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' In inlm/inarea alei de
Toî mai apropiată, sărbătoarea oamenilor muncii din lumea întrea

gă este vestită și de nenumăratele succese pe care sportivii 
din toată țara le obțin ți le închină cu dragoste zilei de 1 

Mai. In ultimele zile, corespondenții noștri ne-au transmis știri despre 
organizarea a noi competiții spor live, despre amenajarea de baze 
sportive, despre reușita unor alte acțiuni inițiate în întîmpinarea zilei 
de 1 Mai.

In fiecare scrisoare am întîlnit în afara cifrelor și datelor frînturi 
din entuziasmul cu care, pretutindeni, masele de sportivi pregătesc 
și acestui 1 Mai daruri deosebit de frumoase.

Să răsfoim astăzi împreună cîteva 
din scrisorile 
țuri ale țării...

Din Oradea...
...ne-a scris corespondentul nostru 

Paul Nedeianu. El ne relatează că în 
cinstea zilei de 1 Mai colectivul spor
tiv Locomotiva organizează numeroase 
întreceri de popice, șah, lupte, iar sec-

sosite din diferite col-
existente lețiilor pe ramură de sport

va mai adăuga una : de baschet. Tot 
pentru a cinsti ziua de. 1 Mai, colec
tivul Locomotiva Oradea și-a propus 
să muncească în așa fel incit numă
rul membrilor înscriși în U.C.F.S. să 
crească substanțial.

Iu producție, sportivii de la C.F.R. 
Oradea și-au luat numeroase angaja-

Un succes fără precedent 
gimnasticii din școli

mente. A'stfel, fotbaliștii Ștefan Cul- 
cear, Emerit Bat ori, Tiberiu Serbezan, 
luptătorul Nicolae Baciu, popicarul 
loan Niloiași și alții s-au angajat să 
depășească sarcinile cu 2 la sută și 
să lie disciplinați în njuncă.
In Regiunea Autonomă Maghiară... 

...colectivele sportive din cooperație 
nu se dezmint nici în acest an. Ele 
organizează competiții la care parti
cipă și sportivi din alte colective. La 
Reghin vor avea loc concursuri de 
atletism, baschet, fotbal, tir, tenis de 
masă și șah dotate cu „Cupa 1 Mai". 
Sportivii din Gheorghieni se vor în
trece în competiții de tir, fotbal, ci
clism, popice și șah, iar la Tg. Se
cuiesc va avea loc o demonstrație de 
box, o dublă întîlnire de lupte îrttre 
tinerii de la școala sportivă de tine
ret din localitate și cei de la școala 
din Stt. Gheorglte. Asemenea întreceri 
vor mai fi cfganizate — după cun' 
ne informează' corespondentul nostru 
loan Păuș — și la Odorhei, Mier
curea Ciuc, Sft. Gheorghe 
Mureș.

La Tîrnăveni„.
...crosul „Să intîinpinăm 1 

ne scrie corespondentul loan 
— se bucură in fiecare an de 
succes. Și de această dată.

?• Tg.

Mai" —
Hasașiu 
un marc 

colecti-

(Continuare in pag. 2)

grație, una dintre finalistele campionatelor republicane șco- 
_ dică, eleva Ana Î2ibric (șc. med. nr. 4 maghiară din Arad) 

execută la birnă un reușit șpagat...
Citiți in pag. a 3-a considerații după cea de a IX-a ediție a campionatelor 
republicane școlare de gimnastică. (Foto: GH. DUMITRU)

Duminică plină la fotbal

DE LA „A“ LA „C“ 
luptă deschisă pentru „șefie“!

* Etapa „celor patru 1—0” și a celor mai 
portari îngreunează alegerea echipelor pentru 
• la „B", Farul Constanța a luat un mic avans • 
pasionantă la categoria C.
Duminică . _ _

fotbal. I-a întrecerea echipei or de 
-gorie A și B s-a adăugat apee-a a 
pelor do categGrie C, care și-au 
put astfel și ele returul și o dată 
și bătălia pentru promovarea în ___
goi ia B. Coincidență sau nu, cert este 
că în toate trei categorii lupta este la 
fel de strînsa atît pentru primul loc. 
cîț și pentru evitarea retrogradării. Și 
probabil că această caracteristică va 
fi prezentă încă vreo cîteva etape, după 
modul cum se desfășoară campionatul 
și mai ales după comportările incons
tante ale celor mai multe echipe.

In categoria A, etapa de duminică 
poate fi caracterizată în fel și 
chip: etapa rezultatelor la zero, e- 

tapa echipelor medii și din subsolul 
clasamentului, etapa celor mai puține 
goluri, etapa celor patru scoruri de 1—0 
etc. etc.

Oricum, un lucru rămîne sigur: că' în 
general s-a jucat slab, că întîlnirile 
n-au depășit o notă modestă. Lâ Cluj 
ca șt Ia București, la Ploești ca și la 
Timișoara, partidele au satisfăcut poate 
Ca întrecere pasionantă sau ca rezultat, 
dar nu și din punct de vedere tehnic. 
In această etapă s-au întîlnit intere
sante cazuri dte comportări diametral 
opuse așteptărilor șl situațiilor din 
clasament: o echipă sigură de soarta 
ei (C.S.O.) a jucat mai calm, mai or
ganizat și mai gîndit decît una (Ra
pid) care promitea și de la care spec
tatorii preiindeau; două echipe în as
censiune cu o duminică înainte (Pe
trolul si C °.A.) s-au înclinat în fața 
unor formații aflate în declin de 
formă (Steagul roșu și Știința); alte

a fost prima zi plină de 
cate- 
echi- 
înce- 
cu el 
cate-

contradictorii corn- 
„Cupa 

Cursă de
Dunării” 
urmărire

Astăzi: START în cea de a 3-a ediției 
a Spartachiadei de vară a tineretului j

Titlul ne scutește de o altă intro- 
ducere ! După pregătiri intense 
care s-au desfășurat timp de o 
lună în Întreaga țară, sutele de mii 
de sportivi din colective se pot pre
zenta la startul primelor între
ceri din cadrul tradiționalei com- 

• petiții de masă: Spartachiada de 
vară. Organizată în scopul sti
mulări* și dezvoltării interesului 

' maselor de tineret de la orașe și 
( sate pentru practicarea regulată a 
sportului, Spartachiada tineretului 
constituie în același timp un nime
rit prilej pentru trecerea normelor 
G.M A., a întăririi organizatorice 
și materiale a colectivelor sportive 
și a stimulării înființării de 
secții pe ramură de sport.

Iată dar, că rezultatele unei 
fel de competiții nu pot fi 
semnate, ca la oricare concurs, nu
mai prin... puncte sau cifre. Bine
înțeles, aceasta nu scade cu nimic 
din interesul general al competiției. 
Dimpotrivă. De astăzi și pină la 
22 iunie, pe terenurile și in să
lile de sport, in bazine și poligoa
ne. vor putea fi urmărite nenumă
rate întreceri de atletism, natație. 
handbal, volei, 
oină și trintă, 
desfășura tot 
clisto.

Care colectiv 
în prima etapă 
zuftate ? (Firește, ne referim 
realizări privind nu atit performan
țele. ci mobilizarea unui cit mai 
mare număr de concurenți). După 
pregătirile făcute pînă acum, după 
succesele realizate in anii trecu ți. 
printre „favoriți" se situează co
lectivele sportive din regiunile

noi

ast-
con-

tir, popice, fotbal, 
pe șosele se vor 
atitea întreceri ei-

R
Baia Mare, Suceava, Craiova', re- J 
giunea Stalin. Care anume colectiv y 
sportiv va cîștiga întrecerea, e mai /< 
greu de spus. In orice caz, mi trebuie X 
să ne gînditn numai la colectivey 
mari ca „Atelierele C.F.R. Grivița S 
Roșie", Combinatul siderurgic Reși” y 
ța. Uzinele textile Arad etc.
raport cu numărul membrilor, ori- J 
care alt colectiv sportiv poate ob-î 
ține victoria în această întrecere. Dar / 
toate acestea le vom consemna de- 1 
a lungul numeroaselor concursuri y 
care se vor desfășura, începînd doC 
astăzi, în toată țara. J

In Capitală, unele colective spor- 1 
tive cum sînt Progresul FB. Artă 
și Cinematografie, Sănătatea. Go» Z 
podarii, etc. au și luat startul în 
această frumoasă competiție. Și. 
poate că și în alte regiuni au fost 
de semenea înregistrate 
rezultate ale Spartachiadei

Tuturor tinerilor și 
care astăzi sau în zilele 
mează se vor prezenta la 
întrecerilor din cadrul celei de a 
3-a edițti a Spartachiadei d? vară 
a tineretului, noi le dorim i SUC
CES !

In A

primele

tinerelor
ce ur-
startul

sportiv va realiza 
cele mai bune re

ia

Im ZMUTORUl ZVCUV/IXTUIUI ZTORTIV'

Toată atentia cadrelor obștești
9 9

Ri ridurile de față — cu care re
luăm aceasta rubrică — Ie adresăm 
m primul rind activiștilor salariați 
din organele U.C.F.S. 
.sportive. Nu pentru 
doar pe ei (așa cum 
timplă de multe ori) 
tivi, ci pentru că lor 
cina de a munci permanent cu zeci
le de mii de oameni pricepuți și ini
moși care sprijină in toate dome
niile dezvoltarea mișcării de cultură 
fizică și sport. Activist sportiv este 
nu numai președintele comitetului 
raional de organizare al U.C.F.S., 
tehnicianul unei regiuni sau al alteia, 
activistul salariat, in general. Noi so
cotim activist sportiv și pe instruc
torul voluntar sau organizatorul 
sportiv de la sate. pe învățătorul 
care ajută efectiv la organizarea 
activității sportive. De membrul co
misiei pe ramură de sport sau al 
unei federații, pe toți cei care mun
cesc pe tărîm sportiv.

Trebuie făcută insă — după pă
rerea noastră — o subliniere nece
sară: față de acei activiști care mun
cesc voluntar avem datoria să ne 
comportăm astfel incit ei să găseas
că întotdeauna recompensa morală 
a muttcii lor. S-a întâmplat așa ina-

și colectivele 
că îi socotim 
greșit se in- 

activiști spor- 
le revine sar-

inte de reorganizare? In multe 
locuri da! Nu puține au fost însă 
colectivele sportive, organele spor
tive unde activiștii voluntari au fost 
puși în situația de a nu putea să 
rezolve problemele tehnice ale dis
ciplinei sportive in care activau sau 
problemele organizatorice, de pro
pagandă etc. Hotărârea din 2 iulie 
1957 arată, de asemenea, că numă
rul cadrelor de organizatori soortivi 
și instructori voluntari este încă ne
satisfăcător, că pregătirea lor politi
că și profesională este insuficientă. 
Toate acestea au dus. inevitabil, la 
ruperea de preocupările sportive a 
unui mare număr de cadre volun
tare și astfel la slăbirea muncii în 
diferite domenii de activitate.

Este o situație care trebuie în
dreptată cit mai grabnic. Și, desigur 
nu întâmplător în cadrul obiectivelor 
mișcării sportive pe anul în curs se 
acordă o atenție deosebită aceste 
probleme.

Oare nu merită toată recunoștința 
noastră oameni care in comisia re-

inline începe Simpozionul 
naiional de medicina 

a culturii fizice
Mime. in sala Casei de Cultură a 

Sindicalelor din b-dul 6 Martie nr 25. 
tar joi și vineri in sala Casei Univer
sitarilor din str. Dionisie Lupu nr. 46. 
se vor desfășura lucrările Simpozio
nului național de medicină a culturii 
fizice organizat de S.S.M. și U.C.F.S. 
pe tema: „Explorările funcționale car* 
dio-vasculare in practica medico- 
sportivă”. Prima zi este dedicată șe
dinței festive ca prilejul împlinirii a 
2:j am de mediciriă a culturii fizice, în 
țara noastră.

BASCHET
• Primul med C.C.A.—MacabF 

Tel Aviv: 25 aprilie la București

feri s-a stabilit ca intîtnirea-iurt 
dihtre C.C.A și Macabi Tel AzUo să 
aibă lor miercuri 23 aprilie ta Buc»* 

Asupra dalei meciului retur* 
a propus ziua de 4 mai. IJr* 

ca zilele acestea să fie defini* 
și această

rești. 
CC. A. 
mează 
tivată- dată.

• Arbitrai 
Ferencz va 
bascbetbaliștilor sovietici 

cei americani

ronitn Sigismund 
conduce îniîtnirile

C«

i

(Continuare în pag. 2)
zona re-
Tg. Mu-

două echipe amenințate de 
trogra-dării (Progresul și C.S.

(Continuare in pag.

DAN GIRLEȘTEANU

O fază din intilnirea — viu disputată — intre C.F.R. București și Unirea Focșani, in cadrul categoriei 
B la fotbal. Portarul focsenean Varga oprește in ultimă instanță un atac ceferist, plonjind in picioarele lui 
Milea (C.F.R.). ' ' (Foto: GH. DUMITRU)

Dupu cum s-a mai anunțai, la sfîr* 
și-tul lunii nor avea loc in U R.S.Si. 
mai multe întitniri intre cei mai buni 
baschetbaliști sovietici și americanii 
De. comun acord și cu asentimentul 
F.I.B.A. cele două federații au 
ca arbitra al acestor meciuri 
gismund Ferencz (R.P.R.).

HALTERE

iiivitat 
pe Si*

o Aproape 100 de participant? 
în finalele campionatelor republi
cane

. Simbătă și duminică se desfășoară 
in Capitală finalele campionatelor re
publicane individuale de haltere. La. 
această mare întrecere și-au anunțat 
participarea aproape 100 halterofili 
din 9 regiuni.

In afară de campionii de 
vor participa și halterofilii de 
ria I, maeștri ai sportului, 
și cîțiva concurenți invitați.

Printre sportivii cei mai cimoscațt 
care vor lua startul se numără liter 

I lenciu. Silviu Cazan, Tiberiu Roman, 
Ion Balrngu, Lazițr Baroga ș.a.

regiuni, 
catego- 
precum



întrecerile de cros vor avea loc 
la 27 aprilie, dar...

1 desfășurarea crosului de mase „Să 
Șntîmpinăm 1 Mai" într-o singură 
«etapă — pe colectiv — aduce cu 
®ine o ușurare evidentă a muncii ce 
{trebuie depusă pentru reușita de- 
jplmă a acestei întreceri, o simplifi
care a formulei sale organizatorice. 
tȘtiind că întrecerile de cros sînt 
•programate pentru ziua de 27 apri
ge. colectivele sportive au posibîli- 
ttatea de â stabili singure, neîrigra- 
i'dite de norme regulamentare și în 
{funcție de alte sarcini și preocupări, 
;planul de pregătire a competiției. 
/Acesta a fost, după părerea noastră, 
■..unul din motivele cele mai impor- 
"tante care au determinat organiza
rea crosului de primăvară în aceas
tă formulă.

Cum trebuiau să răspundă colecti- 
țvele sportive acestei încrederi în 
«capacitatea lor organizatorică? Prin- 
{tr-o muncă intensă de luare a tu- 
■fturor măsurilor care să le asigure 
.isuccesul. O bună parte din colective, 
-printre care și acela al uzinelor „1 
Alai" din Ploești, au înțeles și au 
procedat ca atare. Așa de pildă, sec- 
jjia de atletism a acestui colectiv a 
considerat ca o sarcină directă ce-i 
revenea pregătirea concurenților din 
punct de vedere tehnic.

Dar, exemple ca acela oferit de 
secția de atletism a uzinelor „1 Mai“ 
sînt din păcate puține. Majoritatea 
colectivelor sportive — și cu deose- 

‘bire cele din Capitală — au inter
pretat în mod cu totul... original 
actuala formulă de desfășurare 
crosului „Să 
După aparențe, 
așa: este ziua 
nată crosului?

Cu astfel de
Toate temeiurile să credem că suc
cesul crosului nu va fi cel scontat, 
că vom vedea repetîndu-se penibilul 
tablou al abandonărilor, că vom în
registra (ca și in alte ediții) colec
tive cu un număr „record" (3—4) 
de participant etc.

Timp, deși puțin, totuși mai este. 
Și chiar așa cu întîrziere se mai pot 
lua unele măsuri care să asigure 
succesul crosului. Astfel, paralel cu 
organizarea primelor antrenamente 
Trebuie să fie dusă o largă activitate 
propagandistică. Cadrele tehnice — 
de preferință cele de specialitate — 
și comisiile de atletism trebuie a- 
trase în acțiunea de pregătire și des-

a
întîmpinăm 1 Mai", 
lucrurile stau cam 

de 27 aprilie des ti - 
Este. Arunci-.
„perspective" avem

zilei 
celor

A APARUT REVISTA

FOTBAL
nr. 4/1958

cu următorul cuprins :
XXX In preajma sărbătoririi 

solidarității internaționale a 
ce muncesc?

V. Mazilu Conținutul, numărul, durata 
șl intensitatea lecțiilor în cadrul 
ciclului de antrenament (Discuții).

N. Ceaușeseu Despre personalitatea 
jucătorului, de fotbal

Dr. N. Stă.nescu Homeopatia, metodă 
recent aplicată în medicina sporti
vă.

Gh. Mitra Școlarii, izvor nesecat 
cadre pentru fotbalul nostru

XXX Convorbire cu poetul Dan 
iiu
Mari ca Asociațiile studențești 
București și preocupările lor 
tru fotbalul de masă
Botescu Să împrospătăm echipele 

cu noi jucători dar numai atunci 
cînd aceștia corespund
Ropot Munca educativă cu jucăto
rii nu teebuie să fie o problemă 
de campanie

Baratky și Gh. Niculae Tehnica lo 
virli mingii cu efect
Braun Exerciții pentru conducerea 

mingii
Hristov

bulgar în
/Fotbal peste

de

Deș-

din 
pen-

G.

A.

L.

c.
T.

X

Perspectivele fotbalului 
1»5»

hotare

MIHAI PETRESCU, BUCUREȘTI,— 
Ne pare rău, dar nu vă putem servi. 
Regulamentul jocului de șah a fost ti
părit în anul 1956 într-un număr res- 
trîns de exemplare și bineînțeles că 
tinajul s-a epuizat repede. Așa stînd 
lucrurile, ca soluție... provizorie, pînă 
la retipărirea regulamentului, luați 
contact cu orice arbitru de șah și veți 
putea obține cele mai importante date 
către vă interesează. Vă previu însă că 
la șah cel mai greu lucru nu este re
gulamentul!

POPA DAN, VASLUI.— 1) Stadionul 
<?in Lodz n-are decît 20.000 locuri. E, 
efe altffiJ, o construcție 
polonezii au ridicat stadioane noi, 
ti erne: stadionul ,,celor 10 
Varșovia, cu o capacitate 
70.000 locuri și stadionul din Chorzov, 
care poate cuprinde 100.000 de specta
tori. 2) Cei 7.80 m. ai Iui H. Grabowski 
la săritura în lungime reprezintă a 
2-a performanță europeană. Cel mai 
bun rezultat european l-a realizat acum 
doi ani, pe stadionul Republicii, olan- 
ctezul Wieser: 7,98 m., iar Long
(R.F.G.) are la activul său o perfor
manță ele 7,90 m.

ILIE DRAGHICI, ORADEA ȘI UN 
GRUP DE PACIENȚI AI SPITALU

LUI C.l R. nr. 3 BUCUREȘTI. — Pro
blema fiind aceeași, vă răspund în... 
bloc: 1) Tn 1956, cînd a cucerit Cupa

veche. Dar 
, mo- 

ani” din 
de circa

SPORTUL POPULAR
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fășurare a crosului. Un lucru care 
nu trebuie să scape colectivelor 
sportive este acela al alegerii tra
seului care poate deveni o „proble
mă". Precum se știe, pentru cros 
trebuie stabilit un anumit traseu, 
același pe care, in general, îl folo
seau toate colectivele. Și nu exista 
greutate intrucît, la tnțelegere, co
lectivele organizau întrecerile în zile 
diferite. Dar acum, cînd crosul are 
loc într-o singură zi, situația se 
complică.

Fără a avea pretenția că 
in discuție lucruri noi. am 
rat totuși necesar să le 
pe hirtie, cu convingerea
ajuta colectivelor să facă acum, ceea 
ce aveau datoria să Îndeplinească cu 
săptămîni in urmă.

an adus 
conside- 
așternem 
că vom

E. M.

Așa arată azi o parte a tribunei de pe stadionul „Portul roșu" din 
Galați, l^ numai doi ani de la construirea ei. Cum va arăta ea miine? 
Iată o întrebare la care nu pot răspunde decît,.. conștiincioșii constructori 
de la T.R.C.L.

(Foto: V. ARNAUTU)

€ ta carnetul de reporter prin țară

Complexul sportiv „Dr. VICTOR BABEȘ“ 
din Cluj își va recăpăta oare strălucirea ?...

C.înd pătrunzi în vechea clădire a 
Universității „Dr. Victor Babeș", nu 
poți deosebi ce fapt te impresionează 
mai întîi: liniștea de sub bolțile ma
sive ale impunătoarei construcții, fi
gurile preocupate ale studenților, pa
nourile mari de la intrare vestind a- 
tîtea și atîtea manifestări cultural- 
științifice ?... spre regretul nostru, tim
pul scurt pe care-1 avem la dispozi
ție nu ne îngăduie să reflectăm prea 
mult sau să prelungim la nesfîrșit 
admirația noastră. Ne reamintim că 
sîntem așteptați la sediul catedrei de 
educație fizică a Universității, că ni 
s-a indicat o anumită oră, pe care— 
firește—ne grăbim s-o respectăm...

UN START CONCLUDENT

Clădirea Institutului de Științe Ju
ridice are — printre altele — la eta
jul 3, o sală de gimnastică (de di
mensiuni liliputane) și un vestiar; 
totodată sediul catedrei de educație 
fizică a universității... Cît de justifi
cată ni s-a părut... sfiala prof. Teofil

R.P.R., I.C.O. activase în categoria B.—
2) Nu ținem astfel de statistici — „dacă 
mai exiști pe glob o echipă din pri
ma categorie care să termine turul cu 
un singur punct“ — dar, firește, că 
un asemenea„ „record“ nedorit are da
rul să mîhnească pe simpatizanții e- 
chipei orădene, printre care, după cîte 
îmi dau seama, vă numărați și Dv.-
3) E adevărat că I.C.O. (prin Vaczi,
Băcuț I și Blujdea) a ratat în actualul 
campionat cîteva ,,penalty “-uri, dar
nu văd ce folos practic ar mai putea 
avea acum sugestia noastră privitoare 
Ia jucătorul care ar trebui să execute 
în viitor lovitura de la „11 metri“. Dar 
cum marile iubiri nu se sting atît da 
ușor nu mă îndoiesc că inima dv. va 
continua să bată pentru I.C.O. și la 
anul, cînd va juca în „B“, unde spe
răm și îi urăm să nu rămînă decît 
stadiul minim: un an. De altfel, s-ar 
putea spune că orădenii au experien-

dus și întors!
ABRUD.- După 

Galina Zîbina. va 
aruncarea greutății, 

la campionatele euro- 
de la Stockholm. Are 

ambele probe. La 
este recordmană

ța drumurilor...
CORNELIA ION, 

toate aparențele, 
concura atît la 
cît și la suliță, 
pene de atletism 
toate șansele la 
aruncarea greutății ... _ 
mondială, iar la suliță a realizat în 
1957, cu 54,81 m., cea mai bună per
formanță mondială a anului. Vă rea
mintim, că prima... pasiune a Galinei 
Zîbina -a fost proba dte suliță și așa 
am cunoscut-o noi *- ca sulițașă — 
ocazia Meciului Prieteniei din 1950

ION POȘTAȘUL

Cine răspunde ? Cine

doar

îmi închipui ce tapaj ar facez orice 
gălățean — fie el și activist spor
tiv — dacă, scoțîndu-și ceasul de la 
meșter după o reparație care a costat 
un pol, mica inimioară de metal și-ar 
înceta bătaia chiar la ieșirea din cea
sornicărie. Și ar avea omul dreptate 1 
Cui îi convine să cheltuiască bani 
de-a surda ? Se pare însă că la unii 
astfel de sentimente se nasc 
cînd este vorba de un prejudiciu adus 
pungii proprii, pentru că altfel...

...Doream de mult să vizităm sta
dionul „Portul Roșu" din Galați. In
tr-un timp, unicul stadion gălățean 
se prezenta ca o pistă de formă 
dreptunghiulară, în jurul unui teren 
plin de praf, mărginit într-o parte 
de o tribună de lemn, o „construc
ție" pe care orice pas mai apăsat 
provoca oscilații de-a dreptul seis
mice. Și am vrut să vedem cum a- 
rată astăzi stadionul, complet rea- 
menajat, înzestrat cu o tribună de

de 
în-

în- 
au

poate

DAT

undit să 
J — și

Faur, șeful catedrei 1 Gîndiți și dvs., 
dragi cititori; cu așa sediu se putea 
oare mîndri un dascăl care dirijează 
activitatea sportivă a peste 4.000 de 
studenți? Dar nu pentru sediu îl soli
citasem pe prof. Faur. Altceva forma, 
de fapt, obiectul vizitei noastre: 
campionatele universitare și, în gene
ral, activitatea sportivă a studenților 
de la Babeș.

— Cifra de 3.900 de participant pe 
probe la actuala ediție a campiona
tului. ne-a spus interlocutorul nostru, 
vă poate face o imagine suficient 
clară asupra interesului acordat 
trecerilor.

Disciplinele sportive cele mai 
drăgite de studenții de la Babeș, 
fost atletismul (977 de participant) 
apoi voleiul (923) și gimnastica 
(522). Cu tot acest succes de ordin 
mobilizatoric, prof. Faur s-a arătat 
mîhnit. Motivul ? Să vi-1 transmitem 
tot prin intermediul lui: „Ne izbim 
permanent de lipsa sălilor de sport. 
Universitatea nu dispune decît de o 
sală, care, vă închipuiți, nu 
face față cerințelor."

UN COMPLEX SPORTIV 
UITĂRII t .

Aflîndu-ne la Cluj, ne-am gîi 
revedem — după ani de zile 
una din podoabele orașului de la poa
lele Feleacului: complexul sportiv. 
Dar, spre dezamăgirea noastrjj, de
plasarea făcută acolo nu ne-a oferit 
decît constatări triste. Privit în an
samblu, complexul sportiv al studen
ților clujeni, atît de atrăgător altă 
dată, are astăzi o înfățișare jalnică I 
Iată, de pildă, terenurile de fotbal, 
de pe care gazonul a dispărut, sau 
pista de atletism care și-a pierdut li
teralmente, calitățile 1 In același timp, 
pe spațiul rezervat terenurilor de vo
lei au năpădit buruienile. Pentru a se 
juca totuși volei, s a recurs la o so 
luție puțin inspirată : au fost repro
filate două terenuri de tenis I ?

In cuprinsul complexului, ochiul a- 
tent poate reține și... urmele unui te
ren de baschet Urme, pentru că n-au 
mai rămas decît panourile și un coș 
cu plasa zdrențuită de intemperii. 
Am mai putea consemna și alte 
„piese" care să întregească imaginea 
de astăzi a complexului sportiv: ba
zinul de natație are de ani de zile in
stalația de filtrare complet deterio
rată ; poligonul de tir nu poate fi u- 
tilizat, iarna, deoarece nu posedă in
stalație de încălzire. In sfîrșit, vestia-

gazonul refăcute 
o lucrare care a 
costat multi bani.

beton, cu pista și 
în întregime după 
durat mult timp, a 
dar a și deșteptat multe speranțe.

De aceea, prima vizită pe melea
gurile gălățene am făcut-o la sta
dionul „Portul Roșu". Pe dată însă 
toate iluziile s-au risipit ca fumul. 
Stadionul, frumosul stadion pentru 
care s-a cheltuit un milion și jumă
tate de lei abia acum doi ani, pare... 
bolnav. Asemenea unei viețuitoare 
care a suferit un grav accident, tri
buna își etalează o scară de beton 
contorsionată, ~ smulsă din locașul ei 
și niște bănci care tind parcă să 
imite valurile fluviului pe malul că
ruia este situat orașul. Ploile din ultima 
vreme lăsaseră urme palpabile pe te
ren și pe pistă, fapt care ne-a făcut 
să ne îndoim foarte de calitatea 
drenurilor executate. Iar gazonul...

Dar, dacă stai să cercetezi puțin 
lucrurile, s-ar părea că nimeni nu-i 
vinovat. întreprinderea de Constru-.ții 
nr. 1 a T.R.C.L. Galați a dat un ter
men de garanție de un an, iar lu
crarea (închipuiți-vă 1) a rezistat un 
timp aproape... dublu. Așa că direc
torul D. Botoșanu, inginer șef Gh. 
Păsărică, șeful de șantier D. Dorofte 
și dirigintele de șantier N. Bicheru 
pot dormi liniștiți: nu există teme
iuri legale pentru reclamații. Actua
lul proprietar, I.A.T.S., visează pla
nuri magnifice de extindere și mo
dernizare a bazei, dînd impresia că 
nici nu vede ce se întîmplă acum. 
Și oamenii au perfectă dreptate 1 In 
definitiv, ce, e vorba de reparația 
unui ceasornic pentru care au tre
buit să scoată bani din buzunar ? 
Aș I O simplă bază sportivă a cărei 
reparație de mîntuială nu i-a costat 
pe cei în cauză nimic. Deocamdată 
cel puțin 1

Plecînd. amețit de la stadion, am 
simțit nevoia să revăd terenul 
volei-baschet „Nicolae Cristea" 
centrul orașului. Cu cîțiva ani 
urmă, sfatul popular ca și organele 
sportive învestiseră o sumă suficientă 
pentru a face aci reamenajări care 

de 
din 
în

rele pentru cadrele de educație fizică 
s-au transformat în locuință pentru 
un fost salariat al Universității.-

NU SE POATE FACE OARE
NIMIC ? .

săStudenții clujeni sînt dornici 
practice sportul. Pentru a fi stimu
lați, trebuie să li se asigure un mi
nimum de condiții materiale. Dacă, 
în această privință, Hotărîrea U.C.F.S. 
cu privire 
către elevi 
tive aduce 
rezolvarea 
sîntem de 
ragină un 
constituit cîndva un prilej de justifi
cată mîndrie pentru întreg orașul.

Și avem convingerea că Ministerul 
Invățămîntului și Culturii, U.C.F.S. 
și organele locale ale Sfatului pjpu’ 
iar vor trebui să găsească cele mai 
echitabile — și mai urgente — so
luții, astfel îneît complexul sportiv 
„Dr. Victor Babeș", vindeeîndu-și ră
nile, să-și poată recăpăta strălucirea 
pe care o merită 1

TIBER IU STAMA

la normele de folosire de 
și studenți a bazelor spor- 
o reală îmbunătățire în 
problemei. în schimb nu 
acord să fie lăsat în pa- 
corr.plex sportiv, care a

Toată atenta cadrelor obște'
(Urmare din pag. 1)

gională de șah din Pitești, în cea de 
sporturi nautice din Constanța, în 
cea de fotbal și box din Timișoara, 
în colective sportive cum sînt Car- 
pați-Sinaia, Corvinul-Hunedoara, „Pra
hova" -Ploești etc. muncesc cu dra
goste și pricepere pentru dezvolta
rea activității sportive? Greșit este 
faptul că se atpreiciază în unele re
giuni numai munca activiștilor vo
luntari din comisiile de fotbal. Tot 
atît d» importantă este pentru miș
carea de cultură fizică și sport mun
ca acestora ca și activitatea tînăru- 
lui instructor din Ghimbav, Orțișoa- 
ra, Frumușeni sau Domnești, a pro
fesorilor de educație fizică din Bu
zău, Craiova, Iași sau Oradea, a 
membrilor consiliilor colectivelor 
sportive etc.

Pe linie centrală — în lumina o- 
biectivelor pe anul 1958 — s-au și 
luat unele măsuri în această direc
ție: organizarea — in colaborare cu 
Ministerul Invățămîntului și Culturii

cor 
o bază aidoma înainte de

Da

plătește ?
au transformat un modest teren d 
sport într-o bază frumoasă, confoi 
tabilă, cu instalație de nocturnă ț 
tribune. Anul trecut chiar s-au aloes 
alți bani (aproape 100.000 lei) î 
scopul unor necesare îmbunătățir 

Iar acum... noroc că n-am intra 
N-am intrat pentru că am întîlni 
chiar în poarta un grup de sportiv 
lamentîndu-se asemenea profetuîc 
Eremia pe ruinele Ierusalimului antic 
Și am aflat totul: chiar în t iul no 
lor lucrări, sfatul popular a rerarti 
zat baza sportivă pentru construcți 
unei clădiri, obligînd ce-i drept lnsli 
totul de Construcții C.FJ?. 
struiască 
intra în posesia celei exi 
Institutul nu dă încă nici un ««Q 
că ar avea de gînd să respected 
ceasta obligație, lucrările de ream 
najare a bazei au fost oprite ei» 
după ce constructorii distruseseră ti 
ce exista acolo și... pas de mai jcac 
acum volei sau baschet la Gala] 
Departe de noi ideea de a susține s 
nu se ridice o clădire din cauză « 
pe locul respectiv funcții nează 
bază sportivă, mai ales cînd viitor 
beneficiar urmează să restaureze ba; 
în altă parte. Totuși, probabil că 
la Galați există un plan de sis:em 
tizare- al orașului și dacă pe Ioc 
actualei baze „Nicolae Cristea" ei 
prevăzută o construcție, de ce s 
permis cheltuirea atîtor bani pent 
modernizarea ei ? Și cine răspeu* 
totuși de toate aceste cheltuieli in 
tile ?

V. AR X AL'TU

în întâmpinarea
zilei de 1 Mii

(Urmare din pag. 1
vele sportive desfășoară o 
tensă pentru o cît mai lai 
pare. Printre acestea se i 
lectivele „Sticla", „Sănătatea". Voin 
Recolta Crăiești, Școala protesion; 
Tîrnăveni și Școala medie.

Jn Capitală...

...este în plină desfășurare „Cupa 
Mai", o competiție care, după cum 
înștiințează corespondentul nostu . 
cciae Tokacek. a atras un mare 1 
măr de sportivi din cele opt rzaoa 
„Cupa 1 Mai" este organizată la i 
mătoarele discipline sportive: fotl 
tenis de masă, volei, handbal, a 
tism și tir. întrecerile sînt eliminate 
Pînă acum, o bună impresie au )ă 
echipele selecționate ale raioane 
„Tudor Vladimirescu", „I. V. Stal 
și „1 Mai" la tenis de masă și < 
ale raioanelor „Nicolae Bâlcescu" 
„Grivița Roșie" la fotbal.

Tot în Capitală, ne-a scris coresț 
dentlil V. Buceloiu, studenții mei 
niști își vor amenaja prin ^*ncă 
luntară un frumos stadim:^^^

La Craiova-
...a avut loc zilele trecute un < 

curs de atletism inter-orașe la care 
participat concurenți din loealitati 
din Tg. Jiu. Printre cei care 
înregistrat cele mai bune perform; 
se află și studenții Dumitru Ungu 
nu și Sandu Eugen de la Institutul 
grcnomic, atleții Carmen Reifl.Ca 
Voinea, Lelia Căpățînă, C. Bobe 
Hie Jerdea — din Craiova —, Mc 
Ficea — Tg. Jiu. Corespondentul 
Motoc care ne-a informat despri 
cest concurs de atletism a pr« 
că astfel de competiții și coucui 
au loc iu numeroase colective din 
treaga regiune.

— a unor cursuri pentru impro 
tarea cunoștințelor pentru învăță 
de la sate, elaborarea unor lecți 
cit de interesante pe atit de i 
proiectul organizării unei taben 
timpul concediilor și vacanței 
vară cu cei mai buni activiști v< 
tari etc. Acestea nu sînt insă : 
ciente. Pe plan local, organele s 
tive trebuie să completeze aceste 
suri cu numeroase inițiative pri 
recrutarea și cit mai judicioasa 
losire a cadrelor voluntare, pr 
tirea acestora, stimularea lor p 
dică. creșterea numărului de 
viști obștești.

Importantele sarcini ce stau 
tăzi in fața mișcării de cultură 
că și sport din țara ncast ă c 
îndeplinite numai cu ajutorul cit 
consistent al cadrelor voluntare 
avem în permanență grijă de c< 
le voluntare, să vedem fn fii 
activist obștesc tovarășul de rr 
cel mat apropiat pe aportul c 
trebuie să ne bizuim cu toată 
dejdea și încrederea.



16 ANI SUB CULORILE FORMAȚIEI 
CEFERISTE DIN GIULEȘTI

[

- Niciodată sancționat • ,,Aș vrea sâ joc încă o dată 
în echipa... Rapidului" - ne declară ȘTEFAN FILOTE

Echipele orașelor Rîmnicu Vîicea (băieți) 
și București (fete)-campioane republicane 

școlare la gimnastică pe 1958

Fie-ne și nouă permis, oameni sînfem, să avem slăbiciuni. Căci 
(prin lumea sportivă în mijlocul căreia trăim, nu te poți strecura 
fără ca talentul sau măiestria vre unuia dintre sportivi să nu te 
atragă de la început pentru ca apoi cu timpul să te subjuge cu 
desăvirșire. De cite ori n-am surprins 
rate, pur și simplu, 
adversarul direct sau 
te partenerii de joc.

■4 Unii se simt fermecați
schi, iar alții de Voînescu sau Toma.

Ei bine, preferatul meu este Ște
fan Filote! Este greu să-mi dau sea
ma, acum, ce m-a atras mai mult la 
omul acesta: măiestria cu care con
duce balonul (cursele lui ^nea Fane" 
pe extremă sînt inimitabile) sau fru
musețea caracterului său.

La început — îi mărturiseam deu
năzi eroului meii — nu am văzut cu 
ochi buni introducerea sa îu linia de 
atac a Rapidului. Credeam la vîrsta 
aceea, că orice modificare în ,,gar
nitura de aur“ a feroviarilor va face 
să sufere omogenitatea întregii echi
pe. Aceeași părere — a recunoscut 
Filote — au împărtășit-o și alții. In 
jocul meu de debut (în 1942 cu Grad- 
janski, la București) Baratki m-a 
pus să joc inter-dreapta, intre el și 
Willi Sipoș. Excelentul Sipoș s-a cre
zut izolat, la început, fără Ionică 

-Bogdan Ungă el {trecut stingă afară), 
Pțr bineînțeles, a privit cu suspiciune 

noua formulă. O clipă numai, căci 
prima minge, cu care m-am intîlnit, 
m-am și grăbit s-o trimit parteneru- 
lui Pesemne că i-a plăcut pasa,
dea^^e, citeva secunde după acea 
SipoȚ"mi-a zimbit încurajator și a- 
pol... totul a fost in ordine.

Și iată — a continuat Filote cu 
destăinuirile — de la acel joc de de
but s-au împlinit zilele trecute 16 ani; 16 
ani la Rapid. Intimpiarea a făcut ca a- 
cest nuc jubileu să-l sărbătoresc.- pe 
un pat de spital. O lovitură primită 
la genunchiul sting, astă-toamnă. 
mi-a produs multe neplăceri în me
ciurile din turul campionatului. In
tenționam să stau citeva jocuri pe 
„tușă1, dar, după cum știți, indispo
nibilitățile din lotul nostru m-au îm
piedicat să jac acest lucru. După o 
perioadă de odihnă in sezonul de 
iarnă m-am simțit din nou bine și 
am reluat antrenamentele urmind a- 
celași program de pregătire ca și cel-

de 
de

de

in primăvara anului 1945, o dată 
terminarea războiului. Am stat

în tribune fețe transfîgu- 
fentele subtile cu care își păcălește Ozon 
maniera în care Andrei Folbert își intuieș-

Petschov-

Ștefan Filote într-o atitudine 
caracteristică

lalți coechipieri. La unul din amica
lele care au precedat returul, niște 
înțepături in același loc mi-au rea
mintit de accidentul, stupid, suferii 
în toamnă M-am odihnit vreo trei 
săptămlni pentru ca după repriza ju
cată ca Minerul Baia Mare să mă 
decid: operație... Am scăpai mai ușor 
decît credeam. Mi s-a scos lichidul 
de la genunchi și, iesâ-mă acum. în
tr-o scurtă convalescență.

Am avut timp să reconstitui ^sec
vență cu secvență’ tot Jilmul acestor 
16 ani...

— Să rememorăm împreună, 
pentru că te va surprinde dacă îți 
mărturisesc că în tot acest ttmp 
te-am urmărit ca o umbră...

— După 
Rapidului, 
pretențios:

A urmat 
gă de care ori de cite ori îmi amin
tesc mă cutremur, perioadă încheia

tă
cu __
departe de stadioane in anii cei mai 
jrumoși din viața unui tlnăr și cal 
mal prețioși din cariera unul spor
tiv. De atunci însă, parcă pentru a 
reciipera anii 'pierduți, am jucat a- 
proape fără întrerupere. O singură 
dată am mai lipsit din echipă, timp 
de vreo trei luni, fiind operat 
menise la piciorul drept.

— Față de o activitate atît 
îndelungată și laborioasă cred 
și satisfacțiile au fost în număr 
suficient pentru a pune tn inferio
ritate micile decepții.

— Fără îndoială! Cete mai mari 
satisfacții le-am simțit ori de cile ori 
am reușit, împreună cu ceilalți colegi, 
să mulțumesc publicul spectator și in 
special pe entuziaștii suporteri cefe
riști. Ce altă satisfacție mai mare 
decît aceasta poți avea.?

— Dacă nu mă înșel, deși cu 
sute de partide la activul d-tale, 
pe filele carnetului de jucător 
rezervate sancțiunilor nu figurează 
nici o însemnare. Este și aceasta 
o satisfacție!

— Da! Dar, care nu se cere sub- 
liniaiâ, deoarece eu o socotesc ca o 
datorie de onoare pentru fiecare spor- 
ttc. însăși noțiunea de sport impli
că în sfera ei sensul de întrecere 
dreaptă, corectă, intre doi adversari.

— Ce-ți dorești pentru viitor 
— l-am întrebat pe Filote. soco
tind că un convalescent nu tre
buie agasat cu întrebări, chiar 
dacă ele nu fac decît să-i trezea
scă frumoase aduceri aminte.

— Să mai joc cel puțin o dată tn 
echipa... Rapidului. Aș realiza astfel 
o performanță unică în felul ei: să 
fac legătura între trei generații de 
fotbaliști (a lui Barat ki — a mea — 
și a lui Copil III) Și in plus, aș mai 
cânți — t-.căoda-ă — bătindu-mi 
inima la unison ca cea a spectato
rilor ceferiști pe carc-i iubesc ații 
de mult.

Ce să faci! 16 ani sînt... 16 ani!...

de

d« 
că

• Incontestabil, ediția din acest 
an a campionatului republican șco
lar de gimnastică a constituit un 
strălucit succes propagandistic al a- 
cestei discipline sportive în rîndul 
tineretului studios 1 Numărul mare 
de participant (aproape 400), dato
rită noii formule de desfășurare — 
cu reprezentanți pe regiuni și nu pe 
zone ca în trecutele ediții — a o- 
ferit prilejul de a se realiza un 
mai larg schimb de experiență între 
cei mai buni elevi gimnaști din țară, 
iar forurile centrale au putut aprecia 
mai bine gradul de dezvoltare a 
gimnasticii în școli. In plus, la suc
cesul acestei ediții a contribuit și 
comportarea echipelor, disciplinate, 
cu o ținută exemplară.

• Tehnic, am înregistrat o surpri
ză : băieții au fost mai bine pregă
tiți decît 
ea rezidă 
clasificare 
schimbate 
1a băieți 
numai parțial. De amintit însă că fe
tele au fost handicapate și de exer
cițiile cu obiecte care au reprezentat 
o adevărată piatră de încercare; în 
mod practic, echipele care au obținut 
note de... trecere în această probă 
și-au asigurat ți un punctaj foarte 
bun.

• Concurenții au avut cu toții cu
vinte de laudă asupra calității arbi
trajelor. Intr-adevăr, obiectivi și ope
rativi, arbitrii s-au achitat onorabil 
de îndatoririi» lor. In acest sens, 
trebuie să arătăm că sistemul cu 
trei note, din care se anulează mi
nima și maxima, râmird nd valabilă 
numai nota medie, s-a dovedit foar
te inspirat și credem că va consti
tui formula de viitor.
• Pe linia indicațiilor date de fo

rurile centrale, în concurs au fost 
promovate numai elementele frun
tașe la Învățătură. Așa Se face câ 
la finală am avut plăcerea să cu
noaștem o largă pleiadă de elevi cu 
note de 9 și 10, printre care Maria 
Mancioc (Turda), Vasilica Georgescu 
(Giurgiu). Cecilia Anghelescu (T. Se
verin), Marian Cohn (Bacău), Gh. 
Ștefănescu (Sibiu), Ion Costache

fetele... Explicația există; 
în aceea că exercițiile de 
la fete au fost radical 

față de trecut, tn timp ce 
acestea au fost înlocuite

(Ploești), care au obținut note m»T 
xime și în cadrul finalelor.
• Legat de succesul actualei e* 

diții, trebuie amintit și aportul pro1 
fesorilor de educație fizică, în primul 
rînd al prof. Julietei Cintoiu (Bucu
rești) și -Marin Trincă (Rm. VîlceaJI 
— antrenorii echipelor campioane, aii 
soților Nina și Gh. Mătușa (Ploești)^ 
Viorica Radovici (Constanța), Elena 
Manolescu (C-lung), Dan Popesai 
(Buc.), Tiberiu Bazilides (Gheor- 
ghieni), Ovidiu Bibere (Bacău) șî 
V. Diaconu (Dorohoi). Sînt numaf 
cîteva nume pe care le consemnăm 
Ia loc de cinste, dar aportul celor* 
lalți profesori nu este de neglijat;

• N-am înțeles însă cărui fapt se 
datorește lipsa de la finale a repre
zentanților federației de specialitate^ 
Nu era oare și în interesul acesteia

îndeaproape evoluția 
mîine al gimnasticii

de a urmări 
schimbului de 
noastre ?...

ST. TIBERIU

REZULTATELE TEHNICE 
DIN CADRUL 

CELEI DE A IX-A EDIȚII 
A CAMPIONATELOR 

REPUBLICANE ȘCOLARE 
DE GIMNASTICA

ECHIPE FETE : 1. 
r -
303 p.; 2.
297,49 p.; 3.
290,28 p.; 4.
P- "
5. __ _
ECHIPE BĂIEȚI : 
Rironicu Vî'cea 
1*58) 323,90 p. ; 2.
București 315,80 p. ;

------ ----------- - șc. medie nr.
35 București (campioană pe 1958) 

-- medie nr. 2 Ploești 
pedag. Constanta 

. . șc. medie 3 Sibiu 282 
; 5 . șc. medie 2 Oradea 274,50 p. ; 
șc. medie 2 Cîmpulung 272,40 p.

„.“C- — !-—■>- : 1. șc. medie 1 
Rironicu Vîicea (campioană pe 
1*58) 323,90 p. ; 2. șc. medie 17
București 315,80 p. ; 3. șc. medie 
Gh. Lazăr Sibiu 313,90 p. ; 4. șc.
medie I. L. Caragiale Ploești 313,50 
p. : 5. șc. med. Gh. Bacovia Bacău 
308,30 p. ; 6. șc. med. nr. 1 Doro- 
hol 301,40 p. INDIVIDUAL cat. I 
Junioare : 1. Crizanda Neagu (P!.)7 
2. IuSia Pod or ea nu (Buc.); 3. Rodica 
Sinea (Pi.); Juni ort : i. Gh. Condo- 
vici (Buc.); 2. Mircea Antropotescu 
(Rm. Vîlcea); 3. Constantin Nevschi 
(Bacău); cat. a H-a senioare : 1.
Ecaterina Crăciunescu (Brăila) ; 2.
Adriana Goretz (Arad) ; 3. Erika
Potzoli (Sibiu) ; seniori : 1. Fritz
Anton (Arad) ; cat. i senioare : 1. 
Lldia Fi’lp (PI.); 2. Elena Rață
(PI); 3. Siegrid Burtz (Sibiu); 4.
Siegrid Pelikan (Timiș.); 5. Eca
terina Slminiuc (Iași); seniori : 1. 
Petre Miciăuș (Timiș.),

Șc.

Adriana Goretz (Arad) ; 3. Er
Potzoli (Sibiu) ; seniori : 1. Fi
Anton (Arad) ; cat. I senioare :

citeva jocuri tn echipa 
un alt debut, ceva mai 
în echipa națională, 
o perioadă destul de fon-

Qaleidoscop
NE-A ÎMPIEDICAT 

spunem cîteva cuvinte și des
pre meciul Tractorul Or. Stalin-I.T.B , 
pe care corespondentul nostru C. Gruia 
I-a calificat drept cel mai frumos văzut 
pînă acum în Orașnt Ștalin. I.T.B.-iștii 
au cîștigat seturile 3 și 5 cu 16—14, 
după ce Tractorul a condus în ambele 
cu 8—2 și 14—9 I

■ IN ULTIMA SA ȘEDINȚA, biroul 
federal a hotărît radierea arbitrului 
Teodor Stănescu (București) din co
legiul de arbitri. De asemenea, i se 
interzice orice activitate în volei. Se 
suspenda pe 9 etape jucătorul Ale
xandru Carapcca (Voința Buc.) și se 
reduc la 6 luni și respectiv dn an 
suspendările sportivilor Maria Piniea 
(Dinamo București) și Aurel Niculescu 
(Politehnica Or. Stalin).

K ■ AU FOST SCHIMBATE datele 
campionatelor republicane de juniori. 
Astfel, faza regională se va desfășura

voleibalistic
între 8—15 iunie, cea de zonă între 
3—6 iulie, iar finala va avea loc în
tre 16—20 iulie.

■ Iată clasamentele campionatelor 
categoriei A :

MASCULIN

15 14 1 42:16(865:646) 29
15 13
15 14
15 9

8
7
6
5 14 24:38 (642:744) 20 
2 13 23:42 (748:888) 17 
1 14 8:44 (442:763) 16

1. C.T.F.T. Buc.
2. Wiwnw Buc.
3. C.C.A.
4. Știința Cluj
5. T.C.H. Buc.
6. I.TJB.
7. Tractorul
8. Victoria
9. Amefa

14. C > Craiova

FEMININ

14 13
14 12
14 ie

7
7
6
6
5
4 14 24:35 (589:724) 18
• 14 4 .M2 (444:678) 14

îs 
i$
15
15
15
15

2 42:18 (798:427) 28
5 38:24 (814:744) 25
4 37:24 (438:494) 24
7 34:11 (754:779) 23
8 33733(813^*4) 22
9 32:35 (821:338) 21

1. Diurna Buc.
2. C.F.R. Buc.
3. Someșul Cluj
4. Voința Or. St.
5. M.I.G. Buc.
8. Voința Sibiu
7. Știința T-șoara
8. C.P.B.
9. C-S.U. Bac. 

IA Freer. T-viște

14
14
14
14
14
14

14

1 44: 3 (£35:343) 27
2 37:12 (435:522) 2« 
4 32:21 (713:413) 24 
7 27:24 437:443) 21

7 27:34 (712:7*4) 21
8 27:23 (731:711) 2*
8 23:29 (414:497) 24
9 24:34 (599:454) 19

NICOLAESCU

O poveste cu niște musafiri 
și mîncăruri de pește

La sediul comitetului raional de or- o să faceți încasări serioase, 
ganizare a U.C.F.S. Tulcea, nu mai mai lungim, peste două zile la 
rămăsese in dimineața aceea decit 
președintele, tov. Nicolae Anghelidis. 
Așezat la biroul său, se gindea omul 
cum și ce să mai facă pentru a înviora 
activitatea sportivă a orașului din 
Deltă. Parcă ii și vedea pe tulceni 
adunați mic cu mare ta terenul de 
sport pentru a asista la întreceri. Dar 
ce întreceri să fie nu-și dădea încă 
seama. Deodată liniștea fu spartă 
de țirîitul telefonului. Președintele ri
dică absent receptorul.

— Cum ? Care Căpriță ? AaS... Da, 
da, știu. De la Constanța. Șj ce doriți 
tov. Căpriță?

— Să vezi nene Anghelidis. Ne-am 
gîndit că n-ar fi rău să joace Farul 
nostru și cu o echipă din orașul dvs.

K Băieții sini după cum știți de cate- 
) goria B și nu este exclus ca la anul 
(să fie chiar în categoria A. Așa că

s-oCe 
ora 11
garni-ne înființăm la dvs. cu prima _ 

tură. V-am ruga insă să vă îngrijiți 
de o cazare mai ca lumea și in plus, 
nene Anghelidis, vedeți ce faceți cu 
masa. Băieții noștri pun o condiție: 
nu vor nici ciorbă de perișoare sau 
potroace, nici ghiveci, tocană sau frip
tură, ci două mese pregătite numai 
din... pește.

Bucuros de o asemenea ofertă ne
prevăzută tov. Anghelidis se angajă 
pe dată să îndeplinească toate condi
țiile puse de fotbaliștii constănțeni. 
In dimineața următoare, orașul fusese 
impinzit cu afișe care anunțau marele 
eveniment, iar cițiva dintre cei mai 
iscusiți pescari, înarmați cu undițe, 
plase ’ și năvoade, cutreerau de zor 
apele in căutarea unui pește mai de 
soi. Deh, și-au zis oamenii. Dacă mu
safirii vor numaidecit pește, nu s-au

gîndit ei la plătică sau biban. Tre
buie să prindem neapărat ceva mai de 
mina infiia. Cu niște morun și nisetru 
ii fac tulcencele noastre să se lingă 
pe degete.

La ora anunțată tn afișe, ne relax, 
tează corespondentul nostru Păun Stan, 
cu greu mai puteai pătrunde la tere
nul de sport. Veniseră aproape 2.009' 
de oameni. Timpul trecea și constăn- 
țenii nici gind să sosească.

După vreo două ore de așteptare^, 
unii s-au lăsat păgubași și de bani și de- 
meci și au plecat acasă. In acest timp^ 
cei de la U.C.F.S. dădeau mereu tele
foane la Constanta pentru a afla ds- 
soarta fotbaliștilor de la Farul. Și undr 
credeți că i-au găsit? La stadion. Abia 
ieșiseră de pe teren, bucuroși de vic
toria asupra echipei S.N.C. Tov. Că
priță era in al nouălea 
mai amintea de tulceni, 
triniit chiar receptorul în

N-a trecut decît puțină 
această întimplare, cind 
pe biroul președintelui sună din nou-

— Acum venim sigur nene Anghe- 
lidis. Știți, cu prima garnitură...

— Ba să nu mai veniți că am a— 
runcai bunătate de pește la gunoi- 
Și apoi, cred că tulcenii v-ar...

Uite așa și-au pierdut fotbalistic 
constănțeni, pentru a nu știu cita oară, 
simpatia celor din regiune. De datcc. 
aceasta a fost rîndul tulcenilor să fie; 
păcăliți.

Cărui oraș îi vine rîndul ?
V. GODESClț J

., . — — — . —-   — a. —

nu-șl
le-a

cer și 
cărora 
nas.
vreme 
telefonul de-

de la

-ă

de Matty



Actualități din natație
• „Cupa Titu Groza" ne-a a dus primele rezultate de valoare

• Klaus Wittemberger pe locul 4... • Mîine începe „Cupa Dante 
Gherman" la polo pe apă

Adrian (Jantă in plină cursă spre

N-am bănuit — mărturisim sincer 
•ș— ca’ acest prim concurs oficial al 
.fânului să ne rezerve satisfacții atît de 
anulte și de variate, îneît acum, cînd 
ântențipnăm să facem o echitabilă ie
rarhizare a valorilor consemnate în 
•cele două zile de concurs, 
•cercăm 
•dreptăți 
:Și cian 
:rioadă ’ 
nici pe 
snaximă, 
12:40,0 pe 200 m bras,’ Gavril Blajec ne 
.aduce, cu al său 58,3 pe 100 m liber, 
■ceva din personalitatea marilor sprin
teri, Alexandru Popescu pleacă puter- 

:hic din start (niciodată finalistul nos
tru olimpic n-a reușit un rezultat atît 
•de bun la început de sezon) în acest 
■ian al „europenelor", iar micuța Sanda 
iordan, în vîrstă de 14 ani, întrece 
■copios vechile recorduri ale categoriei, 
.amințîndu-se ca prima înotătoare ro
mii ică în stare să frîngă zidul celor 
3 minute pe 200 m bras. Și cu exem
ple de acest gen am mai putea con

tinua...
In fața .tmei asemenea avalanșe de 

performanțe valoroase, „salvarea" 
noastră a venit din partea tabelei in
ternaționale de-punctaj: Căci numai ea 
se poate arăta intransigentă cu... micile 
pasiuni. Apelînd la ea, performanța iui 
Adrian Oanță depășește pe celelalte, 
deoarece i se atribuie conform tabelei 
punctajul maxim de 1100 puncte (a- 

■ cordate în momentul de față recordu
rilor mondiale).

După cum spuneam și în cronica 
•noastră de ieri, timpul de 2:39,8, cu 
•care dinamovistul a acoperit sîmbătă 
•distanța de 200 m bras, valorează a- 
jproximativ 2:42,0 în bazin de 50 m 
«(reamintim 'că. cel mai bun timp reu-

a

sentimentul că am 
pe vreunul dintre 
să fie altfel cînd, 

în cere înotătorii 
departe să atingă 

, Adrian (Jantă

să nu în- 
ptitea ne

performeri, 
într-o pe
nii țintesc 
forma lor

coboară sub

Voleibaliștii studenți 
în întrecere

prima zi a turneului — 
se vor îritîlni, începînd 

I.C.F.—lnst.
Politehnic— 
1 nst. Petrol 
(fete). Tur-

contimia vineri după-amiază 
15: I.C.F.

15, echipele 
(fete), lnst.

Șapte echipe studențești de volei (4 
•de băieți și 3 de fete) se vor întîlni 
'în cursul acestei săptămîni în cadrul 
turneului zonal al campionatelor u- 
niversitare. Teatrul de desfășurare 
a întrecerilor va fi și în acest an 
baza sportivă de la Facultatea de Șt. 
Juridice. In
miercuri- —

•de la ora
Agronomic
lnst. Constr. (băieți) și 
Gaze— Univ. C. I. Parhon 
neul va
<(ora 15: I.C.F.—lnst. Petrol Gaze; 
•ora 16: lnst. Agronomic—Univ. C. 1. 
JParhon: ora 16,30: lnst. C-ții—I.C.F.) 
•și duminică dimineața 
-Agronomic—lnst. Petrol 
’I.C.F.—lnst. Politehnic;
<C. 1. Parhon—I.C.F.).
«echipe clasate (atît la băieți cît și la 
ftete) vor participa la
nale ale campionatelor 

«care se vor desfășura 
-aprilie la Petroșani.

Ziarul „Sportul popular" oferă pre 
’’mii celor mai bune echipe.

(9,30: lnst
Gaze; 10:

10,30: Univ.
Primele două

întrecerile fi-
universitare 

între 22—27
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Poate ieși din impas baschetul feminin ?
Ne răspunde

Se poate afirma că problema bas
chetului feminin este deosebit de ac
tuală. In legătură cu această proble
mă ne-am adresat prof. univ. LEON 

de 
Cul- 

Fe-

valorosul „2:39,8"...
(Foto: 1. M1HA1CA)

Oanță pînă acum în bazin de 
este 2.43,7). Fără a supra-

șit de 
50 m 
aprecia posibilitățile campionului nos
tru, putem afirma cu toată certitudi
nea că Adrian Oanță în formă maxi
mă (am dori-o în timpul campiona
telor europene) este capabil de rezul
tate foarte apropiate de 2:37,0—2:33,0 
în bazin de dimensiuni olimpice (50 
m). Nu este nimic exagerat pentru 
acest înotător care (n-ați știut, desi
gur) parcurge 200 m. numai cu aju
torul picioarelor în timpul de 2:54,01

Firește, Adrian Oanță nu știe 
încă să „meargă", uniform 200 m. bras. 
Timpurile intermediare sînt concluden
te ; astfel, el a fost cronometrat „în 
trecere" pe la 100. m în 1:14,6 (deci 
a doua sută de metri în. 1:25,-2). De 
unde rezultă că Oanță a plecat prea 
tare și n-a mai avut aceleași resurse 
și pentru cea de a doua parte a cursei. 
Că astfel stau lucrurile o spune și re
zultatul reușit de el a doua- zi, cînd 
a doborît recordul de sală pe 100 ni 
în timpul de 1:14,2 (după cum se ve
de. superior cu numai 4 zecimi de se
cunda ceha obținut în proba de 200 
m. bras). Asupra celorlalți performeri 

numerelevom reveni într-tmul din 
noastre viitoare.

★

In încheierea celor două 
concurs, la bazinul Floreasca 
tășurat și întrecerile de sărituri. Sub
liniem surpriza furnizată de tinerii 
Aurel Breja și Gh. Banu, care s-au 
situat în clasamentul general înaintea 
rutinatului Klaus Wittemberger. 
rezultatele tehnice : 
\\ ittemberger 
116.33, 3.G. 
Wittemberger 
95,49. Femei:
2. Viorica Kelemen 90,38, 
Schneider 84.25, 
81,5Q

Iată 
bărbați: Herbert 

121,13 p., 2. R. Breja 
Banu 114,16, 4. Klaus
112,06, 5. P. Decuseară 
1. Emilia Lupți 93,53 p., 

3. F.rke 
4. Elena Gheorghe

★
> nouă competiție de polo pe apă 

mîine la bazinul Floreasca:
i Dante Gherman". Ea este deș- 
echipelor de categorie republi- 

și are ca scop verificarea lotu
rilor cu puțin timp înainte de începe
rea campionatului republican.

G. N.

O 
începe 
„Cupa 
chisă 
cană i

TF.ODORESCU, șeful catedrei 
jocuri sportive a Institutului de 
tură Fizică și vicepreședinte al 
derației de Baschet.

Prima întrebare s-a referit la 
dini actual de dezvoltare a baschetu
lui feminin.

— Poate să vă surprindă răspunsul, 
ne-a declarat prof Leon Teodorescti, 
dar 
mai optimist 
și-au exprimat opinia asupra acestei 
chestiuni. Consider ca sub aspect 
tehnic nivelul este cel normal și poa
te primi calificativul de satisfăcător. 
Desigur, sîntem încă deficitari în di
recția performanțelor internaționale și 
amintesc cu regret că în anul 1957 
s-a pierdut prilejul consacrării inter
naționale a baschetului feminin din 
țara noastră. Ca valoare reală, cred 
că naționala noastră se situează pe 
locurile 5—8 într-un clasament al 
formațiilor europene.

sta-

aprecierile mele au tin caracter 
decît al celorlalți care

prof. univ. Leon
— Care sînt, după. părerea dus., 

principalele deficiențe in baschetul 
feminin de performanță?

— Imposibilitatea de a domina lup
ta la panou, din cauza taliei mici a 
jucătoarelor noastre, emotivitatea exas
perantă a jucătoarelor cărora le di
minuează minimum 25% din randa
mentul normal, numărul mic și valoa
rea relativ modestă 
pivot în comparație 
din primele cinci 
tale.

— Din care cauză s-a ajuns la 
această situație ?

— Voi enumera doar cîteva, din
tre cele mai principale: durata înde
lungată de pregătire a unei jucătoare, 
îtl comparație cu alte sporturi, a de
terminat multe tinere dotate să se 
orienteze spre alte discipline în care 
consacrarea vine mai repede; slaba 
preocupare pentru dezvoltarea basche
tului în școli, deși valoarea lui edu
cativă esie unanim recunoscută; e- 
xistența unei echipe de categoria A 
la I.C.F. — Deoarece afirmația pare 
paradoxală, yreau să explic: I.C.F. a

i eodoreseu

Deși învinse

au
de masă

a jucătoarelor- 
cu adversarele 

echipe continen-

Ca o curiozitate a primei etape a 
campionatului de tenis de masă al 
categoriei A (masculin și feminin) 
vom arăta că din cele cinci meciuri 
interechipe bărbați, patru s-au ter
minat cu același scor : 5—3, iar toate 
cele trei meciuri feminine au luat 
sfîrșit cu 3—0. Dintre întîlnirile mas
culine ne vom opri puțin asupra ce
lor de la Timișoara și Roșiori de 
Vede, mai ales că acestor două orașe 
Ie aparțin și cele două e'chipe de 
curînd promovate în campionatul pri
mei categorii, Tehnometal și C.F.R.

Mai întîi o mențiune pentru tînă- 
rul Marius Bodea (antrenor Heusler), 
cîștigătorul de acum doi ani al Spar- 
tachiadei de iarnă a reușit să iasă 
învingător în meciul cu Angelica 
Rozeanu și să-l t:nă în șah pe Ha- 
rasztosi. De asemenea, de notat este, 
firește, și înfrîngerea categorică 
a Ellei Constantinescu de că
tre Șirlincan. Și încă un lucru: 
două seturi din întîlnirile de la Ti
mișoara s-au terminat la ceas. Ella 

Constantinescu a pierdut setul deci
siv la Șuba cu 13—14, iar Angelica 
Rozeanu a cîștigat setul III la £ir- 
lipcan cu 14—11. De dorit ar fi ca 
in viitor să avem cît mai puține a- 
serr.enea exemple, mai ales că ele au 
înceout să se cam înmulțească în ul
timul timp (vezi finalele campiona
tului individual de la Cluj).

Echipa studenților bucureșteni a 
trecut prin emoții la Roșiori de 
Vede, unde localnicii le-au opus o 
dîrză rezistență și dacă Bujor Za- 
haria nu ar fi câștigat toate meciu
rile, nu știm care ar fi fost pînă

la urmă rezultatul. Mai ales că unul 
din „stîlpii" echipei C.S.U. Andro- 
nache, a fost învins de Marinescu 
(C.F.R.). Se pare că sancționarea 
lui Marinescu, care nu a fost trimis 
la Cluj la fina’e, pentru niște a- 
bateri, și-a produs efectul. Marinescu 
a jucat serios și a luptat cu toată 
convingerea pentru un rezultat fa
vorabil. Ar fi bine ca acest element 
talentat să manifeste și pe viitor 
comportări generale satisfăcătoare și 
in afara terenului de sport ca și la 

antrenamente. Totul nu va fi decît 
spre binele lui. In orice caz cvo uția 
viitoare a lui Marinescu pe care o 
așteptăm cu încredere va sta în 
mod special în atenția noastră.

Etapa a doua, de duminica viitoa
re, programează următoarele me
ciuri : echipe bărbați ; Arad ; Voin
ța — Voința L. M. București, Ciuj: 
Progresul — C.S.U. București, Bucu
rești : Spartac — C.F.R. Roșiori de 
Vede, Progresul București — Con
structorul București, ■ Satu Mare : 
C. S. Victoria — Tehnometal Timi

șoara. Echipe femei : București : Vo
ința — Ferotex Oradea, Progresul 
București — Constructorul București, 
Cluj: Progresul — C.S.U. București.

furnizat an de an echipelor fruntaș* 
jucătoare de valoare, determinind o 
serie de antrenori să nu se preocupe 
de creșterea cadrelor tinere. Or, este 
știut că studentele Institutului de Cul
tură Fizică corespund doar în cazurf 
excepționale particularity: lor specific* 
unei jucătoare de basciiet de valoare 
internațională, mai ales în ceea ce 
privește talia.

— Ce măsuri a luai Federația 
Romină de Baschet pentru i ■ '_i3- 
tățirea situației ?

— Problema dezvoltării baschetului 
feminin stă în centrul preoc 
biroului federal. Cu spriijnuf 
rului Invățămîntului și ~ " 
misiile de tineret și de 
nin din cadrul F.R.B. 
serie de acțiuni dintre 
predrrea baschetului în 
five, organizarea unor tabere de eleve, 
organizarea 
de junioare 
unor centre 
timpurie a 
etc.

— O
ste măsuri ?

— Consider că sînt foarte bune și 
rezultatele se vor vedea în 2—3 ani. 
Cred însă că centrele orășenești ar 
trebui să funcționeze pe lingă clubu
rile sportive pentru a se pregăti nu 
numai jucătoare ci și echipe. De ase
menea se impune o dirijare a absol
venților Institutului de Cultură Fizici 
cu specializarea baschet.

— Ce acțiuni întreprindeți per
sonal în prezent pe linia dezvol
tării baschetului feminin ?

— La secția de baschet a catedrei 
noastre se efectuează un experiment—^ 
cu 20 de fetițe în vîrstă de 11—12 
ani, în vederea stabilirii unor metc-d* 
cît mai bune de învățare a baschetu
lui la o vîrstă timpurie, metoda^jre 
urmează să fie difuzate în șccfl^n 
plus lucrez Ia un material metodic 
privitor la specificul pregăFrii echipe
lor feminine pe care sper să-l dau la 
tipar spre stîrșitul anului.

— Dar pe linia pregătirii echi
pei C.SU. București ?

— Echipa din actualul campionat 
fost alcătuită în majoritate din de-

.'tipărdor
Ministe-

Culturii. co- -v 
bascliet lend- “ 
au inițiat o 

care enumăr; 
17 școli sper-

campionatelor republican* 
și de eleve, organizarea 
orășenești de pregătii* 
elevelor de 11—12 ani.

părere aveți despre ace-

a
bufante, care de-abia acum s-au con
solidat ca o formație închegată. CJ- 
teva din jucătoare, Constnța Dalbe». 
Patricia Sîșu, Virginia Săndulesctl au 
crescut evident ca valoare și se pre
zintă ca reale speranțe. Păcat că 
ridicarea valorică s-a produs spr* 

.sfîrșittil campionatului, cînd retrogra- 
■darea nu mai putea fi evitată. Sper 
însă ca în intervalul cel mai scurt 
posibil, adică peste un an. să reve- 
deți studentele de la I.C.F. în cate
goria A.“

Am mulțumit amabilului nostru in
terlocutor și ne-am exprimat speranța 

' că previziunile sale se vor împlini 
întocmai. Ar fi cît se poate di 
pentru baschetul feminin din j 
șiră... —

sale se vor împlini
— —de^^na

țar^^r-

Disputa este mai înâîrjită ca oricînj
în cefe trei campionate ele kanJLaf

• Am uitat să jucăm corect ? • Este necesar 
sporească atenția • Progresul Or. Stalin a pierdut 
Măgura Codlei « Joi, o nouă etapă în campionatele
Campionatele republicane de hand

bal au reînceput într-o atmosferă 
tumultuoasă. După calmul care a dom
nit în timpul desfășurării meciurilor 
din turul, celor trei campionate (în 
toamna trecută) este firesc ca abun
dența de rezultate neașteptate, ca 
tensiunea și dinamismul ce au pre
dominat în majoritatea 
disputate pînă în prezent 
întrecerilor să frapeze, să 
un fapt puțin obișnuit.

Și nu s-ar.'putea spune 
menea schimbare nu bucură, 
trivă! Asta, chiar dacă uneori lupta 
epuizantă pentru victorie a înlocuit 
(la unele echipe în proporții de-a 
dreptul îngrijorătoare!) preocupa’-ea 
pentru uri joc cu pronunțat accent 
tehnic și corect din punct de vedere 
tactic.

Ceea ce însă nu place publicului și 
trebuie să constituie un serios aver- 
tisment pentru tehnicieni (antrenori 
și arbitri) este o periculoasă tendință 
de a se renunța lă jdeul corect, în 
favoarea celui bridal. Este cazul să 
precizăm aci că handbalul, prin în
săși natură lui, ușurează mult rapida 
trece-e de la un joc bărbătesc, dar

ca arbitrii să-și 
cu C—6 jocul cu 

masculine

partidelor 
în returul 
constituie

că o asc-
Dimpo-

corect, la unul brutal, obstruc
tionist. Cit de frapantă este o îm
brățișare la fotbal, să zicem, pe atît 
de obișnuită a devenit (și, ce este 
mai grav, se transformă chiar în pro
cedeu tehnic!) la handbal. Nu trebui-» 
mult ca de la intenția de a aiaci 
regulamentar un adversar în posesia 
mingii să se treacă la urîtele agă
țări, îmbrățișări, țineri de mină sau 
de tricou.

Vă puteți imagina, că acum cînd 
lupta în cele trei campionate a cres
cut neobișnuit de mult în intensitate, 
asemenea „treceri rapide" la jocul 
brutal au devenit și mai frecvente. 
Am asistat duminică dimineață la în 
tîlnirea dintre echipele masculine de 
categoria A C.S.U. București și Vic
toria Jimbolia și am rămas deziluzio
nați urmărind jocul apărătorilor 
bucureșteni pentru care (Balaeș, Țiței 
și alții).... îmbrățișarea a devenit un 
procedeu 
studenții 
zică au 
mai bun
de a obstrucționa adversarul, îmbră- 
țișîndu-1 tot timpul?.

tehnic. Ne întrebăm: oare 
Institutului de Cultură Fi- 

ajtins la „concluzia" că cel 
sistem de apărare este acela

Ceea ce a mărit însă și mai mult 
nemulțumirea tuturor celor ce asis
tau la acest joc a fost faptul că ar
bitrul I. Vulcheș (Sighișoara), întoc
mai ca și Gh. Lunga (Or. Stalin), 
duminica trecută, priveau foarte se
nin lupta (termenul este foarte adec
vat dacă ne gîndim la sportul lupte
lor...) din fața semicercului echipei 
bucureștene. Și dăm aceste exemple 
tocmai pentru că noi îi considerăm 
principalii vinovați în această direc
ție pe arbitri. Ei pot și trebuie să 
curme orice tendință ca jocul de 
handbal să devină brutal.' Și totuși 
ezită s-o facă! De ce?

★
Intr-lina din ultimele sale ședințe. 

Biroul Federației a omologat cu 6—0 
în favoarea primei formații întîlnirea 
dintre Măgura Codlei și Progresul 
Orașul Stalin, disputată în cadrul 
campionatului feminin. Cauza? O se
rie de jucătoare ale echipei din Ora
șul Stalin (Lintzmeyer, M. Windt si 
Thiess') nu își făcuseră vizita medi
cală la timp. Se știe că printr-un

★

Deși în echipa Steagul 
roșu
Roșu joacă apărătoare, 
totuși ea s-a dovedit si 
o excelentă atacantă. Ut 
jiecare dată cînd Elene 
Roșu a participat la aC' 
țiunile ofensive ale echi 
pei, a produs panică ir 
apărarea adversă. In fo 
tograjia noastră o putet 
vedea trăgind la pcari, 
din săritură, urmărită du 
spate de privirile neliniș 
life ale jucătoarelor si 
ghișorene Martini ș 
\\ onerth.

București Elena

(Foto: GH. Dl.MITRU
★

al U.C.F.S.comunicat 
precis obligația ca toți sportivii pai 
ticipanți la întreceri cu caracter r< 
publicau să facă vizita medicală di 
6 în 6 luni. Din acest punct de v< 
dere sportivele din Orașul Stalin a 
fost în culpă și... echipa a pierdt 
jocul cîștigat pe teren.

„Pățania" echipei Progresul Orași 
Stalin constituie un avertisment pei 
tru toate celelalte formații. Antren 
rii au datoria să urmărească ace 
lucru, iar arbitrii trebuie să contr 
leze la începutul fiecărui, joc dacă » 
zita medicală este făcută în terme

★
Echipele masculine de categoria 

și B își vor disputa joi o nouă etap 
care prin prisma ultimelor rezulta 
se anunță la fel de promițătoare 
ce privește surprizele. Asaltul ecl 
pelor codașe este în plină... desfăș 
rare și joi sînt progranrate o serie 
partide „cheie" în această nrivin 
Mai pe larg despre această eta 
vom reveni însă în numărul nosi 
următor.

C.SU


Explicația unei severe înfrîngeri Campionatul republican de popice

Așadar pentru a șasea oară conse
cutiv C-C-A. s-a văzut nevoită să în
cline steagul în fața Științei Timișoara, 
confirm în <1 că, indiferent de poziția ocu
pată în clasament sau de forma în 
care se găsește, nu știe să combată 
stilul de joc al timișorenilor.

Explicația categoricei victorii — ca 
proporții de scor — obținută de stu- 
denți constă — după părerea noastră — 
în faptul că Știința reprezintă în mo
mentul de față ca ansamblu, un tot 
unitar și omogen ca pregătire tehnică 
și fizică a cărui forță se bazează pe 
un echilibru aproape perfect între com
partimente, adică exact ceea ce lip

sește — din păcate—formației militare.
Silită din cauze obiective să folo

sească alături de valori consacrate î 
Toma, Zavoda II, Onisie, Bone. Cons
tantin, Tătaru, jucători cu perspec
tive încă neîndeajuns confirmate: Dra- 
gomirescu, CepuJski, Constantinescu. 
C.C.A. prezintă supărătoare inegalități 
în formație și din această cauză nu 
este în măsură să utilizeze procedeele 
tactice, care pînă nu de mult îi adu
sese o binemeritată faimă. Apărarea, 
altădată de netrecut, a echipei m'li- 
tare este de nerecunoscut. Zavoda II— 
palidă umbră a vigurosului și neistovi
tului fundaș din sezonul trecut — se

De la „A" la „C"
(Urmare din pag. 1)

într-o alurăreș) s-au întrecut 
de parcă ar fi fost scăpate

domoală 
de orice

grijă.

In concluzie, o etapă din cele mal 
slabe pe care ni le-a oferit acest 
campionat. Acest lucru trebuie să 

atragă atenția în mod serios, să alar
meze că peste puțin timp două din 
aceste echipe urmează să ne repre
zinte în Cupa Dunării. Or, forma lor 
actuală îngreunează desemnarea lor și, 
mai ales, aruncă numeroase semne de 
întrebare în ce privește comportarea și 
șansele lor în această competiție.

Revenind la rezultate și clasament, 
trebuie să remarcăm din capul lo
cului că s-a ajuns la o regru- 
a echipelor. Petrolul, scăpat 
autoritar la un moment dat, 

nici un avans și aceasta 
comportări slabe pe te- 
unde a pierdut două 

Cu trei echipe la 
” . clasa- 

campion-atul parcă acum în- 
S-au regrupat și celelalte echipe, 

1 și coada clasamentului, 
de puncte s-au micșorat, 
J------~ ----- r " De

înainte fiecare rezultat surpriză 
provoca schimbările cele mai 

clasament. Oricînd pot fi re
de pildă, cele patru puncte 

~ " de
cele
Pe- 
mai 
du-

posturi decît cele obișnuite (deci „ju- 
cători-universali”) în dauna speciali
zării lor pe posturi în vederea unui 
randament mai mare, și că apar tot 
mai des așa-zisele formații tactice, în 
care unii jucători primesc funcțiuni 
noi, ca formă, dar îndeplinesc de fapt 
sarcini vechi, subordonate unui scop 
tactic defensiv. Astfel, un half a ju
cat centru retras la C.S. Tg. Mureș 
(Kajlik), al ți halfi au jucat inter 
(Koczka la U.T.A., Krempanski Ia 
C.S.O. și Bone la C.C.A.). Rezultatele 
sînt discutabile și în orice caz nu-s 
de natură să favorizeze dezvoltarea ju
cătorilor, pregătirea, randamentul lor.

resimte încă de pe urma accidentului 
suferit, în timp ce Cepulschi șl Dra- 
gomirescu nu pot deocamdată să-i a- 
sigure lui Toma o pavăză prea sigură.

De aceea, în repetate rînduri în 
cursul meciului de la Timișoara, exce
lentul portar al reprezentativei noas
tre s-a trezit în față cu atacanții timi
șoreni, care depășiseră cu lungimi pe 
apărătorii militari. In această situație
— exagerind totuși uneori — Toma a 
ieșit din poartă jucînd... al patrulea 
fundaș și degajînd mingile cu piciorul 
sau cîteodată chiar cu... capul.

In ce privește atacul — destul de 
bine susținut de Onisie și Jenei — a 
uitat parcă tot ceea ce știa în legă
tură cu folosirea jocului pe aripi. A 
combinat pînă în rața porții adverse, 
înghesuind acțiunile pe centru, în raza 
căruia un -Brînzei în zi mare, destrăma 
orice atac. Ineficacitatea linei de ~- 
tac a C.C.A. trebuie căutată însă și în 
randamentul slab ai crlor doi interi: 
Constantinescu — șters ca valoaie 
tehnică și orientare tactică — și Bone
— care controlează balonul cu înceti
neală de mijlocaș și este firesc lipsit 
de acea explozivitate în acțiuni carac
teristică unui înaintaș de... meserie.

Meciul de la Timișoara a doved't că 
pentru C.C.A. rămîne deschisă pro
blema alegerii din lotul existent a 
jucătortlor celor mai potnviți pentru 
ca împreună să constituie cu adevă
rat o echipă valoroasă.

S. MASSLER

Margareta Szemany Ia numai 
5 puncte de recordul mondial

Popicarii din Tg. Mureș și București obțin performanțe valoroase

Reprezentativa feminină a țării va 
participa arini adesta la „Gupa Euro
pei", debuting astfel în arena interna^ 
țională. Ce comportare va avea ? La 
această întrebare se străduiesc să 
răspundă jucătoarele vizate pentru lo
bi1 care ne va reprezenta culorile la 
Miînchen.

Dubla campioană a tării, Margareta 
Szemany (Tg. Mureș), dispune de in
contestabile calități care ne îndreptă
țesc să o considerăm printre prota
gonistele „Gupe: Europei". Astfel, ea 
și-a confirmat valoarea în actualul, 
campionat . republican pe echipe unde 
pe lîngă faptul că a realizat procen
taje apropiate ca valoare, a obținut 
recent cea mai bună performanță â 
anului : 427 p.d. din 100' bile mixte, 
performanță inferioară doar cu 5 ptinc-

pare 
lider 
mai

în 
nu 

dinare 
cauza unei 
ren pe-opriu, 
jocuri consecutive, 
egalitate de puncte în fruntea 
mentuluij 
cepe, 
din mijlocul 
Diferențele < 
plutonul a devenit ca și compact, 
acum 
poate 
mari în 
cupenate, _ . , _
car»e-l despart pe C. S. Tg. Mureș, 
Progresul (locul 5) sau mai ales, 
3 puncte dintre Rapid (locul 8) și 
trolul (locul 1). Campionatul este 
deschis ca oricînd după etapa de 
minică.

om încheia scurtul nostru 
mentariu cu observația că în 
timul timp s-a accentuat tendința 
folosirea unor jucători pe alte

T
neral

recînd la categoriile B și C tre
buie să subliniem faptul că rezul
tatele de duminică au fost în ge- 

foarte strînse. Lupta pentru
titlu însă, continuă tot mai pasionan
tă. In seria întîi numai o echipă a 
cîștigat acasă (în rest trei victorii în
deplasare și trei nule) pe cînd în se
ria a doua o singură echipă în depla
sare a reușit un semi-succes (Dinamo 
Obor, meci nul la Bacău).

L
talul

a C, de asemenea jocuri .strînse. 
După prima etapă a returului 
C.F.R.Iași și Dinamo Brăila, Me-

Tîrgoviște și Titanii București,
Metalul Oțelul Roșu și C.F.R. T. Se
verin, Gloria Bistrița și FI. roșie O-

com
radea continuă să se ,,dueleze’’ pen
tru șefia celor patru serii.

PETRE GAȚU

STIR I...
f

Mircea Manolache f/.S.R.) nu s-a remarcat numai la talonaj, ci și 
in acțiunile de joc deschis, iată-l, susținut de Xiculescu, Mehedinți, Radu
lescu. Posmoșanu și leodorescu, inighebind un atac.

țe decît recordul mondial deținut de ' 
iugoslava Franks Erjdvec. Sînt remar- ■ 
cabile și' procentajele realizate de Ana 
Felseghi (Sibitr) 4t2 p.d./Elena Pre- 1 
deanti (Buc.) 412 p.d.,' Wiihelmina 
Besinger (Timișoara) și Ileana Nagy 
(Tg. Mureș) 410 p.d ,’ rod al unei ' 
munci serioase de pregătire: Jucățda-/ 
rele de mai siis. sînt departe de a fi 
singurele care au depășit granița celor 
400 popice, îns.ă noi am dat cifrele 
care ne-au parvenit în ultima săptă- 
t'nînâ. . .

Ce. fac echipele masculine înaintea 
marii competiții de la Miînchen ? La 
ora actuală, asistăm la o pasionantă 
Irjilă pentru calificarea în clapele su
perioare ale campionatului național în 
care sînt angrenați aproape 20.000 de 
popicari. Pc prim plan se situează 
sporfvii din Tg. Mureș ale căror pro
centaje sînt demne de toata lauda. 
Iată primii patru popicari care conduc 
după 5 etape ale campionatului în 
clasamentul performerilor: 1. Tiberin 
Szemany 2114 p.d. 1393: 417; 448; 440; 
416): 2—4. Lazăr Berecki 2088 p.d. 
('55: 399: 424; 400; 410): Coloman 
Kokos 2088 p.d. <427; 406; 401; 417; 
437). Gvorpy Szollosi 2088 p.d, (414; 
-515: 414: 429: 416).

Supremația popicarilor din Tg. Mu
reș este amenințată serios de colegii 
Ier din București, Ploeșli și Sibiu. 
După terminarea turului campionatului 

laici, patru popicari au realizat 
din 10 jocuri o medie de peste 400 
popice doborîte. Autorii: 1. Tr. Mihăi- 
iescu 410 p.d.; 2. Ștefan Boțea 405 
p.d.; 3—4. User Klein 402 p.d.; An
drei Alexandru 402 p.d. Informațiile 
primite din Ploești, Sibiu, Cluj și 
ăite orașe ale țării ne vestesc remar
cabile rezultate ale multor popicari 
care acum trec cu regularitate peste 
granița celor 400 popice.

• Ziarul ..Sport" din Belgrad anun
ță că pentru meciul de juniori dintre 
Ungaria și Iugoslavia, care se dispuză 
la 20 aprilie la Budapesta, a fost so
licitat un arbitru romîn.
• După cum am anunțat, azi se dis

pută un joc pentru Cupa R.P.R. la 
Petroșani : Minerul Lupeni—U. T. Arad. 
Arbitru : I. Drăghici (București). Mîine 
au loc două rejucări, tot în cadrul 
Cupei : C.F-R. Iași—Dinamo Bîrlad ia 
Bacău (arbitru local : A. Macovei) și 
C.F.R.T. Severin—Jiul Petroșani la 
Craiova (t-rbitru local : St. Mataizer).

0 inițiativa de real folos : 
cursele cicliste pe circuit
.. Duminică, pentru iubitorii sportu- 
Au cu pecale a fost o zi deosebită ; 
^Kpa o pauză de trai mulți ani, ei 
iFau întîlnit din nou la startul spec
taculoaselor întreceri pe circuit, des
fășurate pe traseul cuprins între sta
tuia Aviatorilor — Piața Stalin —■ 
Bordei — Arcul de Triumf, pentru 
„Cupa F.R.C.“.

întrecerile au fost viu disputate și 
urmărite de un public numeros pe 
care 1-ati pasionat multiplele faze 
dinamice ale concursurilor. Sprinturile 
repetate, tentativele de evadare, regru
pările ca și finișul pe ultimii nieiri 
au prilejuit un spectacol reușit atît 
din punct de vedere sportiv cît și 
organizatoric. Este cazul să subli
niem inițiativa federației de ciclism, 
precum și spri'inul efectiv acordat 
de Direcția Miliției Capitalei.

Această reluare a curselor pe cir
cuit este deosebit de fructuoasă pen
tru dezvoltarea măiestriei cicliștilor 
noștri în ceea ce privește alergările 
de specialitate, pe străzile orașelor, 
concursuri de care ciclismul nostru 
ducea o acută lipsă. Notăm că este 
cazul să se organizeze cît mai des 
asemenea întreceri.

In ceea ce privește cele două în
treceri (juniori ți sen.iAirse și ca
tegoria avansați) ele ne-au oferit 
un spectacol interesant, de certă va
loare tehnică și tactică. In prima 
probă. Eugen Bărbulescu (Șc. Tin.) 
— câștigătorul probei — urmat de 
T. Ohanesian (C.C.A.), M. Vidraru 
(T. Din.), D. Stănescu (Rec.), O. 
Codreanu (Șc. Tin.) și mulți alții 
au dovedit calități promițătoare în 
asemenea curse.

întrecerea avansaților a prilejuit 
firește faze atractive, datorită acțiu
nilor meritorii întreprinse de: V. 
Cohanciuc (Voința), C. Istraie (Bere 
Rahova), R. Schuster (Din.) și re
prezentanții colectivului Progresul 
(C. Dumitru, I. Constaintinescu, C. 
Stănescu și E. Mihăilă), unii dintre 

principalii animatori ai cursei ; di- 
namoviștii St. Ștefu. I. Hora, N. 
Maxim, apoi C. Baciu, I. Baciu și

• Arbitrii jocurilor de duminică : 
D. Rusu-Arad (C.C.A.—Dinamo Cluj); 
L. Drăgluci-București (C.S. Tg. Mureș— 
Rapid); A. Man-Ba ia Mare (Dinamo 
București—Petrolul); Gh. Osiac-Timi
șoara (C.S.O.—Progresul); St. Mataizer- 
Craiova (Știința—U.T. A.) și C. Po- 
pescu-București (St. roșu—Jiul).
• Jocul Flacăra Oră-știe—Aurul Brad, 

programat pentru duminică în cat. C, 
nu se dispută pentru că Flacăra este 
suspendată pe o etapă. Meciul va fi 
omologat cu 3-S pentru Aurul.

A. Mitroiu (C.C.A.) ș.a. care nu au 
precupețit nici un efort pentru a 
da dinamism întrecerii.

Rezultatul tehnic: 1. I. Ioniță
(C.C.A.) 11 p. ; 2. I. Constantinescu 
(Progresul) 11 p.; 3. C. Dumitru 
(Progresul) 10 p.; 4. N. Pelcaru 
iVoința) 10 p. ; 5. 1. Baciu (C.C.A.) 
8 p.; 6. N. Maxim (Dinarr.o) 6 p.

— e. i, —

In urma trierii variantelor depuse la 
concursul Pronosport nr. 15 din 13 a- 
prilie au fost găsite :

6 variante cu 11 rezultate ;
126 variante cu 10 rezultate.
• Trierea concursului de duminică 

ne-a adus la cunoștință .pe lîngș valoarea 
deosebit de ridicată a premiilor care 
vor răsplăti pe cei care au indicat 11 
si 10 rezultate exacte și o veste care 
interesează direct pe participanții la 
concursul nr. 16 de duminică 20 apri
lie. Este vorba de reportul care — sub 
rezerva cifrei exacte care va fi cunos
cută după omologare — poate fi... bă
nuită că atinge peste 230.001 lei. Adău
gați aceasta mărire a fondului de pre
mii si numeroasele obiecte acordate va
riantelor cu ,,0“ rezultate si vă veți 
convinge că la concursul nr. 16 vom 
avea un număr sporit de participanți 
și odată cu aceasta și premii de valoa
re. Completați-vă deci din timp bu
letinele. Noi vă dăm o „mină de aju- 
tor“, publicînd mai jos cîteva succinte 
comentarii asupra etapei ;

I. C.C.A.—DINAMO CLUJ (Cat. A). E- 
chipa campioană a înregistrat un eșec 
care a depărtat-o din nou de primul

tocmai în momentul în care lide
rul a înregistrat o înfrîngere. Deci un 
meci în care vor căuta cu orice preț 
victoria, necesară de altfel și oaspeților 
intrați în lupta pentru primul loc.

II. DINAMO BUCUREȘTI—PETROLUL 
PLOEȘTI (Cat. A). Din nou un meci 
,,tare“. prin simplă impresie, noi cre
dem că prima șansă o au ploeștenii 
deși vin după două meciuri pierdute 
ne teren propriu. Nu-i uitați însă nici 
pe dinamoviști care luptă pentru evi
tarea retrogradării.

III. ȘTIINȚA TIMIȘOARA—U. T. A- 
RAD (Cat. A). Primul „solist0 a-1 aces
tui concurs pare a se profila la Timi
șoara unde gazdele sînt gata să treacă 
în fruntea clasamentului. Deci, cu cu
raj, „1".

’) Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

NUMAI AZI FINA LA O^A 24 vâ mal puteți depune în Capitală bu letinele pentru concursul PRONO
EXPRES Nr. 13.

----------- - - ■ ■■■* ' "'U'-w. . ,,, .. —................  ■ ........ ......... ... .........

Cîteva comentarii după etapa de ieri din campionatul de rugbi
Etapa a VÎ-a a campionatului de 

rugbi s-a consumat ieri în condiții — 
am putea spune — dramatice. Intr-a
devăr, atît jocul derbi dintre C.F.R. 
și DINAMO ca și cel dint e Geo- 
tehnica și Progresul au ținut incor- 
dată atenția spectatorilor pînă în 
momentul in care fluierul arbitrului 
a anunțat sfirșitul partidelor. Dar 
credem că nimeni nu se aștepta ca 
modesta formație a studenților ieșeni 
să țină în șah redutabilul „XV“ 
al C.C.A.-ului. Și asta la numai o 
săptămînă, după ce formația militară 
izbutise o victorie de mare prestigiu 
(mult aplaudată, mai ales prin mani
era în care a fost obținută), în fața 
Progresului. Cu toate acestea, mili
tarii au lăsat un punct la lași, da
torită ușurinței cu care ei au abordat 
partida. Un punct foarte prețios, în 
cursa pe care echipa C.C.A. o între
prinde în urmărirea liderului. Și —

f^onosport ’
•

TV. C. S. TG. MUREȘ—RAPID BUCU
REȘTI (Cat.. A). Feroviarii par a fi în 
revenire de formă, așa că le acordăm 
prima șansă deși gazdele sînt amenin
țate de retrogradare. Este deci nimerit 
sâ indicați pe lîngă ,,2“ și ,.i“.

V. C. S. ORADEA—PROGRESUL 
BUCUREȘTI (Cat. A). O victorie a gaz
delor ar însemna o mare surpi iză care, 
ce-i drept, nu le-ar folosi cîtuși de 
puțin pentru evitarea retrogradării. Noi 
vom indica deci pronosticul normal : 
»2“.

VI. STEAGUL ROȘU OR. STALIN— 
JIUL PETROȘANI (Cat. A). Forțînd 
trecerea pe primul loc minerii vor de
pune toate eforturile pentru a obține 
două puncte de la performerii etapei 
trecute (1—0 la Ploești). E deci bine să 
indicăm și „1“ și ,,2“.

VII. FARUL CONSTANȚA—C. F. R- 
BUCUREȘTI (Cat. B). Bucureștenii s-au 
comportat pînă acum prea slab în de
plasare . pentru a le putea acorda șan
se în fata liderului, mai ales că aces
ta știe să folosească din plin avantajul 
terenului.

VIII. ȘTIINȚA IAȘI—DINAMO BA- 
CAU (Cat. B). Ambele formații încearcă 
să ajungă pe primul loc. Intr-un astfel 
de derbi este și normal ca primul 
pronostic să fie „X" și apoi ,.1“ care 
să concretizeze avantajul gazdelor.

IX. PROGRESUL SUCEAVA—ȘTIIN
ȚA BUCUREȘTI (Cat. B). Nici una din 
echipe nu are o situație prea fericită, 
fie că se află chiar în zona retrogradării 
(Progresul) fie lîngă ea (Știința). Din 
nou deci un derbi — cu altă miză de
cît cel precedent ce-i drept — dar nu 
mai puțin disputat. Pronostic de bază : 
„X**.

X. MINERUL BAIA MARE—OORVI- 
NUL HUNEDOARA (Cat. B). Un meci

(Foto: GH. DUMITRU)- 

după cum ne informează coresponden
ții noștri R. L'NTU și N. CERNA- 
TESCU — puțin a lipsit ca Știința să 
realizeze o victorie răsunătoare. De 
altfel, C.C.A. a obținut cele 9 puncte 
prin Șt Constantin, care a trans
format trei lovituri de pedeapsă, in 
timp ce pentru studenți au realizat 
Rozenberg și Vizitiu din lovituri de 
pedeapsă și Cordoș printr-o lovitură 
de picior căzută, lată unde duce 
subestimarea adversarului!

De aici se desprinde însă și o altă 
concluzie, de data aceasta mai îm
bucurătoare. După victoria C.S.U. 
BUC. asupra Geotehnicii, după succe
sul echipei C.S.A. PLOEȘTI asupra 
P.T.T.-ului și jocul egal reușit <le 
ploeșteni duminică în fața aceleiași 
formații studențești, (performera de 
duminică: C.S.U.), rezultatul ȘTI
INȚEI IAȘI vine să tie arate că a- 
sistăm la un campionat mult mai e-

foarte echilibrat deși Minerul cedează 
foarte rar puncte acasă, iar Corvinul 
le obține foarte greu în deplasare. Ori
cum este indicat ca să adăugați și un 
,,2“.

XI. METALUL REȘIȚA—C. F. R. 
CLUJ (Cat. B). Reșițenii au ocazia șă 
obțină ambele puncte puse în joc, punc
te de care au de altfel mare nevoie : 
(„2“).

XII. IND. SIRMEI-CIMPIA TURZII— 
MINERUL LUPENI (Cat. B). Gazdele 
pornesc favorite. Considerăm totuși ne
cesar să acordăm și oaspeților cel pu
țin un meci egal deoarece în ultimele 
etape s-au comportat bine. Adică ,.l ‘ 
și „X".

PRONOEXPRES

ASTAZI ESTE ULTIMA ZI IN CARE 
PARTICIPANȚII DIN CAPITALA IȘl 
MAI POT DEPUNE BULETINELE 
PENTRU CONCURSUL PRONOEXPRES 
Nr. 13. După cum se știe la acest con
curs fondul de premii pentru categoria 
I-a (6 rezultate exacte) este mărit cu 
81.717 lei reportați de la concursurile 
anterioare. După cum vedem obținerea 
unei variante cu 6 rezultate ar aduce 
respectivului posesor un premiu de in
vidiat. Ceea ce trebuie remarcat este 
faptul că datorită extragerii din urnă, 
a celui de ai șaptelea sport de rezervă 
șansele de obținere a unei astfel de 
variante au crescut cu mult. Intr-ade
văr. în cazul că nu se găsesc variante 
cu 6 sporturi exacte (din cele șase ex
trase primele din urnă) cel de ai șapte
lea sport de rezervă își face „interven
ția" sa... binefăcătoare aducînd tutu
ror variantelor cu 5, 4 și 3 rezultate 
care l-au indicat cîte un punct în plus 
(devenind astfel cu 6, 5 și respectiv 4 
rezultate exacte !). Depuneți deci și 
dumneavoastră cît mad ■ multe variau e 
pentru concursul Pronoexpres nr. 13. 
Premiile mari vă așteaptă !

Tragerea din urnă la concursul Pro- 
noexpres nr. 13 va avea loc miercuri 
16 aprilie la Baia Mare în cadrul spec
tacolului muzical : „Succes la... Pro- 
noexpres !"..

TR. IOAN1TESCU

chilibrat ca altă dată, competiție în 
care egalarea valorilor se lace de 1« 
etapă Ia etapă. Și dacă acum 2—3 
ani aveam trei echipe care se deta
șau net. acum nici un pronostic nu 
mai apare cert, învingătorii recoltîn- 
du-se adeseori din categoria „outsi- 
derilor". Acesta este de fapt și 
rostul campionatului, iar echilibrul va 
duce, încet-încet, la o ridicare gene
rală a valorii rugbiultti nostru. Iată 
acum poziția echipelor în

CLASAMENT
1. Dinamo 6581 78:11 16
2. C.F.R. 5 5 6 • 64: 6 15
3. C.C.A. 6411 85:31 1-
4. Geotehnica 6 4 6 2 77:12 14

5. C.S.U. Buc. 6 13 2 11
6. Științi rim'.ș. 6284 23:53 18
7. Progresul t> 1 1 4 32:47 9
8. P.T.T. 51 2 2 11:31 S
3. C.S.A. Pioeyti 6 114 12:81 9
13. Știința lași 6824 18:96 8
• Fața de aspectele semnalate in

cronica, nu avem prea multe de adau-
gat in privința jocului C.F.R.—Dina
mo. Ani asistat la o partidă nesem
nificativă, la un meci sub posibili
tățile celor două protagoniste. S-a 
evidențiat in schimb tendința spre un 
joc dur. atit de dăunător spectacolu
lui rugbistic. Față de modul inadmi
sibil cum au evoluat ceie două e- 
chipe, și ca urmare a faptului că 
jucători din lotul național și maeștri 
ai sportului s-au urmărit lovindu-sC 
reciproc pe toată durata partidei, bit 
roul federal a decis să adreseze ce
lor două colective un drastic aver-, 
tisment public, menit să le atragă a- 
tenția că interesele înguste de co
lectiv nu pot fi puse nicicînd mai 
presus de cauza rugbiului. In afară 
de cei eliminați de pe teren (Cot
ter, Gherasim, Sebe și Atdea) o ne4 
plăcută impresie au mai lăsat în aî 
ceasta direcție llie Ion, Petrache 
Ghiondea, Stoenescu etc.

Și acum o precizare: în cronica 
noastră de ieri a apărut că încerca
rea C.F.R. s-a datorit unei pase gre
șite a lui D. lonescu. In realitate, 
cel care a pasat greșit s-a dovedit 
a fi coechipierul său Diaconescu.

D. C.
duminică,

C.F.R.— 
întrunit,

• In urma jocurilor 
(Geotehnica—Progre.su! 
Dinamo) biroul F.R.R. 
a luat în discuție și a

de 
Și 
s-a 

acceptat pro
punerile comisiei de selecție formată 
din antrenorii I. Buzoianu și V. 
Vardella cu privire la alcătuirea lo
tului echipei naționale. A fost acceptat 
următorul 
Penciu, 
Kramer, 
feescu, 
lonescu, Zlătoianu, Șerbu. E. Dumi-ț 
trescu. Doruțiu, Mladin, Mazilu, Teo-: 
filovici, lordăchescu, Radulescu,

lot- de 22 de jucători: 
Teodorescu, Barbu, Dobre, 

Luscal, Nistor, Vusek, Ma- 
Gherasim, Chiriac, Stănescu,

Geotehnica%25e2%2580%2594Progre.su


Se impune urgenta revizuire 
a programului competițional 

al motociclișlilor !
Anul acesta motociclismul a avut 

fin început bun în activitatea compe- 
Jitioaală. Cele trei concursuri de mo- 
tocros (trial) au strîns la startul lor 
fiumeroși concurenți, au demonstrat 
progresul vizibil înregistrat de majo- 
ritatea alergătorilor fruntași, au în- 
cînta't prin spectaculozitate iniile de 
Spectatori prezenti de fiecare dată pe 
traseul întrecerilor. „Uvertura" a co- 
jȚespuns, chiar a depășit așteptările.

Cei care nu cunosc îndeaproape 
programul competițional al motoci 
Cliștilor așteaptă — cu siguranță — 
ca acest început de bun augur să fie 
urmat de alte numeroase întreceri. 
Firește ei se gîndesc în primul rînd 
la concursurile de motocros, trial și 
regularitate în care să se desăvîr- 
șească pregătirea alergătorilor ce neț 
vor reprezenta în septembrie la marea 
întrecere internațională din R. F. 
Germană: „Six Days". Și noi am 
pornit cu aceste gînduri spre fede
rația de specialitate. Dar cercetînd 
teu atenție calendarul competițional, 
împreună cu secretarul general al Fe
derației Romîne de Motociclism, tov. 
Suhaiă, am constatat că după cam
pionatul de regularitate și rezistență 
de la Sibiu (21—27 aprilie) urmează 
— pentru această ramură a motoci 
cilsmului — o pauză completă. In 
mai și iunie se desfășoară campiona
tul republican de viteză pe circuit și 
deci, în oarecare măsură, în aceste 
două luni se asigură pregătirea și 
verificarea viitorilor noștri reprezen
tanți. Apoi însă, în iulie și august, 
conform calendarului... liniște de
plină.

Acest inadmisibil gol ivit în pro
gramul de pregătire al motocicliștilor 
fruntași se datorește neatenției cu 
care vechea comisie centrală de spe
cialitate a lucrat la întocmirea lui. 
F.R.M. a preluat calendarul cu lacu
nele amintite. Dar noul for de condu
cere nu poate să permită această si
tuație Participarea noastră la „Six 
Days" este sigură și pentru o com

Post-scri P* um Ia cronica finalelor 
campionatului de cros, de la Sibiu

Rezultatelor tehnice, sau cura li se 
filai spune „seci", pub'icate în numă
rul nostru de ieri, le adăugăm acum 
unele amănunte asupra desfășurării 
propriu-zise a curselor, astfel îneît 
cei care n-au urmărit întrecerile din 
parcul Sub Arini din Sibiu să-și poată 
forma o idee asupra competiției celor 
mai buni crosiști din țară.

Probele juniorilor au avut, atît la 
băieți cit Ia fete, trăsături comune: 
ritm viu, participare bogată (105 ju
niori. 62 junioare, peste 35 de echipe), 
finaluri disputate. La băieți, victoria 
'dinamovistului Dumitru Buiac a fost 
mai clară, acesta lansînd atacul de
cisiv înainte de intrarea pe pista sta
dionului. La fete canTpioana a fost de
cisă abia pz ultimii metri. La 200 m. 
de sosire campioana de anul trecut, 
țtValtraute Klimen mai conducea cu 10 
in. asupra bucureștencei Karin Artz. 
Cînd mai erau 50 m., Karin refăcuse 
handicapul Finișul ei nu i-a dezmințit 
Reputația de autentică speranță a 
Sprintului nostru. Devenind campioană 
Șî cros, Karin Artz oferă un frumos 
fexemplu de multilateralitate atletică și 
de conștiinciozitate în pregătire.

Probe'e senioarelor au fost lipsite 
de interes. Plutonul alergătoarelor 
Jtoastre de fond s-a „subțiat" serios 
prin indisponibilitatea temporară a 
Unor atlete fruntașe ca: Florica Oțel- 
precescu, Elisabeta Buda-Todorov, 
jrina Zegrean. In lipsa acestora, cele 
friai bune crosiste erau Nina Pasciuc 
Șl Georgeta Mogoș-Dumitrescu. Cum 
însă prima (și echipa Știința Cluj) 
js-au prezentat la 2.500 m., iar cea 
de a doua (șiechipa M.I.G. București) 
u 1.000 m., cele două probe n-au 
fivut istoric. Se cuvine subliniată

Finalele campionatului individual 
pentru juniori la lupte clasice

De vineri și pînă duminică — in- 
clttsiv — se desfășoară la Sibiu fina
lele campionatului individual pentru 
[juniori. la lupte clasice.

Concursurile preliminarii au angre- 
fiat .în acest an un număr sporit de 
tineri (522 față de 496 în 1957) fapt 
gafe determină și o participare spo
rită în cadrul finalelor (143 în loc de 

Interesul pentru acest campionat 
§e vădește și prin numărul sporit de

portare onorabilă — la nivelul presti
giului creat în edițiile precedente — 
avem datoria să asigurăm sportivilor 
care ne vor reprezenta cele mai bune 
condiții de pregătire. Timp de pier
dut nu este.

In momentul de față (mai tîrziu va 
fi aproape imposibil) se mai pot face 
adăugiri în calendarele colectivelor șî 
cluburilor sportive. De la 25 iume 
pînă la 5 septembrie există un spa
țiu suficient de mare, în care cluburi 
ca Dinamo, C.C.A.. colective sportive 
ca Metalosport, ,,23 August" ș.a., pot 
să organizeze întreceri de motocros, 
trial sau regularitate și rezistență. 
Chiar Federația de Motociclism are 
resursele materiale necesare pentru 
organizarea unui astlel de concurs. 
Credem, deci, că este necesară revi
zuirea calendarului competițional. Și 
primul sprij'n în această direcție îl 
pot oferi colectivele și cluburile spor
tive cu secții de motociclism.

H. NAUM

Cupa U.C.E.C.O.M. la box 
a revenit echipei orașului 

Galați
Sîmbătă seara, în fața a peste 1000 

de spectatori, a avut loc la Teatrul de 
vară din Ploești finala campionatului 
de box al Cooperației meșteșugărești. 
Iată campionii U.C.E.C.O.M. în ordi
nea categoriilor: Toma Ilie, Gh. La- 
che, Dumitru Boiangiu, Mircea Mic- 
lăuș, Arcadie Nagy, 8. Kiss, V. Bogoi. 
Petre Popescu, Adolf Cristea. La sfîr- 
șitul competiției, Cupa U.C.E.C.O-AL 
a fost înmînată reprezentativei orașu
lui Galați (antrenor Gh. Roșea). Lo
cul II a fost ocupat de echipa orașului 
Ploești iar locul III de cea a ora
șului Cluj.

M Bedrosian — coresp.

Pe podium, primele trei clasate în 
proba de 1000 rn. junioare: Karin 
Artz (Progresul București), Waltraule 
Klimen (Dinamo Orașul Stalin) și 
Ileana Zilli (Dinamo București).
comportarea surprinzător de bună 
avută pe dificilul traseu de 2.500 ni. 
de clujeanca Maria Ionescu.

Proba de 4.000 m. seniori a fost una 
din cele mai interesante. Prezența lui 
Moscovici pe lista înscrișilor a în
semnat o veritabilă surpriză, dar- tot
odată părea că soluționează problema 
campionului. Dar Zoltan Vamoș, în 

concurenți mobilizați de cîteva comi
sii regionale (Timișoara — 90 față 
de 76, Calați — 36 în loc de 13, Bucu
rești — 88 în loc de 74 ș.a.). Din 
păcate nu peste tot competiția a con
stituit o preocupare serioasă pentru 
colective și comisiile de lupte. In u- 
nele părți mobilizarea a fost slabă, 
ca de pildă în reg. Baia Mare (40 
fată de 63), R.A.M. (49 față de 57), 
Oradea (51 față de 51).

De ce „box In asalt66?
mai fi asistat astfel la evoluții con
secutive — o zi după.«lta — ale unor 
pugiliști de frunte și nici n-am fi 
avut de făcut față unei adevărate a- 
valanșe de reuniuni pugilistice, în 
cantitate atît de mare, îneît specta
torii aveau tot dreptul să se considere 
obosiți.

Și, pentru că tot a venit vorba 
despre oboseală, se cuvine să spunem 
cîteva cuvinte și despre exagerata în
cărcare a programului unor reuniuni. 
Au fost destul de dese cazurile în 
care galele au cuprins cîte 14, 15 
sau chiar 17 meciuri, ceea ce nu 
poate fi decît obositor pentru public 
și neindicat pentru boxerii programați

în ultimele meciuri, siliți să evolueze 
tntr-un... microclimat nesănătos. In 
sfîrșit, nu era necesar să se progra
meze în cadrul acestor gale meciurile 
Dobrescu-Puiu Nicolae, Dumitrescu- 
Gherasim, Șchicpa-Gheorghiu, adevă
rate finale de campionat Nu s-a făcut 
în felul acesta un serviciu boxerilor 
în cauză, obligați să susțină meciuri 
foarte grele într-o perioadă L1 care se 
pregăteau de fapt pentru marea în
trecere care este campionatul națio
nal.

Să sperăm că federația va trage 
învățămintele ce se impun și va pro
ceda — pe viitor — în consecință...

AL G.

Ultimul „start64 înaintea 
finalelor la box

De orice s-ar fi putut plînge în 
ultima lună amatorii de box, dar nu 
și de lipsa reuniunilor pugilistice! 
Intr-adevăr, galele organizate de Fe
derația de specialitate ca și cele des
fășurate sub egida colectivelor sportive 
„Titanii" și „Spartac" ne-au pus în 
situația de a lua de cîte trei sau patru 
ori pe săptămînă drumul sălilor de 
sport bucureștene. Acum se pare că 
„apele" s-au liniștit, întrucît n-au mai 
rămas decît puține zile pînă la faza 
de zonă a „naționalelor" și — firesc 
— în toate „taberele" se efectuează 
pregătiri în vederea acestui impor
tant eveniment sportiv.

Ciclul galelor de box, necesare în
deplinirii normei de meciuri amicale, 

• fiind deci practic terminat, sîntesn în 
măsură să ne punem întrebarea: au 
fost sau nu folositoare aceste reuni
uni ? Și, de ia bun început, se poate 
răspunde afirmativ. Inițiativa Fede
rației a scos din „amorțeală" pugi- 
lîștii fruntași, a dus la disputarea u- 
nor meciuri spectaculoase, a făcut o 
bună propagandă „sportului cu mă
nuși". In cele mai multe cazuri, am 
plecat satisfăcuți de calitatea meciu
rilor, ca și de progresele sensibile în
registrate de unii tineri pugiliști. Dar 
tot atît de adevărat este că aceste 
reuniuni ne-au dus și la unele con
cluzii mai puțin plăcute. De pildă, nu 
putem fi de acord ca — înaintea unei 
competiții de importanța și duritatea 
campionatelor naționale — numeroși 
boxeri să fie supuși unor eforturi con
traindicate. Este cazul lui Emil Cișmaș, 
al lui Mircea Ghencea, al lui Nicolae 
Mindreanu, al lui Mircea Mihai și al 
altora. La această situație s-a ajuns 
desigur din cauza pericolului de a 
nu avea îndeplinită „norma" pînă la 
17 aprilie. Desigur, dacă ar fi existat- 
mai multă grijă din partea colective
lor și antrenorilor, dar și a federației, 
nu se ajungea la acest gen de „box în 
asalt". Reuniunile ar fi trebuit să se 
organizeze încă din cea de a doua 
jumătate a lunii ianuarie. Sîntem 
convinși că o gală de box pe săp
tămînă ar fi fost de ajuns pentru com
pletarea „normei" fiecărui boxer. N-am

excelentă condiție, i-a jucat o ade
vărată „festă" experimentatului atlet. 
Atunci cînd mai erau cca. 800 
m., și plutonul fruntaș (Mos
covici, Vamos, Cojocaru, Bîrdău 
Aioanei, Bădici) cobora un mic 
versant, Vamos (care știa ce-1 
așteptă la sprintul final, dacă rămîne 
cu Moscovici) a accelerat, apoi a ur 
cat cu agerimea unui cerb dealul 
care-i apăruse în față și, pînă la 
urmă, n-a mai putut fi ajuns. O mică 
revelație a probei: clujeanul Titus 
Spînu, clasat al 9-lea, înaintea lui 
Biro, Tîlmaciu, Mihaly, Ursu.

La 10.000 m, mult așteptatul duel 
Grecescu—Weiss s-a rezolvat mai 
simplu decît era de crezut. încă după 
3.000 m., Grecescu s-a desprins din 
pluton. In urmărirea lui au pornit 
Weiss și Pop, apoi Weiss singur. Dar 
fără nici un folos, campionul de anul 
trecut și-a păstrat avantajul de 
70-80 m., și o dată cu el și titlul.

O caracteristică a tuturor probelor: 
timpurile obținute pe trasee grele și 
măsurate cu rigurozitate sînt foarte 
bune, demne de apreciat chiar și pe 
pistă.

IACINT MANOLIU

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI 
DE LUPTE PE ECHIPE...

...după ultima etapă a turului arată
astfel : 
Dinamo Bu*c. 
St. Roșu Or. Star, in 
C. C. A.
Unirea Lugoj 
Feroviarul Tim. 
Gospodării Buc. 
Gloria C.F.R. O-dea 
Metalul Reșița 
Voința Tg. Mureș 
Chimistul Bala Mare 
Constructorul Cluj 
Vulcan București 
Corvin Hunedoara 
Carpați Sinaia 
Dinamo Satu Mare 
Uz. Textile Arad

15 15 0 • 216: 24 45
15 14 0 1 163: 71 43
15 13 0 2 109: 55 41
15 11 1 3 158: 82 38
15 8 2 5 116 :J|18 33
15 8 9 7 101:115 31
B 7 2 6 112:124 31
15 5 4 6 104:128 29
15 5 2 8 87:131 27
15 5 1 9 89:145 36
15 3 4 8 95:141 25
15 5 1 9 86:146 23
15 2 3 10 95:131 22
15 3 3 9 87:147 21
15 2 2 11 38:142 21
15 1 1 13 78:154 18

ECATERINA ROSIANU SI GH. 
VIZIRU ÎNVINGĂTORI IN COM

PETIȚIA DE TENIS
Conr-unsul de tenis „Cupa Primăve

rii", desfășurat săpt&mîna trecută în 
Capitală, a luat sfîrșit sîmbătă după 
amiază cu victoria meritată a repre
zentanților Casei Centrale a Armatei, 
Gheorghe Vizim și Eoateriua Roșia
nu. De altfel, vorbind în general des
pre competiție se poate spune că ju
cătorii și jucătoarele de la C.C.A. s-au 
prezentat cei mal bine pregătiți; fără 
îndoială că un merit în această pri
vință revine și antrenorului Cobzuc.

Dacă victoria iul Gh. Viziru era de

lată-ne așadar în fața „zone
lor" campionatului individual de 
box. Ultimul asalt înaintea finale
lor de la București începe joi în 
patru centre ale țării: Oradea,
Cluj, Tg. Mureș și Ploești. Timp 
de patru zile, peste 170 de pugi
liști fruntași din multe centre ale 
țării vor încrucișa mânușile, arun- 
cînd în luptă tot bagajul cunoștin
țelor tehnice și tactice de care dis
pun. întrevedem dispute dîrze, pa
sionante, fiecare pugilist dorind 
desigur să figureze pe lista cam
pionilor sau, măcar, a finaliștilor de 
la București. Nu încape îndoială 
că nici surprizele nu sînt excluse. 
Ar fi imposibil să încercăm o cla
sificare a „zonelor" în ordinea im

In Cupa Bucegî la schi

Klaus Theil (Voința) a cîștigat coborirea 
cu o medie orară de 98 km.!

In sfîrșit, s-a disputat o probă de 
coborîre. Evenimentul s-a petrecut du
minică pe Valea lui Carp tn cidru! 
concursului organizat în borte condiții 
de Dinamo Orașul Stafia și care a 
cuprins probele de slalom uriaș și co
borîre, desfășurate pe_o vreme splen
didă cu zăpadă excelentă. Firește, 
punctul tare al întrecerilor a fost pro
ba de coborîre, disputată din baza 
superioară a Văii lui Carp pînă în spa
tele hotelului de la Cota 1.400, dis
tanță care însemnează 2.000 m. 
Zăpada înghețată în prima parte a 
traseului și „fim" spre sfîrșit a permis 
o alunecare foarte bună și o viteză 
considerabilă. De altfel, un simplu 
calcul între distanța parcursă — 2.000 
m. — și timpul înregistrat de cîști- 
gător — Klaus Theil, 1:13, 8 — ne 
indică impresionanta medie orară de 
98 km. Klaus Theil (Voința) s-a do
vedit din nou un specialist al probei, 
iar Ion Bulgărea (Dinamo), clasat al 
doilea, ne-a arătat că are perspective 
nu numai la slalom — unde a ocupat 
locuri fruntașe în majoritatea con
cursurilor — ci și în această probă 
a curajului. Slalomul uriaș a fost cîș
tigat de un tînăr. Ion Zangor (Voința), 
iar Cupa Bucegî, oferită primului cla
sat la combinată i-a revenit lui Klaus 
Theil.

Le fete, valoroasa noastră triplă 
campioană la junioare, Rodica Bucur, 
(Progresul Sinaia) a cîștigat slalomul 
uriaș, iar Mihaeia Ghioarcă (Voința)

presupus, în schimb succesul Ecaterl- 
nel Roșianu era mai puțin scontat. Pe 
teren însă, Ecaterina Roșiamt, mani- 
festînd o voință de luptă deosebită, 
a reușit să termine neînvinsă compe
tiția. In partida cu Julieta Namian, 
Ecaterina Roșianu a trecut peste o ad
versară dezorientată și lipsită de con
vingere.

De la băieți se cuvine să remarcăm 
încă odată pe Tiriac care este într-un 
evident progres.

Iată cîteva rezultate tehnice mal im
portante : Ecaterina Roșianu — Julieta 
Namian 6-4, 6-1; Gh. Viziru — Bosch 
6-4, 6-4, 6-4 ; Gh. Viziru — Țiriac 6-2, 
6-1, 6-1; Bosch — Cofozuc 6-1, 6-1, 6-3; 
CObzuc — Țiriac 6-6, 6-1, 4-6, 6-4, 6-3.

ÎNTRECEREA șahistei.or

Rundele X — Xi au marcat o pu
ternică revenire a campioanei R.P.R. 
— Rodica Manolescu care, înregistrând 
două victorii consecutive (la Desmirea- 
nu și Ionescu) a reluat conducerea în 
clasament. Dar numărul mare de în- 

portanței lor fără riscul de a „su
păra" pe organizatorii care vor 
găzdui întrecerile. Pentru că atît la 
Oradea, Tg. Mureș, Ploești ca și 
la Cluj, disputele se anunță înver
șunate. Prezența lui Mircea Do 
brescu, N. Mîndrcanu, A. Farkaș, 
C. Dumitrescu, St. Cojan (Tg. Mu
reș), L. Ambruș, C. Gheorghiu, Io
sif AAihalic, Șerbu Neacșu. P. Za- 
haria (Oradea), Toma Ilie, Toma 
Constantin, St. Văcaru, I. Boceanu, 
I. Demeter (Ploești), Puiu Nicolae, 
V. Schiopu, G. Popa, Vențel Stoia- 
novici, M. Farkaș, N. Linca, sau 
V. Mariufan (Cluj) ne scutește, 
credem, de comentarii».

(r. c.)

și-a adjudecat victoria la coborîre și în 
combinata pe două probe, cucerind 
Cupa Bucegî la fete.

Clasamente: MASCULIN: COBO- 
RIRE: L K. Then (Voința) 1:13.8; 
2. I. Bulgărea (Dinamo) 1:15.0; X 
Radu Scîrneci (C.C.A.) 1:15.2; 4. H. 
Hanich (Dinamo) 1:16.5; 5. K. Gohn 
(Strungul Or. Staliii) 1x16-8; 6. AL 
Szeker (Dinamo) 1:17.1; SLALOM 
URIAȘ: 1. I. Zangor (Voința) 1:32.4; 
2. K. Theil (Voința) 1:32.6; 3. Radu 
Scîrneci (C.C.A.) ’1:34.2: 4. AL Ena- 
che (C.C.A.) 1:34.4; 5. I. Letcă (Di
namo) 1:35.0; 6. K. Gohn (Strungul 
Or. Stalin) 1:35.4; COMBINATA: I. 
Klaus Theil 0,18 pt., 2. Radu Scîr
neci 1,53 pt., 3. K. Gohn 4,66 pt. dfl 
M. Seker 5,49 pt., 5. H. Hanich 5.7^ 
pt., 6. M. Enache 6,39 pt.; FEMININ: 
COBORÎRE: 1. Mihaeia Ghioarcă
(Voința)l:10.1; 2. Rodica Bucur (Pro
gresul Sinaia) 1:22.0; 3. Edith Hor
vath (Voința) 1:27.1; 4. Margareta 
Tampa (CC.A.) 1:28.9; SLALOM
URIAS : 1. Rodica Bucur 1:37.4; 2. 
Edith’ Horvath 1:39,1; 3. Mihad*
Ghioarcă 1:40.4; 4. Margareta Tam
pa 2:29.9; COMBINATA: 1. Mihaeia 
Ghioarcă 2,57 pt, 2. Rodica Bucur 
8,05 pt., 3. Edith Horvath 12,95 pt„ 
4. Margareta Tampa 57,51 pt

★

La sfîrșitul săptămînii se dispută în 
Bucegi Cupa Carpați organizată pentru 
probele alpine de către colectivul spor
tiv Carpați Sinaia.

trerupte va da o clarificare abia mîine 
după amiază.

Deocamdată Margareta Teodoresc* 
(7 p.) și Alexandra NicoTau (672 P-) ca 
cîte două întrerupte — mențin cele 
mai bune șanse în lupta pentru pri
mul ioc.

Runda XII (penultima) are loc Joi, 
orele 17.30

D. MuaUaau 
corespondent

REZULTATE IN CAMPIONATUL 
CATEGORIEI B DE RUGBi

In Capitală: Minerul-Vulcan 9-3 (6-a,
Gloria-Petrol Chimie S-» (»-•), Zimbrul 
Tecuci-Aeronantica S-5 (3-5), Știința A- 
gronomie-Știința Arhitectură 25-0 (3-0),
S.P.C.-Dinamo Miliție 9-6 (6-0).

In țară : Aurora Orașul Stalin-Petrolul 
Pitești 22-3 (6-3), Minerul l.upeni-Cwrvi- 
«ul Hunedoara 8-0 (0-0), Utilajul Petro
șani-Chimica Tîrnăveni 0-6 (0-3). F. R. 
Galați-Unirea Brăila 0-13 (0-8). C.fX.
Timișoara-Știința Cluj 3-6 (0-3). Petro
lul Ploești-S.N.M. Constanța 8-3 (8-O). 
Constructorul Bîrlad-Știința Galați 3-ă 
(0-0) (întrerupt în min. 74), C.F.R. Bueăa- 
iAmlnonil Roman 8-5 (5-0), Progresul
Sibiu-știința Petroșani 0-6 (0-0).

a Mâine în „Cupa R.PJt." au loc ur
mătoarele jocuri: BUCUREȘTI: Mlne- 
rul- Dinamo Miliția, Aeronautăca-științ» 
Arbâtectara (ambele pe stadionul Tine
retului la ora 16.30). CLUJ : Șfilnțăe 
C.F.R., PETROȘANI: Utilajul-Știința,

GALAȚI: F. B.-știința.



Cei mai buni atleji romîni pe anul 1957 (|)
METRI

10,7 Mircea Pop
10,7 Ion Wiesenmayer
10,7 ștefan Prisiceanu
10,7 11 arie Măgdaș
10.7 Ștefan Kaxiar
10,9 Tiberiu Ardeleanu
10,9 Grigore Enache
10,9 Alexandru Stoenescu
U,0 Gheorghe Radulescu 
11,0 Mircea Stein.
11.0 Gheorghe Ciobanu

200 METiRI
21,5 Ion Wiesenmayer
21.7 Ilie Savel
20.7 Mircea Pop
21.8 Ilarie Măgdaș
22,2 Grigore Enache
22.2 Alexandru Stoenescu
22.3 Ștefan Dobay
22.3 ștefan Radar
22.4 Gheorghe Ciobanu
22,4 Gheorghe Stanei
22.4 Gaspar Gergely
22.4 Traian Sudrigean

400 METRI

47.5 lom Wiesenmayer
48.4 Ilie Savel
48.5 Traian Su-drigean
49.0 Grigore Enache
49,0 Ștefan Mihaly
49,3 Iul iu Karandi
59.2 Ion Boitoș
50.3 Adalbert Szabo
50.5 Zoltan Vamoș
50,5 Gheorghe Stanei
50,5 Ion Szekely
50,5 Gheorghe Ciobanu
50,5 Tiberiu Corneișan

860 METRI

1:49,4 Zoltan Vamoș
1:51,5 Ștefan Mihaly
1:52,9 Traian Sudrigean
1:53,7 Eugen Dane iu
1:53,7 Constantin Grecescu
1:53,8 Icn Szekely
1:54,0 Dumitru Bîrdău
1:56,9 Gheorghe Biro
1:564 Marin Pîrvu
1:56,6 Alexandru Dumitrache

1.500 METRI

3:46,7 Constantin Grecescu 
3:49,0 Dumitru Bîrdău 
3:51,3 Andrei Barab aș
3:52,6 Ștefan Mihaly
3:55,6 Ferdinand Moscovici 
3:56,2 Victor Popa
3:56.2 Tadeus S*rz*WScki
3:56,8 Dumitru Tîlmaciu 
3:57.4 ion Veliclu
3:57,9 Gheorghe Biro

5.000 METRI

14:13.0 Constantin Grecescu 
14:35.9 Nicolae Bunea 
14:36.4 Ion Veliefu
14:42.3 Ferdinand Moscovit 
14:43.4 Victor Pop
14:44,0 Constantin Aioanel

A. Xl-a ediție 
a „Cursei Păcii**

Peste puțin timp, mai precis la 
data de 2 mai, cei mai buni cțeHști 
din nenumărate țâri ale Europei vor 
lua startul în cea de a Xl-a ediție a 
competiției internaționale cicliste 
„Cursa Păcii”. Varșovia—Berlin— 
Praga.

Majoritatea alergătorilor din țărue 
care s-au înscris în această competi
ție au început pregătirile încă de la 
sfîrșitul sezonului trecut. Astfel, lotul 
cicliștilor polonezi, după perioada pri
melor antrenamente efectuate în țară, 
a plecat în Iugoslavia unde și-a con
tinuat pregătirile la Opatija, pe malul 
Mării Adriatice.

Reîntorși de curînd în patrie, ei își 
pun la punct ultimele pregătiri în lo
calitatea Bardo. Antrenorul Robert 
Nowoczek este mulțumit de felul cum 
se prezintă „băieții" săi. Anul acesta 
va lua startul și Krolak, care se află 
în formă foarte bună. La Bardo se 
antrenează următorii: Krolak, Pruski, 
Paradowski, Podobas, Bugalski, Czar
necki, Chwendacz, Kowalski, Grabow
ski, Komuniewski. Echipa va fi al
cătuită după efectuarea ultimelor 
concursuri de control.

CICLIȘTII SOVIETICI SE ANTRE
NEAZĂ PE ȘOSELELE DIN 

CAUCAZ

De peste o lună de zile cicliștii so
vietici care intră în vederile selec
ționerilor se află la Soci unde se an
trenează pe șoselele din împrejurimi. 
De fapt, antrenamentele an început la 
sfîrșitul sezonului trecut, cînd un nu
măr de 30 de cicliști au primit pla
nul individual de pregătire. La sfîrși
tul lui ianuarie a.c. a avut loc la 
Moscova un prim concurs de control, 
compus din următoarele... discipline 
sportive : haltere, atletism, gimnasti
că, schi fond 20 km. și ciclism pe 
home-trainer. La primul concurs, o 
formă deosebită au arătat N. Kolutn- 
bet, Vostriakov, și mai puțin cunos
cutul Ecikenko din Harkov.

Pa baza rezultatelor obținute a- 
tunci, un număr de 20 cicliști se an
trenează acum pe șoselele din Cri- 
meia. In formă foarte bună se află 
Kolumbet, Kapitonov, Bilnis, Kole- 
dov și Aluaturi din Stalino.

Intr-o discuție purtată cu un co
respondent de presă, antrenorul ci
cliștilor sovietici, Nikolai Semionov. a 
declarat următoarele : „Anul acesta 
competiția se anunță deosebit de grea, 
ținînd seama de faptul că participă și

I Zilele care ne inai despart del 
rinangurarea sezonului competițiilor y 

atletice de pistă pot fi număratei 
acum pe degete... Și, tocmai de> 
aceea, pentru a putea ști mai bine£ 
unde am rămas, publicăm începînd ț 
de astăzi listele celor mai bunii 
performeri romîni la sfîrșitul anului y 
trecut. Sperăm că publicarea aces-î 
tor tabele de rezultate să consti-£ 
tuie intr-adevăr un puternic stimu-J 
lent în activitatea de pregătire a* 
atleților noștri fruntași, în fața că-^ 
rora stau în acest an sumedenie de > 
concursuri din cele mai importan-I 
te. In ceea ce ne privește, sîntem > 
gata, cu creioanele bine ascuțite, ♦ 
să înregistrăm rezultate cu tnult> 
mai bune decît anul trecut... Y

14:45,4 Vasile Weiss
14:49,8 Cristea Dinu
14:56,2 Ion Pricop
14:58.8 Dumitru Tîlmaciu

10.000 METRI

30:34,8 Nicolae Bunei
30:37,6 Constantin Grecescu
30:58,0 Vasile Weiss
31:04,4 Cristea Dinu
31:22,4 Dumitru Dragomir
31:24,6 Nicolae Nicolae
31:26,6 Ion Pricop
31:27,0 Tadeus Strzelbiscki
31:29,2 Ferdinand Moscovici
31:42,4 Ion Veliclu
31:49.0 Ion Ridici

110 M. GARDURI

14,6 Tiberiu Ardeleanu
14,9 Eugen Ignat
14.9 Mjrcea Ursac
15.9 Gheorghe Stanei
15.1 Paul Păun eseu
1^,1 Alexandru Dincă
15.3 Ilie Save}
15.4 Gherman Vintilă
15.4 Valeriu Jurcă
15.5 Andrei Tudose

400 M. GARDURI

53.7 Iile Savel
53.8 Gheorghe Stânei
54,7 Mircea Ursac
55,6 Emil Constantinescu
56.1 Gheorghe Simlonescu
56.2 Vasile Pop
56.4 Valeriu Jurcă
*6,5 Stelian Stoicescu 
Mp Gheorghe Sterlade

Marfan Pișe K iu

cicliști „independenți”. Am fi dorit ca 
o echipă să poată fi alcătuită pentru 
anul acesta numai din 2 independenți 
și nu din 3. In orice caz, vom lupta 
din toate puterile să ocupăm un loc 
cit mai bun".

CICLIȘTII CEHOSLOVACI
IN FEBRA...

La ediția de anul trecut, echipa ci
cliștilor cehoslovaci a avut o compor
tare sub așteptări. Acest lucru a fă
cut pe conducătorii federației de spe
cialitate să adopte o tactică nouă în 
ediția din acest an. Astfel, au fost 
selecționate elemente tinere, speranțele 
ciclismului cehoslovac. Singurul mai 
cunoscut este Ciahoj, care a partici
pat și anul trecut. In rest au fost 
aleși alergători lineri, care actualmen
te se pregătesc în localitatea Klano- 
vice, cunoscut centru sportiv de an
trenament din apropiere de Praga.

La Klanovice se află Miroslav 
Ciahoj (28 ani), Valter Renner (27), 
Pavel Kovaru (26), Miroslav Risz 
(24), Miroslav Stehlik (23), Jan Mal- 
ten (23), Jan Uhliarek (23), Ludvik 
Viezner (22), Jan Klus (22), Miro
slav Mareș (21), Rudolf Rend (21), 
Jozef Kașpar (30).

Echipa participantă la „Cursa Pă
cii" va fi cunoscută la sfîrșitul lunii, 
după ultimul concurs de control.

Filele din calendar se apropie de 8 Iu
nie, etnd pe stadionul din Solna (așa-l 
spune cartierului din Stockholm unde 
este situat stadionul Rasunda) cei 53,000 
de spectatori vor asista la deschiderea 
oficială a celei de a Vl-a ediții a cam
pionatului mondial. Zi mare pentru iu
bitorii sportului cu balonul rotund din 
lumea întreagă, pentru că de la această 
dstă și pînă la 20 iunie. Suedia va ii 
cimpoi de luptă pentru desemnarea celei 
mai bune echipe din lume. Pretutindeni, 
pregătirile sînt acum în toi. In mare ma
joritate țările participante și-au defi
nitivat loturile, iar altele au și înce
put pregătirile speciale. Din a- 
ceastă ultimă categorie face parte 
reprezentativa R. F. Germane care 
și-a încheiat sezonul internațional dina
intea campionatului mondial. Herberger 
și-a verificat echipele A si B in meciu
rile cu Spania, Belgia. Cehoslovacia șl 
Elveția, iar acum, pe baza constatărilor 
tăcute în aceste partide caută să cize
leze lipsei ile, punînd la punct ultimele 
pregătiri. După terminarea campionatu
lui vest german, jucătorii intră în can
tonament la Grilnewsld, lingă Mtinchen, 
unde vor avea loc mai multe meciuri de 
verificare între reprezentativele A și B. 
Cu bagajul de cunoștințe șl experiența 
sa Herberger și „trupa” se vor prezenta 
apoi, la începutul lui Iunie, în Suedia.

In timp ce campionii lumii și-au ter
minat meciurile Internaționale, englezii 
abia acum le încep. Puternica lovitură

3.500 M. OBSTACOLE

9:00,0 Constantin Aioanel
9:04,0 Ion Bădici
9:04,8 Tadeus Strzelbiscki
9:13,4 Victor Pop
9:14,2 Grigcre Cojocaru
9:16,6 Ion Puică
9:17,8 Ion Hîră
9:20,2 Dumitru Dragomir
9:21,2 Vasile Weiss
8:22,6 Ion Pricop

ÎNĂLȚIME

2,00 Ion Knaller
1.98 Ion Soter
1.98 Constantin Dumitrescu
1,95 Alexandru Merică
1.90 Victor Cincă
1,86 Cornel Porumb
1,85 Cornel Stănescu
1,34 Teodor Dragomirescu
1.84 Nicolae Mărășescu
1.84 Grigore Marinescu

PP.AJINA

4.25 Zoltan Szabo
4,24 Melodii Trandafilov
4,28 Mircea Dumitrescu
4,11 Paul Ioan
4,GO Gheorghe Zîmbreșteanu
4.90 Dumitru Gîrîeanu
3,M Gheorghe Constantin
3.90 S im ion Blaga
3,80 Alexandru Brassay
3,80 Cornel Cotor

LUNGIME

7,24 Sorin loan
7,00 Cristian Tuțulanu
6,92 Rudolf Licker
6.89 Traian Chitul
6,83 Nicolae Popa

CONSTANTIN GRECESCU
6,33 Haralambie Stancu
6,81 Adrian Georgescu
6.73 Nicolae Sobeșansehi
6.72 Dumitru Petrescu
6.72 Adrian Samungl

TRIPLU SALT

14.95 Ștefan Stoîan
14,86 Mircea Stein
14,70 Virgil Zăvădeecu
14,62 Sorin loan
14,30 Șerban Ciochină
14,12 Carnel Poenaru 
14.08 JKigen Ioneocu 
13,92 Valeriu Jurcă
13,85 Gherman Vintilă 
13,04 Vasile Veneti

17,42
16.50
16.56
14.57
14,57
14,34
14,16
13,90
13, M
13,73

GREUTATE

Aurel Rale a 
Nicolae Ivanov 
Constantin Crețu 
Gheorghe Popescu 
Dan Stoian 
Mihail Raica 
Ștefan Pemekl 
Ion Cristea
Lucian Purcea 
Ion Vorovenci

49.85 Virgil
46.36 Eugen
47,87 Romeo
47.79 Mihail
47,30 Lucian
46,47 Sergiu
45,14 Ștefan
44.80 Ion 
43,94 Pavel
43,20 ștefan

DISC

Manolescu 
Vîlsan
Coveîanu

Raica
Purdea 
Stirbu 
Pemekl

Banyai
Flora
Panda

i oatc driimiirile duc spre... Suedia
pe care a primit-o fotbalul englez în fe
bruarie prin tragicul accident de la 
Munchen a pus în dificultate pe selec
ționerul Angliei. Walter Winterbotom. 
Și totuși, Walter Winterbotom este op
timist... Intr-o recentă declarație făcută 
ziaristului Wintson Clark, el a spus — 
că șansele englezilor în această ediție 
a campionatului mondial nu sînt mai 
mici decît le prevăzuse cu 5 luni înainte. 
Echipa Angliei, reprezintă o forță, chiar 
dacă, în prezent urmașii lui Edwards, 
Tommy Taylor sau Byrne nu sînt încă 
de clasa înaintașilor lor „Va trebui să 
ne pregătim excelent din punct de ve
dere fiizic, să găsim formula cea mal 
bună în alcătuirea formației șl, pe cît 
se poate, să nu schimbăm echipa, asu
pra căreia ne-am fixat.” Firește, planu
rile lui Winterbotom sînt cît se poate 
de clare și precise. El vrea ca în 
meciurile internaționale premergătoare 
să-și verifice echipa, și în cazul că ea 
corespunde, să nu o schimbe nici în 
turneul final al campionatului mondial, 
La 19 aprilie, Anglia susține primul 
meci oficial al anului, la Glasgow 
cu Scotia, la 2 mai, represent ti va se 
va antrena <ni e-c’ lan r?e ti'-cret, la 71 
mai fotbaliștii brit.uiici vor juca la

Scrisoare din T,rana

Sportul într-o mare uzină albaneză
De la corespondentul nostru VICTOR KRAJA

Nu departe de Elbasan, la poalele 
unor dealuri acoperite cu grădini de 
portocale și mandarine, se întinde mi
cul dar modernul orășel al petroliști
lor, Cerrik. Primăvara, aroma pomilor 
în floare învăluie întreaga vale, iar 
cerul mereu albastru și soarele stră
lucitor dau întregii regiuni o înfăți
șare de paradis.

Ca în toate centrele muncitorești din 
Albania, și aici la Cerrik pulsează 
intens viața sportivă. Sute de tineri și 
tinere, care lucrează la marea rafină
rie, iau parte zi de zi la activitatea de 
cultură fizică. Frumosul parc sportiv, 
cu terenuri de fotbal, volei și baschet 
cu o pistă de atletism, pitit în mijlo
cul unei păduri seculare este vizitat 
zilnic de sute și sute de muncitori. Ei 
își petrec aici cu drag și cu folos o- 
rele libere.

Primăvara acestui an anunță tine
rilor petroliști de la Cerrik o activitate 
sportivă și mai bogată.

Pe lîngă uzina de petrol a acestui 
oraș cu totul nou, creat abia cu cîțiva 
ani In urmă, există In momentul d» 
față 9 colective sportive numărînd 
peste 300 de membri. Pentru coordo
narea activității colectivelor a fost a- 
leasă, în conformitate cu noua orga
nizare, o conducere compusă din 9

Turneul Internațional de juniori U. E. F. A. | 

A Xl-a edi(ie a ridicat din nou problema duratei 
și a sistemului de programare a jocurilor 

—VIITOAREA EDIȚIE iN BULGARIA?—

Faptuk că fina'a Turneului Interna
țional de Juniori U.EJLA. — desfă- 
șurată duminică seara pe Stadionul 
Municipal din Luxemburg în prezența 
a 15.000 spectatori și terminată cu vic
toria de justețe a Italiei asupra An
gliei (I—0), — a fost mai mult un 
meci al luptei și rezistenței fizice de
cît al tehnicii și manevrelor tactice su
bliniază sistemul defectuos de progra
mare a meciurilor. Informațiile primite 
de la delegația noastră arată că au 
resimțit oboseala unui program înghe
suit chiar și echipele care nu s-au ca
lificat în faza finală a Turneului. A- 
ceastă oboseală a fost și mai accen
tuată la cele patru echipe care au 
disputat semifinalele și finalele. Ita
lia a jucat patru meciuri în 6 zile (la 
4. 6, 7 și 9 aprilie), în cadrul grupei 
B, apoi 2 jocuri în trei zile (11 și 13 
aprilie), deci 6 partide în 10 zile; An. 
glia 3 jocuri tn 5 zile (5, 7 și 9 apri
lie), după care a mai jucat două, la
11 și 13 aprilie, deci 5 jocuri în 9 
zile: Franța 3 jocuri în 5 zile (în ca- 
d'ul grupei A) și alte două la 11 și
12 aprilie, deci 5 jocuri în 11 zilrt In 
sfirșit, Romînia a susținut patru me
ciuri în 8 zile (la 2, 4, 5 și 9 aprilie) 
și Încă două în două zile consecutive

aprilie), cu alte cuvinte 6 în- 
U Iruri fn 11 zile. Este clar deci că 
acestor patru echipe programul astfel 
alcătuit le-a pretins eiorturi uneori 
peste puterile juniorilor. In asemenea 
condițiuni nu-i deloc de mirare că la 
capătul acestui epuizant turneu mulți 
tineri fotbaliști s-au văzut... mai ușori 
cu cîteva kilograme...

De altfel, modul de alcătuire a pro
gramului Turneului a constituit obiec
tul discuțiilor multor delegați străini, 
care au ridicat, pe bună dreptate, o- 
biecțiuni de care va trebui să se țină

Belgrad cu Iugoslavia și în sfîrșit, la 
18 mai, Ia Moscova va avea loc „repe
tiția generală”: selecționata Angliei 
întîlnește reprezentativa U.R.S.S. Cu 
adevărat „repetiție generală” pentru 
că trei săptămîni mai tîrziu, cele 
două echipe se întîlnesc din nou în 
cadrul grupei a IV-a.

Ce lot a alcătuit Winterbotom pentru 
turneul final? Iată-1:

Pcrt:ri: Eddi Hopkinson 21 ani 
(Bolton Wanderers), Ray Wood 24 
(Manchester United), Alan Hcdginson 
22 (Scheffield United)

Fundași: Jeff Hall 27 (Birmingham 
City) Don Howe 23 (West Bromwich 
Albion) Harris 23 (Wolverhampton Wan
derers), Jimmy Langley 24 (Fulham).

Mijlocași- Ron Clayton 24 (Blackburne 
Rowers), Len Philips 25 (Portsmouth), 
Bally Wright 34 (Wolverhampton Wan
derers), (căpitanul echipei naționale 
engleze, de 88 ori internațional) Jimmy 
Dickinson 30 (Portsmouth), Ray Bar- 
low 30 (West Bromwich Albion), Reg 
Pearce 24 (Luton Town).

înaintași: Bryan Douglas 23 Blakburne 
Rowers), Stanley Mathewș 44 (Blackpool) 
El joacă de 24 ani în echipa națională. 
John Atyco 24 (Bristol City), Bobby I\Ob- 

membri. Postul de președinte a fost 
încredințat fruntașului în muncă și 
sport, Ferdinand. Shkalla. Toate colec-» 
tivele iau parte acum la competițiile 
cu caracter local în discipline ca fota 
bal, volei, baschet ș.a.

Cu toate că pentru colectivele spors 
five din această mare întreprinderi 
industrială 1957 a constituit primul 
an de existență și de activitate, totuși, 
ele au luat de acum parte la patrii 
campionate provinciale: de fotbal, 
volei, baschet și atletism. In întrece
rea fotbaliștilor petroliștii au ocupat 
locul I, cîștigînd cupa pusă în joc. La 
volei ei s-au clasat pe locul II. Spor, 
tivii uzinei au mai participat la nu
meroase crosuri și excursii, precuni 
și la competițiile organizate în cinstea 
celui de al VI-lea Festival de la Mos-j 
cova și a celei de a 40-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. Pregătirile intense și via activi
tate sportivă a petroliștilor din Cerrik 
sînt o dovadă a faptului că anul 1958 
le va aduce succese și mai răsună
toare la competițiile locale și provină 
ciale. Din rîndul acestor muncitori vor 
apare fără îndoială noi talente aid 
sportului albanez care vor păși pe 
drumul măiestriei, pc drumul eonsaj 
crării.

seamă pe viitor. Dacă scopul acestui 
Turneu este reunirea, cunoașterea și 
împrietenirea celor mai tineri jucători 
de foi.;al din Europa și dacă aspectul 
financiar cade cu totul pe plan se> 
cundar, cum. au și subliniat reprezeri-» 
tanți ai F.I.F.A. și U.E.F.A., alunei 
este limpede că pe viitor Turneul tre
buie să-și desfășoare programul pe un 
interval de timp mai mare. In felul 
acesta va fi atins și obiectivul tehnic 
sportiv. Dacă după acest Turneu s-ar 
încerca o clasificare a echipelor, ar fi 
destul de greu, deși Italia a cîștigat 
pe merit. Italia însă a reușit victoria 
finală mai mult datorită calităților fL 
zice. întregul Turneu n-a dat rezultate 
sub acest raport, al fotbalului de ca
litate. Echipa romînă a făcut jocuri 
ex-cepționale cu Olanda și Anglia, dar, 
obosită, a căzut — cum era și nor
mal — în ultima partidă, aceea cu 
Franța. Ea a fost felicitată pentrul 
comportare și i-au fost recunoscute 
meritele cîștigate de a figura printre 
primele patru echipe ale turneului 1958.

La reuniunea conducătorilor de de-: 
legații, Ia Mondorf, duminică seara, 
Rous din partea F.I.F.A. și Zimmer-s 
mann din partea U.E.F.A., au rugat 
federațiile să propună cît mai curînd 
locul unde să se desfășoare viitoarea 
ediție, ținînd seama că nu succesul fi
nanciar se urmărește, ci succesul ac
țiunii de apropiere a tinerilor sportivi 
din Europa, cum s-a reușit în Luxem
burg. Conducătorul delegației bulgare 
a propus ca ediția 1959 să aibă loc în 
Bulgaria. Cu acest prilej, mai mulți 
conducători, printre care iugoslavi și 
unguri, au susținut ca în viitor Tur-’ 
neul să fie organizat vara, în timpul 
vacanței școlare, pe o durată de cel 
puțin 3 săptămîni. Discuțiile ulterioare 
urmează să ducă la hotărîri definitive.

son 25 (West Bromwich Albion), Derek 
Ke van 22 (West Br. Alb.), To mm Finney, 
36 (Preston), Ronny Alien 30 (West BE. 
Albion), Johne Ilaynes 24 (Fulman), AT-, 
lan O;Court 22 (Liverpool).

Să trecem acum pe continentul lumii 
noi și vorbim despre o echipă pu
țin cunoscută în Europa : Mexico. Mexi
canii au jucat și în ediția trecută a 
campionatului mondial, liăsînd o impre
sie bună în special în meciul cu Franțai 
pe care l-au pierdut la limită (3-2). Se 
pare că mexicanii joacă acum mai bine 
decît în 1954, pentru că atît rezultatele 
înregistrate în ultima vreme cît și talent 
tații jucători apăruți în cei patru ani pleu 
dează în această direcție. Antrenorul 
șef al mexicanilor. Ignacio Telîsz, ă 
declarat că în Suedia, echipa lor va 
face multe surprize și că, speră să se 
califice _ în sferturile de finală, după 
ce va învinge Țara Gisâilor și Suedia.

Cei 500 de suporteri mexicani care at 
dori să însoțească echipa lor își pun 
mari speranțe în cîteva „vedete”... In 
capul listei se situează numele sonon 
al centrului înaintaș Calderon della Bar
ca, urmat de extrema dreaptă Belmontes 
care are un șut năpraznic (în meciul din, 
cadrul preliminariilor el a rupt bara...!) 
precum și excelentul portar Carbajal.

ION OCHSE’-'FELD
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ULAN BATOR 13 (De ta trimisul 
spec'al Agerpres).

in după-Umiaza zilei de 13 aprilie 
la invitația guvernului Republicii 
Populare Mongole a sosit la Ulan 
Bator delegația guvernamentală a 
Republicii Populare Romîne, condusă 
de Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Romîne.

La aerodrom oaspeții au fost întîm- 
pinați de J. Țedenbal, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Mon
gole, D. Damba, prim-secretar al

C.C. al Partidului Popular-Revokițio- 
nar Mongol, J. Sambu, președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole, și de alți conducători 
ai partidului și guvernului, precum și 
de numeroși reprezentanți ai c.ameni- 
ior muncii din Ulan Bator. Au fost 
de asemenea de față reprezentanții 
diplomatici acreditați la Ulan Bator.

Chivu Stoica a trecut în revistă o 
gnrdă de onoare. Apoi Chivu Stoici 
și J. Țedenbal au rostit scurte cu
vântări.

Sportivii sovietici învingători In S. U. A.
U.R.S.S. —S.U.A. 6-2 la hipic libere

NEW YORK 14.
In sala de sport a Universității din 

orașul STILLWATER (Oklahoma) a 
avut loc cea de-a doua întâlnire din
tre echipele reprezentative de lupte libere 
ale U.R.S.S. și S.U.A. înainte de în
ceperea meciurilor, sportivii sovietici 
au fost salutați în limba rusă de un 
reprezentant al Consiliului administra
tiv al Universității, care a arătat că 
luptătorii echipei U.R.S.S. .au nu nu
mai o înaltă tehnică, dar și o com
portare de adevărați sportivi. In cu 
vîntarea sa, reprezentantul organiza
țiilor sportive din S.U.A. și-a expri- 
mat convingerea că după luptători 
vor veni să susțină întâlniri în S.U.A. 
și alți sportivi sovietici. „Nimic nu 
contribuie atât de mult la înțelege
rea între tineri, a spus el, ca între
cerile sportive".

Mulțumind pentru primirea făcută, 
conducătorul echipei sovietice M. Pes- 
liak a arătat că organizațiile spor
tive sovietice sînt gata să colaboreze 
cu cele din S.U.A.

După intonarea imnurilor de stat 
ale U.R.S;S. și S.U.A. a început dis
putarea meciurilor. Luptătorii sovie
tici au învins cu scorul de 6—2: 
întâlnirile din cadrul categoriilor mus
că și grea s-au terminat la egalitate, 
la categoria cocoș a cîștigat repre
zentantul S.U.A., iar la celelalte cinci 
categorii victoria a revenit reprezen
tanților Uniunii Sovietice.

Echipa de lupte libere a U.R.S.S. 
va mai susține încă două întâlniri în 
S.U.A.: la 15 aprilie în orașul Tulsa 
și la 17 aprilie la New York. (Ager
pres).

KISI0TIS, antrenorul echipei Panelinioș: 
w€. €. A. a fost indiscutabil mai bună..?6

• Apărarea rămâne punctul vulnerabil al echipei române • SAKELIS ți CHRISTEAS „văd" pe 
C.C.A. în finala grupei

C.C.A. a învins mult mai greu de
cît se așteptau propriii ei jucători și 
— mărturisim — și noi pe Paneli- 
nios. Dar, chiar și așa, diferența 
mică, de trei puncte (C.C.A. începe 
să se... specializeze în asemenea dife

ției este nevoie să se fortifice apă
rarea. Și cu precădere lupta sub pa
nou, capitol, la care C.C.A. a fost de
ficitară față de adversarii săi.

Un al doilea fapt pe care l-au văzut 
acum majoritatea tehnicienilor noștri

Rruncu, care l-a înlocuit cu destul succes pe Nedef în echipa C.C.A. 
a trecut printre Lekâs și Stetamdis și privește acum spre ținta cursei lui:
COȘUL!

(Foto: I. M1HA1CA)

Concursul special Pronosport nr. 1 organizat i 
cu prilejul turneului final al campionatului 

mondial de fotbal
Meciurile cuprinse în... programul con

cursului special Pronosport nr. 1 (C.NT- 
1) organizat cu prilejul campionatului 
mondial de fotbal sînt deosebit de in
teresante.

Iată cîteva aprecieri asupra partidelor 
cuprinse în programul concursului C-M.l.

I. U.R.S.S.-.Anglia

Cele două echipe se numără prin
tre protagonistele turneului fin-a I. 
Partida este așteptată cu deosebit in
teres, cu atît mai mult cu cit va fi 
prima confruntare dintre aceste două 
formații Un pronostic sigur pentru a- 
cest meci este imposibil de indicat dar 
totuși rezultatele ultimului an precum 
și impresia pe care au lâsat-o asupra 
specialiștilor ne permit să indicăm fa
vorită de Duțin formația U.R.S.S

IT. R.F Germană-Argentina

Este de notorietate publică faptul că 
echipa R.F. Germane n-a confirmat pînă 
acum titlul pe care l-a cucerit în 1054. 
In schimb Argentina a dovedit că este 
una di . cele mai valoroase exponente 
ale fotbalului sudamerican. știind să 
folosească din plin atributele acestei 
școli: combativitate, viteză în acțiuni și 
dorință de a învinge. Echipa de pesta 
ocean are toate șansele de victori©

TTT. — Austria- Brazii a

Se pare că brazilienii nu mai sînt 
>a valoarea care i-a făcut celebri. Cioc 
ni rea dintre cele două sisteme de joc 
total diferite va prilejui nu numai con
cluzii interesante, dar și un spectacol 
demn de a fi văzut. Pronosticul nostru 
pentru acest meci este favorabil e- 
chipei braziliene în ciuda defectelor de 
care a dat dovadă pînă acum și pe 
care face eforturi spre a le înlătura.

IV irlanda de Nord-R. cehoslovacă

Irlanda este o echipă Inedită pe sce
na celtr mai bune echipe din lume șl 
desigur că va face eforturi pentru ca a- 
ceastă primă apariție să fie cît mai stră
lucită. Credem că în această partidă 
victoria va fi de partea echipei Ceho 
slovaciei care are totuși mai multă ru
tină în u e'iurile internaționale și o teh. 
nica superioară completată cu cîteva 
individualități demne de remarcat

joc cu care o echipă oare-i întîlnește 
pentru prima dată nu se poate ușor aco
moda. jucătorii iugoslavi pleacă fa- 
voriți în această partidă.

★
Acestea sînt primele 6 partide ale con

cursului C.M.l. Despre următoarele 6 
vom scrie în numărul nostru viitor, 
dar pînă atunci puteți depune buleti
nele pentru toate cele trei concursuri 
chiar fără pronosticurile noastre. Poate 
s înteți mai... inspirați!

rențe) a consfințit o realitate: supe
rioritatea baschetbMiști'or români, in 

ansamblu, de-a lungul întregului 
med. O spune, franc și fără echivoc, 
chiar antrenorul oaspeților și al na
ționalei Greciei, NISIOI1S; „C.C.A. 
a fost indiscutabil mai bună. Victo
ria ei nu poate fi pusă 1a îndoială.“ 
Dacă totuși scorul a fost așa de 
strîns, „vina" o au totuși reprezen
tanții noștri care n-au apărut in ple
nitudinea forțelor lor. Mai precis, au 
apărut doar ca jumătate de echipă. 
In sensul că au strălucit în atac, dar 
au șchiopătat — și destul de serios — 
în apărare. In taimul întîi, a existat 
o perioadă de 10 minute în care e- 
chipa noastră nu a putut intra în po
sesia balonului fără ca să comită 
fault sau să primească coș. E clar 
că în asemenea condiții Panelinioș 
s-a ținut scai de jucătorii noștri. Ceea 
ce s-a spus de atîtea ori despre 
C.C.A. este valahii mai mult ca ori- 
cînd după meciul de duminică: pen
tru ca pe tabela de marcaj și pe te
ren să apară reala valoare a forma

este acela că, în condițiile noului re
gulament și la exigența arbitrajului 
internațional, este foarte greu să ter
mini un meci doar cu 6—7 jucători. 
Se poate ajunge (și partida de dumf- 
nică n-a fost departe de așa ceva) 
să epuizezi întregul lot de care dis-

pui și ți-1 permite regulamentul: 12 
jucători. Rezervele capătă, față de a- 
ceastă reală constatare, o mare im
portanță. Și obligația antrenorilor de 
a pregăti formule de echipă cu multe 
rezerve devine o lege. La C.C.A. for
mația de bază a ajuns (după cum 
ne-o mărturisea chiar E'olbem să se 
menajeze spre a eviia eliminarea, și 
asta este o altă explicație a defen
sivei proaste practicate de campioana 
noastră. Temerile baschetbaliștilor de 
la C.C.A. trebuie să se micșoreze. 
Așa cum spuneam și în cronica de 
luni, rezervele sînt Ia înălțime. Deci, 
toată încrederea în ele.

Ieri dimineață ne-am întreținut mai 
multă vreme cu jucătorii greci. SA
KELIS, ne-a spus; ..'Verge mai de
parte în Cupă cea mai bună dintre 
noi. Urez succes băieților de la 
C.C.A., bunii noștri prieteni. Cred că 
vor trece de Macabi lei Aviv. pe 
care noul regulament o dezavanta
jează enorm. Acum doi am. într-un 
turneu la Bruxelles. în meciul cu noi 
a ținuf mingea 15 minute. Ceea ce 
cu noile modificări, nu este posibil." 
CHRISTEAS. omul care a marcat 
cele mai multe puncte în acest joc 
(37) crede că „C.C.A. are toate șan
sele să ajungă în finala grupei. Eu 
cred însă că adversar îi va fi în fi- 
nalp nu Akademik Sofia, ci Olimpia 
Ljubljana, oare după părerea mea 
este una dintre cele mai tari echipe 
de pe continent." Desigur, ambele 
declarații ne flatează. Să nu uităm 
însă că C.C.A. trebuie să-și repare 
avariile din meciul cu Panelinioș și 
să se prezinte la nivelul realelor ei 
nosihilităti în partida cu Macabi Tel 
Aviv. EFTIMIE IONESCU

Intr-un final dramatic^
Hi.l.6. îi înirecui meii» cu 91-98 (45-3*

Aseară, în sala Floreașca, M.I.G. a 
întrecut pe Păîielinios cu 91—90.

Prima parte a reprizei 1 a fost 
mult mai echilibrată, în timp ce a 
doua jumătate a acestei reprize a de
curs în nota de'supenoritate a M.I.G. - 
ului- După reluare echipă română în 
formația Novacec. Hațegami, Ortiti- 
sclti, Nosievici, Stroe Sorin, a depă
șit .categoric echipa greacă .liiind un 
avantaj de 21 pct.: 69—48! In acest 
moment, formația română a fost schim
bată complet și echipa care a început

să joace a intrat extrem de grei: in 
ritmul meciului pennițînd oaspeții să 
refacă coș după coș și chiar să ia 
conducerea în min. 39 cu 86—85. Sfîr
șitul dramatic al partidei a dat cîștig 
de cauză echipei noastre care merita 
victoria la un scor mai mare dacă 
nu făcea greșelile din ultime'e zece 
minute. S-au remarcat Novacec. Nosie
vici, Ortiisschi, Hațieganu de la M.I.G. 
și Christeas, Stefanidis. de la Paneli- 
nios. Cei doi jucători greci au marcat 
împreună 77 de puncte.

ERNIE SHELBY — 8.01 m. 
’.A LUNGIME!

Intensificarea întreee- 
în aer 
mod fi- 
creștere 
Astfel, 
marcat 

progres.

ATI FTKM rilor atleticeaiLEiiom liber a adus în
iese și o 

substanțială a performanțelor, 
sfîrșitul săptămînii trecute a 
pentru atleții ameiicani un nou 
La LOS ANGELES. Rink Babka a arun
cat discul la 53,11 m (de data acessta 
în ec-ndițiuni mai regulamentare decît 
fosta pci formantă-record — neomologată 
de altfel — de la Victorville, unde reu
șise 60,60 m.). Performanța aceasta va 
fi omologată ca record universitar (V.R. 
Swu Iness 57.93 m.). Alte performanțe 
de valoare disc: Jack Egan 56,36 m.; 
înălțime: Charles Dumas 2.07 m. LA 
AUSTIN cele mai bune performanțe a- 
parțin lui Oerter (disc) 57,35 m. și 17,47 m. 
(greutate). In cadrul aceleiași reuniuni 
săritorul în lungime Ernie Shelby a 
trecut limita celor 8 metri, reușind 3.01 
m. Shelby devine astfel al f-lea atlet 
din lume care depășește cei 3 metri 
(cea mai bună performanță a sa de pînă 
acum:. 7,96 m.). Alte rezultate: suliță: 
John Fromm: 77.08 m; lungime: Moseley 
7,58 m.; înălțime: Thomton. 2.05 m.; 
Holmgren (Suediay și Stewart. 2.32 m. 
LA SANTA BARBARA cunoscutul de- 
catlonist Rafer Johnson a reușit la disc 
50.71 m. (record personal); prăjină: Rou- 
banis (Grecia) 4,42 m.

BASCHET
In meci retur pen

tru Cupa campionilor 
europeni la baschet e- 
chipa maghiară Hon- 
a învins pe campioana 

Union Babenberg cu 108-43
ved Budapesta
Austriei, ” * _
(54-26) și s-a calificat pentru turneul

R.P. CHINEZA—R.P. UNGARA 6-2!

Tenis de

V. .Franța-ParagUaJ

Echipa Franței a ajuns în turneul final în 
ciuda lipsei de coeziune și de tehnici 
ta.te pe care i-o reproșează presa pari
ziană. Despie formația care o va în
frunta nu știm prea multe pentru că 
nu a evoluat prea des în. arena fotba 
lului internațional. Eforturile pe care 
antrenorul Paul Nicolas le face 'pentru a 
prezenta echipa cocoșului galic la nive
lul celorlalte echipe europene sînt cu 
atît mai lăudabile cu cît ei' are de în
fruntat adversitatea unora dintre mem 
brii federației. Credem că francezii vor 
reuși să facă „zile negre” • paraguaienl-. 
lor și chiar să le „sufle” victoria

VI. ScnțLi-R» P. F. Jugoslavia

Echipa scoțiană are de apărat în acest 
turneu final un prestigiu cucerit cu 
greu în timpul prelimariiior. Iugosla
vii au vechi state de serviciu în meciu
rile internaționale și credem că nu se 
vor intimida cu atît mai mult cu cît... 
nici nu prea au ât ce. înzestrați cu 6 
tehnică superioară,' cu o

csr® i~a făcut celebri și cu un

Cicliștii romîni 
în R. D. Germană

BERLIN (de Ia corespondentul nos
tru, Gerhard Lerch). — Duminică în 
împrejurimile orașului Leipzig s-a des
fășurat un concurs în circuit (163 km) 
la care au participat cicliștii români 
și germani. Pe primul ioc s-a clasat 
germanul Henning cu 4:17.47. Pe locul 

"2 a sosit Gustav Schur cu 4:19,58,

combativitate

care a cîștigat la sprint m lata unui 
pluton format din 15 alergători (toți 
cu același timp). In acest pluton se 
aflau Gabriel Moicearm, Șerban, Du
mitrescu. Vasilescu, 
noni precum și

Dobrescti și Ză- 
germanii Loffli

Hagen etc.
:er,

câștigătoarelor grupei. In primul joc 
Honved învinsese cu 83-55. A doua ca
lificată pentru turneul final al grupei 
H este echipa italiană Simmental Mi
lan. iar cea de a treia va li cunoscută 
în urma disputării meciurilor între e- 
chipele Slovan Orbis Praga si S.B Ge
neva

• In cadrul „Cupei campionilor 
europeni*, ia Praga echipa Slovan 
Orbis a învins formația elvețiană 
Jonction din Geneva cu 84—56.

FRANȚA ȘI-A ALCĂTUIT ECHIPA 
PENTtU PARTIDA CU ELVEȚIA

• In vederea meciu-
FOTRAI iui cu naționala El-IVIDAL veției, care va avea

loc la Paris la 15
api iiie. selecționerii echipei Franței au 
alcătuit următorul „11”: Remitter-Kael- 
hei, Marche-Marcel, Jonquet, Chiarell’ 
Wisaieski, Bliard, Fontaine, C. Oliver 
Vincent. După cum se vede selecționerii 
încearcă în vederea campionatului mon
dial o echipă nouă, în care reintră trei 
foste glorii ale fotbalului francez: porta
rul Remetter, care acum joacă în divizja 
secundă la Bordeaux, fundașul Marche 
de la Racing, fost ani de zile căpitan al 
echipei Franței și Jonquet (stoper). Pian, 
toni, rănit nu va juca.
• Totodată federația franceză a alcă

tuit și lotul pentru campionatele mon
diale Dintre cei selecționați citam pe: 
Remetter, Abbes, Jonquet, Marcel, Boni- 
faci, Doutis, Kopa. Mekloufi. Piantoni, 
Vincent, etc

9 Selecționerii iugoslav! s-au oprit a- 
supra următorilor jucători. în vederea 
alcătuirii echipei care va pleca în Sue
dia Ia campionatele mondiale: Beara, 
Krivocucea, Irovici și Vidinici (portari), 
Siakoyici. Trnkovtici, Belin, Sikici și Ra
dovici’ (fund?$i), Krîstîci, șantek. Boș- 
kov, Popovici, Kaloperovici, Dacevski, 
Lubenovuci, Zebet, Iusufgovici (mijlo
cași). Liboși'hovici, Petakovici. Rajkov, 
Spaici, Kostici, Muici. Miliutinovicî, 
Veseli novici, Sekuiarat, Matuș, Jerkovici 
și Ogneșjiovici (înaintași).

La 20 apriji? va avea Ioc la Bu
dapesta întîlnirea internațională de fot
bal dintre echinele reprezentative
R. P. Ungare și R. P. F. Iu^^slavia. 
In acest meci ambele echipe își • veri
fică formații’e înaintea turneului final 
al carnnionatuliH mondial de fotbal de 
la Stockholm A^trenornl ma^hi-ar Ba- 
roti L-ai os. a declart că în -acest meci 
va ut-lizâ u) mă to? rea formație •- G^o- 
sics, Matrai, Sziffheti, Varhidi. Bon’s 
Kotasz. Sandor, JHidegkuti (Mâchos), 
T’.chy, Monostcri II Fenyvess' -

@ Federaț:?. LT-.îi.tană de fotbal a a 
nunțat că echipa reprezentativă a Bra
ziliei va susține la sfîrșitul lunii mai 
în Europa numai două jocuri din cele 
4 proiectate.

Forul brazilian a anulat întîlnirlle 
care le perfectase la Lisabona și Ma
drid urmînd ca echipa braziliană să 
joace numai în Italia cu Fiorentina ia 
28 mai și cu F. c. Milano la 1 iunie

• In prezența a 110.600 spectatori du
minică s-a disputat la Miadr.d întîl
nirea internațională de fotbal dintre e- 
chipele reprezentative ale Spaniei și 
Portugaliei. Echipa spaniolă a termi
nat învingătoare cu scorul de 1—0. U- 
nicul punct a fost realizat de Di Ste
fano care a transformat o lovitură li
beră cu 5 minute, înainte de fluerul 
final.

• Mîine se dispută următoarele me
ciuri internaționale : Franța-Elve'ția la 
Paris (în nocturnal. Țara Galiior-Irlanda 
de Nord la Cardiff, Elveția B-Saar l»a 
Zurich, Vasas Budapesta-Reaj Madrid 
(returul în „Cupa campioni’cr euro
peni”).

• A fost definitivat calendarul echipei 
poloneze pentru sezonul în curs: Polo- 
nia-Irlanda (Chorzow 1 mai).. Danemarca- 
Polonia (Copenhaga 25 malj, Polonia-. 
Seotia (Varșovia 1 iunie).

Echipa selecționa
tă de sabie a Po
loniei a cîștigat tro
feul „Cupei de Argint"

recent desfășurat la Noyara. In fina
la, scrimerii .polonezi au învins cu 
9—7 echipa Italiei. In proba indivi
duală pe primul loc s-a clasat po
lonezul Zabloski cu 6 v. urmat de 
maghiarul Kavacs și italianul Ferrari. 
Campionul mondial, polonezul Paw
lowski s-a clasat pe locul VI.

In turneul inter- 
TI?MK național de lâ Aix en 

Provence jucătoarea 
maghiară Suzana Kor- 

tndezi s-a calificat în finala probei 
de simplu învingând cu scorul de 
2—0 pe Roza Reyes (Mexic). In fi
nală, jucătoarea maghiară a învins 
pe o altă jucătoare mexicană. Yola 
Ramirez, cu 2—0. Finala de simplu 
băr'”1': a f'st -câștigată de Drobnv.

SCRIMĂ

Pekin s-au ter- 
sîmbăță întîl- 

dintre reprezen-
și/

R. W 
rear w*

La
masă ni"'atmrile 

tativele masculine 
ale R.P. Chineze și 
Surprinzător victoria a re’

feminine 
Ungare, 
nit reprezentativelor R.P. Chirrcz< 
un scor general de 6—2. Câmpia__
european Zoltan Berczik a fost învins 
cu 2—I de VAN HUAN. De asemenea, 
au mai fost învinși jucătorii ma
ghiari Getvay, Foldy, Gizi Lantos, 
Mosoczi și perechea Berczik—Bnboiiyi. 
Cele două victorii ale jucătorilor ma
ghiari au fost obținute de Koczian 
Eva și Bubanyi. Jucătorii maghiari 
își continuă turneul în R.P. Chineză.

CICLISM
• Cicliștii bulgari care 

se pregătesc pentru 
cea de a Xl-a ediție a 
„Cursei Păcii” au par 

probă de selecție de douăticipat la o ____ ___ ________ ___ _____
etape pe ruta Plovdiv-Sofia-Plovdtv (306 
km). Pe primul loc s-a clasat Dimjter 
Kclev cu timpul de 8h 05’35”. Nencio 
Hristov. învingător în prima etapă, s-a 
retras din cursă din cauza unei indispo
ziții.

Din lotul bulgarilor mai fac parte cu- 
noscuții rutieri Boian Koțev.
Ghiorghiev, 
și alții.

Nikola
£• toian 

Filipov. Kiril Iliev

Recent a luat sfîr- 
la Lodz campiona 

P.
e 

șit 
tele de Lox ale R- 
Polone. Titlurile de cam

pioni au revenit în ordinea celor 10 ca
tegorii următorilor pugiliști: Rom'nByn, 
Kowalski. Roszpierski, Pazdior. Sobolew 
ski, Drogosz, Dampc, Walasek, Leich, 
Branicki». Cunoscut ii internaționali Ku. 
kier și Pietrikowski. campionul european, 
la categorii mijlocie, nu au participai la 
această edVîe a campionatelor

BOX

In Palatul Spoiturilor 
din Kiev s-a desfășu
rat întîlnirea amicală 
dp gimnastică dintre e- 

chipele orașului Kiev și Tampere (Fin
landa). S-au disputat numai exerciții 
liber alese, victoria revenind gimnaști- 
lor sovietici: la femei cu o diferență de 
7,4 puncte iar la bărbați cu 3,4 puncte. 
In concursul feminin cel mai bun re
zultat individual a fost realizat de cam
pioana olimpică Larisa Latînina 37.632 
puncte. La Lărb’ati, Boris Sahlin (Kiev) 
s-a clasat pe locul întîi cu 53,65 puncte. 
Finlandezul Suoniemi cu 57.75 punct* 
a ocupat locul al treilea.

GIMNASTICĂ
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