olanda 9 p., 9—10. Austria și Po
lonia 8 p., 11. Rep. Arabă Unită 
6 p., 12—13. Iugoslavia și Elveția 

1 p. și Danemarca, R.D. Germană 
și Cehoslovacia 0 p.

în finală (n-a înregistrat nici o vic
torie), lăsînd chiar impresia în ulti
mul asalt că a renunțat la luptă. $i 
o asemenea renunțare a modificat sub
stanțial ordinea în prima parte a cla
samentului.

Cum se participă la concursurile 
pentru turneul final al campionatului
Interesul pe care-1 suscită concursurile 

speci-le organizate de I.S. LOTO-PRO- 
NOSPC'RT în colaborare _____
„SPORTUI, POPULAR", cu prilejui tur
neului final al campionatului mondial de 
fotbal ecte ilustrat de numărul mare de 
scrisori sosite la redacția noastră prin 
care se cer informații în legătură cu a- 
ceste concursuri.

De aceea vom da ati cîteva amănunte 
în legătură cu premiile speciale în o- 
biecte, care vor fi acordate GRATUIT 
cr prilejul acestor concursuri. După cum 
am anunțat, vor avea loc trei trageri la 
care se va participa cu atîtea sanse cîte 
variante a deous licăre participant, pe 
baza unor cupo ne. Tragerile din urnă 
se vor desfășura sub supravegherea unei 
comisii în conformitate cu instrucțiunile 
elaborate de I.S. LOTO-PRONOSPORT. 
Fiecare Participant care a obținut un 
premiu la tragerea din urnă a premiilor

cu ztanil

speciale în obiecte este obligat să tri
mită comunicarea pentru obținerea pre
miului în următorul termen: ce-i care au 
fost premîați la tragerea drn 8 mai cel 
mai tîrzin pină la 18 mai; cej care au 
fost premiați la tragerea din 5 iunie cel 
mai ttralu pînă la 15 iunie și cei care 
au fost premîați la tragerea ddn 12 iunie 
cel m-'i tîrziu pînă la 27 iunie.

Participanții vor putea intra în posesia 
obiectelor cîștigate după cum urmează: 
automobilul și motocicletele vor fi ridi
cate de către câștigător de la Direcția 
Generală I.S. Lota-Pronosport, str. 

Doamnei 2, Pu-curești Celei ite obiecte 
vor fi expediate Diin poștă pe adresa 
indicată de cîștigători pe comunicarea 
respectivă. Agendele Pronosport vor fi 
primite la agențiile proprii Lotc-Prono- 
sport din localitățile unde se află parti
cipants premiați. Obiectele vor putea fi 
ridicate la următoarele *date: cele ob-

Un capitol special se cuvine tn a- 
ceastă cronică celor doi reprezen
tanți ai Ungariei, Zoltan Horvath Și 

Bakoni care, dominînd întrecerea de 
sabie, demonstrind o tehnică aproape 
impecabilă și o tactică diferită de la 
asalt la asalt, au infirmat părerea u- 
nor specialiști că supremația mondia
lă a sabrerilor maghiari este în pe
ricol.

Trăgătorii noștri nu au ajuns în 
finală. Unul, 
eliminat în 

doi. Nicolae 
au păsărit întrecerea In sferturi. So
cotim că posibilitățile lor nu au fost 
valorificate, mai cu seamă din lipsă 

de rutină în marile întreceri și din 
cauza neîncrederii în propriile lor 
forțe.

Clasamentul: I. Zoltan Horvath
(Ungaria) 7 v., 2. Claude Arabo 
(Franța) 4 v. 20 t.p., 3. Mario Vechio
ne (Italia) 4 v. 24 t,p., 4. Bakoni 
(Ungaria) 4 v. 25 t.p., 5. Jurii Mav- 
lehanov (U.R.S.3.) 4 v. 26 t.p., 6. 
Gian Paulo Callanchini (Italia) 3 v., 
7. Hans Hocke (Austria) 2 v,. 8. 

Jean Claude Loir (Franța) 0 v.
ELENA MATEESCU 

RENATO ILIESCU

„Criteriul de spadă 
a fost in acest an cel 
puțin cu o clasă su
perior celui de anul 
trecut. In timp ce la 
Varșovia finala a 
„trăit" numai prin doi 
trăgători (Saccaro și 
Wojciechowski) anul

acesta întrecerea a fost omogenă, 
Wojciechowski, fostul campion, fiind 
întrecut de trăgători mai slabi ca el 
in 1957, dar mai buni în 1958. M-au 
impresionat prin tehnică Saccaro și

Ladislau Rohony a fost 
semifinală, iar ceilalți 

Ghilezan și Emeric Aruș

Dynamo Praga este witonil 
adversar al primei echipe 
romine in „Cupa Dunării”
FRAGA, 7 (prin teleloi:). — In 

urma disputării etapei de duminică a 
campionatului cehoslovac de fotbal și 
a formării lotului de fotbal în ve
derea turneului final din Suedia, fede
rația de fotbal a stabilit următoarele 
4 echipe care vor participa în competi
ția „Cupa Dunării”: 1. Dynamo SI- 
via Praga; 2. Tatran Preșov; 3. Ruda 
Hvezda Brno; 4. Dukla Pardubice.

Conform tragerii la sorți, înseamnă 
că prima echipă romînă va întîlni 
în turul întîi echipa cehoslovacă Dy
namo Praga.

Jeanneau, primul fiind un spadasin 
de mare viilor. Scrimerii noștri și-au 
făcut datoria, iar Valentin Germkor 
ne-a oferit o mare satisfacție, clasin- 
du-se primul intr-un anturaj aiit de 
select".

Pe scurt
BASCHET

• In cădi ul ..Cupei 
Campionilor Europeni", 

s-a desfășurat La 
Alep (Siria) revanșa 
Akademik Sofia și Clu-meciului dintre 

bul Tinerilor din Alep. Victoria a re
venit echipei bulgare cu 73—43; după ce 
în primul meci victoria a fost tot dq 
partea ei ea M—58. Astfel. Akadernik » • 
calificat pentru turui următor.

• Intr-un meci internațional de bas
chet masculin disputat la Barcelona 
echipa Franței a învins-o pe cea a Spa
niei cu 58—50 (27—23).

• In sala Sportcsar- 
riMMAQTîrĂ nok din Budapesta s-a 
UllVlllriij 1 IvH desfășurat întîlnfre^ de 

gimnastică dintre re- 
prezentați vele JR. P. Ungere și Franței, 

bați cu 
168,45—187.80.

LUPTE

Gimnaștii maghiari' au cîștigat la băr- 
' " — 35*3,45—280,8» șl ta femei H'Z

© La Sofia.
de lupte clasice a R. P. 
Ungare a 
zentativa 

garia cu 4,5—3,5.
• Ieri

R H fi R I rat două A l) b O 1 temaționale.
pole 

Franței a întrecut surprinzător de greu 
Italia cu 11—3. la Paris, meciul de 
juniori dintre echipele Franței și Angliei 
s-a terminat la egalitate: 3—3.

femei cu
. echipa 

învlnsrepre- 
R. p. Bul- 

s-au deșfăsu- 
întîlniri in- 

La Ne-.- 
reprezenta ti va

de

Mîine—zi decisivă în Turneul Internațional de juniori
(Urmare din pag. 1)

mai 
în 

mai 
netă asupra Olandei, reprezentativa 
noastră a devenit candidată la primul 
loc (ce bine i-ar fi prins măcar un 
punct din meciul cu Grecia f...). Reu
șita ei depinde însă de rezultatul ul-

un rezultat de egalitate era cel 
just), ci și să-și refacă șansele 
grupa C. Iar acum, după victoria

de pronosticuri 
mondial de fotbal
ținute la prima 
la 24 mal; cele _ _____ ___ __ __________
gere cu începere de la 21. iunie, iar cele 
obținute la a treia tragere cu începere 
dî La 5 iulie. Obiectele pot fi ridicate 
în termen de 45 de zile de la data tra
gerii respective, iar cele neridicate »n 
termenul de mai sus se prescriu.

In ceea ce privește plata premiilor în 
bani, cele obținute la primele doua' con
cursuri (CM 1 s« CM 2) se vor pune la 
dispoziția premialilor începînd de ’a 
20 iunie iar cele obținute Ia concursul al 
treile (CM 3) începînd de la 4 iulie. 
De rsemenea, în ceea ce privește premiile 
în bani trebuie să amintim că în cazuri 
excepționale (valoarea premiului II 
mai mare ca a premiului I, ș.a.) va fi 
utilizat regulamentul Pronosport. Dacă 
valoarea unui premiu este sub 16 lei, 
cota atribuită categoriei respective se 
împarte în mod egal celorlalte categorii.

tragere eu începere de 
obținute Ia a doua tr*-

timei partide, aceea cu Turcia (mîine, 
miercuri, la Rodange), dar și de re
zultatele celorlalte întîlnări: Grecia— 
Ungaria și Olanda—Turcia ^disputate 
ieri și ale căror rezultate le găsiți mai 
jos) și Grecia—Olanda (programat 
pentru miercuri). S-ar putea ca cele
lalte echipe și în special Olanda și 
Grecia să mai piardă cîte un joc, în 
care caz — presupunînd o victorie a 
noastră asupra Turciei — noi am cu
ceri primul loc cu 6 puncte. Dar s-ar 
putea întîmpla să ajungem la egalitate 
de puncte cu una din concurente și 
tn acest caz va decide golaverajul. 
Dacă și acesta va fi egal, regulamen
tul Turneului prevede că comisia de 
organizare poate decide fie un meci 
suplimentar de 20 minute, fie o de
partajare înfr-un alt mod. Să așteptăm 
însă, rezultatele.

In celelalte serii, situația — înain
tea jocurilor 
toarea :

de ieri era ttrmă-

GRUPA A
3
2
2 
1

GRUPA B

R.F. Germană 3
Italia 2
Cehoslovacia 3

4. Belgia 2
5. Austria 2

1. Franța
1. Iugoslavia 
î. Polonia
4. Bulgaria

2 1 
1 1 
o a 
o o

o 
o
2
1

1.
2.
3.

2 1 o
2 0 0 
10 2 
oii

7:3
5:2
6:7
3:5
0:4

5
4
2
1
0

GRUPA D

L R.D. Germană 1 1 o o 3:1 a
a-3 spania i a î o 2:2 î
2- 3. Anglia 1010 2:11
3. Luxemburg 10 811:}»

In prima serie, este pri^babil că se 
va recurge la golaveraj pentru a de
partaja pe Franța de Iugoslavia (care 
mai are de jucat cu Bulgaria): în a 
doua, primul loc va fi decis în partida 
R.F.G. — Italia, iar în a patra de 
jocurile R.D.G. — Spania și R.D.G.— 
Anglia.

Miercuri se dispută ultimele partide 
din cadrul grupelor, după care va în
cepe faza finală : semifinalele la 11 
aprilie (participă cei patru cîștigători 
de grupe) și finalele la 12 (locurile
3— 4) și 13 aprilie (focurile 1—2'

★
Ieri s-au disputat următoarele jocuri 

(ale căror rezultate nu sunt socotite 
în clasamentele de mai sus):

GRUPA A: Bulgaria-Polonia 4-3. 
GRUPA B: Cehoslovacta-Austria 3-0 
și Italia-Belgia 1—0. GRUPA C: Un- 
garia-Grecia 3—2 și Olanda-Turcia 
2-1. In această grupă, clasamentul 
este următorul : I. Romînia 4 puncte, 
golaveraj 5:3: 2. Olanda 4 puncte, go
laveraj 6:6; 3. Ungaria 4 puncte, go
laveraj 7:7; 4. Grecia 2 puncte, go
laveraj 3:4; 5 Turcia 2 puncte, gola
veraj 2:3. GRUPA D: Anglia-R.D.G. 
1—0 și Spania-luxemburg 3—1.
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