
Sportivii din întreaga țară PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VA?

obțin însemnate succese
In fiecare an, de armindeni, tabloul 

acela viu — minunat de frumos— 
al sportivilor purtînd steaguri tri

colore și purpurii care flutură în a- 
dierea primei zile de primăvară, este 
prezent la grandioasa manifestare a 
oamenilor muncii din țara noastră în 
chinată zilei de 1 
Mai. Sportivii pă- 
șese prin fața tri
bunelor în pas ti
neresc, în coloane 
compacte. Privin- 
du-i. gîndurile te 

1^-poartă spre succe-
• ■ sele de prestigiu 

obținute de reprezentanții noștri 
la marile întîlniri internaționale, 
spre marile victorii realizate în 
dezvoltarea pe baze de masă a spor
tului din țara noastră. Dar, cu aceeași 
tărie te simți cuprins și de sentimen
tul mîndriei că în patria noastră dra
gă crește un tineret puternic, sănă
tos călit în întrecerile de pe sta
dioane și îtl sălile de sport. De I Mai, 
sportivii execută nespus de frumoase 
demonstrații de gimnastică, înmănun
chează tablouri pe cit de variate, pe 
atît de fermecătoare. Dar nu acestea 
sînt singurele manifestări ale dragos
tei pe care fiecare sportiv o simte 
pentru marea sărbătoare a proletaria
tului. Cu multe zile înainte de armin
deni. în țoale colțurile țării răsună 
îndemnurile de a întîmpina ziua de 
1 Mai cu cît mai multe succese în 
producție, în sport, la învățătură. Și 
de fiecare dată, masele de sportivi 
răspund cu entuziasm acestor chc- 

Lmări, închinind zilei de 1 Mai nenu- 
r“mărate succese în diferite domenii de 

activitate. Multe și frumoase sînt da
rurile pe care sportivii patriei noastre 

egătesc și în acest an zilei de 1 
Oriunde te poartă pașii ai săcu- 

în aceste zile, frînturi din marea
și însuflețită acțiune de întîmpinare a 
zilei de I Mai. La complexul C.F.R. 
„Grivița Rosie" din Capitală, la uzi
nele de utilaj petrolifer „I Mat" din 
Ploești. Ia uzinele Otelul Roșu, la 
Uzinele t-xtile din Arad, la Combinatul 
siderurgic din Hunedoara, pretutin
deni soortiviî obțin prețioase succese 
în producție în cadrul întrecerii so
cialisto, în lupta pentru realizarea si 
depășirea angajamentelor luate de 
muncitori în cinstea zilei de 1 Mai. 
Aceleași victorii le poți consemna și 
dacă noonsesti într-o mică unitate fo
restieri. într-un sat risipit Ia noalele 
Caroaților. în sălile de cursuri ale 
unei seo’i din Buzău sau Timișoara— 
împletind munca lor entuziastă pen
tru obținerea unor cît mai frumoase 
succese în producție, cu lupta pentru 
cît mai multe victorii realizate pe 
stadioane, sportivii din țara noastră 
au înfăptuit în aceste zile lucruri 
care merită să fie consemnate și.

Imagini care am dori să lipsească 
în apropiatele competiții de masă 
S

In întîmpindrea 
zilei de 1 Mai

bineînțeles, elogiate. In toate regiu
nile țării, comitetele de organizare a 
U.C.F.S. au organizat numeroase 
competiții sportive închinate zilei de 
I Mai. La Ploești. Oradea, Craiova, 
etc., aceste mari întreceri sînt în pli
nă desfășurare, iar în alte regiuni 

„startul" va fi dat 
în zilele următoa
re. De 1 Mai, 
sportivii diti multe 
sate ale regiunilor 
Pitești, Baia Mare, 
Bacău și Constanța 
vor inaugura fru
moasele baze spor- 

în cinstea ---- "
de frumoase 

organizate 
cum sînt

live
sărbători.
treceri 
colective 
din orașele Iași, Galați, Hunedoara, 
Reșița etc., intensele pregătiri pentru 
crosul „I Mai" care se desfășoară în 
aceste zile în satele și orașele din 
regiuni ca Timișoara, Regiunea Auto
nomă Maghiară, regiunea Stalin, sînt 
numai cîteva flori din frumosul buchet 
pe cafe sportivii patriei noastre îl 
pregătesc acestui 1 Mai.

amenajate 
Sute 

sportive 
sportive

mărit 
în
de 

cele
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Turneul Internațional de Juniori U.E.F.A.

Reprezentativa Romîniei a dominat I C T | fU
60 minute însă a pierdut în fața jînglieil|

cu 1-0 (1-0)
flsiâzi finala penirii locui i nominia-Frania la Kodanoe

MONDORF 11 (Prin telefon). — torilor delegațiilor sportive străine 
Semifinala Romînia — Anglia a pri- — cel mai bun meci al Turneului. Și !

CICLISM

lejuit după aprecierea conducă-
al Turneului. Și 
pe deplin acest

Panelinios AtenaCC A
In „Cupa Campionilor Europeni" la

întilnirea a meritat 
calificativ și aplauzele entuziaste ale. 
celor 10.000 de spectatori. A fost un1 
joc foarte bun, cu momente din celei 
mai pasionante, dar desfășurat într-o ( 
perfectă sportivitate. Reprezentativa 
noastră a fost_ din nou o revelație 
prin jocul său tehnic și plin de vi
goare. manifestînd o superioritate te
ritorială evidentă. De aceea rezul- ‘ 
tatul cu care s a încheiat meciul, 
I—0 (1—0) în favoarea Angliei, ne
dreptățește pe juniorii noștri.

Meciul s-a disputat în nocturnă pe < 
Stadionul Municipal din Luxemburg. 
Iluminația foarte bună. Timpul însă,1 
a fost friguros și în cursul jocului' 
a nins. Aceasta, însă, n-a influiențat' 
cu nimic desfășurarea jocului și com-1 
portarea echipelor, care de la început' 
s-au angajat într-o luptă viguroasă.! 
Juniorii noștri, cu un moral bun (și i 
la aceasta au contribuit și numeroa-' 
sele telegrame de încurajare primite, 
din țară), au reeditat jocul din ut-' 
timele două partide. In min. 10 însă, ț 
o centrare n extremului dreapta en-, 
glez Twist produce învălmășeală în 
fața porții noastre .apărarea se bilbiie 
și profită centrul înaintaș Spence , 
care reia cu copul în gol: 1—0. Sur-' 
prinși de acest gol căzut într-un tno-J

(Continuare In pag. a 8-a) ,

• Primele întreceri pe circuit
Mîine dimineața se vor desfășura Tn 

Capitală primele întreceri pe circuit din 
acest sezon. întrecerile, organizate de 
federația de ciclism, sînt dotate cu „Cu
pa F.R.C. — Challenge”, care va fl a- 
tribultă cîștlgfetorului cursei rezervate 
categoriei avansați.

Concursurile vor avea loc pe traseul: 
Statuia Aviatorilor-Bordei-Piața Stalln- 
Arcul de de Triumf-Piața Stalin-Statula 

1 Aviatorilor. Trebuie subliniat că aseme
nea concursuri aduc o contribuție în
semnată la dezvoltarea măiestriei ci— 
cuștilor tn ceea ce privește alergările tn 
pluton, pe străzile orașelor.

Adunarea coneurenților la ora 9 ta Sta
tuia Aviatorilor, Iar startul se va da cu 
începere de la ora 10.

HANDBAL
• La Duisburg : R. P. Romînă — 

R. F. Germană
La 25 mai oa avea loc la Duisburg 

întilnirea internațională de handbal 
dintre echipele masculine ale R. ~ 
Romine șt R. F Germane.

In vederea acestui meci echipa 
mină și-a început pregătirile sub 
drumarea antrenorilor Kunst 
Spier. Din lotul echipei fac parte 
printre alții: Moser, Medeșan, Vt-ad. 
Jude, Sorescu. Stănescu, Bulgaru și 
Hnai.

p.

ro- 
in- 
și

(Agerpres)

Mîine la. Sibiu s

e obișnuiește ca în preajma fie
cărei mari competiții de masă 
cu desfășurare anuală să fie e- 

vocate cele mai frumoase momente 
ale întrecerilor din anii precedenți. 
In cuvinte cît mai meșteșugite sînt 
descrise razele strălucitoare ale soa
relui mîngîind terenurile de sport, pe 
care verdele gazonului, rosul zgurei 
și multitudinea de culori a echjpamen 
telor tinerilor în întrecere le fac 
comparabile cu un tablou feeric, cu 
o simfonie de culori... Toate acestea, 
în scopul de a tenta noi mii de ti
neri și tinere să pășească pe porțile 
stadioanelor, să lege trainică priete
nie cu soortul.

y n același scop, dar... cu alte mif- 
I * loace vom încerca și noi să e- 

vocăm unele aspecte ale întrece- 
'itor sportive de masă din primăverite 
inilor trecuți Și dacă luminoasele 
■aze ale astrului în jurul căruia se 
hvirtește planeta noastră vor fi in- 
ocuite in albumul pe care-l vom des- 
'hide acum cu... umbra unor năravuri 
tăunătoare, iar in locul feeriei croma- 
ice vă vom descrie prozaice deprin
deri birocratice^ vina nu este a noas- 
ră...
A Ibumul nostru debutează printr-o 
Qi fotografie, veche de cîțiva ani.

„prinsă" ,la Timișoara, cu oca- 
ia unui cros de masă. Vedem, e 
rept. zeci și zeci de oameni care a- 
:argă. Dar vat I Decorul liresc unei 
setnenea alergări — aleea parcului 
au cărăruia din crîng — este înlo- 
iiit cu o șosea pietruită în spatele 
idului unei fabrici, tar în locul tre- 
ingurilor și al „tenișilor" obișrtuiți 
t aceste ocazii vedem haine închise 
i unul, doi sau. , trei nasturi, pan- 
iloni cu manșeta mai lată sau mai

îngustă (în funcție de preferințele po
sesorilor, în materie de modă mascu
lină) ba chiar și două-trei... paltoane. 
Nu trebuie prea multă imaginație pen
tru a ne închipui ce s-a întîmplat: 
activiștii colectivului sportiv, dornici 
să realizeze o cifră măcar în ceasul 
al doisprezecelea, au așteptat la poar
tă pe cei ce ieșeau din schimb și 
i au... implorat să alerge cum și cit 
or putea. Iar oamenii, înțelegători 
s-au conformat

V. A.

(Continuare in pag. a 2-a)

săpt„„..ni uupu meciul 
reunit pe stadionul 
din Atena, campioa-

La două 
care le-a 
Panelinios 
nele de baschet ale Rominjei și 
Greciei se reîntîlnesc 
București, în sala 
cadrul primei 
Campionilor 
zentanții noștri 
vanlaj de trei 
pentru a face 
mîine o întrecere... atractivă fiind
că dacă în fotbal (spre exemplu) 
ttn asemenea avantaj ar fi greu 
de pierdut în baschet el nu repre
zintă mare lucru. Tocmai de aceea 
misiunea echipei C.C.A. nu este 
de loc ușoară. In fotografie, o 
fază din jocul de la Atena: Fo- 
dor în luptă cu Ștefanidis. (Citiți 
reportajul din pagina a VIII-a).

mîîne ta 
Floreasca, în 

ediții a „Cupei 
Europeni". Repre- 
pornesc cu un a- 
puncte, suficient 
i'in partida de

Start în finalele 
campionatului

SIBIU 11. (Prin telefon de la tri
misul nostru). — In așteptarea le
găturii cu redacția, privesc prin 
geamurile înalte ale oficiului tele
fonic Sibiu, ia mișcarea de afară. 
Cu 48 de ore înaintea primului start 
al finalelor campionatului de cros 

Sibiul își primește vizi- 
un autentic 

închipui că in
Grecescu se 
pe fereastra

al R.P.R., 
tatorii cu 
iarnă. îmi 
Constantin 
ingîndurat 
ce-1 .poartă împreună cu 
de echipă de la Dinamo București 
snre locul finalelor, nemulțumit că 
întâlnește mereu ploaie sau ninsoare. 
El speră că poate Ta Sibiu va fi 
timp frumos, fiindcă pe 1 
cu noroi, alunecos, se va 
mirit mai greu.

Și in timp ce Grecescu 
protagoniștii finalelor.

Concursul nostru de corespondențe

»?

Tot mai multe sînt în ultimul timp scrisorile sosite la 
redacție care poartă undeva pe plic mențiunea : „pentru 
concursul de corespondențe". Unele dintre' acestea au 
văzut lumina tiparului, anunțîndu-ne fie o bază sportivă 
recent construită, tie laborioasa activitate puțin cunoscută 
piuă atunci ce o desfășoară tinerii dintr-o comună înde
părtată. Altele, deși nu-și găsesc locul în paginile ziaru
lui, ne fac cunoștință cu oameni dornici de a fi cu ceva 
de folos mișcării sportive de Ia noi din țară. x

Care va dobîndi premiul întîi ? Vom ști și noi abia 
la 5 mai, zi în care se va încheia concursul nostru. Pînă 
atunci, reamintim condițiile de participare.

Concursul este deschis tuturor cititorilor, sportivilor șt 
corespondenților voluntari ai ziarului nostru, cu excep
ția scriitorilor și ziariștilor de profesie.

Corespondențele trimise în cadrul concursului vor trata 
teme actuale din viața nouă a colectivelor sportive, a 
secțiilor pe ramură de sport, a comisiilor locale și clu

de cros al R.P.R

decor de 
clipa asta 

uită și el 
expresului 
colegii săi

un traseu 
descurca

și Weiss, 
călătoresc

spre Sibiu gindindu-se la cea de a 
patra și cea mai importantă totilnire 
a lor din acest an (pînă in prezent 
„scorul" este 2-1 pentru Weiss). Ia 
Sibiu au și sesit mulți dintre parti- 
cipanți. Unii dintre ei sînt puși pe 
fapte mari, oa de pildă Ferdinand 
Moscovici, care ne-a mărturisit că 
dorește sa ocupe cel puțin (!) locui 
II, reipetind performanța de anul 
trecut. Alții însă... nici nu știu ce 
vor. Introducerea probelor noi de 
2500 metri senioare și 4000 metri 
seniori l-a pus pe mulți in dilemă. 
Astfel, antrenorii Silviu Dumitres
cu (MIG București) și dr. Arnăut 
(Știința Cluj) care prezintă cele mal 
bune echipe 4a senioare, se așteap
tă unul pe altul să vadă la care din 
cele două categorii (1000 și 2500 
metri) își înscriu concurentele pen
tru a se putea hotărî. Dr. Arnăut 
va recurge probabil la un compro
mis înscriind-o pe Nina Pasciuc la 
2500 metri, iar echipa (Cuțui, Io- 
nescu, Biro) la 1000 metri. La 10.000 
metri seniori duelurile decisive se 
vor da în familie", la individual în
tre Grecescu și Weiss, iar pe echipe 
intre Dinamo București și Dinamo 
Orașul Stalin (V. Pop, T. Strzelbi-

burilor sportive după reorganizare; despre educația spor
tivilor, note critice etc.

Se vor acorda următoarele premii:
Un premiu I : un aparat de radio „Opereta"
Două premii II : dte o bicicletă „Victoria"
Trei premii III : cite o trusă de stilou „Kaweko" și un 

abonament pe șase luni la „Sportul popular" și revista 
„Stadion".

Zece mențiuni: cite un abonament pe șase luni la 
„Sportul popular" și revista „Stadion".

Redacția ziarului ’ nostru își rezervă dreptul de a pu
blica o parte din materialele primite în cadrul concursu
lui fără ca acest lucru să influențeze rezultatul premierii.

Corespondențele vor fi trimise pe adresa ziarului, că
suța poștală nr. 21, cu mențiunea : pentru concursul de 
corespondențe.

(Citiți în pagina a IU-a din materialele 
primite pentru concurs).

scki și Beak). La 4000 metri seniori, 
foarte puternici se anunță studenții 
clujeni Gr. Cojocaru, Tiberiu Cor-

IACINT MANOLIU

(Continuare in pag. a 3-a)

la 15 aprilie începe o nouă-- 
ediție a Spartachiadei de vară;* 
a tineretului. Inscrieți-vă tn nu-., 
măr cit mai mare la întrecerile;; 
acestei grand'oase competiții de.. 
mase. ;;

♦ ♦»»»»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦ ♦ ♦»»»•♦<

Tineri și tinere!



Ca bloc-not rsal prin ș> o He Co ni falei

O PiiiEI ERĂ A ^dRTUlUi: Prof. RHEEA SILVIA GEORGESCU,
directoarea scolii medii nr. 29...

Pregătiri pentru „startul 
Spartachiadei de oara a tineretului

Am străbătut deunăzi un cartier cu 
o veche tradiție muncitorească — 
Pantelimonul pe harta căruia o-
ctuul ți se desfată de coloritul plin, de 
prospețime al noilor case de locuit, a- 
lâiuri de acela al fabricilor, spitale
lor, creșelor ș — mai ales — al a- 
șezămintelor de cultură. La capătuț 
acestei succinte și incidentale treceri 
în revistă, privirile ni s-au fixat — 
stăruitor — asupra uneia din ele — o 
școală. O școală medie (nr. 29) în 
care noul îți atrage atenția asupra 
tuturor detaliilor, fie că e vorba de 
stil, de albul imaculat al pereților sau 
de curtea curată și frumos împrejmu
ită Curiozitatea profesională ne-a în
demnat să pășim și pe porțile școlii... 
Am fost primiți cu bunăvoință (am 
spune mai mult — cu o sinceră bucu
rie !} și ni s-a făcut o plăcută con
fidență: de la înființarea școlii eram 

• primii gazetari sportivi care intrau in 
această școală! Ni s-au arătat cla
sele — curate și luminoase, labora
toarele — frumos utilate și — cu ca
racter de surpriză — sala de gimnas
tică. in care „mezinii" școlii, cei din 
a V-a, tocmai își desfășurau progra
mul sub conducerea prof. Aurelia Nec- 
șu’eseu. O saiă de gimnastică ce în
trunește toate condițiile și unde profe
sorii de educație fizică ai șco ii pot 
efectua nu numai un program de pre
gătire fizică generală, ci și o serie 
de jocuri sportive, de pildă volei, bas
chet sau handbal redus. Din grupul care 
ne însoțește, directoarea școlii, prof. 
Rhees Silvia Georgescu se dovedește 
cea mai... volubilă. Explicațiile ei pri
vind istoricul sălii produc nu numai 
interes, dar și o adevărată uimire!

— Sala pe care o vedeți aici s-a 
construit numai în cîteva lupi... Și cu 
vorbă domoală, ea la ore'e de l'mba 
rotnîțtă pe care le predă, prof. Rheea 
Silvia Georgescu se străduiește să ne 
pună in temă. Sînt atitea amănunte in
teresante!... Prezența noastră — nea
nunțată — nu i-a dai răgazul să și le„, 
catalogheze; le notăm și noi, in fuga 
condeiului, cu grija de a nu scăpa 
nimic. Acum cînd le recitim, tră m 
totodată mica... epopee care însoțește 
această construcție...

In puține cuvinte, iată cum au evo
luai lucrurile. In vara anului trecut, 
un grup de entuziaști — profesori ai 
școlii, părinți și cetățeni din cartier — 
tnțefegînd să dea curs nevoii de miș
care a elevilor, s-a hotărlt să constru
iască și o sală de gimnastică. O ast
fel de sală se făcea simțită de multă 
vreme. Problemă delicată totuși, dacă 
ne frind'lm că jondurite nu erau pre
văzute. după cum nici in planul de 
sistematizare a școlii o astfel de con
strucție nti exista !

Dar, nu degeaba se spune că entu
ziasmul este... contagios! După prof. 
Rhcoa H -rr^seu de el ou fost 
„contaminați" atit inspectorul Traian

Predoiescu, șeful secției de învățămini rat cu" . ___ , 1 l ‘ t sala de sport nu ne-a făcut
a Sfatului popular al raionu'ui 23 Au- — să mă exprim ca dvs. gazetarii 
gust, activiști raionali de partid, pre- sportivi — decît încălzirea... 
cum și numeroase cadre de conducere, T1BER1U STAMA

Gimnastica reprezintă pentru elevii și elevele de la școala medie 
Nr. 29 din Capitală, sportul Nr. 1... In fotografie mezinii școlii —- cei din 
a V-a — in timpul unei ore de colectiv sportiv. (Foto: Gll. DUMITRU)

de la întreprinderile cuprinse în raza 
școlii. Din economiile realizate de 
școală, din contribuția părinților și — 
firește — cu sprijinul financiar al minis
terului de resort și al Sfatului popular 
acțiunea a putut începe. „Episodul cel 
mai impresionant —ne explică ing. 
D. Zamfirescu, membru în comitetul 
de părinți at școlii, și prof. Al. Bem- 
bea, membru în consiliul colectivutui 
sportiv. — a fost transportarea 
materialelor de construcție... Să 
îi văzut, în plină arșiță a verii, pro
fesori, elevi, părinți și cetățeni din 
cartier încărcînd sau descărcînd că
rămizile și materialul lemnos, făcîn- 
du-le stive sau ajutînd constructorilor 
chiar la ridicarea pereților, la tencuit. 
etc. Funcționa și un fel de comanda
ment cu misiunea de a repartiza bra
țele de muncă N-a fost o zi în care 
lucrul să stagneze. Tot timpul, sufle
tul acțiunii a fost directoarea noastră! 
Și astfel-."

Ni se vorbește și de proiecte: com
pletarea utilajului sălii și — pentru ta 
vară — amenajarea unei baze sportive 
în aer liber, care să cuprindă terenuri 
de fotbal, volei, baschet, gropi de să
rituri, pistă de atletism, etc. Asculiînd 
aceste frumoase proiecte, prin minte 
stăruie intenția de a întreba: toate 
bune, dar cu ce fonduri?! Pînă la ur
mă, ch:pul luminos al directoarei ne 
face să renunțăm. „Vom construi și 
bază sportivă în aer liber !“ — parcă 
ar vrea să spună. „începutul inaugu-

Au trecut numai cîteva săptămîni 
de cînd s-a tras „cortina" peste în
trecerile Spartachiadei de iarnă a ti
neretului și iată că o nouă competiție 
de mase se află „la ordinea zilei" : 
cea de a IlI-a ediție a Spartachiadei 
de vară a tineretului 1

La București s-a ținut o consfă
tuire, inițiată de către comisia orășe
nească de organizare a Spartachiadei, 
în cadrul căreia s-au discutat proble
me privind asigurarea bunei desfă
șurări a competiției în Capitală. In 
urma acestei consfătuiri, comisia de 
organizare a și trecut la aplicarea 
unor măsuri menite să creeze cele 
mai bune condiții de întrecere zecilor 
de mii de sportivi bucureșțeni care 
vor porni în întrecere la 
Astfel, în fiecare raion va 
o bază sportivă rezervată 
luni și miercuri pentru 
Spartachiadei. De asemenea, se 
organiza concursuri și pe alte tere
nuri. Se vor tipări 30.000 de afișe,
iar în fiecare raion va fi instalat 
cîte un panou, în vederea mobilizării 
unui număr cît mai mare de tineri 
și tinere la startul Spartachiadei. In 
scopul impulsionării activității sporti
ve din raioane a fost inițiată o între-

cere interraiooală avînd, printre al
tele, următoarele obiective: amenaja
rea de noi terenuri sportive în ca
drul „Lunei construcțiilor și amenajă
rilor de baze sportive", confecționarea 
de maierial sportiv din resurse pro
prii, înființarea de noi secții pe ra
mură de sport etc.

1. Bahmuțe-ami — coresp.

la Corabia a avut loc o consfâ- 
asemânătoare. Numeroși vorbi- 

au ridicat problema mobilizării 
număr cît mai mare de ccn-

15 aprilie, 
exista cite 
în fiecare 
întrecerile 

vor

Și 
tuire 
tori 
unui 
•-urenți. precum și pe cea a asigurării
bazei materiale pentru desfășurarea 
întrecerilor Spartachiadei. Din rlanul 
de acțiune al comisiei rai r.ale de cFfc 
ganizare reiese că se vor lua graKx 
nice măsuri pentru asigurarea ccn- 
dițiilor necesare unei optime orga
nizări, în special în direcția terenu
rilor și a echipamentelor și a mate
rialelor sportive. Pentru popularizarea 
Spartachiadei se vor confeețona pe 
scară raiona'ă lozinci, panouri, afișe, 
iar prin stațiile de radioticare se v r 
difuza amănunte tehnice și organizato
rice în legătură cu această mare com
petiție populară

M. Coatu — coresp.

Studenții de la L ML F. Buetsreșiî
își amenajează un frumos complex sportiv!

NICOL/vE BORIGA, TIRGO7IȘTE. 1) 
In ,,Caiete de atletism” puteți găsi mul
te dintre statisticile care vă interesează. 
O revistă care să ofere un documentar 
complet al tuturor rezultatelor atletice 
înregistrate de la un capăt la celălalt al 
păTnîn>ttîlui nu există nici la noi, nici în 
stiăinăt te. 2) Gînd la gînd cu... bucurie! 
Intr-un număr apropiat — poate chiar 
marți, dacă vam avea spațiu — vom 
pvhtica primele 10 performante romi- 
nești la diverse probe atletice.

PETRE BULEARCA, CTMPINA. — 11 
Campion mondial de box (profesionist) 
te toate categoriile este negrul Floyd 
Patterson (S.U.A.). — 2) Nu există cam
pionate mondiale de box ale amatorilor. 
Cm petiția supremă a boxerilor ama 
toii este Olimpiada. — 3) „Ce jucători 
al Petrolnlni, în afară de Neaeșu, ar mai 
putea face parte din echipa națională a 
R.P.R. ?” In principiu... toții De altfel, 
Pahonțu (de m-ai multe ori) ei Zaharia 
<© dată) au și jucat în echipa națion^lâl. 
Ceilalți sînt... așteptați cu dragă inimă! 
Deși bucureștean. vă asigur că n-aș 
Simți nici un pic de... invidie, dacă 
într-o zi echipa de fotbal a Romîniei va 
fi alcătuită IM*/» din jucători ai Petro
lului! Numai sâ' Pe cazul L —

ION CUCIURKANU, HORODNIC. — 1) 
S-a publicat, nu de mult, formația car* 
a făcut 1-2 cu Ungaria la Olimpiada de 
la Helsinki. Nu vă cerem să... învățat! 
pe dinafară ziarul nostru, dar dacă îl 
citiți cu mai multă atenție, r>u strică! 
In primul rînd îmi faceți mi? economie 
de spațiu la „Poșta Redacției”. — 2) 
Vaczi, care a jucat în formația antreno- 
riîor din provincie, este fostul centru 
înaintaș al lui ,.ICO”. —

AUREL CIOBANU. GAEȘTI. 1) Dumi
tru Clnbotaru a cucerit lift ani la rînd 
titlul de campion ?1 Romîniei. Cu ex
cepția anilor 1952 și 1953, cînd a boxat 
în cadrele categoriei semi-grea. el a fost 
mereu campion la ..grea”. — 2) Călinoiu 
are P9 de ani. — 3) Campion olimpie la 
Cf ♦egnrte grea: Rademacher (S.UmA-X

C. G1URCA, CRAIOVA. — 1) Campio
natul republican de juniori a fost des
ființat, pe bună? dreptate. Era ® com
petiție eorti^Mo-re Si în același timp 
obositoare pentru echipele participante. 
Asta ca să nu mai vorbim și cH zilele 
de școală c-^re se pierdeau... Tn mo
mentul de fată e în studiu o fnrmulW

mai corespunzătoare. — 2) Apolzan șl 
F. ZavoUa au aceeași vîrstă: 31 de ani. 
„Fery” Zavosla îi împlinește chiar luni, 
așa că dacă n-ațl întrebat din simplă 
curiozitate, ci aveați intenția de a-l face 
un cadou, nu e tîrzlui. —

HIBEI, CSIKOS, TIMIȘOARA, MIHAI 
BAER, BISTRIȚA. EUGEN FLORIAN, 
COMUNA PRUNDUL BJRGIULUI. FRITZ 
W1LWE8T, TIMIȘOARA. — V-arn răs
puns detailat prin poștă. —

ION POȘTAȘUL

Maeștri ai— șprițului

In preajma începerii campionatului 
de fotbal al categoriei C, o serie dc 
jucători craioveni au descoperit o me
todă cu totul originală de antrenament. 
Disprețuind exemplul oferit de colegi 
de echipă ca Scorțan și Deliu de la 
Ști'nț a, Iacob și Alităchescu de la 
„Feroviarul" sau Alușat și Căpraru de 
la „Rovine-Grivița", fruntași in pro
ducție,. învățătură și cu o frumoasă 
comportare morală, originalii „inova
tori" au găsit cu totul alte căi pentru 
a face să se vorbească despre ei. 
Dumnealor pot fi văzuți zilnic, mai 
ales în orele de muncă, în plin an
trenament de desăvîrșire a tehnicii și 
tacticii în jocul de... cărți, biliard sau 
table. Apoi, pentru reconjorlare, ur
mează o „ședință de analiză" in care 
orice rivalități sportive sini uitate, fă- 
cind loc unei atmosfere de deplină 
concordie. Uitasem să vă spunem că 
aceste „ședințe" au loc în jurul sti
cluțelor cu „puterea ursului" sau... 
„adio mamă". Protagoniști: „fero
viari" ca Alitroț și Fîță. „rovinarî" ca 
Ardeleanu și Găvan s««... „universi
tari" ca Diiă, Croitoru și alții.

•
Am cunoscut cu puțin timp în 

urmă, călătorind de la Orașul Sta
lin la București, pe directorul ad
ministrativ al Institutului Medico- 
Farmaeeutic din Capitală, tov. 
Stanei u Cojocea. M-au impresionat 
plăcut cunoștințele sale despre 
sport, dar mai ales strădaniile pe 
care le depune comitetul de partid 
(prin dr. Ion Radu) pentru realizarea 
unei vechi dorințe a studenților de 
la I.M.F. : construirea unui complex 
sportiv. Să nu se mai piairdă timp 
cu deplasările la diverse baze spor
tive din cuprinsul orașului 1 (Doar 
e știut cit de drămuit este timpul 
pentru studenți !...). In același timp, 
să nu se mai cheltuiască bani cu 
închirierea terenurilor de sport !

— S-a obținut acum două luni — 
îmi spunea inimosul meu vecin de 
compartiment, un teren In supra
față de 17.M0 «n. p., special rezer
vat pentru activitatea sportivă a 
studenților noștri. Operațiunea de 
nivelare și împrejmuire a terenului 
este in curs. Ea se realizează prin 
mijloace proprii — din fondurile In
stitutului — și prin munca voluntară. 
Ia care participă sute de studenți !...

— Ce urmează să amenajați pe 
acest teren ?

— Înainte de toate, un teren de 
fotbal... Apoi, terenuri de tenis, 
baschet, gropi pentru sărituri, piste 
pentru trecerea normelor GALA, 
și un bazin de înot. Toate, în cadrul 
unui complex sportiv care să creeze 
o frumoasă perspectivă vizuală către 
piața Operei de Stat...

— După cîte știu. Institutul po
sedă deja, cîteva terenuri de volei 
și baschet, precum și o cabană- 
vestiar. Acestea vor fi incluse în 
noul ansamblu

— Da, după 
fi reamenajate, 
monta instalații

Cît privește data inaugurării vii
torului ansamblu de amenajări spor
tive, tov. Cojocea mi-a afirmat cu 
toată convingerea :

— La 1 Mai studenții noștri îl 
vor putea folosi din plin !—

In. „focul" discuției, timpul trece 
pe negîndite... La trecerea prin Cri- 
vina, tov. Cojocea după ce epuizase 
problema complexului sportiv, tmi 
vorbește de o altă acțiune, deocam
dată in stadiu de... proiect.

— Este vorba de construirea a 
două săli de sport, cu dimensiuni 
de 25x12,50 m. care să fie ridicate 
chiar in incinta noului complex. A- 
ceste săli ar asigura continuitatea 
activității sportive a studenților, in
diferent de sezon. In realizarea a- 
cestui proiect, insă— Acest „însă" 
viza in special Ministerul Să
nătății și Prevederilor Sociale,

către care se îndreaptă toate pr - 
virile — și bineînțeles, speranțele 
— celor de la LM.F.... Lucrarea ar 
putea începe chiar din acest an, cu 
materiale obținute peste j “ 
investiții al ministerului; apoi, ear 
ar urma să fie înglobată in pianul 
de lucrări al Institutului pe amil 
1959-

O realizare frumoasă, care 
zolva în mod fericit problema acti
vității sportive in tot cursul anului 
a celor peste 4000 studenți de 
la I.M.F.

“st ca
rsnui dsr

T. S.

Imagini care am dori să lipsească 
în apropiatele competiții de masă

(Urmare din pag. 1) te duce către acei

de construcții ?
ce, în prealabil vor 
iar cabanei i se vor 
pentru dușuri calde.

O filă mai departe, altă fotografie, 
de astă dată din București, pe 
un teren din cartierul Militari.

Lume multă, drapele, lozinci: S.4 
PARTICIPĂM CU TOTH LA SPAR- 
T AC HI ADA DE VARA A TINERETU
LUI! Dacă nu vezi, bănuiești tribuna 
din care activiștii colectivelor din îm
prejurimi au adresat cele mai calde 
îndemnuri tinerilor aliniați pe gazon. 
„Să nu pierdem o zi", ,,Să începem 
concursurile chiar azi!“, „Să.-“ Dar 
o notație scurtă . făcută chiar pe a- 
ceeași pagină precizează, lapidar : 
„Primele concursuri au început abia 
către sfîrșitul etapei I, adică la multe 
săptămîni după entuziasta deschidere 
festivă...".

Din nou o imagine, de astă dată 
o caricatură. Lin omuleț dolo

fan cu o plasă de prins fluturi 
în mîna dreaptă și cu stingă agitîn- 
du-se inutil în încercarea de a-și men
ține un echilibru precar, se face forte 
să prindă, din aer, cîteva cifre ur
mate de multe zerouri. Șf cu toate că 
imaginea nu poartă vreo explicație

„concretă", gîndul 
activiști din fostele convtete regionale 
C.C.F.S. care și-au luat a>:g;jamen- 
tul să mobilizeze în Spartachi că un 
număr de parlicipanți. mai mare de
cît... numărul locui orilor din regi.-ne, 
către cei tentați să umfle dintr-o tră
sătură de condei cifrele reale de con- 
curenți, către cei care, uzind ce di
ferite mijloace asemănătoare, incerrră 
să-și fure... propria căciulă.

Birocrație, formalism, ar
pă după cifre, aminar^^r ină 
in ultimele zile a concursurilor, 

pripă, superficialitate. Iată ce-ți rr«ă 
imaginile descrise. Și dacă ac la 
numai cîteva .zile de începerea activi
tății sportive de masă din noul s^zon 
sportiv, am preferat aceste aspecte 
altora mai luminoase și, in c c- caz, 
mai reprezentative, a fost din 
de a nu le mai ini'dni decît 
mintiri. De aceea, inchizind 
prăfuit al vechilor năravuri, 
vim înainte incercind să 
cum va arăta activitatea 
nală a maselor atunci cînd rutina și 
birocrația, formalismul și superficia
litatea vor deveni o simplă amintire.

dorința 
in... a- 

ctbumul 
să pri- 

intre.-cdem 
cempetițio-

NOTE CRITICE
Despre rezultatele acestor inovații 

în materie de antrenament sini, după 
cum ne relatează corespondentul U. 
Motoc, mai puține de spus. Este drept 
că ultimele meciuri au fost pierdute 
de Feroviarul la Tr. Severin și de 
Știința la Tg. Jiu, dar asta nu scade ni
mic din „valoarea" metodei, pentru 
care craiovenii au și propus ca „așii" 
ei să fie numiți maeștri ai... șprițului /

în finală, fetele s-au prezentat în sala 
școlii cu pricina. Dar vai ! Harababura 
lăsată de petrecăreții care participa
seră la un bal în ajun făcea imposi
bilă orice încercare de a susține me 
ciul propus.

Ceea ce ne surprinde pe noi este 
așa cum ne anunță corespondentul 
Berbecaru. atit secția invățămînt 
cultură a sfatului popular raional
și organul raional U.C.F.S. au rămas 
cu toiul indiferente la toate acestea, 
fapt care l-a încurajat pe directorul 
școlii să mai programeze 
sala de spori, mai grozav 
primul

că 
O. 
și 

cil

o surpriză și— cauzele ei

Chiar 
surpriza 
directorul școlii elementare nr. 2 din 
Bistrița, a făcut-o profesorului de e- 
ducație fizică Tiberiu Rusu și celor 23 
eleve de la școala sportivă din Bis
trița. a avid toate caracteristicile u- 
uei veritabile surprize. Adică, a fost 
cu totul și cu totul... neașteptată pen
tru / 'i-'C-'-crdeîc la „Cupa Snortul 
po-u'.ar" la ban 'bat. Avind un ultim 
meci de verificare înaintea prezentării

ducă n a fost prea plăcută, 
pe care too. Gavrilă Bălan,

un bal în 
încă decît

Ce *e

Naivilor

poate face pe 
sportivă ?

o

să 
pe

bază

răspun- 
o bază

care ar fi tentați
aă la această întrebare că
sportivă nu se poate face altceva de
lii... spart le-a retezăm scurt: eroare, 
de trei ori eroare/ Și noi am ere- - 
acest lucru pînă ce corespondentul

nostru Ilie Mihăilescu, ne-a tr:m:s un 
adevărat „ap" asupra inlr-.buin‘„ri!pr 
pe care le poate căpăta un teren d» 
sport dintr-o comună din rair.md Ca
racal, mulțumită inițiativei s a:ul,ti 
popular. La Cioriu, de pildă, terenul 
de sport a fost arat și pus la dispo
ziția școlii elementare, ca lot experi
mental, din dispoziția too. președinte 
al sfatului popular, Babeanu. I.a Vlă- 
dîla, președintele sfatului popular, C. 
Gîscă, s-a sfătuit cu tehnicianul agri
col I. Arnăutu înainte de a da dispo
ziție ca terenul de sport să fie 
plantat cu pomi (care de altfel s-au 
uscat repede-repede, din lipsă de în
grijire!). Iii alte comune, ca Preajba, 
Dobrotești, Devesel, Radomir si alte
le, terenurile de sport au căpătat în
trebuințări la fel de variate și de 
străine scopului în care fuseseră a- 
menajaie. fără 
să acorde alte 
aceasta trebuie 
elanul cu cwe 
raion muncește 
construcțiilor și amenajărilor de baze 
sportive, pentru ca nici o comună să 
nu /amină fără teren de sport t

ca sfaturile populare 
terenuri în loc. Oare 
să fie contribuia la 
tineretul sporli-a din 

în fiecare an. în luna

V. A.



Spectator —dar nu singurul 
la un concurs al tinereții!

sala Dinamo, fața 
neîncredere... De

intrat în 
o totală

Cînd ai 
îți trăda 
Ce? Poate pentru, că te-ai fi așteptat 
să vezi alte figuri dedt cele care 
evoluau în concurs, campioni ai țării!?...

Incet-încet ai intrat în atmosfera 
concursului. Ai stăruit cu privirile la 
fiecare aparat. Ai revenit apoi, acolo 
unde spectacolul te atrăgea mai mult. 
Te-am urmărit atent De la indife
rența arborată în primele minute ale 
apariției tale în sală, pe negîndite, ai 
început să participi — sufletește — 
alături de fiecare echipă, de fiecare 
concurent. Respirația ți-ai reținut-o 
cu greu atunci cînd reprezentantul 
regiunii Bacău. Constantin Nevschi, 
evalua la paralele. Ai vibrat odată 
cu întreaga galerie a regiunii Plo
ești, atunci cînd una dintre cele mai 
bune reprezentante ale acestei re
giuni, Crlsanda Neagu, a rezolvat 
atît de fericit una dintre problemele 
concursului, — cea la inele. Ai urmă
rit cu simpatie pe „mezinul" echipei 
regiunii Iași, Mihai Neamțu, fie că 
lucra la paralele, la sol sau la bară. 
Ba mai mult, ai și aplaudat Ai aplau
dat, la început sfios (îți era oare 
teamă să nu-ți reproșeze cineva?) 
cîteva concurente care evoluau la a- 
paratale portative — Ana Tzibric, 
Eva Olah, Adriana Gobetz, toate de 
la școala Maghiară nr. 4 din Arad, 
reprezentînd la finale regiunea Timi
șoara. Dar, ai aplaudat și frenetic, 
cu aplauze repetate, echipa de fete a 
regiunii Constanța, care evolua la 
sol, într-o armonie care a îneîntat în
treaga asistență! Firește, neîncrede
rea care 
s-a risipit din priviri, 
ția concurenților din prima 
parcă erai altul. ■

’nedumeriri.
— Concurența 

elevi?
Cineva ți-a amintit că

• de o finală a campionatelor republi- 
: școlare, că Intr-adevăr aici sînt 
cel mai buni sportivi școlari din 

toate regiunile țării, dar că marea 
majoritate a concurenților sînt no
vici în tainele gimnasticii, că practi
că această disciplină sportivă de 
puțin timp, un an cel mult doi. Iată 
de pildă, echipa de băieți a regiunii 
Iași, în care cel mai „vîrstnic" Concu
rent nu are peste 16 ani, sau aceea 
a fetelor din regiunea Constanța, de 
asemenea cu o medie de vîrstă în 
jurul cifrei de 15.

...Deși de dimineață ai nlecat prin
tre ultimii din sală, după-amiază la 
reluarea concursurilor ai fost prin
tre primii spectatori.

De data aceasta te-ai simțit mai 
în largul tău, deoarece intraseși în 
atmosfera concursurilor, o cunoscu- 
seși. Mai mult, ea te cucerise. Curios,

te-a însoțit la venire ți
După evolu- 

serie 
ai avut șiTotuși

sînt în exclnsivitate

este vorba

Start în finalele 
campionatului 
wt cros al R.P.R.

(Urmare din pag. 1)
Tr. Sudrigean, A. Palade- 

lon Szekeli. La junioare va 
campioana de anul tre- 
Waltraute (Dinamo Ora-

biroului de organizare

neișan, 
Unsu, 
concura și 
cut Klimen 
șui Stalin).

Pe masa 
an găsit schițele traseelor care, in 
general, sînt aceleași de anul tre
cut. Curi-os să știu cum arată tra
seul după cîteva zile cu vreme urîtă, 
aim pornit spre parcul „Sub Arin“. 
Ce imprudență! Cred că mi-ar fi 
trebuit încă trei perechi de pantofi 
pentru a putea străbate aleile pe 
care se va alerga duminică. Poate 
însă că pină atunci vremea va fi 
mai îngăduitoare cu cei peste 300 
de atleți veniți aici pentru a-și dis
puta primele titluri de campioni ai 
țării pe anul 1958...

(X!) CAMPIONUL

și la masa arbitrilor, aite-ai dus
căutat să afli punctajul acordat e- 
chipelor, ai fost de acord că după 
prima zi băieții din Ploești și Sibiu 
au fost cei mai buni: că la fete re
prezentantele regiunilor Constanța, 
Ploești și Hunedoara au întrunit 
punctajul cel mai mare. Dar, con
cursul nu s-a terminat. Aîîine dimi
neață vor evolua alte echipe, alți 
concurenți, vor intra în luptă repre
zentanții regiunii Pitești (campionii 
din anul trecut), București, Cluj și 
cei ai Capitalei. Vei fi din nou pre
zent în sală?... Te așteptăm!

S. TIBERIU

Patinatorii n>au încheiat activitatea

Pe patinoarul artificial „23 August" din Capitală, activitatea continuă.
In clișeu, talentatul Radu luman (Din. Buc.) ciștigâtorul concursului „Cupa 
București" desfășurat joi seara.

Simpozionul despre „Explorarea funcțională
cardio - vasculara în practica medico-sportivă

De vorbă
zilele de 16—18 aprilie va aveaIn

loc Simpozionul național organizat de 
S.S.M. (secția medicina culturii fizice) 
și U.C.F.S. (Consiliul ștințifico-me- 
todic), pe tema: Explorarea funcțio
nală cardio-vasculară în practica me- 
dico-sportivă~. Dorind să facem cu
noscute cititorilor noștri unele proble
me legate de acest interesant eveni
ment științific, am solicitat un interviu 
tovarășului prof. dr. Fl. C. Ulmeanu, 
președintele secției de medicină a 
culturii fizice din Societatea Științelor 
Medicale, secretarul general al sim
pozionului .

ÎNTREBARE: Care este 
tanța temei simpozionului, 
tualul stadiu de dezvoltare 
uității științifice și practice medi
co-sportive ?

RĂSPUNS: In cadrul controlului
medical efectuat sistematic maselor 
de sportivi, în vederea aplicării juste 
a programelor, de instruire-antrena- 
ment, reacțiile cardio-vasculare ocu
pă un loc de seamă. Acestea au fost 
explorate prin cercetări îndelungate 
în laborator și; prin probe numeroase 
și variate, pe teren. Problema siste
matizării probelor cardiovasculare a- 
plicate în controlul exercițiilor fizice 
a făcut obiectul discuțiilor pe plan 
internațional la mai multe congrese 
de medicină a culturii fizice. Ultima 
manifestare în legătură cu aceasta a 
avut loc la Congresul internațional 
de medicină sportivă de la Luxem-

impar
ul ac- 

a acti-

CU COTIZAȚIA LA
Pe malul drept al Arieșului, stră

juit de înălțimile falnice ale munților, 
se află una dintre cele mai mari co
mune din raionul Cimpeni, Baia de 
Arieș. Numeroasele case și blocuri 
muncitorești, in care trăiesc cei peste 
1000 de salariați ai intre prinderilor 
miniere, surid vesele in soarele di
mineții de primăvară.

Paralel cu dezvoltarea economică m 
comunei, sportul ciștigă aci neconte
nit teren prețios. Astfel, colectivul 
sportiv Minerul, înființat la începutul 
anului, numără acum 500 membri, din
tre care mai bine de jumătate prac-

(Foto: I. MIHAICA)

cu prob <lr. Fl. €.
burg. în anul 1956, cînd problema 
sistematizării și a valabilității probe
lor cardio-vasculare pentru controlul 
activității sportive nu a obținut o re
zoluție unitară. In consecință, F.I.M.S. 
(Federația internațională de medicină 
sportivă), la propunerea secției de 
medicină a culturii fizice din S.S.M., 
a dat de’egație secției noastre de spe
cialitate să organizeze un simpozion 
național la care să participle și o se
rie de delegați străini.

La acest simpozion participă o se
rie de specialiști de seamă în proble
mele de cardiologie sportivă, din ța
ră și străinătate. Dintre participanta 
de peste hotare menționăm: prot. dr. 
S. P. LETUNOV (Moscova), preșe
dintele comisiei de cardiologie din 
F.I.M.S., prof. dr. V. PUDDU (Ro
ma), prof. dr. J. KRAL (Praga), do
cent dr. L. PROKOP (Viena), prof, 
dr. Al. NEMESSURl (Budapesta), 
docent dr. H. AIELLEROUTCS (Ber
lin) — fost campion european la pro
bele atletice de 100 și 200 m —, dr. 
A. VENERANDO (Roma), membri ai 
comisiei de cardiologie din F.I.M.S.

ÎNTREBARE: Care vor fi princi
palele referate expuse cu ocazia 
simpozionului ?

RĂSPUNS: Raportul privitor la ba
zele teoretice actuale ale explorărilor 
cardio-vasculare în practica medico- 
sportivă va fi prezentat de autori ro
mîni: dr. E. VICIU și dr. A. VOI- 
CULESCU, iar prof. dr. S. P. LETU
NOV, de la Inst. de cercetări științi-

„ fice în domeniul culturii fizice din 
I Moscova, va prezenta raportul „CER- 

CCETARI ASUPRA FUNCȚIEI CAR-

tică unul sau meu multe sporturi.
Este lesne de înțeles că treaba nu 

merge de la sine. Președintele colec
tivului, Petru Mitrofan, membrii con
siliului, toți responsabilii pe ramuri 
de sport, instructorii ca și sportivii 
vădesc multă tragere de inimă pentru 
ca lucrurile să meargă, in ansamblu, 
cit mai bine.

Și pentru că treburile sportive cer 
și ceva fonduri, (7 secții de sport, 
competiții de masă, echipament nou 
și materiale la box, popice, atletism, 
volei, etc. propagandă vizuală și al
tele) ș-a pornit o întrecere, pe secții, 

.pentru achitarea cotizațiilor,
întrecerea merge strună, cum se 

spune, căci iată, din scriptele respon
sabilului financiar reiese clar că a- 
proape toți membrii se află ca coti
zația la zi (pe aprilie).

— Este o adevărată plăcere — 
spunea deunăzi inginerul șef Gh. Tu
dor, membru in colectivul sportiv, să 
vezi cum tineri și mai virstnici se 
grăbesc să-și achite cotizațiile.

Fără să cădem în banalitate, e cazul 
sa subliniem că ne aflăminfața unei 
pdde frumoase care ar trebm sa fie p!oeștenii dt maî pentru orga-
urmaiă de cit mai multe colective nele în drept să rezolve fără întîr-
sportive de pe cuprinsul țării.

ALEXANDRU MOMETE

NU DEPINDE DE NOI..»» ti

Directorul grupului sanitar școlar 
din Buzău, dr. Iosif Tine* s-a zbătut 
luni și luni pină ce și-a văzut visul 
împlinit: a obținut un fond Însemnat 
și materiale pentru construirea unei 
săli de gimnastică, pe locul maga
ziei care se află lipită de peretele 
școlii. A obținut apoi aprobarea Sfa
tului popular, care a și făcut cunos-

Ulmeanu
In 

ex- 
fa-

•J.R S.S., 
R. D.

UNGA-

DIO-VASCULARE LA SPORTIVI, 
legătură cu bazele teoretice ale 
plorărilor cardio-vascufare se vor 
ce o serie de comunicări atît de către 
autori romîni ca: dr. RUSSU și co
laboratori (Iași), dr. P. DEREV1CI 
(Cluj), dr. BALOGH si colaboratori 
(Ig. Mureș), dr. MIRON GEORGES
CU și colaboratori și dr. 1. ȘTEFAN, 
d.n București, cît și de către cercetă
tori străini ca: dr. A. VENERANLXJ, 
dr. H. MELLEROWICZ și dr. FER1LN- 
CIK (Praga).

In sfîrșit, se vor prezenta rapoarte 
asupra experienței aplicării probelor 
funcționale cardio-vasculare în practi
ca sportivă, de către delegații urmă
toarelor țări participante: 
austria; CEHOSLOVACIA, 
GERMANA, ITALIA R. P. 
RA și ROMINIA.

ÎNTREBARE: Cum vor 
municate F.I.M.S. concluziile sim
pozionului

RĂSPUNS: Concluziile ce vor re
zulta din rapoartele și discuțiile ce 
vor avea loc la acest simpozion vor 
fi prezentate adunării generale de 
F.I.M.S., care se va ține în luna mai 
1958, Ia Moscova, cu prilejul Con
gresului Internațional de Medicină 
Sportivă.

Mulțumindu-i tovarășului prof dr. 
Fl. C. L lmeanu pentru interviul acor
dat, i-am prezentat și felicitările noa
stre adresate secției de medicină a cul
turii fizice din S.S.M. în legătură cu 
aniversarea a 25 de ani de activitate 
medico-sportivă în țara noastră.

Dr. V. A.

n co-

CABINET MEDICALSAU... CAFENEA
La stadionul Petrolul din PloeștT 

ființa un cabinet medical bine utilat.
Din păcate în ultima vreme, si

tuația este cu totul alta. Numeroși 
tineri care doresc să-și verifice sau 
să-și îngrijească sănătatea — factor 
primordial în sport — sînt nevoiți 
să facă deseori cale întoarsă, în ten - 
cît în multe după-amieze ei găsesc 
ușile cabinetului închise.

Dacă totuși, nimerești într-o după- 
amiază în care ușile sînt deschise, 
vei constata, cu surprindere și, bine
înțeles, părere de rău, că interiorul 
cabinetului a fost transformat într-un 
veritabil fumoar, unde sînt susținute 
cu înverșunare interminabile partide 
de... table. Nu lipsesc nici reflecțiile 
— extra sanitare — făcute mai mult 
sau mai puțin sonor în urma aceluia 
care a avut cutezanța să pătrundă 
în cabinetul transformat în „arenr“ 
pentru table. Astfel fiind, nici nu-i de 
mirare că frecventarea cabinetului 
medical a devenit din ce în ce mai 
rară. Ceea ce se întîmplă la acest 
cabinet trebuie să constituie un sem- 

i. atît pentru sportivii 

zi ere 
total

această stare de lucruri cn 
neplăcută. <•

FLORIAN ALBU

Ia Sfat care 
respectivi să 

' i a 
„nu depindă

cut U.R.C.C.-ului să elibereze maga
zia și s-o pună la dispoziția școlii, 
pentru începerea construcției.

Președintele U.R.G.C., tov. Florian 
Popescu, a citit hîrtia și... a clasat-o 
la dosar. După un timp, dr. Tincă 
s-a adresat U.R.C.C.-ului ca să afle 
ce se mai aude și, mai ales, ce se 
face _ cu arzătoarea problemă care-1 
frămînta. Tov. Florian Popescu i-a 
comunicat: „nu depinde de U.R.C.C.. 
ci d.e AGEVACOOP (director M. Dul- 
ganiuc), pentru că e magazia lor ca 
și ambalajele care se află înăuntru".

Solicitantul nu dezarmează ci tri
mite noi adrese care rămîn și ele — 
bineînțeles — fără nici un răspuns. 
Urmează alte intervenții * '
convoacă pe tovarășii__
lămurească situația. Și lămurirea 
venit în felul următor: ___
nici de U.R.C.C. și nici de AGEVA
COOP, ci de... UCECOM, care trebuie 
să dea aprobare pentru eliberarea 
magaziei". Totuși, cei doi nu au uitat 
să-l avertizeze pe inimosul medic că: 
„degeaba se tot frămîntă că de mu
tat, nu se vor muta".

Mai mult chiar, se pare că și per
sonalul de la magazie a fost instruit 
în acest sens. La cîtăva vreme dup* 
intervenția Sfatului popular, neobo
situl pelegrin dr. Tincă s-a dus la 
fața locului să vadă dacă nu cumva 
or fi început lucrările. Dar ți-ai gă
sit ? Și pe cînd omul nostru mă
sura din ochi interiorul magaziei, 
gîndindu-se cu bucurie la ziua cînd 
va vedea ridieîndu-se măreața sal* 
de sport, magazionerul îi spuse bi
nevoitor : „dumneavoastră ui tați-vă, 
măsurați dacă vreți, că de mutat noi 
tot nu ne mutăm". (Parcă-i suflaseră 
la ureche aceste cuvinte președintele 
U.R.C.C. sau directorul AGEVACOOP).

De atunci, săptămânile și lunile 
trec în goană ca în balada lui To- 
pîrceanu, fără însă ca — imitînd pe 
chiriașul grăbit — cei cu magazia 
să-și ia geamantanul (ambalajele) și 
să se mute în altă parte, lăsînd loc 
realizării unei frumoase baze spor
tive. Considerăm că, oricît de utile 
ar fi magazia și 
fi putut totuși soliționa problema, 

alt loc pentru acea 
— bineînțeles — ar fi 
bunăvoință.
dr. Tincă soeră, șco-

ambalajele, s-ar

găsindu-se un 
magazie, dacă 
existat puțină

Pină atunci,
larii și sportivii așteaptă. Sfatul in-', 
sista, iar magazia... rămîne tot ma
gazie.

N. STANESCU



Despre cel mai tînăr lot 
prezent la „Criteriul mondial" de scrimă

Mîine

• Un bl lan)

Două echipe neînvinse: C. F. R. și DINAMO 
se Intiinesc in campionatul de rugbipozitiv, care nu ne dă Insă dreptul la automulțumire «Atenția trebuie îndreptată spre 

tactică • Antrenorii alături de trăgători
riadul să discutăm despre comportarea in Criteriul 
a eelui mai tînăr lot participant în această mare 

i mult, fiind chiar lotul 
pentru că acest lot este .atît de tînăr incit va

la bune și la rele.

dări demonstrative din distanță mult 
prea mare etc.), Horvath, Zabelina, 
Link, Rumin, Bakoni și’ mulți alții 
s-au dovedit buni „gospodari", econo- 
misindu-și energia pentru momentele 
„cheie" cînd merita să fie utilizată.

Ou cîțiva ani înainte, noi am avut 
o „gardă" de trăgători a căror primă 
calitate era sufletul, respectiv voința 
de a învinge, de a se impune, de a-și 
face datoria. Și pentru acest scop nil 
pregetau nici un efort, nu se speriau 
de răspunderea sarcinilor lor, nu se 
sinchiseau de vîlva cu care erau în
conjurați. Astăzi, tinerii participanți 
la Criteriu au luptat, nu s-au me
najat, dar s-au speriat de renumele 
adversarilor și de rezultatele care tre
buiau să 
de multe 
cuvenea, 
admirabil 
tea de a

• Un alt ioc interesant: Geo tehnica — Progresul. ............................ • , le • Pentru a 
întrerupe.

inon- 
coin- 
țării 

putea

A 
dial de 
petiție. Acest lot ne interesează cel mai 
noastre. Tocmai | 
să mai participe la două sau chiar trei ediții, avem datoria să analizăm 
temeinic învățămintele evoluției de la ”

Pornind discuția de la faptul că ti
nerii scrimeri romîni, 
pentru a patra oară 
dial, au realizat 
lotul cunoscut, cele 
tate de pînă acum: 
loc Ill, un loc IV 
trei semifinaliști, 
au I ' '
„dispăruți" în eliminatorii, ceea ce 
nu reprezintă numai o... împărțire 
matematic exactă a celor 12 concu- 
renți în patru grupe, bilanțul poate 
ti considerat pozitiv.

Acest bilanț nu ne dă dreptul 
totuși la au tomul turnire. Din contra. 
Față de străduințele depuse, față de 
munca prestată și față de faptul că 
majoritatea acestor scrimeri au în 
ciuda tinereții lor o experiență de 
concurs internațional cum nu au nici 
vîrstnicii noștri, rezultatul din Crite
riul recent încheiat nu ne mulțumește 
pe deplin. Departe de noi tendința să 
diminuăm valoarea performanței re
alizată de Tănase Mureșanu, al că
rui loc III obținut într-o companie de 
elită, este un veritabil succes; de mi
cul Adalbert Gurath II care după 
șapte luni de spadă a ajuns al IX-lea 
tînăr din lume; de Valeria Luttman 
care în debut a ajuns în semifinală, 
mareînd un progres calitativ chiar 
față de precedentele concursuri inter
ne. De a semen "a nu putem trece cu 
ușurință psfe spiritul genera! 
tă al lotului nostru.

Sigur, mai sînt încă multe 
bune de spus despre evoluția 
lui nostru lot, dar nu este cazul să 
insistăm asupra lor. Mai bine ne 
oprim asupra greșelilor din care pu
tem învăța. Viitorul ce stă în fațț 
acestor tineri ne obligă să fim mult 
mai exigenți cu lipsurile lor.

Poate că este firesc ca cel mai 
tînăr lot să fie și cel mai slab pre
gătit din punct de vedere tactic. Pe 
noi această lipsă ne-a costat însă de
osebit de mult. Tănase Mureșanu a 
strălucit de cele mai multe ori, dar 
absența unei orientări tactice la mo
mentul oportun (după patru victorii 
consecutive) l-a făcut să piardă un 
1oc mai bun în clasament. Nu este 
vermis ca Mureșanu, cu experiența 
lui, să nu observe (așa cum a făcut 
în asaltul cu Link și cu alții) că 
arbitrul nu preferă în ju-' irea fra
zelor opririle chiar efectuate în timp 
bun, sau ‘atacurile cu remiză. Dacă 
sezisa. desigur că nu le mai repeta. 
Același lucru pentru Sorin Poenaru, 
un șablonist enervant în acțiuni, 
care p pierdut . calificarea. în semifi
nală tocmai din cauză că adversarii 
știau exact ce va face. Caracteristica 
aceasta, șablonismul amintit la Poe
naru. poate fi considerat ca o am- 
nrentă generală a lotului nostru. Și 
unii campioni din acest Criteriu au 
aplicat cîteodată acțiuni șablon 
(Cernikov contra lui Saccaro), dar 
ele au fost efectuate cu folos, atunci 
cînd era, evident că merg în plin. 
-Sore deosebire de Cernikov, Oiga 
Orban, al. cărei atac direct si-a atins 
tinta ori de cîte ori a fost efectuat 
In asaltul cu Mees, a cîșttoat totuși 
anevoie deoarece n-a renetat această 
acțiune care evident reușea.

Urmărind cauza orientării tactice 
Insuficiente a trăgătorilor noștri, o 
aflăm în procesul de instruire. Am 
asistat la ultimele antrenamente ale 
lotului sovietic, francez și italian. 
Cum era firesc, accentul a fost pus 
pe finisarea pregătirii tactice a tră
gătorilor. Lecțiile „mute", în care 
antrenorul prin mișcările saile pune 
pe scrimeri în diverse situații da 
luptă și numai după aceea îi spune 
ce a fost bine și ce a fost rău, la 
ei au abundat și la noi au absentat. 
Maturitatea tactică se obține și 
antrenamente, nu numai pe 
de concurs!

Poate am lucrat și noi mai 
domeniul tacticii întrucît ne 
tem această deficiență. Dar 
tehnice cu care vin trăgătorii de la 
colective ne obligă să insistăm în 
primul rînd as: a lor. Trebuie mai 
întîi să ne ocupăm de coordonarea 
mișcărilor de braț cu cele de picioare 
Ja Olga Qrban, care în atacurile com
puse pleacă cp pietonii menținînd bra
țul strîns, la Sorin Poenaru care 
pornețt" cu pictorul înainte chiar și în 
atacurile directe. în fine, 1a majori
tatea tinerilor noștri care fac această 
greșeală elementară, nepermisă.

O observație generală ne arată că 
'majoritatea floretiștilor noștri nu-și 
ating ținta, deși au fandat complet 
și în timpul cel mai bun, din cauza 
brațutui semiîndoit. Sau (cum este 
cazul mai ales la Olga Orban}, alții 
®u o poziție de gardă greșită cu bra-

venit 
scrimă

participanți 
la Criteriul mon- 

la București, cu 
mai bune rezul- 
trei finalișți (un 
și unul IX), alți 

trei trăgători care 
trecut primul tur și doar trei

București, și cu precădere lipsurile, 
țul îndoit și cu vîrful îndreptat în 
sus. Olsa Orban, în care ne-am pus 
atîtea speranțe și care a obținut un 
loc onorabil, dar insuficient pentru 
prestigiul ei, a . repetat în acest Cri
teriu o lovitură cu care a debutat în 
scrimă : coupee-ul. Spre deosebire însă 
de debut, acum l-a executat defectuos, 
făcînd coupee-ul după plecarea în 
fandare.

Participarea la cît mai multe con
cursuri internaționale este o doleanță 
a scrimerilor, pentru că în aceste 
mari întreceri ei capătă experiență, 
văd adversari puternici cu stiluri 
diferite. învață multe lucruri noi. Se

le obțină. Astfel, au pierdut 
ori ceea ce în general li se 
Tănase Mureșanu a mers 
pînă a întrezărit posibilita- 
urca pe podium, Olga Orban

permite pregătirea echipei naționale, campionatul

• De mîine, nu vom mai avea două 
formații neînvinse în campionatul de 
rugbi ’ (decît dacă bineînțeles ele vor 
face joc egal). De ce? Pentru sim
plul motiv că singurele echipe neîn
vinse încă — G.F.R. și DINAMO — 
se înfruntă începînd de la ora 16,30 
pe terenul din Parcul Copilului 
partida derbi a etapei a Vl-a.

Duminica trecută, cele două echipe, 
deși învingătoare (C.F.R. a întrecut 
Știința din Timișoara cu 8—0, iar 
Dinamo, formația studenților ieșeni 
cu 19—3) nu au jucat la adevărata 
lor valoare. Poate că ele ne rezervă 
pentru mîine surpriza unei reveniri, 
inspirîndu-se și din exemplul jocului, 
C.C.A.—Progresul. Pînă atunci, iată 
poziția celor două echipe în clasa
ment: 
1. Dinamo

în

5 5 0 0 78:6 15

4 0 0 59:6 124
disputat un- joc res-

3. C.F.R.
(C.F.R. are de 

tanță cu P.T.T.).
• Cealaltă partidă de imvcctamă: 

GEOTEHNICA—PROGRESUL (teren 
I.S.P., ora 11) va opune două lor- 
mații care duminică (deși învinse au 
avut comportări diferite. Geotennlca a 
jucat slab fiind întrecută de linăra 
echipă a studenților bucureștem, :n 
timp ce Progresul a cedat la mare 
luptă formației C.C.A., după un toc 
foarte frumos. In perspectivă dec; un 
joc echilibrat și un învingător grew 
de anticipat

• De la federația de rugbi am pri
mit înștiințarea că etapa a VII-a (29 
aprilie) se amină pentru a se da po
sibilitate antrenorilor de a p-egali 
echipa notionaid. Deci miine uliima 
etapă înainte de întrerupere.

de lup-

lucruri 
tînăru-

în 
planșele

mult în 
cunoaș- 
lipsurile

Zonele campionafelor individuale de box
Publicăm astăzi componența celor

lalte două zone ale campionatelor in
dividuale la box:

ler, T. Bătrinu. Grea: E. Fiiresz, l. 
Petrof.

ZONA ORADEA
ZONA TG. MUREȘ

O fandare ireproșabilă irosită din cauza unui braț strîns! 
Olga Orban (dreapta), cea care a pierdut numeroase lovituri 
defectuoasei poziții a brațului. Imaginea fotografică ilustrează 
din primul asalt al finalei, Nina Klejweg. (stingă) — Olga Orban 
pierdut de reprezentanta noastră cu

pare însă, că spiritul de imitație la 
tinerii noștri este exagerat și — mai 
cu seamă — canalizat greșit spre 
copierea unor stiluri care nu le con
vin. Valorosul Atilla Csipler, imitînd 
pe unii trăgători cu defecțiuni fizice 
în poziție de gardă, încearcă să dea 
lovituri din poziții incomode, fante
ziste, aruneîndu-se înainte ,în loc să 
folosească explozia piciorului stîng 
în fandare, fapt pentru care nu mai 
poate reveni.

Ce păcat că rezistența fizică nu 
poate fi cîntărită cu balanțele obiș
nuite. Pentru că în acest caz, în mod 
sigur ne găseam pe locul II, după 
trăgătorii sovietici. Pe planșă însă, 
alți mulți scrimeri din alte țări au 
demonstrat o rezistență fizică supe
rioară celei a reprezentanților noștri. 
Explicația ? Dozarea efortului pe par
cursul întrecerii. In timp ce repre
zentații noștri (Ghilezan, Poenaru, 
Csipler, Aruș ș. a.) Iși risipesc for
țele prin permanente mișcări inutile, 
(sărituri, „bățîială" fără rost, fan-

4--1.

Autoarea: 
din cauza 
o acțiune 
(dreapta),

(Foto: 1. M1HA1CA)
a intrat demoralizată, și-a revenit și 
iar s-a prăbușit cînd a pășit în finala 
ce-o conducea spre victorie, Luttman 
și Rohony s-au speriat cjnd în minte 
le-a încolțit imaginea de finalist, Csi- 
pler a căzut de la 4—0 cînd a văzut 
că arbitrul este râu intenționat, iar 
Aruș, Toth și Lăudoiu, debutanți, tre
murau numai la ldeea că sînt parti
cipanți la Criteriu. Inutil să mai co
mentăm această deficiență, de necon
ceput la un sportiv I

★
Am vorbit despre trăgători, despre 

părțile lor bune și, mai ale«, des
pre cele rele. Nu uităm însă că ală
turi de ei, atît la „bune" cît și la 
„rele", se găsesc antrenorii. De aceea, 
cele cîteva probleme dezbătute în 
acest articol, trebuie să găsească so
luții în sînul colegiului de antrenori, 
fiind aplicate uniform și imediat de 
fieoare antrenor.

VASILE CHELARU 
antrenor al lotului 
RENATO ILIESCU

Muscă: L. Ambruș, 1. Turcu, Gh. 
Simion, Gh. Hățiș. Cocoș: C. Gheor
ghiu, Gh. Lache, I. Stoica, P. Pavel. 
Pană: 1. Mihalic, Gh. Octavian, I. 
Nicolae, D. Boiangiu, E. Cișmaș. Se- 
miușoară: D. Done, 1. Moșescu, A. 
Bucur, A. Călărașii, 1. Toth, A. Dră- 
gan, Lupu Nicolae, I. Oprea. Ușoară: 
V. Carvanschi, N. Stoenescu, V. E- 
șanu, D. Prunoiu, I. Pîrvu. Semimij- 
locie: 1. Dragnea, D. Verepceanu, M. 
Rainea, N. Brînzeanu, S. Trifan, N. 
Niță. Mijlocie ușoară: Șerbu Neacșu 
N. Nicolau, 1. Dura, 1. Sibișan. Mij
locie: P. Deca, I. Istrate, C. Peter
man. Semigrea: P. ZaE.aria, Gh. Ros-

Muscă : M. Dobrescu, M. Cristea. 
E. Moldoveanu, Ahmet Nuri. Cocoș: 
N. Mindreanu, V. Mahu, Gh. Vereș, 
N. “
Fa rea ș,
Fieraru, 
Czegeli,
Cristea, 
Ușoară:

Djcă, N. Zagoreanu. 
Gh. '
V.
P.

I. Marin. I. Stanciu, M. BiedL _
C. Dumitrescu, S. Comaronjr, 

D. Burlaș, V. Sășeanu, P. Pirlca. Se- 
mimijlocie: C. Kiss, V. Bogoi, A. El- 
timiu, P. Dobre, C. Bîlă, Mijloci^— 
ușoară: S. Cojan, C. Petre, N. 
ghe, M. Balaș. Mijlocie: D. Gheor^^^ 
ghiu, A. Blank, Gh. Simton. Semi
grea: Gh. Negrea. O. Ctoloca. A. Ghrță. 
Grea: D. Ciobotaru.

Pană:
Vieru, D. Mustață, 

Ionescu. Semiușoar. : 
Vizitiu, M. Pinzaru.

A. 
D. 
V. 
D.

„Insigna de atlet școlar 
a fost cucerită...

tf

8-a întîmplat ceva deosebit în atle
tismul nostru în ziua de 6 aprilie ? 
Sigur că da, vor răspunde cititorii 
conștiincioși ai ziarului nostru. Lă 6 
aprilie a avut loc inaugurarea sezo
nului atletic în aer liber. E drept că 
acest ..ceva" n-a prea fost... deosebit, 
decît poate în sensul negativ al cu- 
vîntului. deoarece aruncătorii noștri au 
preferat (cu 2—3 excepții) să amîne 
pentru o altă dată, cînd vremea se 
va arăta mai darnică, primul contact 
cu cercurile de aruncare, cu arbitrii, 
spectatorii și... ruleta. Așadar, răspun
sul nu este exact (piofesorul Saftu 
v-ar penaliza, chiar cu 5 puncte...). 
Ceea ce s-a întîmplat duminică dimi
neața tot pe stadionul tineretului a răs. 
cumpărat cu prisosință dezamăgii ea 
pe care ne-a pricinuit-o acel debut

O problema acuta a rugbiului nostru
Necesitatea imbună lățirii pregătirii tehnice

iși bazează acțiu- 
compartimemte: pe 

și pe linia de trei sferturi. Astfel, In funcție de 
create pe teren avem de a face fie cu un joc 

pe înaintare, fie cu unul combinat cu trei sfer- 
De la înființarea u îuîui și pînă în zilele 
regulamentul s-a schimbat mereu, de fiecare da- 

„impulsionat" în special 
un joc «deschis» — cum U

După cum se știe, jocul de rugbi 
nile ofensive și defensive pe două 
înaintare 
situațiile 
exclusiv 
tarile... 
noastre, 
dă intervenind reguli care au 
liniile <ie trei sferturi, către 
numesc specialiștii.

Zeci de mii de spectatori au putut 
aprecia un astfel de joc, cu prilejui în- 
tîlnirilor internaționale care au avut 
loc în țara noastră...........................“
au ajuns, firesc, la 
biul este unul din 
cele mai dinamice 
loase. Din- păcate, 
atunci cînd asistă la jocurile din cam
pionat nu nlai au ocazia să vadă, 
decît rareori, jocuri deschise, orientate 
ofensiv, cu acțiuni creatoare. Așa 
stînd lucrurile ei renunță încet-încet 
să mai vizioneze întreceri între echi
pe autohtone...

Cine poartă vina pentru această 
stare de fapt? Indiscutabil, în pri
mul rînd jucătorii. Avem în țară 
numeroși sportivi care prin calită
țile lor te fac să-ți pui întrebări de 
acest fel: ce i-a atras către practi
carea rugbiul-ui ? îndrăgesc ei real
mente această disciplină sportivă î

în ultimii ani. Ei 
concluzia că rug- 
jocurile de echipă 
și mai spectacu- 

aoeiași spectatori,

de ce ou se strădu- 
o îmbunătățire în 
prestat?... Este — 

tocmai ceea

a jucătorilor noștri
zentă, stimulînd pe acer jucători și 
antrenori care au înțeles rostul 
țiunii, transpunînd-o în concepția 
chipei respective. Mai mult,

Dacă da, atunci 
iese să realizeze 
calitatea jocului 
s-o spunem deschis I 
ce trebuie realizat în perioada actua
lă : o cotitură de ordin valoric în a- 
celași. timp cu crear.i unui specific j 
național, nșa cum există în toate ță
rile cu tradiție în acest sport. Cui 
revine această sarcină? In mod di
rect jucătorilor dar și antrenorilor, , 
care au datoria de onoare de a se ’ 
pregăti In un nivel corespunzător, ce
rințelor. Pentru aceasta, jucătorii vor , 
trebui să nu se mai limiteze ia cele , 
cîteva cunoștințe acumulate, să facă , 
paradă de ele și să pozeze în atot- > 
știutori, ci să caute șă și le îmbogă
țească necontenit. Paralel eu această 
acțiune trebuie să fie popularizate a- 
cele echipe care practică un joc mo
dern, creator, în mișcare, „deschis". 
Federația de specialitate să fie pre<

ac- 
e- 

mtfnca 
de instruire trebuie dusă de o așa 
manieră îneît la jucători —- în spe
cial la cei tineri — să se vadă o 
creștere de la etapă la etapă.

Acest lucru poale fi realizat mai 
întîi printr-un plan de pregătire mi
nuțios întocmit, cu obiective preci
se, iar apoi printr-un plan de pers
pectivă pe cîțiva ani, în care prin
cipalul accent să fie pus pe latura 
tehnică, astăzi problema nr. 1 a rug
biului nostru.

Desigur că mai sînt de rezolvat și 
o serie de deficiențe de ordin tactic, 
dar despre ele cu alt prilej...

In concluzie, nu este posibil nici un 
progres fără o tehnică și o orientare 
tactică corespunzătoare. Avem nume
roase echipe înființate în 
cu 8—10 ani, dar care
gresat prea puțin, tocmai prin ne
glijarea capitolului «tehnică». Condi
ții pentru ridicarea valorică a rugbiu
lui nostru există. Ele au fost create 
de multă vreme. Se așteaptă numai 
dragoste și muncă organizată din 
partea tuturor jucătorilor și antreno
rilor, pentru realizarea unui joc cît 
mai tehnic I

urmă 
au pro-

GH. PIRCALABESCU 
maestru al sportului 

și antrenor rl echipei de rugbi
C.F.R. Grivița Roșie

ratat al sezonului „consacraluor". 
Despre ce este vorba ? Pe bâtrinui si 
totuși mereu tînărul stadion de la so
sea, cîțiva elevi au cucerit — primii 
în țară, după toate probabilității: — 
normele „Insignei de atlet școlar".

înainte de a-i prezenta pe primii 
cîștigători ai insignei, poate n-ar strica 
să vă reamintim cîteva date despre 
însuși 
R-.

Are 
racter 
buie să tindem, dar deocamdată nor^ 
inele nu sînt accesibile 
o pregătire atletică. Este __  __ —
pentru un tînăr de 15—17 ani să a- 
lerge 12.4 la 100 m., să sară 5.50 m. 
îu lungime, să arunce greutatea de 
5 kg. Ia 11 ni ? Acestea sint norme ale 
insignei de bronz și îndeplinirea lor 
reclamă o prezență statornică în atle
tism. Cît despre normele pentru „ar
gint" sau „aur" ele sînt pe măsura 
puterilor celor mai buni dintre atleții 
școlari sau chiar celor mai buni din
tre juniorii țării.

Intîmplarea a făcut ca în concursul 
școlar de duminică dimineață să se 
cucerească insigna la toate trei gra
dele sale. Iar sumara „biografie at
letică" a eroilor noștri va întări cele 
afirmate mai sus, cu privire la carac
terul insignei.

Insigna de aur a fost cucerită de 
Anca Gurău, ’ ” ‘
„Gh. Lazăr". 
greutate ea a 
dardul prevăzut pentru cel mai dificil 
grad al insignei. Anca Gurău este u- 
iiiil din nenumăratele talente atletice 
descoperite de profesoara Angela Filip. 
A început să practice atletismul abia 
acum doi ani. La sfîrșitul anului 1956 
cel mai bun rezultat al ei era de 
9,16 m., la sfîrșitul lui 1167: 11.53 m.

Insigna de argint a fost cucerită de. 
Viorel Nicolescu, elev în clasa a X-a 
la șc. medie „Nicolae Bălcescu". ,JBI 
a sărit 2,90 m. Ia prăjină, exact cît 
măsura norma. Din octombrie 1957, 
Viorel practică în mod continuu atle
tismul, în 
levi, sub 
Girleanti. 
3,30 m.

Insigna 
printre alții, de Constantin Semen, din 
clasa a 8-a a șc. medii „Mihail E- 
minescu". care a sărit 1.60 m. Ia înăl
țime. Nici el nu s-a mulțumit cu atît 
cît îi ofereau orele sde educație fizică 
și de colectiv și s-a înscris la Școala 
sportivă de elevi. A depășit cu 8 cm. 

; norma de la „bronz", doborînd spre 
marele lui regret la 1,65 m./ care i ar 
........................... 1“.

reamintim cîteva date despre 
obiectul recentei lor performan-

„insigna de atlet școlar" un ca- 
popular ? Spre acest lucru tre- 

.mdaiă iKJȚ-ț 
elevilor f^o^k 

ușor oa^^

elevă la școala medie 
Artincînd 11.24 'm. la 
întrecut ett 4 cm. stan-

cadrul școlii sportive de e- 
îndrumarea profesorului D. 

Obiectivul său pentru 1958:

de bronz a fost cucerită.

i marele lui regret
I ii adus ,,argintul



Sâ facem mai mult pentru descoperirea
elementelor cu adevărat talentate

Din Giulești la Cluj, de la 
Timișoara la Tg. Mureș

Reprezentativa de juniori a țării noastre ne-a adus din nou unele 
satisfacții. Reușind să se califice în semifinalele turneului U.E.F.A., 
echipa noastră s-a afirmat din nou ca una dintre valoroasele repre
zentative din Europa. Sperăm din toată inima, laolaltă cu toți iubito
rii de sport din țară, că ea va avea o bună comportare și în ca
drul semifinalelor (la ora cînd scriem aceste rînduri nu putem cu
noaște rezultatul meciului R.P.R.—Anglia). Dar chiar și pînă acum, în 
jocurile din serie, tinerele vlăstare ale fotbalului romînesc au dovedit 
din nou un adevăr de mult cunoscut: acela că în poporul nostru 
sălășluiesc nesecate rezerve de cadre talentate.

(R.P.B.).
deci că nu promova- 
tinerilor le-ar dăuna, 
fi răspunsul la pro- 

mai sus? Poate că îl

da 
d» 

socoti*

SEK1A

Avem deci din nou un număr de 
tineri talentați, cu frumoase perspec
tive de dezvoltare. Se ridică din r.ou 
însă problema cum ne vom ocupa de 
ei în viitorul apropiat și mai îndepăr
tat. Dacă trecem în revistă elemen
tele Care 'au mai rămas pe primul 
plan al fotbalului, dintre foștii buni
juniori, vom constata că numărul a- 
cestora este foarte restrîns: îi putem 
număra pe degetele unei singure 
mîini. Problema nu este de fel nouă 
și ea a mai fost ridicată de ziarul 
nostru. Numai că antrenorii, tehnicie
nii, au rămas datori cu răspunsul. In 
particular, unii dintre ei afirmă că 
vina s-ar găsi în aceea că, chipurile, 
tinerii ar fi promovați cînd sînt încă 
prea cruzi. Exemplul tinerilor din e- 
chipa Petrolul din Ploești (Tabarcea, 
Dumitrescu, Dridea etc.) infirmă, de 
plano, acest argument. Și cunoscutul 
exemplu al valoroasei echipe „Man
chester United" vorbește de la sine. 
Iar în echipa Angliei care a făcut 
să se vorbească din nou despre ridi
cata valoare a fotbalului insular, opt 
jucători au numărat mai puțin de 23 
de primăveri. Un 
mult regretatul 
(mort în urma

. de avion de la 
îse nici 21 de 

ori în naționala
Că „valoarea 

anilor" (J-.X 
dft^ francez), 
tflftBfi lor Bara

ultim argument: 
mijlocaș Edwards, 

groaznicului accident 
Munchen) nu împli- 
ani și jucase de 12 
Angliei

nu așteaptă numărul 
(după cum spune un cunoscut 

,, au dovedit-o la 
Baratky, Marian și mulți 

alții, internaționali înainte de a îm
plini vîrsta de 18 ani. In Anglia, ti 
neretul (18—19 ani) este la ordinea 
zilei. Se vorbește mult de linia 
atac a echipei Chelsea. Media 
vîrstă? 18 ani. Cel mai bun. * 
drept candidat pentru Stockholm, est» 
Jimmy Greaves — 18 ani. participant 
la turneul de juniori F.I.F.A., desfă
șurat anul trecut în Spania.

Cît privește exemplele de 
jucători folosiți în r~;—

tineri 
___ _ r reprezentativele 

țârilor socialiste ele sînt, firește, cu
noscute. Vom aminti doar pe: Strelțov 
(U.R.S.S.), Miliutînorici și Mujici 
(R.P.F.I.); Gajdos si Molnar (R.Ceho
slovaca); Iliev

Este limpede 
rea grăbita a 
Atunci care ar 
blema amintită

seria a

1. C.F.R. Iași 13 16 2 1 32: 7 22
2. Dinamo Brăila 13 8 4 1 33:12 20
3. Progresul Rădăuți 13 7 3 3 24:14 17
4. Victoria Tecuci 13 8 1 4 20:14 17
5. Postavul Buhuși 13 5 4 4 19:14 14
6. Docomotiva Pașcani 13 6 2 5 23:17 14
7. Știința Galați 13 4 5 4 21:16 13
8. Petrolul MoineștI 13 5 3 5 18:20 13
9. Gloria Dorohoi 13 4 3 6 19:25 11

10. Știința IMF Iași 13 5 1 7 13:21 11
11. Textila Botoșani 13 2 4 7 18:34 8
12. Rulmentul Bîrlad 13 2 4 7 9:25 8
13 Steaua roșie Bacău 13 3 2 8 8:23 8
14. Locom. Tg. Ocna 13 3 0 10 10:25 6

SERIA A ii-a

1 Metalul Tirgoviște 13 9 2 2 45:15 20
2. Titanii București 13 8 3 2 34:16 19
3. Torpedo 13 8 2 3 29:16 18
4. Carpați Sinaia 13 8 1 4 39:20 17
5. Gloria CFR Galați 13 7 2 4 27:20 16
6 Ancora. Galați 13 5 3 5 18:14 13

Energia S.N.C. C-ța 13 5 3 5 19:20 13
V 8. Confecția București 13 5 1 7 11:20 11

9. I.M.U.M Medgidia 13 5 1 7 14:23 11
10. Sinteza Victoria 13 5 1 7 17:28 11
11. Raf. IV Cîm-pina 13 4 2 7 27:31 10
12. Djnamo Pitești 13 4 2 7 13:22 10
13. Petrolul Pitești 13 3 1 9 15:38 7
14. Olimnia Giurgiu 13 2 2 9 13:38 6

SERIA A ni-a
1. Metalul Oțelul Roșu 12 9 0 3 26:14 18
2. CFR Tr. Severin 12 7 3 2 26:15 17
3. Oltul Rm. Vîlcea 12 7 2 3 30:13 16
4. Aurul Brad 12 6 4 2 24:12 16
5. Știința Craiova 12 6 2 4 22:14 14
6. U.M. Cugir 12 5 2 5 17:15 12
7. Dunărea Corabia 12 4 3 5 15:14 11
8. Feroviarul Craiova 12 4 2 6 16:19 10
8. Indagrara Arad 12 3 4 5 13:19 10

10. Olimpia Reșița 12 3 2 7 15:26 8
11. Flacăra Tg. Jiu 12 3 2 7 14:26 8
12. Rovine Grivița Craiova 12 2 4 6 10:19 «
13. FJâcăra Orăștie 12 3 2 7 8:30 8

Bistrița1.
3.
3.
4.
ft.
6
7.
ft.
9. 

1ft. 
n. 
32 
». 
14.

Gloria
Fl. roșie Oradea 
Tisa Sighet
Textila Sf. Gh.
Victoria Satu Mare 
Arieșul Turda 
Rapid Cluj 
Stăruința ?__ 1
Mureșul Topjița 
Stăruința Salon! a 
Voința Tg. Mureș 
Recolta Cărei 
Dinamo Baia Mare 
Carbidul Tirnăvenl

găsim în afirmația altor tehnicieni 
care au ajuns la concluzia că... ne 
entuziasmăm prea repede de calită
țile unora dintre juniori; că doar nu- 
țini dintre aceștia sînt într-adevăr 
talentați; că confruntarea lor ctt ju
cători rntinați dovedește lipsurile lor 
etc. Aici se află, bănuim, un sîmbure 
de adevăr. Dar catiza acestor consta
tări credem că rezidă în felul cum 
juniorii sînt descoperiți, selecționați. 
Cunoaștem marele rol jucat de ta
berele anuale de juniori organizate 
în timpul vacanțelor de vară. Știm, 
de asemenea, că înainte de a fi che
mați în aceste tabere, jocul juniorilor 
este urmărit de tehnicieni etc. Dar. 
întrucît lucrul ni se pare făcut încă 
insuficient de temeinic, vom reda 
mai jos, un extras din „autobiogra
fia" directorului echipei ...Manchester 
United", publicată de revista „Fran
ce Football". Reamintim că după 
greaua pierdere suferită în cunoscutul 
accident de avion, această echipă fo
losind rezerve (și mai tinere ca fo
știi titulari) joa ă la fel de bine, reu
șind să se calice în finala Cupei 
Angliei și în semifinala Cupei cam
pionilor europeni.

Iată ce spune 
întrebat adesea, 
sâ afle care sînt
recrutare, dacă este adevărat că a- 
vem 
telor 
Mor 
este
cercet așilor mei. ci priceperea 
este ceea ce contează. Sincer vorbind, 
clubul nostru nu are decît opt cercetași 
de acest fel... Cercetașii mei au sar
cina de a-și concentra atenția lor a- 
supra băieților tineri, adolescenți. Ei 
urmăresc pînă și meciurile piticilor 
de pe terenuri îndepărtate unde pri
vesc jocurile cu vreo duzină de spec
tatori. Ei urmăresc poate si 100 de 
băieți pînă găsesc unul singur, care 
să arate printr-o pasă sau anticipa
rea unei faze de joc că ar putea de
veni intr-o zi un 
Apoi revin să vadă și 
al băiatului si dacă și 
firmă, numele lui este 
trenorilor noștri pentru 
din nou.

Multi dintre acești tineri 
puși judecății de 3—4 ori. 
fi eliminați pînă la urmă, 
tasul trebuie s-o ia de la 
Succesul echipei 
se bazează în întregime pe un sistem 
de supraveghere permanentă a tine
relor talente în Marea Britanie. 
Fără să ne concentrăm atenția asu
pra acestor copii, niciodată nu am fi 
putut deveni campioni ai Angliei"

Lăsînd la o parte aspectele speci
fice sportului profesionist, multe din 
cele spuse de cunoscutul antrenor 
englez, sînt demne de a fi luate în

considerație și aplicate la specificul 
nostru.

O altă
teresantă am găsit-o într-un articol 
al lui Bert Tratman, german de ori
gină, portar al echipei „Manchester 
City", articol publicat în revista 
vesțgermană „Sport Magazin". Ocu- 
pîndu-se de superioritatea fotbalului 
englez față de cel vestgerman, Trat
man spune: „Fotbalul școlar englez 
este mult mai bine organizat, mai 
răspîndit, mai puternic și cu compe
tiții mai largi decît cel german. Eu, 
ca și colegii mei de club, antrenez, în 
mod regulat, cinci echipe de clasă. 
Aceasta mă distrează tot atit cît îi 
distrează și pe elevi Nici nu există 
elevi mai silitori în ale fotbalului ca 
tocmai acești băieți cînd sînt con
duși pe teren de unul din idolii lor 
djntr-o echipă divizionară. Astfel, 
din școli ies în mod practic jucători 
perfecți...

Și cînd ne gîndim că la noi mai 
sînt unii tovarăși care cred că fot
balul ar trebui interzis în școală 1? .

Cele de mai sus reprezintă un în
demn pentru tehnicienii noștri d<» a 
se preocupa mai mult, mai '.emeinc. 
de descoperirea elementelor cu ade
vărat talentate și bine înzestrate. 
Cît privește munca de perfecționare 
a lor. de creștere etc., aceasta este o 
altă problemă la lămurirea căreia ar 
trebui să-și spună cuvîntul mai întîi 
antrenorii, care au rolul cel mai im
portant.

idee care ni se pare in-

ȚICU SIMION

Ultimele vești înaintea etapei de mîiue din categoria A
Nu există meci în etapa de 

a categoriei A de fotbal, care 
intereseze fie fruntea, fie coada cla
samentului. Trei sînt însă, partidele 
care atrag atenția în mod deosebit 
(și te pomenești că surprizele vor 
veni din... celelalte trei!...): Știința 
Timișoara — C.C.A., Dinamo Cluj — 
Dinamo București și Progresul Bucu
rești — C. S. Tg. Mureș.

Ce noutăți preced etapa de miine?
Joi s-a făcut, ca să spunem așa, 

un schimb de experiență între C.C.A. 
și Progresul. Prima a jucat cu re
zervele Progresului, a doua cu re
zervele C.C.A.-ului. Campionii au fo
losit tot timpul formația loma — 
Zavoda II, Apoizan, Dragotnirescu — 
Onisie, Jenei — Cacoveanu, Constan- 
tinescu, Constantin, Bone, Tătaru 
(dacă vă interesează iată și scorul 
realizat la acest antrenament: 6—0). 
Pentru duminică, la Timișoara, mHi- 
tarii nu-și pun decît o singură pro
blemă, aceea a stoperului: Apoizan 
sau Cepjlschi? Progresul, cu for
mația: Bădescu (Mîndru este aștep
tat să sosească azi din Bulgaria) — 
Dobrescu, Caricaș, Soare — Ciocea 
(Cojocaru a jucat Ia rezervele CCA), 
Știrbei — Oaidă, Mateianu, Ozon, 
Dinulescu, Moldoveanu a avut un 
foarte 
cundă 
Ioniță, 
Zavoda

6—0 
Voința) 
golurilor: Ciosescu, Boroș, G’rieanu,

mîine 
să nu

Oaidă, Mateianu, 
Moldoveanu a 

bun partener in echipa se- 
a C.C.A.-ului (cu Voinescu.

Mihăilescu,
I, Renye, V. Moldovan etc.), 
a reușit la antrenament (cu 
ți Știința Timișoara (autorii

Alexandrescu,

Matt Busby: „Sînt 
cînd lumea dorește 
metodele noastre de

specialiști în descoperirea talen- 
în fiecare oraș si sat a’ insu- 
britanice? O astfel de afirmație 

noma ni! 
lor

cu totul ridicolă. Nu

bun jucător, 
jocul următor 

atunci se con- 
comunicat an- 
a fi examinat

sînt su' 
pentru a 

iar cerce- 
început. 

„Manchester United"

Clasamentul categoriei A

O rade-a

• Reintroducerea premiilor speciale 
în obiecte pentru variantele cu ,,0“ 
rezultate a adus un plus de interes 
din partea participanților față de .con
cursul Pronosport nr. 15 din 13 aprilie. 
Intr-adevăr, mulți dintre participant- 
consideră că le este mai... ușor să in; 
dice unul din cele două pronosticuri 
considerate inexacte la un meci decît 
pe cel de al treilea (...și singurul) 
exact. De aceea numeroasele premii 
de valoare acordate pentru cele mai 
multe variante cu „0" rezultate pe un 
singur formular (o motocicletă I. J. 
de 350 cmc. — 16.0<M) lei; un ceas
Schaffhausen — 4.045 lei — și un fri
gider — 2.540 lei —) ca și cele acordate 
prin tragere din urnă (o motocicletă 
I. J. de cmc., — 16.000 lei—; 2 ara
gazuri cu 3 ochiuri și butelie — a cîte 
1.491 lei—; 2 aparate de rhdio ,.Opere
ta" 
mînă „Po-beda* 
4 biciclete — 
tot interesul 
îndoială că 
care se pune 
dicat sistem 
ceasta problemă, fără îndoială că cel 
mai bum răspuns îl _’w * 
trecutele concursuri Pronosport cu „O" 
rezultate. Iată-1: buletinele colective 
oferă avantajul că pe lîngă ușurința 
în completare și numărul mare de va
riante cu .,0" rezultate pe același for
mular. permite și evitarea unor sur
prize care ar face eventual ca pronc- 

consîderat inexact să devină... 
Cele repetate au de asemenea 
ușurință în completare (o sin-

a cîte 1.358 lei—; 6 ceasuri de 
' " — a cîte 972 lei---- și

a cîte 8*30 lei (au trezit
...și speranțele!). Fără 

cea mai mare întrebare 
este: ,,care e cel mai în
de participare?" In •-

î.1 găsim cercetînd 
Prnnncnnrt fl"

sticul 
exact! 
multă

Mate; lai redactat de I. S. Loto- 
Prenosport.

Zaharia, Cojereanu, Mițaru). Forma
ția probabilă de mîine: Fuchs —< 
Zbîrcea, Brinzei, Floreseu — Coje
reanu. Tănase — Gîrleanu, Cădariu, 
Ciosescu, Filip, Boroș. Un ultim a- 
mănunt din Timișoara: toate biletele 
au fost vindute.

Dinamo a plecat la Cluj cu echipa 
(probabilă): Cozma — Popa, I. La zar, 
Motroc — Al. Vasile, Neagu — V. 
Anghel, Nicușor, Ene Kdszegy, Suru. 
Nun verier, Călinoiu și Babone sînt 
indisponibilii.

Dinamo Gluj s-a antrenat cu CSA 
Cluj (7—1) și duminică urmează sâ 
joace eu echipa: Bucur — Moarcăș, 
Cincu (Hulea este accidentat), Sza- 
kacs II — Țîrcovnicu. Dragomir — 
Radulescu, Mihai, Eftimie, Szakacs I. 
Oprea (Drăgoi).

Rapid București s-a antrenat 
miercuri la Pitești cu Petrolul (5 
—0, Raab 3 și Seredai 2). Un antre
nament foarte bun în care a jucat 
formația probabilă de mîine Dungu 
— Greavu, Vărzan, Macri — Bodo, 

Raab, Georgescu, 
mai fost încercați 
(Interesantă, for-

Stancu — Copil, 
Seredai, Ene II. Au 
Todor și Dodeanu. 
mula atacului.)

Insfîrșit, noutăți
C. S. Tg. Mureș s-a antrenat joi cu 
Alimentara, cu accent pe jocul de 
ansamblu. La București urmează să 
joace: Iliescu — Szekely, Vakarcs 
II, C. Szasz — Bocsardi, Gieriing — 
Ad. Szasz, Jozsi, Tordk, Meszaros H, 
Meszaros I.

de la Tg. Mureș.

fotbal
Petrolul

GEN

ERA]L ACASA DEPLASARE14 8 3 3 28:15 19 7 5 1 1 17: 5 11 7 3 2 2 11:10 8
Jiul 14 9 0 5 18:13 18 6 6 0 0 9: 1 12 8 3 0 5

3
9:12 6Știința 14 7 3 4 36:24 17 7 5 1 1 19:10 11 7 2 2 17:14 6Dinamo Cluj 14 8 1 5 23:20 17 7 5 0 2 17: 9 10 7 3 1 3

1
6:11 7C.C.A. 14 6 4 4 25:20 16 9 4 2 3 18:16 10 5 2 2 7: 4 6

Progresu 1 14 7 0 7 31:25 14 9 5 0 4 26:19 10 5 2 0 o 5: 6 4St. roșu 14 5 4 5 26:25 14 7 3 2 2 13: 8 8 7 2 2 3 13:17 6Rapid 14 6 2 6 18 19 14 9 5 1 3 13:11 11 5 1 1 3 5: 8 3U.T.A. 14 5 4 5 21:23 14 8 3 3 2 14:11 9 6 2 1 3 7:12 5Dinamo Buc. 14 4 4 6 21:21 12 9 2 1 6 13:18 5 5 2 3 0 8: 3 7M. 14 5 2 7 18:29 12 7 3 2 2 9: 8 8 7 2 0 5 9:21 4
C.S.O. 14 0 1 13 10:41 1 7 0 1 6 6:17 1 7 0 0 7 4:24 0

Tot despre Cupă

data aceasta este vorba de suc
cesul destul de însemnat, al etapei 
din 6 aprilie, din punct de vedere al 
numărului de spectatori. Majoritatea 
întilnirilor au fost urmărite de asis
tențe numeroase. In mai multe orașe 
(Galați, Brăila. Focșani etc.) s-a în
registrat chiar număr-record de 
spectatori. Este o dovadă a reușitei 
sistemului de programare a jocurilor 
în orașe neutre și a interesului ma
nifestat de localnici pentru Cupă.

Faptul că în mai multe orașe :-att 
vîndut toate biletele și că asistențele 
au atins cifre maxime atrage însă a- 
tenția asupra unui lucru la fel de 
important: capacitatea terenurilor pe 
care s-a jucat este prea mică. 6000 
de spectatori la Galați sau 5000 la 
Focșani, reprezintă într-adevăr, ci- 
fre-record, care au acoperit cheltuie
lile de organizare. Dar nu-i mai pu
țin adevărat că jocurile respective ar 
fi atras și mai mulți spectatori pe 
terenuri cu capacitate mai mare.

De aceea, 
programul optimilor de 
programate pentru 27 aprilie 
cînd echipele calificate trebuie 
ajungă la un acord asupra orașelor 
unde vor juca și să anunțe acest 
lucru federației pînă la 19 aprilie țin 
caz contrar federația va stabili loca
litățile de disputare) este bi"e să se 
țină seamă și de capacitatea terenu
rilor. Cu atît mai mult cu cît opti
mile vor stîrni un interes și 
mare
locuri, de pildă, nu va mai fi sufi
cientă. Jocurile de Cupă bine orga
nizate
(de data aceasta sperăm că-și va da 
concursul și colegiul central al arbi
trilor) pot fi excedentare (p.g.).

acum cînd se cunoaște 
finală — 

Și 
să

mai
și o capacitate de 7—8.000

și cti minimum de cheltuieli

Scurte știri

• Două jocuri, programate mîine, 
au fost amînate: Dinamo Birlad- 
Combinatul Poligrafic București (cat. 
B), deoarece ultima dă jucători echi
pei naționale de juniori, și Mureșul

*) ono sport

Toplița-Textila Sf. Gheorghe (cat. G) 
pentru că terenul din Toplița este 
imcracticabil.

• Intîlnirea de cat. C Flacăra O- 
răștie-Constructorul Arad nu se dis
pută deoarece Constructorul este eli
minat din campionat

mifeceriie de tenis de mase 
„cupei Primăverii" 
au iual silrsii

Spectatorii care au asistat 
ultimele partide din competiția 
de tenis de masă nu au avut 
grefa. Într-adevăr, în afara 
specifice tinerilor participant și a în
suflețirii cu care și-au apărat șătfsele, ' 
cei prezenți au putut urmări cîteva 
meciuri dinamice și de un bun nivel’ 
tehnic. De pildă, finala de simplu băieți 
a categoriei 15—17 ani dintre,A'. An- 
ghelescu și Un'rifeanu a fost deosebit 
de frumoasă și interesantă și ea s-a 
ridicat uneori la un nivel superior 
multor partide de la finalele senku 
rilor din campionatul individual de 
la Cluj. Fapt desigur îmbucurător, 
cum îmbucurătoare trebuie să consi
derăm și comportarea unor elemente 
cu reale posibilități ca Titorov, Apos
tol, Jugănaru, Catidrea, Voca. Radu 
Aurelia, Mariana landrescu și Dana 
Pop. La sfîrșitul întrecerilor, cîștigă- 
torii și cei evidențiațt au primit fru
moase premii oferite de ziarul „Spor.' 
tul popular", de antrenorul federal AN-’ 
GEL1CA ROZEA.XU și comisia oră
șenească de specialitate București.

lată rezili atele tehnice : SIMPLU 
BĂIEȚI categoria 15—17 ani: seini- 
linale : Angelescu (centrul M.T.D.) —< 
Boca (centrul M..TD.) 2—0, Vrîn- 
ceanu (M.T.D.) — Băcioitt (Șc. M. ~ 
nr. 1) 2—1 ; finala: Angelescu — 
Vrînceanu 2—0. Categoria 9—14 ani f 
semifinale: Apostol (Șc. M. M. nr. 14) 
— Candrea (centrul Energia) 2—u, ' 
Titorov (Palatul Pionierilor) — Jugă- 
naru (Palatul Pionierilor) 2—0 ; finala: . 
Titorov—Apostol 2—1. SIMPLU FETE: . 
Clasamentul turneului de 4: 1. Radu 
Aurelia (M.T.D,), 2. Victoria Jau-
drescu (M.T.D.), 3. Erna Max
(M.T.D.), 4. Mariana Jamirescu
(M.T.D.).

ieri fă 
școlară 
ce re- 

voioșiei

IV.
rești

V.
raștt

VI.
Petroșani (Cat.

VII. Farul Constanța — C.F.R. Bucu
rești (Cat. B).

VIII. știința Iași — Dlna.no Bacău 
(Cat. B).

IX. Progresul Suceava 
București (Cat. B).

X. Minerul Bala Mare 
Hunedoara 'Cat. Bl.

X‘. Metalul Reșița — C.F.R. Cluj 
(Cat. B).

XII. Ind. Sîrmel C. Turr.tl — Mrnerul 
Lupeni (Cat. Bl.

C. S. Tg. Mureș — Rapid Bucu- 
(Caț. A).

Oradea — Progresul Bucu- 
(Cat. A).
Steagul roșu Orașul stalln — Jiul 

’ ~ A).

c. s.

gură schemă) și dacă „țin" toate cele
12 pronosticuri indicate, îți aduc de a- 
semenea un mare număr de variante 
cu ,,0“ rezultate pe același formular. 
Deci, participați cu încredere pe bule
tinele colective și repetate! Cît despre 
tragerea din urnă, nu este nici o nou
tate pentru nimeni că deseori în trecut 
(și desigur și-n vîitcr) multe motoci
clete au fost obținute cu o singură 
variantă cu ,,0“ rezultate! Concluzia 
final ă este deci că trebuie să partici
pați la concursul Pronosport nr. 15 din
13 aprilie și dacă . n-ați făcut-o încă, 
grăbiți-vă, deoarece nu vă mai puteți 
depune buletinele în Capitală decît 
pînă mîine la ora 12! Nu . uitați do 
altfel că întreg programul este alcătuit 
numai din meciuri’ autohtone, deci 
întreceri între formații bine cunoscute 
de toți. SUCCES!
• Plata premiilor de la concursul

PRONOSPORT nr. 14 din 6 aprilie con- ........  w„,
tinuă în capitală astăzi după-amiazfi Premiul îl: 
începînd de la ora 17 la agențiile spe
cia) desemnate în acest scop din ra
ioanele în care și-au depus premialii 
buletinele.
• Iată acum programul concursului

Fronosport nr. 16 din 20 ”
I. C.C.A. București — 

(Cat. A).
IT. Dinamo București — 

ești (Cat. A).
III. Știința Timișoara — U. T. Arad 

(Cat. A).

• PRONOEXPRES

aprilie 1958: 
Dinamo Cluj

Petrolul Plc-

Știkita
Corvinul

urma omologării concursului 
. nr. 12 s-a stabilit că 

-’antă nu a întrunit 6spor- 
tc. Conform regul*amentulvi, 
rdat categoriei I în valoare 

’ei plus cei 44.939 lei repor- 
o c'X) ursul anterior, adică 

t reportați fondului de

• In
PRONO’"'PRES
nici o ' 
turi cx 
fondul 
de 36.77; 
tați de 
81.7'7 lei au 
premii a) cat- ariei I de la concursul 
Pronoexnres r - 13 cu tragerea dtn
urnă miercuri aprilie.

variante cu 5 
turi exacte revenind fiecăreia 
4.413 )ei.

Premiul III: 693 variance eu 4 
tur) exacte revenind fiecăreia 
318 leî

Fond de premii: 367.776 lei.

Plata premiilor de la eencurs-u1 
Fronoevpres nr. 12 re iace în CapVaiă 
astăzi începînd de la or' n «mai P» 
Agenția Centrală din Calea Victoriei 
nr. S.

spor- 
cît*>

spor- 
eîte

Dlna.no


La jumătatea returului
Se poate spune că cele trei cam

pionate de volei (masculin și feminin 
cat. A, masculin cat. B) merg acum 
cu motoarele „în plin". Intr-adevăr, 
din campionatul feminin au trecut 
patru etape iar din cel masculin cinci, 
în timp ce acum două săptărrtfni 
Echipele din cat. B și-au inaugurat 
întrecerea cu formațiile din seria a 
ll-a și o continuă mîine, cînd și cele 
din prima serie se vor alinia la star
tul întrecerii.

Este deci timpul să trecem — pe 
’scurt — în revistă comportarea echi
pelor și jucătorilor din cat. A. Să nu 
uităm că 1958 este anul celei de a 
Va edilii a campionatelor europene 
de volei...

Spectatorii, mai numeroși parcă de- 
cît în prima parte a campionatului, 
și-au dat seama de un lucru cert: Un 
se mai poate vorbi de o diferență 
prea mare de valoare între echipele 
clasate de la locul 1 la locul 9 in
clusiv, în ambele campionate de cat. 
A. De aceea, nici un meci nu se mai 
poate spune că este dinainte jucat, 
ceea ce mărește interesul manifestaț 
pentru aceste întreceri.

Atenția antrenorilor s-a îndreptat 
fhai mult către pregătirea tehnică și 
este adevărat că în această direcție 
s-au obținut realizări frumoase (în 
special la jucătorii tineri). Ne gîn- 
dim în special la lovitura de atac

Cupa Primăverii 
la lesiîs continuă

Deși vremea neprielnică a conti
nuat să îngreuneze activitatea par- 
ticipanților la concursul de . tenis 
„Cupa Primăverii", aceștia au reușit 
totuși să facă față dificultăților și 
să ofere uneori meciuri interesante 
și spectaculoase. Un asemenea exem
plu l-a constituit fără îndoială me
ciul de joi dintre Țiriac și Bardan, 
care s-a terminat cu un rezultat 
surpriză: infringerea în trei seturi 
a lui Bardan: 4—6, 6—2, 2—6. Par
tida, presărată cu multe faze fru
moase, a arătat un Tiriac schim
bat în bine, cu un joc căruia i-a 
adus îmbunătățiri tehnice substan
țiale. Țiriac s-a prezentat cu o bună 
lovitură de pe stingă de pe linia de 
fund, cu un voleu și un smeci bine 
executate. Foarte calm, el s-a o- 
rientat și tactic bine, punîndu-i ad
versarului obosit numeroase mingi 
„scurte". Bardan, fără o pregătire 
corespunzătoare, a prestat totuși un 
joc mulțumitor și a pierdut la luptă.

Pină acum, în afara lui Tiriac, 
comportări demne de laudă au avut 
Gh. Viziru, Bosch, Cristea, Năstase 
și D. Viziru.

Alte rezultate: Gh. Viziru — Cob- 
zuc 6—4, 6—2, 7—5; Bosch — Ți
riac 6—1, 4—6, 6—1, 6—2; Caralu- 
lis — Rakosi 6—2, 6—3, 2—6, 6—3; 
Năstase — Georgescu 6—3, 6—2, 
6—1; Badin — Juhasz 6—1, 6—1.
6— 2; D. Viziru — Sopa 2—6, 6—4,
7— 5, 6—2; Elea Stan — Mina Ilina 
3—6, 6—2, 6—4; Ecaterina Roșiaitu 
—' Hermina Brenner 6—4, 6—3; Ju- 
lieta Namian — Eleonora Roșianu 
6—4, 6—1.

Meciurile continuă astăzi și mîine, 
cu începere de Ia ora 15.30, tot pe 
terenurile centrului de antrenament 
nr. 2.

In Capitală
AZ.

GIMNASTICA; sala IMnamo ora 9: Fi
nalele campionatului republican școlar.

NAT'AȚIE: bazinul Floreasca ora 13.50: 
concurs de înot și sărituri „Cupa Titu 
Groza’.

TEN IS: centrul de antrenament Nr. 2 
Ora 15,30: „Cupa Primăverii”.

VOLEI; sala Ciulești de Ia ora 16,30: 
C.F.R. — Combinatul poligrafic Bucu
rești (fem.): M.I.G. — Dinamo (fem.); 
Victoria — C.T.F.T. (mase. cat. A).

TENIS DE MASA: campionatul repu
blican pe echipe sala Constructorul (str. 
Aurora nr. 1) ora 17: CGnstructcrul-Petrol 
Chimie (fem.); ora 13: Constructorul- 
Spartac (mase.).

MÎINE
BASCHET: sala Floreasca ora 18: 

București-Cluj (juniori); ora 10,30: C.C.A.- 
.Panelinios (Cupa Campionilor Europeni).

HANDBAL: stadion „23 August” (teren 
ÎI) era 10.30: C.S.U. București — Victoria 
Jin.bclia (mase. cat. A); teren Progresul 
F.B.; Ora 13,90: Steagul roșu București- 
Gloria Sighișoara (fem. cat. A.); ora 14.00: 
C.F.R. Buc. — Olimpia Reșița (mase, 
cat., B)

FOTBAL; stadionul Republicii ora 16: 
Progresul București — c.S. Tg. Mureș 
i(cat. A); stadionul Ciulești ora 14,15: 
C.F.R. Buc. — Progresul Focșani (cat. 
B); ora 16: Rapid — C.S. Oradea (cat. 
A); teren C.A.M. ora 10,30: Știința Buc. 
*— Știința Iași (căit. B.).

NATAȚIE: bazinul Floreasca ora 10.30 
Ziua a Il-a a concursului „Cupa Titu- 
Groza”. 

care — la băieți — a cîștigat în for
ță și varietate, în detrimentul com
binațiilor tactice. Atît însă la echi
pele feminine cit și la cele masculine 
se remarcă lipsa plonjoanelor pentru 
scoaterea mingilor dificile, raritatea 
paselor directe și din săritură (folo
site mai mult întîmplător), iar servi
ciul a scăzut ca forță.

Fără îndoială, o bună pregătire teh
nică nu se poate însuși fără o la fel 
de bună pregătire fizică. La acest ca
pitol aproape toate echipele (și în 
special cele feminine) sînt încă defi
citare, deșî ne aflăm în a doua parte 
a returului. Dintre jucătoarele și ju
cătorii de frunte doar Florina Teodo- 
rescu, Păunoiu și Derzsi (toți de la 
Dinamo Buc.), Rusescu (l.T.B.) și-au 
îmbunătățit-o îh mod simțitor.

Dacă din aceste puncte de vedere 
echipele se prezintă în linii generale 
mai bine, nu același lucru se poate 
spune și despre pregătirea lor tac
tică, al cărei regres trebuie să-l con
semnăm : aproape toate formațiile, în

PEÎITRU SCHIORI, IM RU S-l TfW...
e Mărturisim că am fost impresio

nați cînd am văzut la start elevii 
schiori participanți la Cupa Primăverii, 
mai ales că în jurul lor roiau alți 
schiori și mai mici, care urmau să-și 
dispute un concurs organizat de Pro
gresul Sinaia. Am fost impresionați 
deoarece voioșia unora, emoția altora 
și entuziasmul tuturor ne făcea să 
simțim din plin că acești copii iubesc 
schiul din toată inima și că sînt cu
ceriți de această frumoasă disciplină 
sportivă.

Întrecerile propriu-zise nu au avut 
o valoare tehnică prea ridicată, dar 
au interesat prin dorința fiecărui elev de 
a se evidenția, ceea ce a ușurat în mod 
evident misiunea selecționerilor, care 
au ales 20 dintre cei mai buni pen
tru a-i pregăti sub supravegherea unor 
antrenori calificați. Acțiunea Ministe
rului Invățămîntului și Culturii și a 
Federației Romîne de Schi-Bob s-a 
soldat astfel cu un frumos succes. Și 
sperăm că în viitorul sezon se va 
porni de la început cu astfel de con
cursuri, organizate de cît mai multe 
cluburi și colective, acestea trebuind să 
înțeleagă că o cale sigură spre pro
gresul calitativ e't' asigurarea bazei 
de masă. 

• Pentru schiori iarna nu s-a ter
minat: zăpada existentă în cantități mari 
în unele regiuni permițînd încă dispu
tarea concursurilor în bune condițiuni 
La Borșa, de pildă, 129 de schiori 
din regiunile Autonomă Maghiară, 
Cluj, Suceava și Baia Mare și-au dis
putat timp de trei zile „Cupa Borșa". 
Corespondentid nostru Vasile Săsă- 
ranu ne relatează că zăpada bună și 
timpul favorabil au facilitat desfășu
rarea probelor de fond și alpine. Cu 
un lot mai omogen, băimărenii st-aii 
adjudecat victoria cu o diferență de 
20 de puncte față de reprezentativa re
giunii Cluj. Pe locurile următoare 
s-au clasat regiunile Suceava și Au
tonomă Maghiară. Cîștigătorii probe
lor au fost: 5 km. senioare: Elisabeta 
Decsei (Viotoria O.C.L. Baia Mare), 
ștafeta 3x3 km. senioare: Baia Mare

TENIS: centrul de antren-.ment Nr. 2 
ora 15,30: „Cupa Primăverii”.

CICLISM: statuia Aviatorilor ora 10: 
curse pe circuit.

RUGBI teren P.T T. ora , 9,30: P.T.T. — 
Știința Timișoara (cat. A), teren Tine
retului IV ora 10: C.S.U. București — 
C.S.A. Ploești (c-ț. A); teren Geotehnica 
ora 11: Geotehnica — Progresul (cat. A); 
Parcul Copilului ora 16.30: C.F.R. Gri- 
vița Roșie — Dinamo (cat. A); teren Ti
neretului UI ora 11: Minerul București
— Vulcan București (cat. B); teren Tine
retului IV ora 11.30: Chimie Petrol
București — Gloria București (cat. B); 
teren Tineretului III ora 16: Știința A- 
groncmie București — Știința Arhitect. 
Buc. (cat B); teren Tineretului II ora 
16: Dinamo Miliție București — S.P.C'. 
Buc. (cat. B); teren Tineretului IT or,a 
10: Aeronautica București — Zimbrul 
Tecuci (est. B).

VOLEI: sala Floreasca ora 10: C.C.A.— 
AMEFA Arad (mase. cat. A); T.C.H. — 
Dinamo (mase. cat. A.).

In (ară
AZI

1.UPTF. LIBERE: Sinaia — ..Cupa Pri
măverii”.

MÎINE
LUPȚE: Lugoj: Unirea — Selecționata 

regiunii Sofia.
HANDBAL: Cisnădie: Mătasea roșie

— Dinamo Orașul Stalin; Reșița: Meta
lul — Tehnometal Timișoara; Timișoara: 
Știința — Voința Sibiu; Făgăraș: Chimia

frunte cu cele din prima parte a cla
samentelor, folosesc un joc șablon, 
cu 3 pase.

Așa cum am mai arătat, interesul 
pentru campionat a crescut datorită 
unor rezultate frumoase obținute de 
echipele din a doua jumătate a cla
samentului campionatului masculin 
asupra celor fruntașe, care au dove
dit o putere de luptă mai mică decît 
în mod obișnuit. De altfel, rezul
tatele bune obținute de C.T.F.T. (care 
se menține pe primul loc în clasa
ment) se datorează îndeosebi expe
rienței jucătorilor, care au știut să 
iasă cu fața curată din momentele di
ficile. Aceasta în timp ce alte echipe, 
la fel de rutinate și de bine pregă
tite, au obținut rezultate mult mai 
slabe, din cauza dezinteresului jucă
torilor și executării mecanice, a în
drumărilor date de pe margine. Este 
vorba mai cu seamă de C.C.A.,' în 
mare regres fată de campionatul din 
1957.

(Elena Bodea, Iosefina Bode a, Elisa- 
beta Decsei), slalom special senioare: 
Iolanda Griga (Baia Mare), slalom 
special junioare: Reka Berkessy (Școa
la Medie nr. 2 Baia Mare), coborîre 
senioare: Iolanda Griga (Baia Mare), 
coborîre junioare: Reka Berke'ssy (Baia 
Mare), 15 km. seniori: Ion Butiurcă 
(R. A. M.), slalom special seniori: 
Emilian Horvath (Cluj), slalom spe
cial juniori: Nicolae Belei (Suceava), 
slalom uriaș seniori: Iosif Looasz(C\uj), 
slalom uriaș juniori: Ludovic Szaba 
(Industria Locală Baia Mare), cobo
rîre seniori: Emilian Horvath (Cluj), 
coborîre juniori: Ludovic Szabo (Baia 
Mare), ștafeta 4x10 km.: Regiunea Au
tonomă Maghiară (Baes, Orban, Bar
tha, Butiurcă).

• Activitatea competițională con
tinuă azi și mîine prin desfășurarea 
Cupei Bucegilor organizată de Dina
mo Orașul Stalin (probe alpine).

IN CAMPIONATUL CATEGORIEI B 
LA RUGBI, GLORIA SE IMPUNE'.

Ieri s-au disputat în cadrul campio
natului categoriei B de rugbi două 
restanțe care s-au soldat cu următoa
rele rezultate : GLORIA — ȘTIINȚA 
ARHITECTURA 63-9 ! C.6-6) «i DINA
MO MILIȚIA—ȘTIINȚA AGRONOMIE 
3-3 (3-0). O deosebită impresie au lă
sat jucătorii formației metalurgfete 
(Gloria) care, din primele minute, au 
pus stăpînlre pe joc reaiizînd pină la 
urmă scorul campionatului. Trebuie 
remarcată întreaga linie de treisfer- 
turl (pentru fantezia, eficacitatea ș! 
tehnica ei) dar în special Crișan, Vic
tor Georgescu și Chirvase. De la ar- 
hltecțt o impresie plăcută a lăsat a- 
tletul Julius Iordan.

V. Hossu-corespondent

BASCHETUL BUCUREȘTEAN 
ÎN PLINA ACTIVITATE

• La 20 aprilie, probabil în deschi
derea meciului C.C.A.—Macabl Tel 
Aviv, se va disputa întrecerea dintre 
„veteranii" baschetului bucurestean. 
In vederea acestui imeci, Iotul din oare 
vor fi alcătuite formațiile susține un 
antrenament în condiții de joc, 
miercuri la ora 19.30, în sala Floreasca.

-- Petrolul Ploești; Iași: Știința y — 
C.C.A. Buc. (jocuri în cadrul camp, mas
culin cat. A); Mediaș: Record — Progre
sul Orașul Stalin; Reșița: Metalul — 
Știința Timișoara; Codlea: Măgura Co- 
cllei — Flamura roșie Sibiu; Tîrgoviște: 
Metalul II Ploești — Olimpia Buc.; T'îr- 
gu Mureș- Ilefor — C.S.U. Buc. (jocuri 
în cadrul campionatului feminin cat. A); 
Periam: Mureșul — Voința Sighișoar.; 
Tg. Mureș; Dinamo — Stăruința Odorhei; 
Bacău: V — C.S.A. Marina Con
stanța; Sibiu: Balanța — I.C A. Arad; 
Galați: Știința — Dinamo Buc. (jocuri 
în cadrul camp, masculin cat. B).

TENIS DE MASA: campionatul repu
blican pe echipe: BARB AȚI: Satu Mare: 
C.S. Victoria (fost Progresul) — Voința 
Arad: Timișoara: Tehrometal — Progre
sul Buc.; Roșiori de Vede: C.F.R. — 
C.S.U. București; Cluj: Progresul — Vo
ința L.M. Buc.; ECHIPE FEMEI: Ora
dea: C.S. Oradea — Ferotex Oradea; 
Cluj- Progresul — Voința Buc.

RUGBI: Iași: C.S U — C.C.A. (cat. A); 
Orașul Stalin. Aurora — Petrolul Pi
tești; Ploești: Petrolul — S.N.M. Con
stanța: Buzău: C.F.R. — Laminorul Ro
man: Galați: F.B. — Unirea TUG Brăi
la; Bîrlad: Constructorul II — Știința 
Galați; Petroșani: Utilaj — Chimica Tîr- 
năveni; I.upeni: Minerul — Corviniul Hu
nedoara; Sib'iu: Progresul I.M.S. — Ști
ința IM. Petroșani: Timișoara: C.F.R. — 
Știința' Cluj (jocuri în campionatul cat. 
B).

VOLEI: Timișoara* Știința — Someșul 
Cluj (fem); Casa Ofițerilor — Dinamo 
Baia Mare (mase. cat. B); Orașul Staliin: 
Voința Or. Stalin — Voința Sib'iu (fem.); 
Tractorul — l.T.B. (mase. cat. A); 
Politehnica — Voința Suceava 
eat. B); Craiova: C.F.tR. — Ști

„Cupa Titu Groza" 
deschide seria concursurilor 
de amploare Ia natafie

TITU GROZA

Au trecut mai mult de cinci ani 
de cind a încetat din viață, în 
floarea vîrstei, înotătorul Titu 
Groza. De-a lungul scurtei sale 
vieți, TituGroza a fost un exemplu 
de muncă, modestie și perseveren
ță. Datorită acestor calități, el s-n 
făcut apreciat și în domeniul spor
tiv ca unul din cei mai valoroși 
înotători ai țării. Inscriindu-și nu
mele de șase ori pe lista recor
durilor, Titu Groza are și meritul 
de a fi coborît pentru prima oară 
recordul probei de 100 m. liber 
sub un minut 1 Titu Groza a fost 
și va rămîne un viguros exemplu 
de felul în care trebuie să lupte 
sportivii noștri pentru ridicarea 
gloriei sportive a patriei.

Iată, spre exemplificare, cum a 
evoluat recordul probei 100 m. li
ber, după cel de al doilea război 
mondial și pînă în momentul în
cetării din viață a aceluia care a 
fost maestrul sportului Titu Groza.

1:01,8 T. Groza 15.VI.1949 (ve
chiul record: 1:02,8 E. Piillok 20. 
VIII.1939), 1:01,2 T. Groza 29.V1. 
1949; 1:00,9, T. Groza 15.VHI.
1949; 1.007 T. Groza, 30.VII.1950;

• In campionatul de calificare al
orașului București au mai rămas de 
disputat două etape. Cel mai impar* 
tan-t meci din etapa trecută s-a des
fășurat între echipele masculine I.C.A.B. 
și F.B. și a fost cîștigat de prima 
formație cu 39-37. Celelalte rezultate 
sînt : Voința—IPROMIN 38-31; I.C.F.—
S.P.C. 73-59; I.P.C.C.—Politehnica 73-64; 
Proiectantul—Arta 60—43; feminin: Start

— IP.C.C. 62-13; C.C.A.—Victoria 34r—33; 
U.P.B.—I.C.F. 25-25. In fruntea eflasa- 
mentului masculin se află F. B., cu 
16 meciuri disputate, 13 cîștigate și 3 
pierdute, urmată de I.C.A.B. cu 16 
victorii din 15 jocuri. La fete conduce 
neînvinsă formația Start, urmată de 
C.C.A., care a suferit o singură în- 
frîngere.

• Campionatul orașului București 
începe în aer liber la 27 aprilie pentru 
echipele tuturor categoriilor. în afara 

ința Cluj- (mase. cat. A): Ploești: 
Aurul Negru — Știința Galați (mase, 
cat. B); Constanta: Feroviarul — C.S. 
Snagov (mase. cat. B); Iași: C.S.U. — 
Voința Eacău (mase. cat. B); Fm. Vîlcea: 
Stejarul — Dinamo Tg. Mureș (mase, 
cat. B): Petroșani: Utilajul — Dinamo 
Oradea (mase. cat. B).

FOTBAL: etspa a XV-a a categ A: 
Timișoara: Știința — C.C.A.; Cluj: Di
namo — Dinamo Buc.: Petroșani: Jiul — 
U.T. Arad; Ploești: Petrolul — Steagul 
roșu Orașul Stalin.

FOTBAL. Categoria B. seria I-a: Gaz 
Metan Mediaș-Minerul Bala Mare, U.V.A. 
Arad-Metalul Reșița» Partizanul Reghin- 
Tndustria Sîrmei Cîmpia Turzii, Corvlnul 
Hunedoara-Progresul Sit-iu, Minerul Lu- 
peni-Știinta Cluj, Tractorul Orașul Stalln- 
C.F-.R Timișoara. CF-R. Cluj-C.F.R. 
Arad. Seria a H-a: Dinamo Bacău-Dina
mo Obor, Foresta Fălticeni-Flacăra MO- 
reni, Prahova PloeștiPoiana Cîmpina, 
Farul Constanța-Progresul Suceava.

Categoria C, seria I-a: Postavul Bu- 
huși-Științia I.M.F. Iași, Petrolul Moi- 
nești-Locomotiva Tg. Ocna, Știința Galațl- 
Dinamo Brăila, Victoria Tecucl-Steawa 
Roșie Bacău, Rulmentul Bîrlad-Gloria 
Dorohoi. locomotiva Pașcani-Textila Bo
toșani, C.F.R. lași-Progresul Rădăuți. Se
ria a Il-a: Gloria C.F.R. Galați-Titanii 
București. Energia Constanța-I.M.U.ML 
Medgidia, Dinamo Pitești-Petrolul Pi
tești, Metaluj Tîrgoviște-Ancora Galați, 
Torpedo - Sinteza Victoria, Olimpia 
Grwrgtu-Confecțla București. Carpațt Si
naia-Rafinări a IV Cîmpina. Seria a III-a: 
Feroviarul Craiova-OItol Rm. Vîlcea, 
C.F.R. T. Severin-Știința Craiova, Olim
pia Reșița-Metaluri Oțelul Roșu, U. M1. 
Cugir-FÎacăra Tg. Jiu, Indagrara Arad- 
Aurul Brad, Rovine Grivița Craiova-Du- 
nărea Corabia. Seria a IV-a: Dinamo 
Baia Mare-Tlsa Sighe*, Arieșul Turda.- 
Rapid Cluj. Mureșul Top li ța-Text ii a Sf. 
Gheorghe. Victoria Satu Mare-Stărvl^a 
Oradea, Voința' T^. Mur^ș-Carbidul T?r- 
năveni, F’-^mnr? ro^l^ O',-ad«’q-9*x»mința 
Salonta, Gloria Bistrița-Recolta Cărei. 

1:00,0 T. Groza 3.LX.1950 (record- 
egalat si la J..VI.L. de la Berlia la 
VIII.1939), 1:01,2 T. Groza 29.V1. 
1952.

Dorind să cinstească memoria Iui 
Titu Groza, federația romi nă de na ta: ie 
organizează astăzi (de la ora 18^50) 
și mîine (de la ora 10,30) Ia bazinul 
acoperit Floreasca un concurs deschis 
celor mai buni înotători și săritori ai 
țării. Programul celor două zile de 
concurs, cuprinzînd numai probe pe 
distanțe clasice, se anunță deosebit de 
atractiv și interesant: mai ales pen
tru motivul că acest prim concurs de 
amploare al anului va constitui o ve
rificare eficace a înotătorilor noștri 
fruntași aflați la sfîrșitul unei peri
oade de pregătire.

înotătorii dinamoviști, de pildă, 
și-au exprimat dorința de a efectua 
trei tentative de record. Astfel, rînd 
pe rînd, Sanda Iordan, Adrian Oan- 
ță și Alexandru Popescu vor încerca 
să întreacă tot ceea ce s-a realizat 
mai valoros pînă acum, la 200 m. bras, 
lOOmbras și respectiv 100 m fluture în 
bazin de 33,33 m. Avînd drept crite
riu rezultatele realizate în concursu
rile de verificare anterioare, putem 
aștepta performanțe valoroase și din 
partea unui mănunchi de înotă'ori, 
dintre care Caminschi. Mitrofan, 
Heitz, Voicu, Margareta Wittgenstein 
(de la bucureșteni) par cei mai în 
măsură să satisfacă exigențele noas
tre. Deși cu un stadiu de pregătire 
insuficient, vor fi prezente la startul 
probelor și „provincialele" Marfa 
Both, Gabriela Mangezius și Heidi 
Rotsching. De asemenea, înotătorii _ 
clujeni au sosit cu un lot destul de 
numeros: 28 de înotători si înotă
toare. Nu lipsesc din lot Ecaterir.a 
Qrosz, ludith Orosz, Enîke 'ujt 
Eva Banfi, Nicolae Toth și 
Daroczi. In sfîrșit, prezența forrr.aWr 
de înot artistic pe programul între
cerilor precum și evoluția pe trambu
lina de sărituri a fraților Klaus și 
Herbert Witemberger, Banu. Breja, 
Decuseară, Eva Lupu, Viorica Kele- 
men, Elena Gheorghe și Elke Schnei
der poate asigura o întrecere dispu
tată și spectaculoasă, în încheierea 
celor două zile de concurs.

celor de juniori, junioare (14—-1< aaD 
și copii. Toate formalitățile de ta- 
scriere și legitimare se fac pînă la » 
aprilie.

și
I.M.F.

• In zilele de 15, 16, 17, 19 
aprilie se dispută pe terenurile 
și Știința „Parhon” partidele din ca
drul fazei interfacultăți a campionate
lor universitare. La aceste întreceri, 
care vor desemna participantele 1* 
faza finală, iau parte: Politehnica. 
I.S.P. Maksim Gorki, U.P.B., LP.C.C, 
Construcții, I.M.F., Arhitectura, Agro
nomie, Căi Ferate, I C.F.; feminin : 
I.M.F.. Maksim Gorki. I.S.E.P., I.C.F^ 
Căi Ferate, Politehnica, Construcții, 
U.P.V., I.P.C.C.. Arhitectura.

GALA AMICALA LA UZINElJfc 
„BOLESLAW BIERUT-

Colectivul sportiv „Laminorul’ • orga
nizează mîine dimineață începînd de la 
ora 10 o interesantă reuniune pugilistică 
la care și-au amunțait participarea nu
meroși boxeri fruntași. Vor avea loc ur
mătoarele întîlniri: Nicolae Linca —Tu
dor Toma, Iosif Demeter — Ene Nico- 
Lae, Octavlsn Eremia — Ion Stolan. St. 
Dumitrache — Mircea Nicolae. De ase
menea se vor disputa și opt meciuri de 
juniori. Reuniunea se va desfășura în 
sala „Boleslaw Bierut” (Laminorul) — 
la capătul tramvaiului 6.

FINALA CAMPIONATULUI DE BOK 
AL COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂ

REȘTI
La Ploești ia sfîrșit astăzi campiona

tul de box al cooperației meșteșugărești. 
In finala competiției s-au calificat, prin
tre alții, Toma Iii®, Ludovic Ambruș» 
Gh. Lache. Mircea Miclăuș, C. Gherastm, 
D. Boiangiu, Petre Popescu, etc.

M. Bed roși an — corespondent

C.S.U. BUCUREȘTI — PROGRESUL 
TÎRGOVIȘTE 3—1 LA VOLEI

Joi după-amiază în sala Gtufeștl, 
C.S.U. București a întrecut Progresul 
Tîrgoviște CU 3-1 (15-7, 15-5, 12-15. 15-8). 
Studentele au fost net superioare și pu
teau cîștiga în trei seturi dacă la un 
moment dat n-ar fi dat dovadă de o 
prea mare autoîncredere, care le-a scos 
din ritm. S-au remarcat: Anca Pășou- 
lescu-CIaici, Doina VinVan, Elena Oor- 
beanu (C.S.U), Elena Grigoriu (Progre
sul)

D. Chirilă — corespondent

CONCURSUL DE PATINAJ DIN 
CAPITALA

Pe patinoarul artificial „23 August* 
din Capitală1 s-au desfășurat joi seara 
întrecerile „Cupei București” la patinaj 
artistic. Iată primii clasați: CATEGs.
SUB 15 ANI: Cristina Patjraulea (Rec. 
Buc.): SENIORI: Radu Iunian (Din. 
Buc); SENIOARE: Cristina Piatraulea; 
PERECHI- Vera Cuireeag — A. Eisen- 
beisse* (C.C.A.)



l

In actualitatea sportivă interna
țională se vorbește tot mai mult 
(și mai pregnant) despre repre
zentanții țărilor asiatice. In locuri 
considerate odinioară ca „perife
rii” ale marelui sport apar nume 
cu totul noi care capătă peste 
noapte aureola celebrității. La O- 
limpiada de șah de la Moscova, 
echipa Mongoliei, debutantă în 
competiție, întrece pe cea a Fran
ței — patria Iui Philidor. Recor
durile mondiale a’e sportivilor chi
nezi au încetat să mai mire. Pro
gresează vertiginos atleții din In
dia, înotătorii Vietnamului. Și 
așa mai departe... Semnele sînt 
grăitoare iar concluzia foarte les
ne de tras: libertatea și demo
crația priesc admirabil și sportu
lui.

Acum, pe harta sportivă a lumii 
încă o regiune — altădată (ca și 
Antarctida) zonă albă — a căpătat 
contur : REPUBLICA POPULARA 
DEMOCRATA COREEANA. Pro
gresele vertiginoase ale sportului 
Coreei libere sînt cu atît mai uimi
toare cu cît (se poate oare uita ?) 
acest brav popor a trecut în anii 
din urmă prin încercările unui> 
război distrugător. De acee^ a-\ 
cum, furnicarul de pe stadioane —( 
decor cu totul obișnuit în țarar

Pe stadionul „Moranbonf din Phenian, un meci de volei intre 
echipele feminine ale Armatei Populare și Ministerului transporturilor. 
intr-o spartachiadă se întrec sute 
de mii de tineri, cînd în fiecare 
curte, aproape, este amenajat un 
teren de baschet (fie și în minia-

tură) nu trebuie să fii ghicitor 
pentru a prevedea un mare viitor 
unei asemenea mișcări sportive...

V. Ch.

Însemnă r i

„CURSA PACII“ ediția 1958:
12 etape,

VARȘOVIA, 10 (Agerpres).— Pre
gătirile pentru cea de a 11-a ediție 
a marii competiții cic’is*e „Cursa 
Păcii" Varșovia—L<r. —> r g ,.u 
intrat în ta& finala. ,a‘,j bu
nică a stabilit traseul cursei c,r„- va 
măsura în acest an 2.210 kin rmpar- 
țiți în 12 etape cu două zile ce repaus 
la Wroclaw și Karlovy Vary. Star
tul se va da la 2 mai la Varșovia, 
iar sosirea va avea loc la 15 mai, 
la Praga. Cea mai lungă etapă va 
fi a 6-a: Gorlitz—Berlin (228 Im), 
iar cea mai scurtă, prima: înconjurul 
Varșoviei (110 km). Pentru prima 
oară în istoria cursei se va desfășura 
o semietapă contra cronometru, indi
vidual, între orașele Leipzig și Halle 
(40 km). In cea de-a doua semietapă 
cicliștii vor lupta pentru cucerirea 
premiului cățărătorilor. La cursă vor 
participa 120 de alergători din 20 
de țări

Iată ordinea desfășurării celor 12 
etape:

Etapa I-a: înconjurul Varșoviei 
(110 km); etapa Il-a: Varșovia—Lodz 
(140 km); etapa IlI-a: Lodz—Kato
wice (215 km); etapa IV-a: Kato
wice—Wroclaw (190 km); etapa V-a: 
Wroclaw—Gorlitz <193 km); etapa 
Vl-a: Gorlitz—Berlin (228 km); etapa 
Vil-a: Berlin—Leipzig (207 km);

2.216 krrie
etapa VlII-a: Leipzig—Haile (40 km 
contra cronometru) și 1 bile—Kări 
Marx Stadt (143 km plecarea în 
’loc); etapa IX-a: Rari Marx Stadt—5 
Kari'vy Vary (140' km); etapa X-Sj 
! arl-.vy Vary—Tabor (207 km); etas 
pa Xl-a: Tabor—Brno (17/ km.)j 
etapa Xll-a: Brno—Praga (226).

12 țări iau parte 
la campionatele mondiale 

de planorism din R. P. Polonă
Pînă în prezent 12 țări ș - au a- 

nunțat participarea Ia campionate
le mondiale de planorism care vor 
începe la 15 august în R. P. Po
lonă. Printre țările care și-au trimis 
adeziunile de înscriere se află 
U.R.S.S., Suedia, Austria, Iugoslav 
via, Olanda, Danemarca, S.U.A. și 
R. D. Germană.

MUGURII PRIETENIEI
dimineților liniștite este mai 
mult decît reflectarea unei activi-1 
tați sportive de masă. Este pro
ba vitalității și : forței unui popor 
însetat de libertate.

Pe baschetbaliștii coreeni i-am, 
văzut jucînd la noi. Calificativul 
dat de specialiști: virtuoși. Fot- 
ba'iștii domină terenurile de ga-1 
zon ale Asiei. In mare progres 
se află jucătorii de volei. Tenisul 
de masă și tenisul, natația și pa
tinajul viteză, atletismul și spor-| 
tu ile cu motor, pasionează în e- 
ga'ă măsură tineretul coreean,1

Și cînd un cros adună la sbart 
zeci de mii de participanți, cînd

Primăvara este mai mult decît o sim
plă parte calendaristică a anului. Pri
măvara are o semnificație de simbol: 
ea întruchipează deopotrivă tumultul 
biruitor al vieții, înnoirea firii și a cu
getului, victoria mișcării asupra stati
cului.

Pășind cu timiditate, 'uptînd din 
greu cu o iarnă care nu vrea să se lase 
învinsă, primăvara anului 1958 a adus 
pe aripile sale o veste plină de opti
mism. La răsărit, în marea Țară a Sovie
telor, pe un teritoriu reprezentînd a șa
sea parte din planeta noastră, experien
țele cu armele atomice și cu hidrogen 
au încetat Omenirea aplaudă șj acla
mă acest act de înaltă noblețe, această 
inițiativă care dovedește în modul cel 
mai grăitor cît de însetat de pace este 
poporul sovietic.

Dar și pe plan sportiv, primăvara

Amărăciuni I l • 11 e lut 1 oger AAoens
Roger Moens este recordma

nul lumii în clasica probă de 
800 m., record pe care și l-a
apropiat la Oslo, într-o cursă rămasă 
celebră în istoria atletismului mon
dial. In acea după-amiază de august a 
icului 1955, Moens trecea în patri
moniul său un record vechi de 16 ani, 
care aparținuse din 1939 unui alt aler
gător, nu mai puțin celebru, germanul 
Rudolf Harbig.

Pentru isprava sa, Aîoens a fost 
declarat col mai bun atlet al Belgiei, 
decorat cu ordine belgiene, primit și 
felicitat de regele Baudoin, în persoa
nă. Dar într-o zi. totul s-a năruit...

CARIERA SPORTIVA MI-E ZDRO
BITĂ DAR VOI CONTINUA LUPTA 
PENTRU LIBERTATEA COLEGILOR 

MEI 1
COLEGILOR

zid, dar nu 
recent Roger

„Lupt împotriva unui 
voi ceda — a declarat 
Moens ziaristului 
francez, ROGER 
FRANKEUR, care
l-a intervievat la 

Bruxelles. — Este ’ 
»entru mine o ches
tiune de principiu. Acum, cariera mea 
sportivă este zdrobită, dar mă voi bate 
Împotriva nedreptății. Victoria mea va 
fi victoria tuturor atlefilor belgieni, în 
fine emancipați de sub egida unui re
gulament stupid, care-i condamnă la 
sclavie".

Dar ce-a determinat oare o aseme
nea declarație? Ce s-a întîmplat în 
fond? Membru al clubului Racing din 
Bruxelles, Moens a dorit să fie -mutat 
Intr-o mică grupare -— Vlierzele — 
din provincia sa natală — Elandra. 
De fapt, un drept al oricărui sportiv: 
Dar pentru federația belgiană de atle
tism, aceasta era prea mult. Racingul 
și oficialitățile belgiene au refuzat 
transferul. Moens ? f:"cut apel împo
triva .acestei decizi: -drepte. De aici, 
un întreg conflict, între atlet pe de 
o parte, grupare și federație pe de 
alta. Și de atunci, (de aproape doi ani) 
Moens nu mai aleargă pentru Racing, 
dar nici pentru vreo altă grupare. Și 
astfel, cel mai bun atlet al Belgiei își 
vede — în anul campionatelor europene 
—- posibilitățile limitate la minorele 
curse ale spartului corpora*'--

Dar, Mcens nu se sperie cu tuta cu 
două... „Iubesc dreptatea și nu acțio-

nez din ușurință. Am de-a face cu min
ciuna și ipocrizia, cu un veritabil spi
rit de ev-mediu, dar am de partea mea 
dreptatea. Adversarii mei vor abdica 
într-o bună zi, în doi, trei sau, poate, 
patru ani. N-are importanță. Alții cel 
puțin vor beneficia de libertate. Cum 
aș fi putut ști, semnînd, la 17 ani, o 
simplă adeziune că de fapt semnez un 
contract ce nu se poate rezilia și care 
mă subjuga pe viață? Intr-o zi, un 
conducător al federației mi-a spus 
textual: „Un atlet nu are ce discuta 
asemenea probleme, el nu este decît 
un....număr". Ei bine, nu! Nu văd
de ce un sportiv activ este considerat 
drept... un cetățean fără drepturi... Și 
acum încă un exemplu. In septembrie 
1954, nu îndrăznisem să cer un nou 
concediu la serviciul unde lucram spre 
a putea participa la întîlnirea Anglia- 
Belgia. Absentasem prea mult și tre
buia să mă gîndesc și la viitorul meu. 
Dar liga belgiană

anului 1958 a fost darnică. Ea a oferit 
iubitorilor sinceri ai întrecerii de pe 
stadion, nu numai o suită de mari și 
interesante competiții, ci le-a adus — 
mai presus de acestea — prilejul de a 
asista la reînnodarea contactelor din
tre sportivii celor mai mari și mai 
puternice țări ale lumii. Uniunea So
vietică și Statele Unite ale Americii.

Trecînd pe planul doi uriașul interes 
de ordin tehnic pe care le reprezintă 
asemenea confruntări, contribuția neîn- 
doicasă ce o vor aduce la progresul 
general al sportului mondial, trebuie 
să ne oprim mai mult asupra semnifi
cației extrasportive a evenimentului. 
Ca să fii prieten cu cineva, trebuie să-l 
cunoști, iar ca să-l cunoști trebuie să 
te îritilnești cu el. Sportivii sovietici 
și americani și-au manifestat de nenu
mărate rînduri dorința de a se întîlni, 
de a lega prietenii, de a învăța unii 
de la alții ce au mai bun și mai avan
sat Și iată că acum, în această pri
măvară a anului 1958 (devenită parcă 
și mai minunată) prima punte a fost 
făcută peste o prăpastie ridicolă mai 
ales prin artificialul său. In cadrul u- 
nei convenții despre dezvoltarea legă
turilor în domeniul culturii, tehnicii 
și învățâmîntului semnată nu de mult 
între URSS și SUA. sportul a fost pri
vit ca un factor de seamă în netezirea

drumului constructiv pe care s-a por- 
nit

..Ziua lună se cunoaște de diminea
ță", iar primele semne ale acestor le
gături sportive sovișto-americane sînt 
dintre cele mai îmbucurătoare. Hoche- 
iștii americani s-au simțit ca acasă la 
Moscova. Au fost impresionați de pri
mirea caldă și prietenească, de înalta 
sportivitate a publicului sovietic. Și cu 
inima deschisă au spus: „Să fim prie
tenii''. Jsă fiml" li s a răspuns într-un 
glas. Aceleași cuvinte le-a rostit fai
mosul halterofil american Tommy Cono, 
participant la un mare concurs desfă
șurat în capitala sovietică.

De mai multe zile, luptătorii sovie
tici se află Ia New-Ycrk. unde vor în
tîlni într-un meci amical pe puternicii 
luptători americani. Cu acest prilej, la 
ședința jubiliară a clubului atletic a! 
orașului un veteran al sportului ameri
can a cerut să se transmită sportivilor 
sovietici că americanii sînt satisfăcuți 
de faptul că legăturile sportive dintre 
cele două țâri au început să se dez
volte. In luna aprilie sînt așteptați să 
sosească la Moscova echipele de bas
chet ale Statelor Unite, iar în mai hal
terofilii sovietici vor pleca peste ocean.

De ne acum lumea atletismului este 
înfrigurată la gîndul marelui eveni
ment din luna iulie. Nu este vorba nu
mai de campionatele europene de la

Stockholm. Un interes cel puțin egal 
stîrneste întîlnirea dintre reprezentati
vele Statelor L'nite și ale Uniunii So
vietice, programată la Moscova. Un 
veritabil „meci ai secolului" în istoria 
modernă a acestui sport.

Tot în acest an vor sta față în iată 
la trble cu pătrate albe și negre șahiș
tii celor două țări. Și dacă toți sînt 
nerăbdători să urmărească din nou tra
diționalul duel Botvinik-Reshcwskj nu 
mai puțin interesantă se anunță o con
fruntare între Bobby Fischer — copilul 
minune al șahului american si Mihail 
Tal, tînărul reprezentant al ș !’.■ lui so
vietic. Nu țr buie prea multă f:’ zofie 
pentru a înțelege că atunci cînd Krivo
nosov și Cooollv, Cono și Bordanovski, 
Spasski si Bismiier își dispută cu ar
doare întîietatea, cîștigă enorm nu nu
mai sportul dar și prietenia și cauza 
atît de dragă omenirii: pacea.

Primăvara o vestesc nu numai mîn- 
gîîefile sof'eh'î. nu mimai tnlpinele fi
rave (dar atît de viguroase) ale pri
milor ghiocei "e străpung caranacen 
nămîntului la chemarea irezistibilă a 
luminii. Primă”!>r-> o vestesc anele care 
se umflă si sfarîmă apăsătoarea "heată 
a iernii. Este t.rea multă semnificație 
în acest act implacabil al naturii.

Intr-adevăr, se sparge gheata...
VALERIU CHIOȘE

{Federația Internațională de Motociclism propune:
1959: limitarea participării mașinilor speciale
1960: toate categoriile rezervate mașinilor de serie

de atletism a fost 
de altă părere și 
m-a suspendat pe 
șase luni !“ Fără 
comentarii.

Din motive simi 
lare acest valoros 

parte nici la întrece-atlet nu a luat ,
rile J.O. de la Melbourne. Această ne- 
participare i-a lăsat lui Moerts oea 
mai amară amintire din carieră. „încă 
o decepție pe care o pun pe seama 
conducătorilor mei, care nu s-au lăsat 
impresionați niciodată dec’t de intere
sele lor egoiste. In septembrie 1956, 
m-au obligat să alerg la Atena, în 
întîlnirea Grecia-Belgia. Eram fcarte 
răcit, capul îmi era greu, vederea 
tulbure. Rezultatul: am lovit cu ge
nunchiul un stîlp. O rană adin-ă m-a 
imobilizat la numai două ’uni de 
Jocurile Olimpice. Și atunci, nimeni 
nu s-a mai ocupat de mine. N-am fost 
luat în Australia, deși au făcut depla
sarea atleti care nu aveau nici o rrn- 
să de calificare, pentru simplul motiv 
că erau considerați mai „buni și mai 
loiali"

...Și
ca mine.
.Moens, omul, decorat cu înalte 

ordine belgiene, nu mai are azi drep
tul să alerge pe pistele de atletism, 
care i-au făcut faimă, care au făcut 
să se vorbească despre mica sa țară, 
Belgia. Egoismul conducătorilor, cu 
concepții ’ retrograde a învins. Cel pu
țin deocamdată...

D. CALIMACH1

In lumea motociclismului circulă 
cu tot mai multă intensitate ideea 
renunțării la mașinile speciale în 
cursele de viteză. Explicația acestor 
insistențe trebuie căutată în laptul că 
fabricile producătoare de mașini fac 
reclamă deșănțată motocicletelor de 
serie — puse la dispoziția publicului — 
cu ajutorul mașinilor speciale, cu to
tul diferite de cele din comerț. Cum
părătorul neavizat — tentat de nume
roasele titluri de campioni și record
mani mondiali cu care se fălesc fa
bricile occidentale — își cumpără un 
Northon, Triumph sau Ă.J.S. (Anglia), 
Mondial, Gillera sau M.V. Augusta

(Italia), B.M.W. (R. F. Germană), 
crezînd că obține o mașină asemă
nătoare aceleia cu care au fost cîștl- 
gate marile concursuri internaționale. 
Se înșeaJă amarnic! O fabrică nu po
sedă decît cîteva mașini speciale cu 
care concurează în cursele record și 
acestea nu vor fi puse niciodată la 
dispoziția publicului... Concurența 
intre aceste fabrici a dat naștere ia 
nenumărate accidente. Impunind pilo- 
ților lor viteze din ce 
mari — evident pentru a 
uri speciale în campaniile 
— fabricile producătoare

în ce mai 
avea „atu“- 
de reclamă 
de mașini

La 6 februarie 1958 Federația Internațională de Motociclism a re
glementat construcția carenajelor. In desenul nostru — trimis de F.l.M. — 
se precizează următoarele: 1. Nici un element al carenajului nu poate să 
treacă de această linie; 2. Nici im element al carenajului nu poate să se 
situeze in spatele acestei linii; >3. Nici un element ■ sau organ-al mașinii 
nu poate să depășească (in spate) această linie.

l-au supus pe acești oameni la mari 
primejdii. De zeci și sute de ori zia
rele au anunțat în coloanele lor acci
dente mortale cu care s-au soldat în
cercările de doborire a senzaționalelor 
recorduri mondiale. Se pare însă că 
in curînd se va pune capăt acestei 
intolerabile situații.

La 15 aprilie începe la Varșovia 
Congresul Federației Internaționale 
de Motociclism. Printre alte impor
tante probleme se va pune in discuție 
și excluderea din întrecerile de am
ploare a mașinilor speciale. O comi
sie specială a federației va expune 
propunerea unui club moto din R. 
Cehoslovacă, pe care în prealabil, 
firește, și-a însușit-o. Propunerea pre
vede’:

— Pentru 1959: eliminarea din 
campionatele mondiale și din cele
lalte „Mari Premii" a categoriilor 
de motociclete de curse 350 și 500 
cmc (solo) si acceptarea categoriilor 
125 cmc si 250 cmc pentru motocicle
tele de curse și 175 cmc., 350 cmc și 
500 cmc. pe"tr:i motocicletele de sport 
(serie).

— Pentru 1960: acceptarea nentru 
campionatele mondiale si . Marile 
P “mii“ a categoriilor de 125 cmc, 
175 cmc., 250 ente., 850 cmc. și 500 
cmc nentru motocicletele de sport 
fserie) — solo și cat. 500 cmc. nen- 
tr" —otocicletele de serie cu ataș.

Nu ne îndoim că 
suini vor aduce cea 
'•are acestei atît de 
bleme.

lucrările Congr<*- 
mai bună rezot- 
Hnport»r>te pro-

H. w'M

SPORTUL POPULAR
Nr. 3185 f'zg. 7-a



Mîine, în sala. Floreasca fupa Aleko Ia schi
SOFIA, li (prin telefon). — Proba 1:49.8, N. Pandrea (Romînia) 

' j.- *-x- Qh Cristoloveanu (Romînia)
N. Dișkov (Bulgaria) 1:56,5, 
băraș (Romînia) 
gulski (Polonia) 
(Romînia) 2:09,5,

In clasamentul 
loc este ocupat de schiorii bulgari, 
urmați de echipa Rominiei. Iată, de 
altfel, ordinea echipelor după prima 
probă din Cupa Aieko: I. Bulgaria l
O, 38 pt.. 2. Romînia 15.27 pt, Bul
garia B 30,24 pt., 4. Polonia, 5. Bul
garia (selecționată militară), 6. Bul
garia (selecționată de juniori). 7. 
Selecționata Bosniei și Herțegovinei.

întrecerile continuă mîine (NJ?.: 
azi) prin disputarea probei de cobo- 
rîre și se încheie duminică cu slalo
mul uriaș.

• ‘t la baschet 
spectatorii or n o șt r i

Panelinios

„Cupa Campionilor Europeni 
prezintă.s e

prin intermediul meciului C. C. A.
• Oaspeții

Seria întîinirilor internaționale de 
de una dintre cele mai in teresante partide : 

,,Lc.-jei Campionilor Europeni".

și-au amînat sosirea cu o zi • Ce cred despre meci antrenorul Herold ți Fodor

baschet ale anului este des
chisă de una dintre cele mai interesante partide: C.C.A. — PA
NELINIOS din cadrul „lăutei Campionilor Europeni". Astfel, marea 
competiție a campioanelor Europei se prezintă în fața spectatorilor 
bucureșteni, interesați în mod de osebit să fie prezenți la inaugu
rare. Cu acest prilej, apar pentru prima oară în țara noastră, după 
al doilea război mondial, reprezeu ianții baschetului grec. Meciul 

deci o dublă semnificație.

timism la drum, spre București, 
sînt convinși că pot reuși în capitala 
Romîniei ceea ce n-au făcut la A- 
tena: să învingă și... chiar la mai 
mult de 3 [xincte. Aceleași speranțe

de mîine din sala Floreasca are

Dar... am adăuga încă u ia: do 
rința reprezentanților noștri de a se 
impune, pe linia începutului de 
Atena, în prima ediție a C.C.E.

Nu sîntem în situația de a vă co 
munica și părerile directe ale oaspe-

Ei

la

ne-am 
modul 

mult 
Le-am 

să

Kakelis.

PROGRAMUL DE MÎINE
SAL'. FLOREASCA

ORA 18: București-Cluj (juniori)
ORA 19,30: C.C.A. -PANELI

NIOS — Cupa Campionilor Eu
ropeni (în tur, la Atena, Panell- 
nios-CCA 60—63). Arbitri: Ui jug 
(Turcia), Belosevici (iugoslavia). j

CCA : Folbert (căpitanul echt- i 
pei), Fodor, Nedef, Em Niculescu, 
Nedelea, Eordogh, M. Răducanu, Ț 
Testiban, I. Dinescu, Pruncu. Pus- 
casu. A

PANELINIOS: Stefanidis (că- / 
pitanul echipei), Holevas. Hriste- 
ias, °apadimas, Sachelis. Mavro- f 
teon, Angnostopoulos. Macrinico- t 
Iau,

VEDEF (C.C.A.)ților. 
duri, 
de la Sofia la București, unde 
mează 
de vineri spre sîmbătă. fntîrzierea 
o zi a venirii echipei Panelinios 
nurrtată initial pentru joi seara) 
datorește vremii proaste care a 
biigat-o să pornească miercuri în 
de marți din Atena. Dar. chiar dacă 
n-ani putut sta încă de vorbă cu 
oaspeții, am reușit totuș’ să aflăm 
cîte ceva din opiniile lor prin inter
mediul confraților noștri din capitala 
Greciei și din Sofia. Corespondentul 
nostru din Atena — Sporidis — ne a 
comunicat telefonic că membrii dele
gației grecești au pornit cu mult op-

La ora cînd. scriem aceste rîn- 
autobuzul lor străbate distanța 

ur
să sosească în cursul nopții 

‘ "................ cu
la
se
o-

loc

<yrecile-au exprimat baschetbaliștii 
și corespondentului nostru la Sofia, 
joi, cu ocazia trecerii prin capitala 
Bulgariei. Se vede din toate acestea 
că echipa CCA va avea un adversar 
valoros, dificil de întrecut, un adver
sar dispus să-și vîndă scump pielea.

Formația de bază a campioanei ire 
ciei are, după cum spun chiar jucă
torii noștri, potențialul naționalei Gre
ciei.

Tocmai de aceea, meciul trebuie 
privit cu toată seriozitatea și atenția. 
Antrenorul HEROLD, cu căre 
întîlnit ieri, ne spunea: „De 
cum vom lua startul depinde 
desfășurarea întregului meci,
spus mereu băieților că trebuie 
jucăm de la primul fluier al arbitri
lor cu toată decizia și, mai ales, cu 
mult, foarte mult calm"

FODOR este de părere că: „jocul 
este mult în funcție de coșul nostru 
de la semi-distanță. Dar dacă această 
armă nu ne va servi trebuie să o 
suplinim cu pătrunderi bine pregăii-

de slalom uriaș disputată azi pe 
muntele Vitoșa în cadrul „Cupei A- 
leko“, a fost dominată de schiorii 
bulgari care s-au clasat pe primele 
trei locuri, urmați de reprezentanții 
țării noastre. Întrecerea s-a desfășu
rat pe un traseu cu o lungime de 
2050 m„ avînd o diferență de nivel 
de 540 m. și 62 porți. Zăpadă bună, 
înghețată, cu un strat de 10 cm. de
pus joi, a facilitat buna desfășurare 
a probei, în care gazdele au știut să 
folosească din plin avantajul cunoaș
terii perfecte a traseului. In clasa
mentul individual pe primul loc s-a 
clasat Gh. Dimitrov (Bulgaria) 1:49.5. 
urmat de Gh. Voroșkin (Bulgaria) 
1:49.7, P. Papanghelov (Bulgaria)

1:55.8- 
l:56.U 

C. Tă-
1:56,7, St. Go- 

1:58,4, M. Bucur 
(cu o căzătură), 

pe echipe primul

PRIMA EDIȚIE A CAMPIONATELOR INTERNAȚIONALE OE GIMNASTICĂ
M.E R. P. ROMÎNE

La întîlnirile internaționale de 
baschet C.C.A. — PANELINIOS 
(13 aprilie) și M.I.G. — PANE
LINIOS (14 aorilie) au acces nu
mai legitimațiile U.C.F.S. albastre 
în piele.

te". Reprezentanții noștri au jucat 
joi seara cu M.I.G., iar ieri au făcut 
mi ultim antrenament în sala Flo
reasca. Asupra formației cu care va 
începe întilnirea, se pare câ antreno
rul HEROLD va face apel la obiș
nuitul cvartet: Folbert, Fodor, Nedef, 
Em. Niculescu căruia urmează să i 
se adauge unul dintre pivoți, proba
bil Nedelea. In continuare... văzînd 
și făcînd, să sperăm că CCA va jtt 

așa cum știe, astfel ca Ma- 
T*l Aviv să ia biletele de

ca...
cabi ..
avisn pentru jocul de la 20 aprilie 
pînă la București, și nu pînă la A- 
tena... (Ef. I.).,

Tel Aviv

In zilele de 26 și 27 
avea loc la București, în 
tufilor Floreasca, prima 
campionatelor internaționale de gim
nastică ale R. P. Romîne. Pînă în 
prezent și-au confirmat participarea 
gimnaști și gimnaste din R. P. Po
lonă, R. Cehoslovacă, R. P. Bulga-

aprilie va scă în zilele de 19 și 2U aprilie auoi 
sala spor- întîlnire internațională dintre echipele 

ediție a

lonă, R. Cehoslovacă, R. P. 
ria, R. P. Ungară și Italia.

înaintea acestui important 
ment amatorii de gimnastică din Ca
pitală vor avea prilejul să urmărea-

eveni-

reprezentative masculine și 
ale R P. Romîne și R.F.F. 
via.

In vederea alcătuirii 
R.P.R. marți 15 aprilie va 
în sala sporturilor Floreasca

(emimne 
liigosla-

echipelor 
avea loc 
un con- 

curs de selecție Ia care vor participa 
Elena Teodorescu, Emilia Vătășoiu, 
Sonia Iovan, Elena Mărgărit, F. O- 
rendi, Șt. Hărgălaș, Mircea Radu
lescu și alții.

întîlniri prietenești 
între luptătorii romîni și bulgari

Incepînd de azi, vreme de apro
ximativ o săptămînă, luptătorii ro- 
mîni și bulgari vor susține mai multe 
întîlniri prietenești. Astfel, azi și 
mîine, la Sinaia și Sofia, se vor 
desfășura concursuri de lupte libere, 
la care au fost invitați și sportivi

Călduroasa primire făcută
sportivilor sovietici în S.U.A

NEW YORK, II (Agerpres). TASS 
transmite: La 9 aprilie a sosit la 
Toolosa (statul Oklahoma) venind de

un joc frumos, echipa T.D.N.A. a cîștl- 
gat partida cu 1-0 (0-0). Unicul punct a 
fost marcat de Milanov în min. 30,

BASCHET

la New York, echipa reprezentativă 
de lupte a Uniunii Sovietice. Pe ae
roport sportivii sovietici au fost îti- 
tîmpinați de locuitori ai orașului, re
prezentanți al organizațiilor sportive 
ți ai autorităților locale, ziariști.

G. Norwell, primarul orașului To- 
olosa a înmînat echipei reprezentati
ve de lupte a Uniunii Sovietice che
ia orașului; în semn de respect deo
sebit și caldă ospitalitate. Adresîn- 
du-se sportivilor din Uniunea Sovie
tică G. Norwell a spus: „Sînt foarte 
fericit să vă salut, tineri sportivi, la

sosirea in orașul nostru și să vă string 
mina cu prietenie din partea tuturor 
locuitorilor orașului Toolosa. Vă urez 
bun sosit".

Conducătorul delegației sportive so
vietice M. Pesliak a mulțumit pen
tru primirea cordială și a transmis 
locuitorilor orașului Toolosa, și celor 
din statul Oklahoma, un salut priete
nesc din partea poporului sovietic. 
In seara aceleiași zile sportivii sovie
tici au fost prezentați în cadrul unei 
emisiuni a postului de televiziune 
local și au participat la o conferință 
de presă.

din Bulgaria și, respectiv, din țara 
noastră. La Sinaia, în cadrul prin»^^ 
ediții a „Cupei Primăverii", alături 
cei mai buni specialiști romini 
„libere", vor concura patru luptători 
bulgari (la cat. 57, 67, 79 kgr. ș: 
grea), dintre ei remarcindu-se cam
pionul olimpic Nicola Stancev. Spor
tivii bulgari vor sosi azi dimineață 
la București, de unde își vor con
tinua drumul mai departe spre Si 
nafa. Cei patru luptători romîni car 
participă la întrecerea de la Sofia 
( A. Ruzsi. V. Popescu. C. L’jbar și 
Fr. Ballo) au plecat ieri ta pri-T

Sofia, fiind conduși de antre- 
V. Popovici.
azi, sosește și reprezentativa de 
c'asice a regiunii Sofia în ve- 
turneului pe care-1 întreprinde 

Primul meci 
se va desfășura

Fr.
spre 
norul

Tot 
lupte 
derea 
în regiunea Timișoara, 
din acest turneu 
mîine la Lugoj, echipei bulgare fi- 
indu-i 
Unirea, 
regiunii 
aprilie), 
din nou

S1.T:PRIZA IN „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI’’

Campioană Franței
A. S. Villeurbanne a 

fost întrecută de echipa 
belgiană Royal ia Bru

xelles cu scorul de 8D-51. In felul acesta, 
ViUeurtanne și-a compromis serios șan
sele în ..CupaBOX campionilor europeni’*.

La Moscova au luat 
sfîrșit campionatele u- 
nionale de box pe anul 
1958. Noii deținători ai 

campioni în ordinea ca- 
următorii: VI. Stoloikov, 
VI. Safronov, N. Simir- 

Boiarînov, V.
, A. Abra-

țricouților de 
tegdriilor sînt 
O. Grigoriev, 
nov, VI. Englubarian. G. Dzl 
Vasin. G. Șstkov, A. Liasota, 
mw.

TONA A 
DE

FOTBAL

cîștigat turneul 
LA BRUXELLES

In finala turneului in
ternațional de la Bru
xelles. s-au întîlnit 
T.D.N.A. , Sofia si echi

pa veși germană Rott Weiss Essen. După

BUDAPESTA — BERLIN 3-0
Zilele trecute a avut loc ia Budapesta 

meciul dintre selection\teie orașelor Bu
dapesta $1 Berlin. Victoria a revenit e- 
chipei gazdă cu 3-0 (2-0). In jocul dintre 
reprezentativele maghiare B și tineret 
echipa B a cîștigat cu 7-0. Antrenorul 
Baroti nu este mulțumit de forma jucă
torilor maghiari El privește cu multă 
îngrijoiare partida cu selecționata Iugo
slaviei care va avea loc duminica vii
toare la Budapesta. Foarte dificil se a- 
nunță ș; meciul următor cu Scotia de la 
Glasgow (7 mai).

UJPESTI DOZSA A CÎȘTIGAT 
TURNEUL DIN AUSTRIA

La Linz, a continuat turneul dintre 
cele două echipe austriace și maghiare. 
Ferencvaros a întrecut Linzer A,C. cu 
5-3, iar Ujpesti Dozsa a terminat la ega
litate 1-1 cu Austria. In urma acestor 
rezultate, Ujpesti Dozsa s-a clasat pe 
primul loc.

opusă formația divizionară 
In continuare, reprezentativa 
Sofia va evolua la Reșița (l-j

Timișoara (17 aprilie), 
Lugoj (19 aprilie).

Turneul International de Juniori U. E. F. A
(Urmare din pag, 1)

ment de joc echilibrat, juniorii noștri 
ripostează vehement și încet-încet pun 
stăpînire pe joc. In min. 15 o fază 
de toată frumusețea: Neacșu — Ni- 
culescu — Matei, Mihăescu și un șut 
pe lingă bară. Englezii contraatacă 
periculos prin pase lungi în adîn- 
cime. Din 2—3 pase ei ajung la 
poartă. Dar apărarea noastră, atentă,

l.IV Au început concursurile C.M.l, 
C M.2 și C.M.3. Pentru fiecare variaretă' 
depusă (indiferent <a crre concurs) par
ticipantul primește cîte un cupon nume
rotat (barat cu roșu) care-i dă dreptul 
la 3 trageri în obiecte.

2.V Ultima zi din prima perioadă de 
depunere a buletinelor la toate cele 3 
concursuri.

5.V Reîncepe depunerea buletinelor ia 
toate cele trei concursuri (C.M.l, C.M 2 
și C.M‘.3), participanții primind pentru 
fiecare variantă, indiferent la care con
curs a fost depusă, cîte un cupon nume
rotat barat cu albastru care-i dă drep
tul la două trageri cu obiecte.

8.V. Tragere din urnă pentru buleti
nele depuse în prima perioadă (cupoa
nele barate cu roșu).

18.V Ultima zi în care se mai primesc 
scrisorile celor care au fost premi ți cu 
Qbi^ecte la primș tragere.

Omologarea premiilor în obiecte 
prima tragere.

V începe ridicarea premiilor în o- 
te de la prima tragere.

Ultima zi din a doxia perioadă de 
depunere a buletinelor la toate c°l? trei 
corcursuri

22.V 
tfe la

24.V 
btecte

J0.V

l.VI începe depunerea buletinelor pen
tru ultima perioadă la toate cele trei 
concursuri (C.M.l, C.M.2 și C.M',3), pirli- 
cipanții primind pentru fiecare variantă 
(indiferent la care concurs) cîte un cu
pon numerotat (culoare albă) care-i dă 
dreptul de a participa la ultima tragere.

5. VI Tragere din urnă pentru buleti
nele depuse în prima și a doua perioa
dă (cupoanele barate cu roșu și albas
tru)

6. VI Ultima zi din a treia perioadă de 
depunere a buletinelor (închiderea con
cursurilor)

8.VI încep meciurile din turneul final 
al Campionatului Mondial.

12.VI Tragere- din urnă pentru buleti
nele depuse în toate cele trei perioade 
(cupoanele barate cu roșu, 
și cele de culoare albă).

15. VI Ultima zi în care se 
scrisorile celor care au fost 
obiecte la a doua tragere.

16. VI Trierea buletinelor de la C.M.l 
și C.M.2.

17. VI Omologarea premiilor în bani Ia 
C.M.l și C.M.2.

19.VI Omologarea premiilor în obiecte 
de la a dopa tragere.

cu albastru

mai primesc 
premiati cu

29. VI începe plata premiilor în bani 
la C.M.l și C.M.2.

21.VI începe ridicarea premiilor în o- 
biecte de la a doua tragere

27.VI Ultima zi în care se mat primesc 
scrisc-rlle celor care au fost premiati cu 
obiecte la ultima tragere.

29. V1 Se dispută ultimul meci din fi
nala Campionatului Mondial. Se stabi
lește clasamentul primelor 4 echipe și 
se desemnează echipa care a marcat 
cele mai puține goluri, elemente necesare 
pentru desemnarea premiatelor la C.M.3.

30. VI Trierea buletinelor de la C.M. 3.
l.VIl Omologarea premilor în bani la 

C.M.3 și a premiilor în obiecte de la ul
tima tragere.

4. VII începe plata premiilor în bani Ia 
CM.3

5. VII începe ridicarea premiilor în obi
ecte de la ultima tragere Concursurile 
speciale Pronosport organizate cu prile
jul turneului final al Campionatului 
Mondial de Fotbal se desfășoară paralel 
cu concursurile săptămînr.le obișnuite.

La concursurile speciale cupoanele gra
tuite se distribuie pentru to te concursu
rile (C.M.l. C.M. 2 și C.M.3). Valabilita
tea lor depinde de perioada în care 
participantul depune buletinul

respinge totul. Apărarea 
are mai mult de furcă.
Ivansuc scapă pe extremă și 
trează tare, iar Mihăescu reia direct, 
Portarul apără jos la colț. De aseme
nea, el intervine la un șut puternic 
al lui Matei. Repriza se termina în 
nota de dominare a echipei noastre. 
La reluare, continuăm să atacăm și 
să dominăm. Faze după faze se pro
duc la poarta lui Reader, care sal
vează la un șut de la 30 m. tras de 
Petru Emil, după o acțiune colectivă. 
In min. 65 însă, se produce unul din 
contraatacurile periculoase 
glezilor. Centrul 
scapă spre poartă și 
mai poate opri decît 
în careu. Lovitura de 
exeeu’.ită de același 
Opanschi sezisează și 
salvînd tn gol sigur.
tră nu inc tează. atacanții trag des 
la poartă, mai ales Matei și Ivan
suc. Acesta din urmă, trage în bară

engleză însă.
In min. 30 

cru

ale en-
Spenceînaintaș

Codreanu nu-1 
printr-un fault 
la 11 m. este 

Spence, dar 
prinde mingea 
Ofensiva noas-

în min. 75.! Englezii rezistă cu suc: 
ces pînă la urmă și obțin calificarea.

S-au distins halfii Petru Emil 
și Neacșu și înaintașii, mai ales 
aripa Niculescu — Mihăescu șl 
Ivansuc. După meci echipa a fost 
felicitată de către d. Zimmermann, 
din comisia U.E.F.A., d. Williams 
conducătorul englez și un delegat al 
tedcrației luxemburgheze, pentru jo
cul său foarte bun.

Formațiile: ROMÎNIA: Opanschi
— Codreanu, Petca, Nedelcu — Pe
tru Emil, Neacșu — Ivansuc, Varga, 
Matei, Niculescu. Mihăescu. ANGLIA: 
READER — Heaney, Willeman — 
Barber, MOORE, Cocker — TWIST, 
Tindall, SPENCE, Scott, Parnefl, 
Foarte bun arbitrul Motz (Luxemburg).

In urma acestui rezultat, Anglia va 
înfrunta duminică la Luxemburg în 
finală pe Italia (care tot azi. Ia 
Esch, a învins Franța cu 3—0 (0—0), 
iar echipa noastră va juca pentru 
locul 3 cu Franța, sîmbătă la Rodangc.

Obținind victoria in a 15-a partidă

Smîslov a redus scorul
MOSCOVA, II (Agerpres).
La II aprilie a fost continuată 

cea de-a 15-a partidă a meciului din
tre Botvinik și Smîslov, întreruptă cu 
avantaj pentru Botvinik. Specialiștii 
pronosticau o victorie a lui Botvinik 
care deținea avantajul perechii de 
nebuni și a unui pion în plus. Totuși 
Smîslov a găsit o posibilitate foarte 
bană de apărare care l-a obligat pe

-tt>i..ik sa folosească mult timp pen
tru mutările de răspuns. După schim
bul turnurilor, Botvinik a observat că 
secundele, sînt numărate și a pierdui 
prin depășirea timpului de gîndire Ia 
mutarea 55.

In urma acestei victorii neașteptat» 
a Iui Smîslov, scorul a devenit 9—4 
în favoarea lui Botvinik.
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