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Rubrica noastră de știri sosite în aceste zile cînd, alături de întreg 
poporul muncitor, masele de sportivi se pregătesc să întîmpine cu cit mai 

multe realizări ziua de 1 Mai, ar putea cuprinde numeroase corespon- 
poș tale din cele mai diferite colțuri ale 
pub licăm decît cîteva din aceste scrisori...

bai, dotat cu cupa 1 Mai, la care par
ticipă 7 echipe. Este în curs de des
fășurare o întrecere de baschet la care 
iau parte 4 echipe din oraș, concurs 
care se bucură de un mare interes în 
rîndurile amatorilor de sport. O gală 
de box, o competiție de volei, o între
cere de handbal rezervată școlilor 
medii, tehnice și profesionale din Bu
zău, sînt alte acțiuni închinate zilei 
de 1 Mai

AT. Stănescu — corespondent

dențe purtând ștampilele oficiilor 
țărw. Spațiul nu ne îngăduie să

Ciclu de filme sportive

Pe Iîngă numeroase alte acțiuni 
închinate zilei de 1 Mai, sportivii din 

au vizionat cu 
filme organi- 
regională de

orașul Baia Mare 
entuziasm ciclul de 
zat de către Comisia _ 
propagandă și agitație UCFS în co
laborare cu întreprinderea regională 
cinematografică La cinematograful 
„Minerul" din localitate au fost pre
zentate, cu acest prilej, filmele: „AL 
X-LEA CAMPIONAT DE BOX”, 
„CENTRUL ÎNAINTAȘ". „CUPA EU 
ROPEI LA GIMNASTICA FEMINI
NA". „CAMPIONATELE INTERNA
ȚIONALE DE TENIS DE MASA”, 
„TREI STARTURI" și ,,CAMPIONA
TELE INTERNAȚIONALE DE AT
LETISM ALE RPR“. Timp de șase 
zile, peste 1.200 de sportivi au vizio
nat aceste filme.

V Săsăranu — corespondent

Numeroase competiții sportive

In întâmpinarea zilei de 1 Mai, Co
mitetul orășenesc de organizare a 
UCFS din Buzău a inițiat o serie de 
interesante competiții sportive. Actfel, 
se va disputa un turneu fulger la fot-

Pregătiri pentru crosul „1 Mai'

La Petroșani, 1 Mai este întâmpinat 
cu multe realizări sportive în fiecare 
an. De data aceasta, sportivii din Pe
troșani vor să adauge succeselor ob
ținute în producție sati în acțiunea de 
amenajare de baze sportive, 
frumoase realizări în buna 
rare a crosului de masă „Să 
năm 1 Mai“. Cu mult timp 
colectivele sportive au și început pre
gătirile: Astfel, la colectivul sportiv 
URUM s-au organizat antrenamente, 
se duce o intensă muncă de populari
zare a competiției, de înscriere a par 
ticipari jilor.

A. Rovența — corespondent

cit mai 
desfășu- 
întîmpi- 
înainte.

/ --------------------------------------

gimnaștii noștri se vor revanșa 
asupra celor iugoslavi?

Meciul R.P.R. — R.P.F.I. este pro gramat sîmbătă și duminică în sala 
Floreasca e Frederic Orendi, restabilit, poate să-și apere primul loc 

-la individual compus e Primul meci feminin pe echipe R.P.R. _
OBK-F-k e Gimnastele noastre evol uează cu exercițiile pregătite pen- 
^Pkcampionatele mondiale.

A sosit și ziua reeditării meciului 
de gimnastică R. P. Romînă — 
F. ’ 
și Kariovac la sfîrșitul anului ’tre
cut și cîștigat de gimnaștii iugoslavi.

— Oare ne vom revanșa?
Vom reuși să echilibrăm raportul 

de forțe în gimnastica masculină în
tre noi și gimnaștii iugoslavi?

Aceste cîteva întrebări, care domi
nau atmosfera concursului de selec
ție desfășurat marți după-amiază în

primit pe loc 
Răspunsurile au 
sîmbătă — 19 
— 20 aprilie, 

două țări se 
doua oară, de 
Floreasca.

multe elemente ne îndri- 
privim apropiata întîlnire 

Concursul de selecție 
jkprezentat o sumedenie de gim- 
■ în mare progres tehnic, ne-a 
"blit- că ia exercițiile impuse la 

cal cu minere (probă care ne-a cos
tat în principal înfrîngerea din Iu
goslavia) avem prin primii șase cla
sați la selecție o îmbunătățire de 
peste 10 puncte față de rezultatul 
înregistrat de primii noștri șase la 
Zagreb. Concursul ne-a arătat de 
asemenea ut" Frederic Orendi restabi
lit tfupă accidentul suferit în antre
nament (accident care nu i-a per
mis un rezultat pe măsura posibili
tăților lui în meciul de la Moscova 
dintre’ Dinamo București și Dinamo 
U.R.S.S.), un Ștefan Hărgălaș 

ascensiune de formă 
Krerc ițiți impecabil la sol,

R. P.
Iugoslavia. desfășurat la Zagreb

sala Dinamo, n-au 
răspunsul cuvenit, 
fost aminate pentru 
aprilie și duminică 
cînd gimnaștii celor 
vor întîlni pentru a 
data aceasta în sala

Totuși, 
tuiesc să 
cu optimism, 
ti

grea. Sperăm însă că vom obține vic
toria finală. Pe echipe, față de omo
genitatea lotului nostru și țață de re- 
mtmele gimnastelor noastre, socotim 
că victoria nu ne poate scăpa. Totuși, 
probabil ea va fi obținută m,ai greu 
decît ne așteptăm, deoarece debutam 
în concursuri internaționale cu o nouă 
suită de elemente foarte grele, de o 
dificultate superioară cerințelor inter
naționale, ceea ce. este destul de ris
cant Obiectivul final al pregătirii noa
stre — prezentarea în maximum de 
formă la campionatele mondiale — 
ne obligă însă să nu renunțăm de 
dragul unui rezultat răsunător la com
poziția exercițiilor actuale.

RENATO ILIESCU

în 
tuicu

... un Ion 
GPamfir veritabilă revelație, egal Iui 

Frederic Orendi la inele și, în fine, 
un lot de. opt concurenți capabil de 

< rezultate superioare față de cele din 
Iugosl'avia. De altfel, din vechiul lot 
care a participat la prima întîlnire 
R.P.R.—R.P.F.I., numai Fr. Orendi, 
Hărgălaș, Harko și Covaci vor îmbră
ca și de această dată tricoul național. 
Ceilalți patru (Gheorghiu și Kerekeș 
sînt accidentați și nu pot concura, iar 
H. Orendi și Stanciu au căzut la 
selecție) sînt înlocuiți prin Iosif Focht, 
Ton Zamfir, Ludovic Lakatoș și Ale
xandru Csapo.

Lotul iugoslav urmează să sosească 
astăzi dimineață în București.

PRIMUL MECI FEMININ 
ROMI N IA — IUGOSLAVIA

(faSpre deosebire de confruntarea 
l? Zagreb și tvarlovac, meciul din sala 
floreasca programează și o întâlnire 
între gimnastele celor două țări. Prima 
ite acest gen. Gimnastele noastre s-au 

jtiai întâlnit cu cîteva concurente iu
goslave la Budapesta și Helsinki în 
1956. Am reținut de atunci valoa
rea gimnastelor Tereza Kocsis și 
Vera Mărie. Cu aceste două concu
rente, lupta pentru primele locuri în 
clasamentul individual Va ii foarte.

Organ al Uniunii de cultură fizică și sport din R. P. Romînă
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Din nou la startul Spartachiadei de vară!

ANUL XIII Nr. 3188

CICLISM
• A fost confirmată participa

rea cicliștilor iugoslavi la 
„Circuitul regiunii Stalin"

La U.C.F.S. a sosit o telegramă de la 
Belgrad prin care federația de speciali
tate — ca răspuns la invitația făcută — 
confirmă participarea unei echipe iugo
slave >a a Vri-a ediție a „Circuitului re
giunii Stalin”.

A început o nouă ediție a Spartachiadei de vară a tineretului!
In Capitală, ca și în alte orașe, evenimentul s-a bucurat de un cadru 

deosebit. Astfel, luni după-amiază, sportivii raionului „1 Mai* au parti
cipat la deschiderea festivă a întrece rilor care au avut loc pe stadionul 
Dinamo, iar marți după-amiază s-a desfășurat deschiderea festivă a Spar- 
tachiadei în raionul „23 August". De asemenea, la Craiova, potrivit relată
rilor corespondentului nostru R. Sulț, au avut loc demonstrații și întreceri 
amicale la volei, popice, tir, trintă și atletism.

programate inaugurări festive în ra- 
Tineretului), „N. Băîcescu" (Stadionul 
(Stadionul P.T.T.), „Gh. Gheorghiu- 
Roșie" (Parcul Copilului).
ciclistă disputată pe terenul F.R.B. cu

Pentru duminică 20 aprilie sînt 
ioanele: „I. V. Stalin" (Stadionul 
Constructorul), „Tudor Vladimirescu" 
Dej" (Stadionul O.A.M.), „Gri vița

In clișeu: un aspect din cursa
prilejul deschiderii festive a Spartachi adei în raionul „23 August",

BASCHET
• M.I.G. va întreprinde un tur- 

neu în Franța

Peste cîteva zile va pleca intr-un 
turneu în Franța echipa bucureșteană 
masculină de baschet M.I.G. Baschet- 
baliștii romîni vor participa în orașul 
AlfortvMle la o competiție alături de 
echipele Rouen, Spartak Sofia, Sabie 
de Chaterou ș. a. Apoi echipa M.I.G. 
va susține între 31 aprilie și 3 mai 
mai multe întîlniri în orașele Le Havre 
și Boulogne sur Mer. (Agerpres).

In „Cupa Campionilor Europeni11 la baschet

Lupta pentru desemnarea semifinalistelor 
în plină desfășurare

• In grupa I, CASA OFIȚERILOR RIGA pare scutită de emoții • Un turneu foarte interesant la Milano 
pentru desemnarea învingătoarei grupei a ll-a • OLIMPIA LJUBLJANA se anunță un adversar redutabil 
pentru AKADEMIK SOFIA, ca și M ACARI TEL AVIV pentru C.C.A. • VI LLEURBANNE LYON eliminată de 

campioana Belgiei!

tabloul publicat în ziarul nostru din
5 apirilie, vom face mai jos o scurtă 
recapitulare a situației, comunicînd 
și rezultatele înregistrate ulterior

pentru AKADEMIK SOFIA, ca fi

„Cupa Campionilor Europeni" îna
intează vertiginos spre... finalele gru
pelor. Pentru cei care nu au păs
trat (spre a și-l completa pe parcurs)

GRUPA l. Legia Varșovia a 
obținut neașteptat de greu calificarea 
în finala grupei, întreoînd cu 71—67, 
pe Panterrit Helsinki (în tur, la HeP 
sinki 64—62 pentru Panterrit). Deci 
numai două puncte asigurat

înscrierea de noi membri în U. C. F. S
și încasarea cotizațiilor

In fond, înscrierea de membri în 
U.G.F.S. și strîngerea taxelor de în
scriere și a cotizațiilor ar fi trebuit 

'să constituie o singură problemă 
dacă noi, cei din colectivele spor
tive, am fi avut de la bun început 
carnetele provizorii de membru și 
timbrele necesare. Cum însă am pri
mit foarte tîrziu aceste materiale — 
timbrele, de exemplu, abia cu vreo 
săptămînă în urmă-— fără vrerea 
noastră cele două aspecte ale ace
leiași probleme s-au., separat și preo
cuparea noastră centrală, în momen
tul de față, este să le punem cît mai 
curînd în concordanță.

Acest lucru nu esie însă prea ușor
într-un colectiv ca 
Progresul Bucu
rești, care func
ționează pe lingă 
șapte ma.ri institu
ții cu peste 
de ’ ’
care 
tul alegerii 
sihuiui 
U.G.F.S.

la colectivul
tivi experimentați, creîndu-le și un 
mic. activ cu ajutorul căruia să-și 
poată duce la îndeplinire sarcinile. Și 
oamenii au dat satisfacție. Organiza 
tori sportivi ca Gh. Niculescu (Min. 
Finanțe), I. lordache și FI. Florescu 
(Banca de Investiții) și alții ne-.au 
fost de un real folos în atragerea de 
noi membri în U.G.F.S. La Banca de 
Stat, organizatorul sportiv Dinu Ro
meo realizase înainte de reorganiza
re 100 de membri cotizanți mai mult 
decît... numărul salariâților, atrăgînd 
și membrii de familie în colectivul 
sportiv. Pentru anul acești, ne-a pro
mis aceeași performanță. O altă fili

axtulMutiâ5500 
salariați și 
în momen-

con-
avea 2800 
De aceea, 

tul în Care toți cei 
actuali vor avea < 
cru care trebuie să se întîmple, după 
prevederile noastre, cel tîrziu pînă la 
sfîrșitul primului semestru, după care 
vom porni acțiunea pentru ca 75 la 
sută din numărul total al salariați- 
lor să devină membri în U.C.F.S.) 
am dori să expunem cîteva dintre 
metodele folosite în această problemă.

In primul rînd, consiliul colectivu
lui nostru s-a gîndit că fără o orga
nizare corespunzătoare nici o acțiune 
nu are sorți de izbîndă. Și atunci, 
am căutat să purn'm în fruntea tre
burilor sportive ale fiecăreia dintre 
instituțiile noastre organizatori spor-

de membri în 
p<nă în momen- 

lei 2800 de tr.ețjjdiri 
cotizația la zi pu-

eră organizatorică o constituie sec
țiile pe ramură de sport. Avem 14 
secții cu circa 600 de sportivi legiti
mați care s-au înscris în U.C.F.S. 
și sînt pe cale de a se pune cu co
tizația la zi, prin responsabilii de 
secție sprijiniți de antrenori. De alt
fel, am stabilit că nici un sportiv nu 
va participa la alegerea biroului de 
secție fără a fi cu cotizația la zi.

Se vorbește adesea despre sprijinul 
organizațiilor de partid, U.T.M. și al 
comitetelor sindicale în acțiuni spor
tive, dar și mai adesea activiștii spor
tivi ezită să ceară acest sprijin. Noi 
n-am șovăit, și rezultatul a fost ob
ținerea unui ajutor prețios, efectiv, 
atît în atragerea de membri în 
U.C.F.S., cît și punerea la zi *

Progresul București 
cotizațiilor. Și nu gutem decît să 
mulțumim unor tovarăși ca Negoiță, 
secretar al organizației de partid a 
Băncii de Stat, Culiță, secretar at 
Comitetului de partid al Ministerului 
de Finanțe, Schwartz, secretar al or 
ganizației de partid a Băncii de In
vestiții, I. Stroe, președintele comi
tetului de întreprindere al Băncii de 
Investiții, Gh. Niculescu, din comite
tul U.T.M. al Ministerului de Finanțe 
și alții, pentru înțelegerea dovedită' 
și ajutorul acordat în rezolvarea tre
burilor sportive în general și a pro
blemei în discuție in special.

In sfîrșit, trecînd peste aspectele 
muncii de propa
gandă și agitație, 
dusă prin inter
mediul afișelor, ar
ticolelor la gazeta 
de perete și al 
muncii de lămu
rire de la om 
la om — și în 

care s-ar fi putut realiza mai mult 
— vreau să închei vorbind despre o 
acțiune care ne va ajuta în mod se
rios la rezolvarea acestei probleme. 
Este vorba de campionatele de casă, 
devenite tradiționale în colectivul Pro
gresul București, care atrag anual 
cam 800 de participanți. Anul acesta 
ele se vor desfășura la 8 discipline 
sportive și, dat fiind interesul pe care 
ele îl suscită în rîndul maselor de 
sportivi și suporteri, am stabilit să 
participe doar membrii U.C.F.S. cu 
cotizația la zi. întrecerile au și înce
put, prin turul campionatelor de șah 
și tenis de masă și au adeverit pre
vederile noastre.

GH. TINICA 
din consiliul colectivului sportiv 

Progțggul Bi£i(£2fcU

FODOR s-a comportat excelent iii 
partidele de pină acum in C.C.E. Să 
sperăm că nu se va opri aici...
campioanei Poloniei prezența în fi
nala grupei unde va întîlni pe cam
pioana U.R.S.S., Casa Ofițerilor din 
Riga. în grupa I întâlnim una din
tre cele mai avansate situații.

GRUPA A II-A. Una dintre cele 
mai echilibrate întreceri. La sfîrșitul 
lunii, la Milano, campioanele Un
gariei (Honved), a Italiei (Sitnmen-i 
thal) și, după toate probabilitățile, 
a Cehoslovaciei (Slovan Orbis Praga) 
se întîlnesc într-un turneu de trei 
pentru desemnarea cîștigătoarei gru
pei. Slovan Orbis Praga a și luat ai 
serioasă opțiune pentru participarea

EFTIMIE IONESCU

[Continuare in pag. a 2-af



la munte ninge 
și se tin concursuri...

Paralel cu activitatea competițională 
:n schiorilor fruntași, care se desfă
șoară cil regularitate și în această lu
nă prin concursurile organizate săp- 
țtămînal în Bucegi, centrele de schi 
'pentru copii, comisiile locale și colec
tivele sportive se îngrijesc de organi
zarea întrecerilor pentru cei care 
peste cîțiva ani vor deveni fruntașii 
schiului romînesc. In ultima vreme au 
fost inițiate numeroase concursuri 
jjentru copii, cele mai multe bine or
ganizate și soldate cu frumoase re
zultate. Așa a fost concursul d_e copii 
organizat de centrul de schi Dinamo 
Orașul Stalin, la care au participat ti
neri schiori din Predeal, Sinaia și. 
bineînțeles, Orașul Stalin. Numărul 
mare al concurenților — 82 — a re
flectat grija centrelor respective pentru 
creșterea și încurajarea copiilor și a 
însemnat totod: tă un spectacol plă
cut. Concursul organizat de Dinamo 
Orașul Stalin s-a desfășurat în Postă
var, pe Kantzer și a cuprins probe de 
slalom uriaș, fond șl sărituri, pe ca
tegorii de vîrstă. Cei mai buni, clasa# 
pe primele locuri au fost: SLALOM U- 
RIAȘ BĂIEȚI: 7—9 ani: D. Rotaru 
(Predeal); 10—12 ani: V. Alexan- 
drescu (Predeal); 13—15 ani: Puiu 
Mihai (Sinaia); 16—18 ani: Lică Șu- 
teu (Dinamo); SLALOM URIAȘ 
FETE; 13—15 ani: Astrid Sttirtzer 
(Dinamo); 16—18 ani: Maria Cristo- 
loveanu: (Dinamo): FOND 3 KM BĂ
IEȚI: 15—17 ani: T. Cojocneanu (Di- 
friamo): SĂRITURI 15—17 ANI:
N. Bobiț (Dinamo).

In clasamentul alcătuit prin adițio
narea punctelor pe centre, locul întîi 
a fost ocupat de Dinamo Orașul Sta
lin cu 88 pt., urmat de Progresul Si
naia cu 132 pt. și Predeal cu 139 pt

★
La concursul dotat cu Cupa Car- 

pați, organizat sîmbătă și duminică de 
colectivul Carpați Sinaia, participă și 
componenții lotului național, înapoiați 
marți din Bulgaria. întrecerea cuprin
de o probă de slalom uriaș sau slalom 
special (sîmbătă) și o coborîre (dumi
nică) pentru care se acordă și Cupa 
Federației la probe alpine. Precizăm 
că în ultimele zile în Bucegi a nins in
tens.

Cupa Campionilor Europeni11 la baschetJJ

(Urmare din pag. 1)

In turneul final al grupei prin vic
toria obținută la Praga în fața cam
pioanei Elveției, Junction Geneva, la 
un scor categoric: 84—56 care o 
scutește de prea multe emoții pentru 
meciul-retur de la Geneva.

GRUPA A III-A. Aici s-a ivit o 
pretendentă nescontată la titlul se
riei: Olimpia Ljubljana care a în
vins pe campioana Turciei Moda 
Spor, pe terenul _ acesteia (74—67). 
Arbitrul Ferencz, care a condus acest 
meci, ne-a spus că echipa iugoslavă 
are o medie de înălțime impresionantă 
(peste 1,90 m.), că dispune de doi 
pivoți de peste 2 m. (unul de 2.04 
m.) și că joacă într-un ritm extrem 
de rapid. Semnificativ un fapt: în 
tot cursul primului taim al partidei 
de ta Istanbul, echipa din Ljubljana 
n-a executat nici un dribling! In ase
menea condiții, Akademik Sofia care 
va întîlni pe Olimpia la Ljubljana 
la sfîrșitul lunii are un adversar 
foarte greu. Menționăm că și echipa 
bulgară dispune de o primă forma
ție excepțională, compusă numai din 
oameni ai naționalei: Radev, frații 
Panov, Cînev și Semov.

In partea de jos a grupei, cam
pioana noastră C.CA. trebuie să

PRIMUL CONCURS DE TIR GU 
ARCUL DESFĂȘURAT IN ȚARA 

NOASTRĂ
4

La Tg. Mureș a avut loc în sala 
I.M.F. un interesant concurs Ue tir cu 
arcul. Cei 12 coneurenți (toți de la co
lectivul Știința I.M.F.) și-au disputat 
Sntîietateg. în cadrul a 3 probe : două 
manșe de la 30 m. și cîte o manșă de 
Sa 25 m. și 20 m. Iată rezultatele teh
nice : 30 m. (două manșe) • 1. Jena
Vass 402 p. (205—107), 2. L. Nemeș 311 p. 
(123—188), 3. M. Kerekes 201 p. (145— 
146) ; 25 m. (o manșă) : 1. Jen6 vass
226 p., 2. L. Nemeș 206 p., 3. dr. I. Bige
194 p. ; 20 m. (o manșă) : 1. dr. I. Bige
248 p„ 2. jena Vass 240 p., 3. L. Ne
meș 227 puncte.

Clasament general : i. Jen6 Vass 368 
puncte, 2. L. Nemeș 744 p., 3. M. Ke
rekes 894 p„ 4. A. Szurkos 662 p., 5. 
dr. I. Bige 596 p., 6. M. Benke 597 p., 

”1. S. Bedo 531 p., 8. D. Farkas 524 p., 
». G. Kaszoni 495 p., 10. J. Koszta 477 
P-, 11. A. Bcrdl 423 p., 12. Z. Bige 366 
puncte.

A-cssta a fust pr mul concurs oficial 
de tir cu arcul desfășurat în țara noas-

ICo'eeîivul sportiv P.T.T. a pășitintr-onouăediție 
a Spartachiadei de vară

începui de seaoi I® iir

„Cupa Dinamo",
LTn meci de handbal/ două întîîniri 

de volei (masculin și- feminin), cîteva 
probe atletice și o riîrză întrecere de 
popice au marcat rnattgitrarea celei de 
a IlI-a ediții a Spartachiadei de vară 
la colectivul sportiv bucureștean 
P.T.T. N-a fost o „deschidere festivă" 
în deplina accepțiune a cuvântului, ci 
o dovadă a faptului că noul consiliu 
al acestui colectiv cu veche tradiție 
este pus pe treabă, fiind dornic să 
risipească impresia puțin plăcută lă
sată iarna aceasta, cînd n-a izbutit să 
mobilizeze la startul Spartachiadei 
decît 423 de participant, iar dintre a- 
ceștia nici unul n-a ajuns jjînă în faza 
orășenească. Este adevărat însă că 
pe atunci colectivul P.T.T., din care 
se desprinseseră cele două cercuri de
venite colective sportive, Poșta și Am
bulanța Gara de Nord, trecea printr-o 
perioadă de frămîntări organizatorice. 
Acum apele s au liniștit și — după 
cum ne spunea președintele colectivu
lui, maestrul sportului Dumitru. Chiose
- „petetiștii" sînt deciși să reunească 

mi mai puțin de 1.000 de cancurenți 
la startul Spartachiadei de vară.

Există create premizele pentru res
pectarea acestui angajament? Răspun
sul n-ar putea fi decît pozitiv. Intr-a
devăr, de data aceasta consiliul co
lectivului și comitetul U.T.M. lucrează 
în strînsă legătură. Prelucrarea pla
nului de acțiune s-a făcut într-o șe- 
d'uță care reunea responsabilii spor
tivi din cadrul organizațiilor de bază 
U.T.M., organizatorii sportivi de gru-

Nici un 
în finalele

IAsigurînd finalelor aproape două 
treimi din numărul total al con
curenților, cele două probe rezer

vate tinerilor atleți: 3.000 m juniopi 
și 1.000 m. junioare, au adus un a- 
port substanțial Ia atmosfera de 
„mare concurs" de care s-a bucurat 
cu adevărat crosul de la Sibiu. Multe 
secții de atletism, în primul rînd cele 
care au dat echipele campioane: Di
namo Orașul Stalin (antrenor La- 

treacă de Macabi Tel Aviv spre a 
întîlni apoi — în finala grupei — pe 
învingătoarea disputei Olirnpia-Aka- 
demik. Campioana Israelului va juca 
la 23 aprilie la București prima par
tidă cu echipa noastră. In privința 
datei partâdei-retur, probabil că a- 
ceasta va fi pînă la urmă 4 mai în
trucât la 3 mai, data propusă de
O.G.A., stadionul din Tel Aviv — 
unde va avea loc meciul — este 
reținut pentru un joc de fotbal,

GRUPA A IV-A. Aici s-a petrecut 
o eliminare surprinzătoare. Villleur- 
banne Lyon a fost pur și simplu 
martelată în prima partidă cu 
Royal IV Bruxelles disputată în ca
pitala Belgiei: 80—51. Cu toate c- 
forturile depuse în meciul de la Lyon, 
unde a cîștigat cu 93—76, campioana 
Franței n-a putut evita eliminarea. 
Astfel că în finala grupei se vor în
tîlni Royal IV Bruxelles și campioana 
Spaniei, Real Madrid care a eliminat 
pe campioana Portugaliei.

Iată care vor fi, după părerea 
noastră, semifinalele „Cupei Cam
pionilor Europeni":

Casa Ofițerilor Riga (grupa I) — 
Slovan Praga sau Simenthal Milano 
(grupa II).

C.C.A. sau Akademik Sofia (grupa
III) — Royal IV Bruxelles (grupa
IV) .

tiră. întrecerile s-au desfășurat con
form regulamentului internațional așa 
că rezultatul obținut de sportivul JENO 
VASS (402 puncte la proba de la 30 m.) 
Urmează să fie omolo-gat de federație 
ca record stabilit.

FINALELE CAMPIONATULUI RE
PUBLICAN INDIVIDUAL PENTRU 

JUNIORI LA LUPTE CLASICE
Tncepînd de mîine și pînă duminică, 

la Sibiu peste 140 coneurenți calificați 
pentru faza finală îșl vor disputa cin
stea de a cuceri cele 8 titluri de cam
pioni. Dintre cei mai buni vor fi se
lecționați apoi tinerii care vor rom. 
ple-ta loturile republicane în vederea 
întrecerilor internaționale.

fa
de 

cel 
iar

pă, responsabilii eultnraî-sportivi din 
secțiile sindicale, antrenorii și condu
cătorii secțiilor pe ramură de sport. 
S-au stabilit cu acest prilej și premiile 
care vor fi atribuite celbr mai buni 
coneurenți și care vor consta din echi
pament sportiv. De asemenea, un 
nion va fi decernat organizației 
bază U.T.M., care va mobiliza 
mai mare număr de participarrți, 
un alt fanion va reveni celui mai bun 
dintre cele 14 servicii ale întreprinde
rii. Dintre cele 10 sporturi prevăzute 
de regulament, „petetiștii" vor parti
cipa la 9. Doar oină va rămîne fără 
întreceri. Poate însă că pînă la urmă, 
după cum ne spunea președintele co
lectivului, tinerii de aci se vor hotărî 
să pășească și la alcătuirea unei for
mații de oină, care să-i reprezinte în 
faza de raion...

Antrenamentele au început la mai 
multe discipline sportive, iar la po
pice se dispută chiar un campionat 
inter-servicii, care constituie un exce
lent preludiu la întrecerile Spartachia
dei. Cît despre bazele sportive, pete
tiștii n-au de ce să se plîngă. Intr-ade
văr, ei au ‘ “
șos. Mihai 
de fotbal, 
volei și o 
piste, iar 
va fi dat 
prinderii, situat pe malul lacului Bă- 
neasa, deci o foarte bună bază pentru 
organizarea concursurilor de natație 1 

la dispoziție stadionul din 
Bravtt, tinde există teren 

pistă de atletism, teren de 
arenă de popice cu două 

peste foarte puțină vreme 
în folosință ștrandul între-

concurent 
crosului de I; ■ a*

Sibiu, 100 
Ne-am fi 

trimiși de 
Or, Mol- 
— ca de

dislau Deak) și Metalul I.M.S. Ro
man (antrenor Constantinescu-Nehoi), 
dar și C.T.F.T., Dinamo, Progresul din 
București, Prahova Ploești, Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii, C.F.R. Cluj, do
vedesc o lăudabilă și constantă grijă 
pentru tinerii atleți, reafirmată cu a- 
cest prilej. Totuși nu putem fi pe de
plin mulțumiți. Nu trebuie uitat că din 
cei 160 de juniori veniți la ’ 
au fost invitați de F.R.A. 
așteptat cia numărul celor 
colective să fie mai mare, 
dova n-a lost reprezentată 
atitea alte ori — decît de echipele din 
Roman și de o echipă din Bicaz. Ti
mișoara a absentat. O veritabilă curio, 
zitate o constituie însă faptul că la 
întrecerile de la Sibiu, orașul-gazdă 
n-a avut nici o echipă. Ce dovadă mai 
bună a „amorțelii" în care se zbate 
atletismul sibian...

E frumos primăvara la Sibiu, par
cul Sub Arini oferă trasee minunate 
pentru cros. Totuși socotim că e 

nefiresc ca un oraș al cărui aport la 
progresul atletismului nostru a deve
nit în ultima vreme ca și inexistent, 
să fie „gr'atificat" an de an cu cin
stea de a organiza competiții cu carac
ter republican. A te ocupa de atle
tism doar odată pe an — ori cît de 
bine ai face-o atunci — este totuși 
prea puțin. Romanul, bunăoară, n-ar 
merita mai degrabă să i se încredin
țeze organizarea viitoarei ediții ?

2 Regulamentul campionatelor a
deficitar în multe privințe, 
vederile sale au lost mult 

restrictive, limitînd astfel în mod 
ficial participarea la unele probe, 
totul nerealistă a fost cerința ca Ia 
4.000 m. seniori să nu poată participa 
decît atleții 'ale căror performanțe sînt 
pe lista celor mai bune 50 de rezul
tate pe 1957 la probe între 400 și

CURSA DE MARS „CIRCUITUL
P.T.T."

de colectivul 
zilei de 1 Mai, 
cu plecarea și

In calendarul competițiilor de marș, cu 
caracter intern, un loc de frunte îl o- 
cupă tradiționala cursă „Circuitul 
P.T.T.” care își aniversează în acest an 
cea de a XlH-a ediție.

Cursa este organizată 
sportiv P.T.T; în cinstea 
și va avea loc duminică, 
sosirea din fața „Telefoanelor” (Calea 
Victoriei 37). Vor avea Ioc întreceri pen
tru începători și junipri (5 km.) și se
niori (20 km..). Se vor întocmi clasa
mente individuale și pe echipe (din cîte 
patru mărșăluitori).

PARTIDELE DIN CUPA R.P.R. 
LA RUGBI AU FOST AMINATE

Din cauza timpului nefavorabil, jocu
rile care urmau să se dispute în Ca
pitală în cadrul Cupei R.P.R. la rugbi 
»u fost amln&te.

La Galați: Știința-F.B. 27-3 (ll-£).

prima confruntare oficială a anului
Mîine dimineață la poligonul Tu

nari va avea loc inaugurarea oficială 
a sezonului competițional de tir: tei 
mai buni trăgători din țara noastră 
se vor alinia la startul concursului 
republican dotat cu „Cupa Dinamo". 
Este prima mare întrecere de tir de 
Ia noi în care trăgătorii de armă 
liberă calibru redus vor folosi noile 
ținte (reduse) pe care vor concura 
și la campionatele’ mondiale de tir 
de la Moscova. Firește, emoția pri
melor rezultate, care vor da specia
liștilor noștri și celor din străinătate 
prilejul să constate stadiul de aco
modare și antrenament cu noile con
diții, vor fi poate influențate de lipsa 
de experiență. Dar, oricum, ele tre
buie să se 
lor realizate 
trol.

începutul

situeze la nivelul cifre- 
în concursurile de con-

începutul acestui sezon competițio- 
nal marchează de fapt începutul unei 
intense pregătiri competiționale în ve
derea participării la campionatele 
mondiale de la Moscova, card vor 
avea loc în luna august. De felul 
cum se vor prezenta trăgătorii de
pinde selecționarea lor în Schfpele 
participante la campionatele mondia
le, iar de nivelul performanțelor lor 
depinde comportarea la această mare 
întrecere. Este bine ca acum, la în
ceput de sezon, trăgătorii să aibă 
în vedere aceste importante lucruri 
și să depună toate străduințele pen
tru creșterea nivelului performanțe
lor.

Programul întrecerilor * este urmă-

1.500 ni. inclusiv. Am cercetat aceste 
liste și, ținînd cont de actuala repar
tizare a atleților în secțiile de atle
tism, am ajuns la surprinzătd'area con
cluzie că în cel mai bun caz la star
tul probei de 4.000 m. se puteau pre
zenta doar 5 echipe. La Sibiu au con- 
anrat 3 echipe. Altele, care ar fi 
putut lua startul, avînd efectivul' com
plet, ău fost oprite să concureze pen
tru că nu respectau această bizară li
teră de regulament Și citi bani s-au 
irosit în acest Iei 1

31 Totuși, proba de 4.000 m. s-a do 
vedit’ necesară. Ea trebuie să de
vină însă cu adevărat o probă 

pentru semi-fondiști, și de aceea re
gulamentul, abundent în ce privește 
prescripțiunile de genul celei arătate, 
ar fi trebuit să cuprindă una cu mult 
mai necesară: interdicția de a con
cura la 4,000 
figurează pe listele celor mai buni 
performeri la 5.000 și 10.000 m. In 
schimb, total 
introducerea probei de 1.000 m. se
nioare, pe lingă cea de 2.500 ni. In 'acest 
fel participarea la probele senioarelor 
a fost foarte slabă: 7 concurente și 
1 echipă Ia 1.000 m., 13 concurente 
și 2 echipe la 2.500 m. Se p'are chiar 
că lacent exces de originalitate în a- 
ceastă privință. In Ungaria, Cehoslo
vacia, R.D.G., campionatele de cros 
din acest an au cuprins două probe 
pentru seniori (ca și Ia noi), dar nu- 
nfai una singură (1.500 m.) la se
nioare. Așa ar trebui să se întîmple și 
la noi 1

interdicția de a con- 
m„ pentru atleții care 

neinspirată s-a arătat

VICKI EAOARAN, COMUNA
RARI. — 1) Dacă un jucător primește 
balonul în propria sa jumătate de te
ren, el nu va fi fluierat ofsaid, indi
ferent de locul unde se găsesc în acel 
moment apărătorii adverși. — 2) Ofsai
dul așa zis „pasiv” nu se penalizează. 
De pildă, dacă un înaintaș se află? în 
partea dreaptă a terenului, după ulti
mul apărător, (deci în poziție de ofsaid) 
dar acțiunea se desfășoară pe aripa 
Stîngă și mingea nu pornește cîtuși de 
puțin în direcția unde se află acel ju
cător, se consideră eă e vorba de un 
ofsaid pasiv și nu se fluieră. De aseme
nea, nu se sancționează înaintașul care, 
în continuarea unei faze, a ajuns în 
poarta adversă, dar rămîne acolo lipit 
de plasă, cu spatele la portar, deci cu 
intenția evidentă de a nu interveni în 
joc. Dar de ce ați ridicat Dv. problema 
ofsaidului pasiv ? N-au destule bu
clucuri arbitrii noștri de fotbal cu 
cele... veritabile ?

M. GRIGOHESCU, BUCUREȘTI. — 1) 
Recordul mondial pe 200 metri, deți
nut de Dave Sime (20,0 sec.) a fost 
stabilit în alergare pe linie dreaptă. 
— 2) Recordul mondial la decatlon e 
deținut, din 1955, de negrul Rafer John
son (S.U.A.) cu 7.905 puncte. Iată per
formanțele care au dus la acest re
zultat final : 100 m.: 10,5 sec., lurm’ 
me : 7.49 m.; greutate: 13.80 m., rrr’ 
țime: 1,85 m., 40Q m.; 49,7 sec.,

IACI NT MANOLIU

cse:
3,87 m., suliță t 

5:013. - 3) $1 pe

torul: vineri ora 9: pistol precizie și 
talere; sîmbătă ora 9: armă liberă 
calibru redus 3x40 (seniori) și pistol 
viteză manșa I; du mi ni că ora 9: 
armă liberă calibru redus 3x30 (se
nioare șl juniori), pistol viteză manșă 
a Il-a și skeet.

★
Din străinătate ne-au parvenit câ

teva rezultate obținute la armă beră 
calibru redus 3x40. Iată-le: I. “ 
lup (R.P.U.) 1151 p. (398-386 
Dosztaly (R.P.Lr.) 1128 p..
(R.P.U.) 1124 p„ Taitto (Fin’andi 
K4E p. ---------------- ” ’
(Fin.) 1141 p.,
1140 p.. Ylonen (Fin.) 1150 p., F 
tanen (Fin.) 1125 p.

Ho-

(393-387-362), Kenrimn
1141 p., Nordquist (Fin.)

..Zonele” Ia box 
încep azi la Oradea, Cluj, 

Tg. Mureș și Ploești
Astă-saară, î,n patru orașe din 

țară, Ia Oradea, Cluj, Tg. .Mureș și 
Ploești, încep întrecerile zonale ale 
campionatelor republicane individuale 
de box. După cum se știe, cei patru 
câștigători la fiecare categorie se vor 
întîîhi apoi la București, în prunele 
zile ale lunii mai, în disputa deci
sivă pentru cele 10 titluri de catrt- 
pioni ai țării. In legătură cu aceatâ 
întrecere, am solicitat părerea 
trului internațional Ion Gruia, 
ce ne-a declarat el:

„Cu toate că anul acesta ab>em< 
tează o serie de fruntași ai boxului 
nostru, printre care Gheorghe Fiet, 
Vasile Tiță și. rore-se, Mihai Stoian, 
întrecerile vor fi fări îndoială ptene 
de dinamism și vor oferi spectacole 
pugilistice mult gustate de 
spectator. Am convingerea câ nBRii 
tineri vor da un serios asalt pozi
țiilor" deținute de „vechea gardă* a 
boxului nostru. Personal, doresc ca 
meciurile să fie în totalitatea lor de 
bună colitate, deciziile și arbitrajele 
să fie la înălțimea competiției, iar 
atitudinea publicului să contribuie U 
desfășurarea întrecerilor în ce4e îmi 
bune condiîiuni**.

In campionatul republican 
de popice

Petre Purje (Cîmpina) 
a doborît un record: 471 
popice din 100 bile mixte

Nu a trecut mult timp de cînd unul 
din corespondenții noștri, ne sciia^b^nre 
recordul jucătorului ploeștean 
nescu care reușise să doboare 
bile mixte 464 popice, și iată 
sîntem în. măsură să anunțăm 
torii acestui sport că această cifră a fost 
modificată. Săptămîna trecută în medul 
dintre Rafinăria Cîmpina și Voința Cîm
pina, contînd pentru campionatul repu
blican, tînărul popicar Petre Purje a rea
lizat 471 p.d. Corespondentul nostru B. 
Ivănescu ne relatează că Petre Pjurje a 
avut în actualul sezon o comportare 
constantă, realizînd. în general procen
taje peste 400 popice iar ultima perfor
manță confirmă pe deplin valoarea a- 
cestui tînăr și talentat jucător. In vervă, 
coechipierii lui de la Rafinăria Cîmpina 
au obținut de asemenea procentaje va
loroase, întreeîndu-și adversarii detașat 
cu scorul de 2513-2017 p.d. rezultat care 
constituie cea mai bună performanță ob
ținută pe echipe în acest an. Iată rezul
tatele individuale: L Sclipcea^A^. V. 
Vartic 424, I. Dănuțiu 413, I. lchnri*3|jf, 
S. Cost ea 382.

. ce face,
------- ,---- , ---- --------- > 

acest sistem de măsură-

IRIMESCU', BUCUREȘTI, 
v-am putea da informa- 
t^spra „campioni.” care 
niciodată, cum e cazul

garduri : 
prăjină

56,09 m. și 1.500 m. . _
noi ne încurcă destul calcularea yaizi- 
lor și a milelor, dar n-avem 
din moment ce unele târî, din tradiție, 
folosesc încă 
toare.

GHEORGHK 
Nu văd cum 
ții... detailate 
n-au existat _________
celor doi sportivi — maratonistul Ga- 
vrilă Nicolae (?!?!) și boxerul Mihai 
Mihăileanu (?!?!) — despre care ne în
trebați Dv.?

ZAMFIR GHEORGHE, BUCUREȘTI. 
— 1) Ștefan Dobay este acum antre
nor la echipa C.F.R. Cluj din catego
ria B. — 2) Ștefan Fîlote are 36 ani. 
A fost de mal multe ori i *------
țional. — 3) înainte de a apare 
mația Petrolului-Ploeștî, Neacșu 
cat la Flacăra Cîmpina.

CORNEL MOISE. — 1) Ella 
are 23 ani și este asistentă la 
2) Nina Dumbadze n-a abandonat a- 
tletismul. Ultimul ei rezultat la arun
carea discului — 49,18 metri — repre
zintă o performanță valoroasă, dar fi
rește, e departe de_un alt rezultat al 
aeeleiașl atlete — 
mondial! Ce vreți, 
re marii sportivi!

interna- 
în. for- 
a iu-

Zeller

— record
anii nu-i cruță nici
57,04 m.

ION POȘTAȘUL



PRIMELE JOCURI
DIN „CUPA DANTE 6HERMAN" LA POLO

Aseară au început la bazinul aco
perit Floreasca întrecerile din cadrul 
competiției de polo pe apă dotată cu 
„Cupa Dante Gherman". Participă 6 
echipe din categoria A: Dinamo, 
C.C.A., Start, C.S.U. (toate din Bu
curești), Ilefor Tg. Mureș și C.S.U. 
Cluj și două de categoria B: Eternit 
Oradea și Progresul Gospodării Bu
curești. Echipele sînt împărțite în 
două serii: seria I: Dinamo, C.C-A., 
Start, Eternit; seria a Il-a: C.S.U. 
Cluj, C.S.U. București, Ilefor și Pro
gresul Gospodării. Jocurile din cadrul 
seriilor se vor desfășura pînă vineri, 
după care primele două clasate din 
fiecare serie îșt vor disputa turneul

pentru locurile 1-4, iar ultimele două 
turneul pentru locurile 5-8.

Programul jocurilor de azi și mîine 
este următorul. loi: ora 19: Dinamo 
Buc.—Start; ora 19,45; C.C.A.—Eter
nit; ora 20,30: C.S.U. Buc.—C.S.U. 
Cluj; ora 21,15: Progresul Gospodării 
—Ilefor. Vineri; de la ora 19: C.S.U. 
Buc.—Progresul Gospodării; QS.U. 
Cluj—Ilefor; Dinamo—C.C.A.; Start 

—Eternit.
Jocurile primei etape s-au soldat cu 

următoarele rezultate: C.C.A.—Start 
9—0 (6—0); Progresul Gospodării— 
C.S.U. Cluj 2—7 (1—5); C.S.U. Buc. 
—Ilefor 6—3 (4—2); Dinamo Buc. 
—Eternit 10—1 (5—0).

Patru sugestii în legătură cu organizarea 
competițiilor interne de tenis de masă

din 1959, 
importante 
Pentru că 
de verifi
ca și cele 

'' le 
îndoială competițiile 

importante și îu mod 
care desemnează pe 
Majoritatea așa-zi- 

de selecție, în afara 
trezesc aproape nici

Una dintre condițiile necesare pen
tru reușita unei competiții este și a- 
ceea privind locul și data desfășu
rării ei. Și trebuie să spunem că la 
tenis de masă se cam omite 
vreme 
natului 
firmal 
Astfel, 
dupâ
„europenelor", 
finală 
nu mai 
aceea 
de exemplu

acest lucru. Finalele 
individual de la Cluj 
punctul nostru de 
este evident că 

o competiție
interesul 

de campionat 
este atît

am propune

de multă 
campîo- 
au con- 
vedere. 
imediat

de amploarea 
pentru o 
republican 

de mare și de
ca pe viitor, 

pînă la campionatele

Alte surprize în Cupa R.P.R. la fotbal
l .T.i. eliminată de Minerul Lupeni, iar Dinamo Bîrlad 
de C.F.R. Iași. — Jiul a înlrecut pe C.F.R. T. Severin

obține victoria. In schimb U.TA. a 
jucat fără elan. Paraschiva a fost 
motorul echipei învingătoare și auto
rul unor inspirate acțiuni Iată cum 
s-au marcat golurile: min. 49 Băcuț 
execută o lovitură liberă de la 35 
tn. și Matiaș reia cu capul în plasă: 
I—0 pentru LLT.A. Min. 67 în plină 
dominare a Minerului, Marin Marcel 
ridică scorul de Ia 16 rti. dintr-o 
pasă primită de Ia Țîrlea: 2—0 
pentru U.T.A. Min. 70: Szocke (Min.) 
marchează din 11 m. ca peste 16 
minute la o învălmășeală tot el să 
egaleze: 2—2. Cînd arbitrul llie Dră- 
ghici (Buc.), care a condus corect și 
autoritar, se pregătea să fluiere sfîr- 
șitul jocului, Groza înscrie golul 
victoriei dintr-o pasă primită de Ia 
Paraschiva. Au jucat următoarele 
formații:

MINERUL: Mihalache — Plea,
Coman, Keresieș — Mihali, Szocke — 
Paraschiva, Groza. Asan, Moldooan, 
Crăiniceanu. UJ.A.: Cotnari — 
Szucs. Dușan. Formați — Capaș, 
Bâcut — Iurcă, Matiaș, Szekety, Ma
rin Marcel, Țirlea.

PETROȘANI (prin telefon). — Cei 
peste 3000 spectatori prezenți în tribu
nele stadionului din localitate au apla
udat îndelung victoria obținută de 
echipa de categoria B Minerul Lu- 
peni în dauna formației de primă ca
tegorie U.-T.A. Arad, cu scorul de 
3—2 (0—0). Succesul jucătorilor din 
Liipeni este pe deplin meritat, de
oarece ei au fost superiori atît din 
punct de vedere tactic cît și tehnic, 
deminînd în marea majoritate 
a timpului. Deși conduși cu 2—0, 
jucătorii echipei Minerul au avut su
ficiente resurse pentru a ega'a șf a

Astăzi o nouă etapă 
campionatele masculine 

de handbal
Astăzi campionatele masculine (A 

și B) de handbal programează o nouă 
euipă (a XlV-a), în cadrul căreia se 
ver disputa cîteva partide importante, 
cum ar fi, spre exemplu, derbiul co
dașelor de la Ploești (Petrolul — 
Știința Timișoara).

Iată programul complet al jocurilor: 
MASCULIN, CATEGORIA A: BUCU
REȘTI: C-C-A. — Chimia Făgăraș; 
JIMBOLIA: Victoria — Știința Iași; 
PLOEȘTI: Petrolul — Știința Timi
șoara ; SIBIU: Voința — Metalul Re 
șița; TIMIȘOARA: Tehnometal — 
Mătasea roșie Cisnădie; ORAȘUL 
STALIN : Dinamo — QS.U. Bucu
rești; MASCULIN, CATEGORIA B: 
BUCUREȘTI: Dinamo — Balanța Si
biu; REȘIȚA: Olimpia — Știința Ga
lați ; ARAD : I.C.A. — Bacău ;

9NSTANȚA: C.S. Marina — Dina- 
» Tg. Aîureș; PERIAM: Mureșul — 

, tăruihța Odorhei; SIGHIȘOARA: 
Vcința — C.F.R. București.

Cele două partide din București se 
vor disputa pe stadionul Dinamo (te
renul central) în cuplaj, primul meci 
(cd de categoria B) începînd la ora 
15,30.

I. Zamora, I. Ciori ea, coresp.

• BACĂU 16 (Prin telefon). C.F.R. 
Iași (cat. C) a reușit la rejucarea 
meciului tu Dinamo Bir lad (cat B) 
o victorie netă cu 4—0 (1—0), cali- 
ffcîndu-se astfel pentru optimile Cu
peu Cu o echipă foartă tînără, C.F.R. 
a prestat un joc excelent, avînd tot 
timpul inițiativa în joc și acționînd în 
același ritm de Ia început pînă la 
sfîrsit. Bîrlădenii n-ati jucat slab, dar 
au fost depășiți de cîteva ori de ata
curile ieșenilor. Punctele au fost în
scrise de lonescu (miri. 4), Dram (min. 
46), Baban (min. 51) și Cojocarii (min. 
75). In min. 58, arbitrul A. Macovei (Ba
cău) l-a eliminat pe Constanlinescu (Di
namo) pentru joc periculos, iar 9 mi
nute mai tîrziu antrenorul diriamovist 
Tcodorescu l-a scos din proprie ini
țiativă pe Ștefănescu pentru lovirea 
intenționată a adversarului. Forma
țiile: C.F.R.: Ursache—Dumitrașciuc, 
Buimistriuc. Popescu—Matei, Ion.es-

miins, novă meciuri de volei in sala Oinamo
Dintre partidele de volei care se vor 

desfășura mîine după-amiază în sala 
Dynamo din Capitala, meciul feminin

* dintre * ’ * ” ~
At C.F.R.

diție. 
aceste 
și au t
'Anul acesta, clasamentul arata cate
gorica superioritate a feroviarelor, 
clasate pe locul 2, în timp ce studen
tele sînt pe al 11-lea. Și totuși, stu-

echipele C.S.U. București și 
București are o frumoasă tra- 
Multă vreme, partidele dintre 
două echipe au fost disputate 

plăcut spectatorilor bucureșteni.

dentele au arătat în ultimul timp o 
pregătire mult mai bună decît în pri
ma parte a campionatului, în timp ce 
echipa C.F.R. a manifestat o scădere 
de formă. .Ceea ce 
ciul de mîine poate 
în ciuda pozițiilor 
ment de cele două

A doua partida 
echipele masculine bucureștene Dinamo 
și Victoria. Primul meci începe la ora 
17,30.

înseamnă ca me- 
fi totuși disputat, 

ocupate în clasa 
echipe.
va fi cea dintre

Prima cursă ciclistă pe etape: 
CUPA RECOLTA"7,

Săptămînă aceasta se deschide ciclul 
întrecerilor pe etape. Semnalul de 
începere îl dă colectivul sportiv „Re
colta", care organizează în zilele de 
18, 19 și 20 aprilie prima cursă pe 
etape, dtotată cu „Gupa Recolta".

Deși kilometrajul este încă destul 
de redus (80—100 km pe etapă) con
cursul servește totuși ca o bună pre
gătire în vederea primei competfții 
internaționale din țară, a Vil-a ediție 
•a „CLcuitului regiunii Stalin", 
gramat pentru 18—25 mai. De 
că, totodată, se va desfășura și 
cursă pe etape rezervată categoriilor

pro
not at 
prima

în-semicurse și juniori, care se vor 
trece în două etape (vineri și dumi
nică) pe distanțe de 30 și 40 km; 
ceea ce, desigur, contribuie la pregă
tirea gradată a viitorilor cicliști con- 
sacrați, pe linia principiilor recent 
stabilite de către federația de ciclism.

In afara clasamentelor individuale, 
se va stabili și un clasament pe 
pe (contează primii trei clasați 
fiecare colectiv sporGv) pentru 
semnarea cîștigătorului „Cupei 
colta".

Adunarea concurenților, pentru 
ma etapă, mfine la ora 14 la Minis
terul Agriculturii- ji Silviculturii.

echi- 
din 
de- 
Re-

pri-

Co-cu~Dram, Baban, Alexandrescu, 
jocaru, Creangă. DIN'AMO: Leonte— 
Pețenchi, Motoc, Ștefănescu—Con
stant ine seu, Biliad—Bercea, Iurcă,
Slonski, Oprea, Puni ici. (V. Mihăilă 
și llie Iancu, corespondenți).

• CRAIOVA 16 (Prin telefon). Re- 
jucarea partidei Jiul—C.F.R. Turnu 
Severin a atras 7.000 de spectatori, 
care — de data aceasta — au avut 
de aplaudat victoria meritată a Jiubit 
Scorul final de 4—1 (0—0) este to
tuși prea sever pentru C.F.R. care 
a jucat cu multă voință și n-a cedat 
decît în ultimele minute. Scorul a fost 
deschis de C.F.R. prin Viad (miri. 
48). Apoi a egalat Jiul prin Gabor 
(min. 57). Petroșăoenii au obținut 
victoria în ultimele 10 minute, mar. 
cind prin Vasiii (min. 80) și Ciurdă- 
rescu (min. 88 și 89). De notat că 
C.F.R. a ratat o ocazie bună în min. 
65 prin Vidan, iar în mia 75. prin 
Vtud. Din min. 29 Jiul a jucat în 10 
oameni, Ghibea fiind eliminat pentru 
atitudine nesportivă față de arbitrul 
St Mataizer (Craiova). JIUL: Gram 
—Romoșan, Panait, Tirnoveanu—Cos- 
moc, Deleanu—Vasid, Ghibea, Flo- 
rea, Gabor, Ciurdărescu. C.F.R.: 
Mirlici—Chițulescu, Moțica, Pistrițu 
—Vidan, Dinică—Huit, Hirșova, Bio- 
lan, Mateescu, Vlad (C. Motoc, 
corespondent).

mondiale de la Dortmund 
să fie consumate cele mai 
concursuri interne. De ce ? 
ocaziile cele mai nimerite 
care a pregătirii sportivilor 
mai indicate criterii de selecție 
constituie fără 
oficiale interne 
special acelea 
campionii țării, 
selor concursuri 
titulaturii, nu 
un interes în rîndurile jucătorilor și 
spectatorilor, devenind de cele mai 
multe ori plictisitoare, banale, 
de semnificație.

Dar la buna desfășurare a 
competiții contează desigur și 
unde se dispută. Și în această pri 
vință considerăm că finalele de la 
Cluj nu și-au at’ns scopul, la ele a- 
sistind un număr foarte mic de spec
tatori Cauza ? Jocurile au avut loc 
la „Ianoș Herbac", într-o sală situată 
cu mult în afara orașului, 
acolo constituind pentru 
să urmărească întrecerile 
rată problemă... Deci, 
grijă și atenție alegerii 
disputare a unui concurs

in rîndurile care
însă să mai facem forurilor respecti
ve de specialitate încă două sugestii.

In primul rînd, pentru obișnuirea 
jucătorilor cu eforturi mari solicitate 
în competiții, socotim indicat sâ se 
organizeze în același timp cu între
cerile individuale și o competiție pe

lipsite

unei 
locul

drumul pînă 
cei dornici 

o adevâ- 
mai multă 
locului de 
republican 1 

urmează dorim

ech pe. Adică durata concursului să 
se iuijndă bunăoară pe intervalul de 
o săptămînă în genul campionatelotî 
europene sau mondiale. " 
la Budapesta, ca și cu 
că jucătorii noștri dau 
mare în primele două, 
apoi slăbesc ritmul. De 
rea unei măsuri ca aceea propuși 
mai sus ar supune pe sportivi la 
farîturi suplimentare dar necesar^’ 
pentru a putea face față unor con
diții de joc niai grele însă normale 
pentru campionate europene sau mon
diale.

O altă propunere: președinții de 
jurii la viitoarele concursuri să fi» 
numiți prin rotație dintre membrii 
federației. Măsura este necesară pen
tru ca fiecare din acești tovarăși să-și 
facă un anumit rodaj și să „intreT" 
în toate problemele, devenind eji 
timpul bun cunoscător în materie. 
Sistemul utilizat pînă acum, cînd 0 
singură persoană a monopolizat 
proape lot timpuî funcția de preșe
dinte de juriu (în ultimii ani t<M 
Dumitrescu Budești a fost un fel de 
„senator de drept" în funcția de pri-* 
ședințe de juriu) s-a dovedit deficE 
tar. Mai ales că se pare că această..» 
longevitate e cam obositoare... Această 
cel puțin au arătat finailele de lă 
Cluj, unde în rarele cazuri cînd Îin-î 
prejurările au necesitat inlervențiXj 
tov. Dumitrescu Budești, președinți-!® 
juriului n-a acț ona*t cu promptitu
dine.

S-a constatat 
al ie prilejuri, 

un randament 
trei zile, iaț 
aceea aplicai

C. COMARN1SCHI

Sîmbătă și duminică

Cei mai buni halterofili 
își dau întîlnire

După multe tatonări a fost găsită 
sala Dinamo pentru desfășurarea cam
pionatelor republicane individuale de 
haltere.

Aproape 100 de halterofili din nouă 
regiuni s-au înscris pentru finale, ci
fră neîntîlnită pînă acum la nici o 
ediție a campionatelor. Printre aceștia 
se numără toți halterofilii fruntași, 
campionii și recordmanii țării, maeștri 
ai sportului, sportivii de categoria I, 
precum și o serie de elemente tinere 
care s-au afirmat în ultima vreme.

Este știut faptul că Iâ noi, marile

în sala Dinamo

Clasamentele categoriei C la
26:16
24:12
26:16
30:12
23:3*
19:15

Seria
1. C.F.R. Iași
2. Dinamo Brăila
3. Victoria Tecuci
4. Sp. Mun. Rădăuți
5. Locotn. Pașcani
6. Petrolul Molnești
7. Textila Buhuși
8. Știința Galați
* Știința IMF Iași 

Gloria Dorohol 
Rulmentul Bîrlad 
Textila Botoșani 
Steaua Roșie Bacău 
Oituzul

9. 
10. 
11. 
12.
13.
14.

I-«
14 11
1*
14
14
14
14
14
14
14
14
14
M
14
14

întreceri de haltere sînt destul de rare. 
De aceea organizarea ctampionatelor 
individuale constituie tui eveniment 
de seamă in activitatea halterofililor 
noștri. Ei au prilejul să-și dovedească 
pregătirea, să demonstreze progresul 
pe care l-au înregistrat și, natural, să 
arate că performanțele lor sînt în creș
tere. La ultima confruntare a haltero
fililor (în decembrie cu prilejul camă 
pionatelor pe echipe) o serie de con- 
curenți au manifestat o pregătire 
bună : Tiberin Roman, Lazăr Barogă, 
llie Ienciu etc. Acum așteptăm de la 
aceștia, și ceilalți fruntași, Rezultate și 
mai bune. Nu putem însă emite pre
tenții de Ta Lazăr Baroga care, din 
motive obiective, a trebuit să-și între
rupă cîteva luni antrenamentale și de 
aceea rezultatele sale ntt vor putea fi 
la înălțimea celor obținute în trecutul 
apropiat. In schimb, avem pretenții de 
la Tiberiu Roman. lonescu Lisias, llie 
Ienciu și în special de "
zan. Acesta din urmă 
clară antrenorul lui, se 
deiiță de formă și poate 
celor 430 kg., la care 
multă vreme.

La întrecerile de sîmbătă și dumini
că se așteaptă afirmarea unor elemen
te tinere c'are s-au impus în ultimile 
concursuri și în special la antrena- 
mente. Nu trebuie să ne mire faptul 
dacă Ion Pojiait (CCA) va reuși uri 
valoros rec:rd, sau, dacă V. Andro-, 
novici și N. Amzuică vor crea proble
me recordmanului categoriei semjușoare, 
ion Birăti. Rezultate bune se așteaptă 
de la Octavian G her ghiu (semi grea), 
Mihai Gusbeih (mijlocie), Ion Balniău, 
lonescu Lisias și în general de la 
toți concurenții din țară. Le dorim tu
turor succes 1

Seria a lil a
1» Metalul Oțelul Roșu 13
2. Aurul Brad 13
3. C.F.R. Tr. Severin 13
4. Oltul Rin. Vîlcea 13
5. Știința Craiova 13
6. U. M. Cugir 13
7. Feroviarul Craiova 13
8. Dunărea Corabia 13
9. Indagrara Arad 13

10. Olimpia
11. Rovine
12. Flacăra
13. Flacăra

la Silviu Ca- 
după cum de- 
află în ascen- 
va trece limita 
s-a oprit de

2
4
1

7 3
7 2
6 3
5 4
4 5
6 1
4 3
3 4
2 4
3
3

9 o
6 5
7 3
7 2
7 2

4
2
3
4
4

6 2 5

18 
17 
17
ÎS
16
14 
12
11
11 
10
10

16:16
13:19
17:26
12:1»
14:28 8
8:30 8

7
6
8
7

Reșița
Gr. Craiova 
Tg. Jiu 
Orăștie

Seria a
Bistrița

13 3
13 3
12 3

IV-a
14 10
14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
13
IM
14

18:35
2 
0 2Tg. Ocna

Seria a H-a 
Tîrgoviște 

București
T
Sinaia

1. Metalul
2. Titanii
3. Torpedo
4. Carpați
" Gloria CFR Galați 

Șanț. Naval Const, 
Ancora Galați 
Confecția Buc. 
Dinamo Pitești

10. I.M.U.M. Medgidia
11. Sinteza Victoria
112, Rafinăria Cîmpina
13. Petrolul Pitești
14. Olimpia Giurgiu

5.
6.
7.
8.
9.

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14 
u
14
14

2
3
3
1
2
4
3
1
2
2
2
2
1
2

22
21

18
14
13
13
12
12
12
10
7
6

1. Gloria
2. FI. roșie Oradea
3. Tisa Slghet
4. Victoria Sa tu Mare
5. Textila Sf. Gh.
6. Arieșul Turda
7. Rapid Cluj
8. Dinamo Baia Mare
9. Stăruința Oradea

10. Stăruința Salonta 
ltl. Voința Tg. Mureș
12. Mureșul Toplița
13. Recolta Cărei
14. Carbidul Tîrnăveni

2

15
14
14
13
13

2
3 3 33:21 

5 5 4 23:26 
635 19:24 
382 21:15 
5 4 5 28:22 
293 15:16 
536 21:23
536 18:29 13 
4 5 5 15:23 13 
527 23:25 12 
314 11:16 12 
356 17:23 11 
329 26:39 8

• In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 15 din 13 aprilie s-a 
stabilit că nici o variantă nu a întru
nit 12 rezultate exacte. Conform regu
lamentului fondul acordat premiului I 
adică 234.213 lei a fost reportat între
gului fond de premii al concursului 
Pronosport nr. 16 din 20 aprilie.

Premiul II : 6 variante cu 11 rezultate 
exacte revenind fiecărei variante cîte 
46.842 lei.

Premiul III : 125,75 variante 
rezultate exacte revenind 
3.352 lei.

Fond de

cu 10
fiecăreia cîte

lei.premii : 936.951

premiilor de
nr. 15 din 13 aprilie ce face 

. vineri și sîmbătă începînd

la concursul• Plata 
Pronosport 
în Capitală _____ T____ I___
<ie la ora 17 numai la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9.

Ceea ce trebuie remarcat îndeosebi 
este faptul că toți cei șase partlcipanți 
cu 11 rezultate exacte au obținut pre
miul pe buletine multiple. Participa
rea pe buletine colective le-ar li adus 
pe lingă premiul II și numeroase pre
mii III șl de aici sume mult mai mari. 
Dar nici cei 46.842 lei nu sînt de... re
fuzat deși un singur pronostic exact 
ar fi adus nu mai puțin de 234.213 
lei. Cum însă acest pronostic le-a lip
sit tuturor, cei 234.213 lei cuveniti pre
miului I vor mări întreg fondul de 
premii al concursului Pronosport din 
această săptămînă.

De remarcat că pe lingă fondul mărit 
de premii concursul Pronosport nr. 16 
din 2» aprilie mal oferă partlcipanților 
și șansa de a obține numeroase premii

*) 
onosport

în obiecte de valoare pentru variantele 
fără nici un rezultat exact (pentTu cele 
mai muite variante ev. „0“ rezultate pe 
același formular ; în ordine : o motoci
cletă I.J. de 350 cmc., un ceas Schaff- 
haussen și un frigider ; prin tragere don 
urnă : o motocicK Să I.J. de 35ft cmc., 
două aragazuri cu 3 ochiuri și butelie, 
două aparate de radio ,,Opereta", șase 
ceasuri de mină „Pobeda" și patru 
biciclete bărbătești). Cu această ocazi? 
reamintim participanților care au ob
ținut variante cu ,,0“ rezultate la con
cursul Pronosport nr. 15 că sînt obli
gați ca pînă la închiderea concursului 
nr. 16 să depună talonul III al buleti
nului respectiv la agențiile autorizate 
în acest scop, scriind pe talon, în par
tea de jos, sub rubrica indicelui de 
control, numărul de variante cu ,,0“ 
rezultate obținute pe buletinul respec
tiv (ex. 1 cu ,,0" ; 2 cu sau 126
cu „0" etc.). Depășirea termenului de 
depunere duce la pierderea dreptului 
de a participa la premiile acordate 
pentru ,,0" rezultate. La depunerea ta
lonului, participantul va primi în 
schimb o dovadă din partea agenției.

• PRONOEXPRES

La tragerea din urnă a numerelor 
cîștigățoare ja concursul Frono-

expres nr. 13 au fost extrase următoa
rele numere: 4i>—48—<39—23—19—38. Număr 
de rezervă: 28. Fond de premii: 4'28.986 
lei.
• O veste bună pentru participanta 

la Pronoexpres ; începînd cu concursul 
Pronoexpres nr. 14 (la care vă puteți 
depune buletinele începînd de astăzi) 
tragerea din urnă urmind să aibă lodi 
la 23 aprilie) jucătorii ia Pronoexpres 
participă cu două șanse pe același bu* 
letin : a) premii în bani pentru 6, 5 
și 4 rezultate (pe baza extragerii din 
urnă a 6 numere și a unuia de rezer
vă) ; b) pTemii suplimentare în obiec
te — gratuit — Indiferent de rezulta
tele obținute pentru premii în bani. In 
acest fel la Pronoexpres orice buletin 
poate fi cîștigător: cele cu 6, 5 și 4 
rezultate la premiile în bani și cele cui 
6, 5, 4, 3, 2, 1 și 0 rezultate Ia pre* 
miile în obiecte. De remarcat că toți 
cîștigătOTii la premii în obiecte care 
au jucat pe buletine colective primesc 
premii duble. Iată acum premiile : A» 
motocicletă I.J. de 350 cmc., o motocb» 
cietă de 125 «mc., 3 aragazuri cu ? 
ochiuri și butelie, 5 aparate de radio 
„Victoria", 10 ceasuri de mină a SO0 
lei fiecare, 20 truse ștriou-creion a 200 
lei fiecare șl 59 ceasuri deșteptătoare a 
150 lei fiecare. Atribuirea acestor pre
mii se face'fără ca participanții să fac? 
vreo operație în plus (comunicare, de
punere de declarații etc.). Depuneți deci 
cît mai multe variante la concursul 
f'romjexpres nr. !

*) Rubrică redactată de I. S. Loto 
Pronosport.



DE LA CAMPIONAT LA... CUPA DUNĂRII Șl, MAI DEPARTE, 
LA CUPA CAMPIONILOR BALCANICI!

ză firul desfășurării, în mijlocul unui 
ment, alternînd deocamdată jocurile

Activitatea fotbalistică își urinea 
interes care nu slăbește nici un mo 
de campionat cu cele de cupă. Peste puțin timp la aceste întreceri se vor 

adăuga cele cu caracter internațional.

In această primăvară, pe lîngă în- 
tîliiiri internaționale obișnuite între 
cluburi, este programată una din cele 
mai importante competiții la care fot
balul nostru va participa cu două 
echipe: CUPA DUNĂRII. Data înce
perii : 25 mai. Pînă la 30 aprilie însă, 
trebuie desemnate echipele partici
pa de.

Ce contribuție a avut în această 
privință returul campionatului ? Răs
punsul l-am căutat într-o convorbire 
su antrenorul emerit Em. Vogi, cu 
care am abordat și alte lucruri inte
resante.

— „In ciuda modului serios în care 
echipele au folosit perioada pregăti
toare și a comportării promițătoare 
a unora din ele în primele etape, des
fășurarea ulterioară a returului a în
greunat mult alegerea celor două e- 
«tiipe. După mine, explicația constă în 
faptul că comportarea unei echipe în 
Campionat nu este privită ca un an
samblu, și rid.carea valorică generală 
a echipelor ca singur mijloc prin care 
se asigură o comportare bună pe o 
durată mai lungă. După două etape 
promițătoare, echipele au alunecat 
nou pe panla unor jonglerii cu 
mâți a și a unor tactici speciale 
funcție dc adversari, în vederea 
ținerii unui randament imediat, 
mai mare posibil. In asemenea con- 
dițiuni, clasa acestor echipe nu înre
gistrează un progres mai însemnat, în 
orie» caz nu la nivelul pe care-1 pre
torie participarea în CUPA DUNĂ
RII. Cu astfel de preocupări a suferit 
și conținutul antrenamentului, iar o- 
rientarea mai departe spre jocul vi
guros sprijinit de o .tehnică c.ît mai 
bună n-a mai fost urmărită în mod 
suficient. Or, aceste lucruri, împre
ună cu o formație bine omogenizată, 
vor juca un rol important în CUPA 
DUNĂRII, unde participă echipe bine

închegate și care știu să folosească 
la maximum forța fizică".

— De altfel, aceasta și este orien
tarea în fotbalul modern, astfel că 
problema se pune pentru toate întîlni- 
rile internaționale.

— Fără discuție. Și cu atît mai 
mult la noi care sîntem abia în faza de 
început. Antrenorii trebuie să insiste 
cel mai mult în această privință pen 
tru ca jucătorii să se obișnuiască cu 
corectitudinea necesară într-un joc a 
tletic. Echipele noastre trebuie să se 
gîndeaseă mult la faptul că relațiile 
internaționale se extind tot mai mult 
și că obligațiile lor devin mai mari. 
După CUPA DUNĂRII, urmează CU 
PA CAMPIONILOR EUROPENI și 
apoi. în 1959. se speră să ia ființă 
CUPA CAMPIONILOR BALCANICI, 
o competiție de mare importanță care 
reînvie tradiția neuitatelor Balcaniade 
în care țara noastră a 
de frunte.

— Cum a fost privită 
rului bulgar ?

— Delegații prezenți

jucat un rol

inițiativa fo-

Un

din 
for- 

în 
ob- 
cît

— Delegații prezenți la consfătui
rea recentă de la Sofia au fost deose
bit de bucuroși să sprijine organiza 
rea acestei întreceri menite să contri
buie la strîngerea și mai mult a le
găturilor sportive dintre țările halca 
nice. De la Ankara s-a primit de ase 
menea informația că forul turc este 
de acord în principiu pentru o com
petiție balcanică.

— Ce sistem de disputare s-a pre
conizat ?

— Delegatul iugoslav, Lișanin, se 
cretarul general, a opinat pentru o 
competiție între echipele campioane, 
sub formă de turneu organizat în fie 
care an într-o capitală balcanică. Pro 
punerea aceasta a fost acceptată și a 
rămas stabilit ca forul bulgar să pre
gătească regulamentul competiției care 
să fie trimis spre studiere fiecărei

federații, urmînd ca totul să se de
finitiveze intr-o noua c— 
anul acesta la Sofia.

— La Sofia ați 
probleme ?

— In afara competiției balcanice, 
am discutat problema relațiilor cu 

In prin- 
sînt de 

1959 în- 
echipele 

tineretul.

consfătuire chiar

discutat și alte

am discutat problema 
fotbalul bulgar și iugoslav, 
cipiu Bulgaria și Iugoslavia 
acord să programeze pentru 
tîlniri, cu Romînia, atît cu 
A și B, cît și cu juniorii și 
De asemenea, delegatul bulgar a pus 
îrt discuție problema organizării în 
comun a unor întîlniri internaționale, 
intercluburi. Anul acesta, în Bulgaria 
urmează să evolueze o serie de clu
buri renumite ca Milan, Rapid Viena 
etc. Pe scurt, a fost o consfătuire 
deosebit de laborioasă care creează 
premizele intensificării relațiilor inter
naționale ale fotbalului nostru.

Continuîndu-și turneul în regiunea 
Timișoara, reprezentativa de lupte 
clasice a regiunii Sofia a întîlnit 
marți formația divizionară Metalul. 
Luptătorii romîni au repurtat o fru
moasă victorie, întrecînd echipa bul
gară cu scorul de 10—6. Spectatorii 
care au umplut pînă la refuz sala 
cinematografului „23 August" au fost 
martorii unor întreceri echilibrate, a- 
vînd satisfacția să urmărească și să 
consemne cîteva victorii individuale 
de mare prestigiu obținute de spor
tivii reșițeni. Astfel, un mare succes 
a înregistrat tînărul Petre Popescu, 
care l-a învins prin tuș pe Suleiman 
•Tigarov, deținător al medaliei de 
argint a Jocurilor Sportive de la 
Moscova. De asemenea, este de men
ționat victoria netă reușită de Ion 
Ionescu în fața lui Stepan Milat- 
cov.

Dar iată rezultatele tehnice:
cat. 52 kg.: Radu Ion (R.) și Se

ni ion Deacichin (S) meci egal, cat. 
57 kg.: N. Popescu (R) b. p. Stan- 
cov Teodor (S), cat. 62 kg.’ P. Popescu

Cul- 
avut

25 de ani de medicină a culturii 
fizice în țara noastră

Ieri dimineață, în salia Casei dte 
tură a Sindicatelor din Capitală, a
ioc ședința festivă dedicată aniversării a 
25 de ani de la înființarea Societății 
Medicale . de Cultură Fizică (actuala 
secție de medicină a culturii fizice din 
S.S.M.). Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. nrof. dr. M. Nas ta, 
președintele S.S.M? după care a vorbit 
tov. ion Balaș, vicepreședinte al UCFS 
In continuare au fost prezentate referate 
cu privire la activitatea medi-co-sportivă 
desfășurată în țara noastră în cei 25 
de ani.

Azi și mîine, în sala Casei Universita
rilor, se desfășoară lucrările simpozio
nului ,,Explorarea funcțională cardio
vasculară în practica medico-sportivă***

legat 
țările

(R) b. t. 9 Tigarov Suleiman 
cat. 67 kg.: D. Grozavu (R) și 
Krstev (S) meci egal, cat. 73 
V. Cenda (R) b. p. Spas Penev 
cat. 79 kg.: 1. Ionescu (R) b. 
Milatcov Stepan (S), cat. 87
Keffer Robert (R) este întrecut Ia 
puncte de Milatcov Boris (S), cat. 
grea: G. Oșan (R) pierde prin autotuș 
min. 9 în fața lui N. Marinov (S).

Joi luptătorii bulgari vor evolua 
la Timișoara în compania Ferovia
rului.

Gh. Dobrescu-cocespondent

Duminică : Sofia — București 
la lupte clasice

Lotul reprezentativei Capitalei 
avut ieri dțipă-amiază un ut 
concurs de verificare în vederea tur
neului pe care-1 va întreprinde în 
R. P. Bulgaria. Primul meci: dumi
nică. la Sofia. Plecarea luptătorilor 
noștri spre Sofia va avea loc pro
babil mîine.

Reprezentativa noastră de juniori 
s-a înapoiat din Luxemburg 
după-amiază, holul aerogării 
era plin: conducători ai fot- 

nostru, rude și cunoștințe 
să întîmpine pe jucătorii

Marți 
Băneasa 
balului 
veniseră 
echipei reprezentative de juniori, care 
a participat cu un deosebit succes la 
a XI-a ediție a turneului internațio
nal de juniori.

14 fotbaliștii algerieni au părăsit Franța 
profestÎBid împotriva colonialismului

PARIS. — După cum anunță agen
ția France Presse, în rîndurile opiniei 
toublice franceze a produs o profundă 
Impresie faptul că 14 fotbaliști alge
rieni, care activează în echipele divi
zionare franceze au „dispărut" din 
Franța pentru a constitui în străină
tate o echipă a Frontului de eliberare 
na'imială din Algeria. Printre fotba
liștii care au părăsit Franța se află 
li internaționali, pe care federația 
franceză îi folosise în repetate rîn- 
duri spre a-i reprezenta culorile. In
tre cei sosiți la Tunis se află stope
rul echipei Franței, Mohamed Zitouni 
(Monaco), interul Raschid 
(St. Etienne), extremul Ben
(Monaco), extremul Brahimi (Toulou
se), Boubekeur, Kermali etc.

Acțiunea fotbaliștilor nordafricănî, 
care se solidarizează astfel cu lupta 
de eliberare pe care o duce poporul 
algerian împotriva colonialismului

francez, a produs o puternică impre
sie în cercurile sportive din întreaga 
lume.

Echipa națională de juniori la cîteva minute după coborirea din avion 
(Foi»; GH. DUMITRU)

Z/j

După formalitățile de rigoare, am 
stat de vorbă cu tov. F. Silceac. 
conducătorul lotului, care ne-a spus 
„Primul lucru pe care doresc să-l 
notați e acela că organizarea turneu
lui a fost foarte bună, dar durata lui 
este prea mică și supune echipele 
participante la un efort prea mare. 
Totuși, nivelul tehnic al meciurilor a 
fost ridicat datorită valorii echipelor. 
Toate țările participante — m spe
cial cele din vest — au aliniat ju
cători care în viitorii 2—3 ani vor 
face parte din primele echipe repre
zentative. Echipa noastră a reușit 
un rezultat 
turneul final 
onorabil, 
care a 
tri au 
gerea 
partea 
că meciul cu Franța a avut loc sim- 
bătă după-masă, la puține ore după 
cel cu reprezentata a insulară, »ă 
puteți da seama că nu se patra rea
liza mai mult. In orice caz toți ju
niorii merită felicitări pe care de alt
fel le-au primit după meciul cu An
glia din partea tuturor somităților 
fotbalului european, în 
Stanley Rous".
_ Am discutat apoi cu 

,Aș vrea să 
oarecum

frumos :
este mai _
ales în condițiile în 
să joace. Juniorii noș-

locul 
mult

mei
trebuit
fost foarte afectați de înfrm- 

suferită (vineri se»ira) din 
Angliei și dacă ținem seama

frunte cu sir

antrenorul N. 
insist asupra 

secundare:

Mekloufi
Tifour

VASAS A ÎNVINS CU 2-0, DAR 
REAL MADRID S-A CALIFICAT IN 

FINALA „CUPEI CAMPIONILOR 
EUROPENI-

BUDAPESTA 16 (prin radio) Echipa 
Vasas din Budapesta a făcut ieri o par
tidă mare, dar n-a reușit să recupereze 
avantajul pe care spaniolii îl acumula
seră în prima partidă (4—0 pentru Real 
Madrid). In ciuda faptului că buda- 
pestanii au fost ieri net superiori, ata- 
cînd tot timpul jocului, ei nu au 
reușit să învingă decît cu 2—0 (1—0). 
Astfel, Real Madrid s-a calificat pen
tru finala Cupei (scor 
tru Real).

Cede două goluri au 
Bundzsak (min. 25) 
penalti în urma unui 
Marquitos (min. 52).

general 4—2 p-en- 

fost marcate de 
și Ceord-as din 
hends comis de

Kamaras-Karpati,
B'erendi-Raduly,

Alonso-Marquitots,

Formații : VASAS :
Teleki, Sarosl-Bartfi, 
Csordas. Szilagyi, Bundzsak, Lenkei.

REAL MADRID: ---------------- _ "
Santamaria, Lesmes-Munoz, Zaraga-Kopa, 
Marsal, Di Stefano, — '
• Aseară în nocturnă pe stadionul 

Parc des Princes, ...................... ....
ale Franței și 
egalitate 0-0.

Rial, Gent o.

, echipele de fotbal 
Elveției au terminat la

ATLETISM
Intr-un concurs des

fășurat la Los Ange
les, atletul grec Gior
gios Rouhanis a tre- 

de săritura cu prăjina 
stabilind un nou record euro-

cut în proiba
4,58 m. __ _____ ______  ___
pean. Vechiul record era de 4,55 m. și 
aparținea aceluiași atlet.
• Președintele federației suedeze de 

atletism T&ge Eriksson a anunțat că

în cadrul lucrărilor congresului I.A.A.F. 
(ia—24 august) se va lua în discuție 
propunerea suedeză de a se organiza 
campionatele mondiale de atletism. Ele 
ar urma să aibă loc în anii 1962, 1966 
și 1979.

TUtRNEUL REPREZENTATIVEI S.U.A. 
IN UNIUNEA SOVIETICA

După cum s-a mal 
RACrufT anunțat, la 25 aprilie unovIILI va începe turneul e- 

S. U. A. în 
U.R.S.S. Baschetbaliștil americani se 
vor întîlni cu cel sovietici în această 
zi la 
mai multe

Tbilisi
TREIA 

LOR

chițpei
Baschetbaliștii

la

A

Concursul nr. 1 organizat de „I. S. Loto-Pronosport” 
și „Sportul popular” cu prilejul turneului final 

al Campionatului Mondial de fotbal
In numărul nostru treeut am publl- 

eat comentariile primelor 6 meciuri 
cuprinse în programul concursului 
C.M.l. Iată acum unelte comentarii în 
legătură cu uiltimele 6 meciuri drin 
acest program.

VII. Mexic-Suedia.
Mexicanii s-au calificat în dauna u- 
nor formații care riu strălucesc în 
mod deosebit pe firmamentul fotbalului 
mondial.

După cum știți, Suedia este califi
cată de drept ca țară organizatoare a 
turneului final. Pronosticul nostru 
pentru această partidă este favorabil 
echipei Suediei care va beneficia și 
de avantajul unei mai mari valori 
tehnice.

VIII, rara Galiior-R.P. Ungară.
Povestea calificării gtaleziflor pentru 

turneul final este preia binecunoscută 
pentru ca să mai fie nevoie s-o rea
mintim. Maghiarii au cîștigat o serie 
dificilă în care echipa Norvegiei n-a 
făcut cadouri (dovadă acel 2-1 de la 
Oslo), i-r formația bulgară a jucat cu 
acea crcPare pe care o cunoaștem cu

toții, sporind să se califice. Din mo
tive care sînt lesne de înțeles (în două 
cuvinte superioritate în toate compar
timentele) acordăm pronosticul echi
pei vecinilor noștri.

IX. R. Cehoslovacă-R. F. Germană.
Echipa Cehoslovaciei s-a calificat 

cîștigînd seria în care mai figurau 
Tiara Galilor și R. D. Germană, iar 
echipa campioană mondială este cali
ficată de drept. Pronosticul nostru este 
favorabil în primul rînd formației 
Cehoslovaciei, cteși un rezultat de ega
litate nu este exclus.

X. Irlanda de Nord-Ar gem tina.
Irlandezii prezintă o notă de inedit 

în arena celor mai bune echipe din 
lume. Performanța pe care au reali
zat-o calificîndu-se în dauna ItaUiei, 
de două ori campioană mondială, este 
de mare răsunet și de aceea evoluția 
echipei insulare în Suedia este aștep
tată cu deosebit interes. Performanțele 
echipei Argentinei ne sînt cunoscute și 
faptul că s-a calificat eliminînd 
Chile — echipă cu renume — și Boli
via care a realizat unele performanțe

die valoare est<3 o carte de vizită valo
roasă. Pronosticul nostru este favora
bil echipei Argentinei.

XI. Scoția-Paraguai.
Scoția â reușit turul de forță de a 

eliimina Spania, o echipă cu valoare 
unanim recunoscută și Elveția care la 
trecuta ediție a campionatului mon
dial a făcut la un moment dat o fi
gură bună. Performanța Paraguaiului 
care a eliminat o afltă echipă de două 
ori campioană a lumii — Uruguai — 
vorbește însă cu atît mai mult cu 
cît victoria asupra Uruguaiului a fost 
obținută la scor categoric: '5-0! Credem 
că sud-americanii vor cîștigța această 
partidă.

XII. Franța-R.P.F. Iugoslavia.
Francezii sînt o echipă inconstantă 

care are salturi valorice mari de la un 
meci la altul. Despre echipa R. P. F. 
Iugoslavia nu este nevoie să dăm prea 
multe amănunte pentru că spectatorii 
noștri o cunosc destul de bine. Credem 
că prin tehnică și combativitate ve
cinii noștri vor avea cîștig de cauză 
în acest meci.

Moscova. Apoi, ei vor susține 
întîlniri în capitala U.R.Ș.S., 
și Leningrad.

VICTORIE A LUPT A TORI- 
SOVIETICI IN S.U.A.

Echipa de lupte ti- I IIPTF bere a U.R.S.S. a sus- 
L u 1 1 \nut o nouă întîlnire

cu reprezentativa S.U.A. 
orașul Tulsa (Okhlahoma). Luptătorii 
■ ' • --------- :„1

egalitate. Turneul 
se încheie astă

i sala Madison Square 
(Ăgerpres)

Evoluția jucătorilor 
maghiari în R.P. Chi
neză se soldează în 
continuare cu mari 
aprilie a avut loc me- 

dintre echipele orașelor 
Jucătorii chinezi 

cu

în . _ . ____
sovietici au cîștigat cinci întîlniri, trei 
terminîndu-se la ------ - ------------
sportivilor sovietici_  ____ ,__  ____
seară cu un meci pe care-1 vor susține 
■la New-York în ’ "" " ~

Garden.

Tenis de masă
surprize. La 13 
ciul mascu.ln <_____
Pekin și Budapesta. ________  __
au obținut o victorie categorică 
scorul de 5-2.

BOTVINIK 1ȘI MENȚINE AVANTA
JUL DE 3 PUNCTE

In cea de-a 16-a partidă a meciu
lui pentru titlul mondial de șah, Bot
vinik a jucat cu albele deschiderea 
engleză. La mutarea 8-a s-a intrat 
într-o variantă mai puțin cunoscută. 
După schimbul damelor, Botvinik a 
obținut avantaj și a cîștigat un pion 
dar Smîslov avea compensația unui 
contra joc amenințător.

La mutarea 37 arbitrii au consem
nat remiză.

După 16 partide scorul meciului 
este de 9*/, la 6*/2 în lavoarea Iui 
Botvinik (Ăgerpres).

Gorgorin: 
unei chestiuni 
sînt sigur că în țară există numeroși 
juniori, cel puțin la feî de buni sau 
chiar mai valoroși decât cei 
ne-au reprezentat la Luxemburg, 
nimeni nu-î știe. Cred că ar fi 
ca pregătirile pentru turneul 
să înceapă încă de pe acum în 
organizat, prin deplasările antrenori
lor în țară pentru a depista elemen
tele valoroase".

Iată acum cuvîntu.1 lui Petru Emil, 
căpitanul echipei: „A fost foarte greu- 
și aceasta nu atît din cauza echipe
lor cu care ne-am întîlnit, cît a obo
selii cauzate de un program defec
tuos. Ne bucurăm că 
orașe și 
prietenie cu tineri din țoale 
participante".

am cunoscut
ținuturi noi. că am

Aleksei Medvediev
505 kg. la triatlon!

In orașul 
campionatele 
cursul cărora 
recorduri ale U.R.S.S. și trei recor
duri mondiale. In ultima zi de între
ceri doi halterofili de categoria semi
grea au corectat recordul mondial la 
stilul smuls (145 kg.) deținut de Ari- 
Radii Vorobiev. Tînărul sportiv Vt-' 
tali Dvigun a ridicat 145,5 kg., iar 
după cîteva minute Fedor Osîpa a 
reușit 146 kg. La categoria grea Alek
sei Medvediev a stabilit tin nou record 
unional la trei stiluri cu 505 kg. (-a 
doua performanță mondială).

Iată campionii U.R.S.S. pe ant»i 
1958 ți rezultatele obținute de eis 
cocoș: Ulianov 332,5 kg.; pană: Mi
naev 355 kg.; ușoară: Bușuev 387,5 
kg.’ semimijlocie: Bogdanovski 417,5 
kg.; /ni/tocZe: Plukfelder 440 kg.; se
migrea: Vorobiev 460 kg.: grea-: 
Medvediev 505 kg. (Ăgerpres).

Stalino 
unionale 
au fost

au luat sfîrșit 
de haltere în 

ameliorate 10


