
O manifestare pe deplin reușită 
a medicinii culturii fizice din țara noastră

Intre 16—18 aprilie s-a desfă șurat in Capitală simpozionul 
plorarea funcțională cardio-vasculară in practica medico-sportivă". In

„Ex- 
foto- 

grafie, un aspect din timpul lucrărilor (citiți amănunte în pag. a VII-a).

Organ al Uniunii de cultura fizica și sport din R. P. Romînâ
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Azi și mîine la sala Floreasca

Intîlnirea internațională de gimnastică
R- P. Romînâ — R. P. F. Iugoslavia

,Cupa Primăverii" la călărie

Sportul călăriei s-a dezvoltat mult 
în ultimii ani în regiunea Craiova. F.i 
a pătruns și în mediul sătesc, iar a- 
cuni din ce în ce mai mare este nu- 
mărul tinerilor țărani muncitori care 
Sau parte la concursuri. Recent, sătenii 
din comunele Cîrcea, Malu Mare, 
Ghindeni, Coșoveni, s-au adunat în 
număr mare — 1.500 — să urmărească 

•i astfel de concurs organizat în 
istea iui 1 Mai și dotat cu „Cupa 

Primăverii". Printre concurenți, se a- 
tlau numeroși fruntași în campania a- 
gricolă de primăvară, ca Ștefan Ște- 
fănescu. Aurică Toma, Ion Stanca, Ilie 
Cojocaru și alții. „Cupa Primăverii" a 
revenit călăreților din colectivul spor
tiv Recolta-Coșoveni, majoritatea dintre 
ei membri ai întovărășirii agricole 
„Drum Nou” din Coșoveni.

Constantin Moțoc — cotespondent

fost

Discuție J
Credem că este inutil să mai vor

bim despre importanța schimbului de 
zcțljerîeuță în producție, în oricare do- 

•vttMiiu de activitate. Dar îti activita- 
Ww sportivă sînt folosite aceste pre
țioase mijloace de împărtășire, a cunoș
tințelor și experienței? Ei bine, iată 
o întrebare căreia nu i se po'ate răs
punde acum cu 
toată preciziunea. 
In sportul de per
formanță schimbu
rile de experiență 
sînt mai frecvente, 
mai des folosite
(deși există numeroși antrenori care 
continuă să facă un adevărat „mis
ter” din metodele pe care le folo
sesc pentru pregătirea elevilor lor). 
Iu sportul de masă această importantă 
problemă, a organizării unui perma
nent schimb de experiență între orga
nele și organizațiile sportive, a

' tratată doar prin cîteva acțiuni cen
trale, instructaje comune, etc. Pe plan 
local doar rareori ni s-a semnafat 
vreo inițiativă în această direcție. Co
lectivele sportive muncesc fiecare în 
felul său, metodele de muncă privind 
mobilizarea participanților la compe
tițiile de masă, la concursurile pen
tru trecerea normelor G.M.A., organi
zarea campionatelor de casă etc., cons
tituind un... secret.

Fără îndoială, că și în această di
recție trebuie schimbată starea de lu
cruri existentă pînă acum. Mișcarea 
sportivă în general, activitatea spor
tivă de masă în special, au nevoie de 
o cît mai largă răspîndire a acelor 
metode de lucru care s-au dovedit 
cele mai bune, cele mai eficace. Rea
lizarea acestui obiectiv va duce desi
gur și la eliminarea acelor mici con
flicte dintre unele colective sportive, 
la crearea posibilităților de organizare 
în comun a diferitelor acțiuni sportive 
de masă.

Am amintit toate aceste lucruri pen
tru a putea să apreciem împreună așa 
cum se cuvine valoroasa inițiativă a 
Comitetului raional de organizare a 
U.C.F.S. „TUDOR VLAD1M1RESCU”

însă

.Cupa 1 Mai" și aite acțiuni
la Tîrnăveni

Apropierea zilei de 1 Mai a însem
nat pentru activiștii sportivi din Tîr
năveni un 
zarea unor frumoase inițiative. Astfel, 
Ia popice

prilej nimerit pentru reali-

Ia popice și tenis de masă au fost 
organizate întreceri dotate cu „Cupa 

1 Mai”, iar acum se află în pregă
tire un ansamblu de gimnastică com
pus din 600 de sportivi.

In plus, în oraș și în întreg raionul 
se desfășoară numeroase acțiuni în
chinate zilei de 1 Mai : amenajarea 
de baze sportive, concursuri școlărești, 
etc.

loan Hasașiu — corespondent

Duminică se desfășoară în întreaga 
țară „Cupa 1 Mai“ la tir. Această 
competiție inter-regională se dispută 
prin corespondență și este organiza
tă de F'ederația Romînă de Tir.

espre „Ziua președinților J
(președinte tov. PUIU ANGHEL), care 
a reușit să organizeze un prețios 
schimb de experiență în cadrul „ZILEI 
PREȘEDINȚILOR ' DE COLECTIV 
SPORTIV”. Este doar un exemplu a- 
supra căruia insistăm deoarece extin
derea acestei inițiative ni se pare de
osebit de necesară. Dar. să revenim

Ia... începutul acestei săptămîni, Ia 
„ZIUA PREȘEDINȚILOR”. Schimbul 
de experiență a început chiar de-atunci 
cînd s-a făcut... apelul președinților. 
Ca de obicei, unii au venit cu toată 
dragostea (marea majoritate) iar alții 
au „uitat” (tovarășii M. GEORGESCU, 
D. BĂDIȚĂ, I. OPREA). Oare preșe
dinții colectivelor Flacăra roșie, Au
rora sau Poșta nu ave'au nimic de 
învățat din experiența colectivului spor
tiv Progresul București? Poate tova
rășii respectivi ne vor împărtăși, altă 
dată, din... experiența lor. Cum a de
curs schimbul de experiență? Colecti
vul sportiv Progresul a prezentat două 
interesante referate despre sistemul de 
organiz'are internă a colectivului și 
despre activitatea sportivă de perfor
manță. La discuții, participantă nu 
s-au mulțumit doar să-și spună pă
rerea sau să adreseze întrebări. Oa
menii au cerut să vadă cum este ți
nută evidența muncii din secțiile pe 
Fa mură de sport, cum sînt întocmite 
documentele de planificare și au notat 
— printre altele— cu entuziasm în 
carnetele lor: introducerea unei fișe 
săptăminale a antrenorului in care să 
fie trecute și toate sarcinile privind 
activitatea sportivă de masă. Intere
santă și bogată în învățăminte a fost 
și expunerea președintelui colectivului 
sportiv al uzinelor „9 Mai”, tov. Toma 
Constantinescu, în legătură cu înca
sarea permanentă a cotizațiilor prin 
responsabilii administrativi ai grupe-

Joi dimineața, din vagonul inter
național al acceleratului 102 din di
recția Timișoara au descins pe pe
ronul Gării de Nord gimnastele și 
gimnaștii iugoslavi care se vor în
trece cu reprezentanții noștri astăzi 
și mîine în întîlnirea bilaterală R.P.R.- 
R.P.F.J și, probabil, sîmbătă și du
minica viitoare în prima ediție a cam
pionatelor noastre internaționale. Oas
peții (conduși de ziaristul și totodată 
apreciatul animator al gimnasticii iu
goslave Nicola Tatalovici, cel care a 
arbitrat cu deosebită competență me
ciul de la București din 1955. Ro- 
mînia—Ungaria) prezintă la băieți a- 
proape același lot cu care ne-au în
trecut anul trecut la Zagreb și Ka'r- 
lovac, iar la fete aliniază o formație 
omogenă în care — după precizările 
lor — Tereza Kocsis și Vera Măriei 
sînt componente de bază, însă de o 
valoare foarte apropiată eu celelalte 
șase.

Puși pe fapte mari, viitorii noștri 
adversari sau grăbit să susțină încă 
din ziua sosirii un antrenament. Acest 
act de conștiinciozitate a fost repetat 
și ieri dimineață. Astfel, joi în sala 
„Dante Gherman” și vineri în sala 
Floreasca, am avut prilejul să consta
tăm... pe concret forțele cu care intră 
în luptă cele două echipe iugoslave. 
Și, deși ele nu au făcut decît un 
așa-zis antrenament de acomodare,

R ILIESCU

(Continuare în pag. 8)

e colectiv sportiv7
lor sportive. O vizită la toate bazele 
colectivului Progresul, numeroase dis
cuții despre felul cum acestea sînt 
îngrijite, administrate și folosite, despre 
întreținerea materialelor și echipamen- 
tului sportiv în regie proprie (există 
atelier de cismărie, spălătorie, etc.) 
Toate acestea au însemnat de ase

menea, prilejuri de 
utile schimburi de 
experiență. Partici- 
panții la „Ziua pre
ședinților de co
lectiv sportiv” au 
avut de învățat și 
din experiența... 
negativă a colecti- 

unde numea de edu-vului Progresul
care a sportivilor nu s-a desfășurat fa 
tiu nivel mulțumitor. Aspectele din

dan girleșteanu

(continuare pag. 3) (Continuare in pag. 2)

ani de la nașterea lui V. I. LeninJ

Unul dintre periculoșii adversari ai gimnaștilor noștri executind o 
spectaculoasă trecere in echer peste bară.

Rotații optimiste, după o vizită la galați
Imaginea Galaților în plină reconstrucție, renăscînd din propria cenușă 

parcă, constituie un i-ndetnn viu la optimism. Și cred că mediul înconjurător, 
ca și transformările recente în structura mișcării de cultură fizică ii deter
mină și pe activiștii sportivi și sportivii din Galați să fie azi mult mai opti
miști decit erau ckid stăteam de vorbă cu ei cu doi-trei ani în urmă.
Să nu credeți însă că este vorba 

de optimism în sensul privirii reali
tății cu ochelari roz. Nu, este alt
ceva. Este optimismul sănătos al 
omului care vede realist situația, 
realizările ca și lipsurile, condițiile 
favorabile ca și greutățile, dar poartă 
ferm convingerea că ziua de mîine 
va fi mai bogată în roade.

Un reviriment în spiritul gospodă
resc-..

Adevărul este că găiățenii or fi 
gospodari acasă la ei. In privința 
bazelor sportive însă, n-am prea avut 
prilejul să spunem multe lucruri 
bune. Nici de astă dată n-am rămas 
îneîntați văzînd neglijența inadmisi
bilă cu care s-a lucrat tribuna sta
dionului ..Portul roșu“ sau ușurința 
cu care Sfatul popular a admis să 
se distrugă o bază — „Cristea Ni-' 
colae” — pentru care s-au investit, 
de-a lungul anilor, mulți bani. In 
schimb ni s-a oferit o compensație 
de natură să demonstreze că reor 
ganiz-area, valul de elan creator pe

V. ARNAUTU

ALA1? IE
• Călâre|ii romîni au niece* 

la lom»

FOTBA L
• DUMINICA — CUPLAJ LA „25

Pînă ta urmă, cele două jocuri dtț 
categorie A din București au fost cu- 
plate (și bine s-a făcut) pe Stadionul 
„23 August" in ordinea următoare 5 
ORA 14.15 Dinamo — Petrolul ș?

16: C.C.A. — Dinamo Cluj.

Aseară au plecat din Gara de Nord 
călăreții romîni de obstacole care vor, 
lua parte ta Concursul hipic interna
țional ce se va desfășura la Roma, 
intre 27 aprilie și 4 mai a.c. Ap făcut 
deplasarea Mihai Timu, Vasiie Pin- 
ciu, Gheorghe Antohi, Virgil BărUu- 
ceanu maeștri ai sportului și Alexan
dru Longo, cu următorii cai: Odobești, 
Mindir. Rubin. Fildeș, Nor, Robot, 
Matador, Brebenel, Văzduh. Prundiș, 
Sucitu și Aida.

Cu prilejul împlinirii a 88 de ani 
de la nașterea lui V. /. Lenin, în 
numeroase librării din Cap:! Mă au 
fost organizate standuri speciale ca- 
prinzind principalele sale opere. Fo
tografia noastră reprezintă pe antre
norul loan Butiurcă de la Școala 
sportivă de tineret din Gheorghieni, 
pe jucătorul de hochei Beta Giaco- 
muzzi de la Progresul Gheorghieni 
și pe activistul sportiv Mircea Vlă- 
doianii, secretarul colectivului spor
tiv Energia Sibiu, care — in trecere 
prin Capitală — cercetează cu mult, 
interes standul cu operele lui V. I. 
Lenin, organizat la „Librăria noas-> 
tră" din b-dul G-ral Magheru.

Foto I. MIHA1C4
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F a campionatelor republicane școlare de gimnastică (I)
Ce e non In „Luna construcțiilor f 

și amenajărilor de baze sportive1'
Dacă ne gîndim că dezvoltarea 

gimnasticii sportive în țara 
noastră a început în mod orga

nizat abia în anii 1949/50 (perioadă 
In care se organizează primele cursuri 
•feti antrenori și profesori de educa
te fizică conduse de consilieri sovietici 
ți se reprofilează planul de învățămînt 
.al I.C.F. întrodueîndu-se gimnastica 
•sportivă ca specializare); dacă ținem 
-seama că primii absolvenți ai I.C.F. 
feu specializare gimnastică apar abia 
în 1952, că în școli gimnastica spor- 
rtivă era necunoscută și nu exista o 
bază materială corespunzătoare (apa
rate) atunci frumosul succes pe care 
H-a avut cea de a IX-a ediție a cam
pionatelor republicane școlare de gim
nastică, confirmă pe deplin pașii uriași 
care s-au făcut, într-un interval atît 
de scurt, în popularizarea acestei 
discipline sportive în școală.

Anterior anului 1949, în țara noastră, 
gimnastica sportivă avea o rază de 
răspîndire limitată la cîteva centre 
ca: Timișoara, Cluj, Arad, Reșița etc. 
care reușeau cu greu să asigure ca
drele necesare unei echipe reprezen
tative. Deși în cei 9 ani de gim
nastică sportivă în școală au exis
tat numeroase dificultăți, inerente în
ceputului — lipsa cadrelor de spe
cialitate, a bazei materiale, a con
cepției în general despre gimnastică 
și orientarea forurilor centrale fără 
o perspectivă în timp, — totuși 6-au 
făcut mereu pași înainte, iar cam
pionatul din acest an reprezintă în
coronarea muncii pline de pasiune a 

fizică și a

S. BARANY1
membru în Biroul comitetului 

de organizare a U.C.F.S.

largun 
elevi și 
regiunile

Este îndeobște 
pe plan mondial 
cerit un frumos 
la echipe fete,

schimb de experiență 
profesori, reprezentînd 
țării.

între 
toate

profesorilor de educație 
'elevilor.

Cei aproape 10.000 de 
la campionat, — de la 
lectiv și pînă la 
arată interesul cu care 
precum și sprijinul pe care l-au acor
dat conducerile școlilor, atribuind 
gimnasticii rolul ce 1 se cuvin? în 
educația fizică a elevilor. Mai mult, 
finala campionatului din acest an des
fășurată în București în zilele de 
11—12 aprilie a.c. în sala Dinamo, 
s-a bucurat de o atmosferă specifică 
inarilor concursuri! Organizarea ire
proșabilă a acestei finale reflectă din 
plin maturitatea profesorilor de edu
cație fizică atît în problemele or
ganizatorice cît și în cele tehnice.

Din punct de vedere organizatoric, 
renunțarea la sistemul de zonă a 
ereat posibilitatea participării la fi
nală a unui număr mare de echipe (17 
băieți și 17 fete), fapt care a con
tribuit la o mai bună cunoaștere și

participant 
faza de co- 
finală, — 
s-a muncit,

cunoscut faptul că 
țara noastră a cu- 

prestigiu, în special 
care la cea de

XVI-a ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară de la Melbourne s-a clasat pe 
locul 111. Gimnastica masculină 
schimb continuă să rămînă în urma 
celei feminine, deși se întreprind o 
serie de acțiuni pentru a o ridica la 
nivelul corespunzător actualelor po
sibilități.

Pentru echilibrarea sub aspect va
loric a decalajului dintre băieți și 
tete, U.C.F.S. și F.R.G. trebuie să 
acorde toată atenția în primul rînd 
gimnasticii școlare, ținînd seamă că 
școala este locul de unde au plecat 
cei mai mulți gimnaști. Actuala edi 
ție a campionatelor școlare de gim
nastică a scos în evidență cu priso
sință faptul că nivelul tehnic al ele
vilor este mai bun decît al elevelor. 
Majoritatea echipelor atît la băieți 
cît și la fete au fost bine pregătite: 
Școala medie mixtă nr. 35 București, 
Școala medie mixtă nr. 2 Ploești, 
Școala pedagogică Constanța — la 
fete și Școala medie mixtă nr. 1 
Rm. Vîlcea, Școala medie mixtă nr. 17 
București, Școala medie mixtă 
Sibiu, Școala medie mixtă 
Ploești etc. — la băieți.

Exercițiile executate cu 
bită măiestrie de băieți 
mîn+if Hza AxrrJtilî o rrîm

a

în

nr. 1
nr. 1

Exercițiile executate cu deose
bită măiestrie de băieți au a- 
mintit de evoluția gimnaștilor 

noștri din lotul reprezentativ. Ținuta 
lor a impresionat de multe ori, chiar 
și ochiul celui mai exigent spectator. 
La fete însă, ținuta în execuție și 
execuția în sine, a fost de multe ori 
lipsită de armonie, grație și înde- 
mînare.

Frumoasele rezultate ce s-au obți 
nut, sînt urmarea firească a orientă
rii științifice în pregătirea inițială a 
gimnaștilor și a muncii perseverente 
a profesorilor care i-au pregătit. Pă
rerea noastră este că elevii care se 
pregătesc la gimnastică în colectivele 
sportive sindicale se prezintă în con
cursuri mai slab pregătiți în ceea ce 
privește executarea corectă a exerci 
țiilor, datorită unor greșeli în meto-

dica învățării. Profesorii de educa
ție fizică chiar dacă n-au avut o pre
gătire adecvată în domeniul gim
nasticii sportive, totuși, datorită pre
gătirii lor multilaterale complete a 
fost posibil ca învățînd singuri să 
dea rezultate foarte bune.

In pregătirea fetelor se întrevede 
lipsa unei munci de pregătire co
respunzătoare în gimnastica artistică. 
Orientarea gimnasticii feminine către 
gimnastica artistică, implică, în me’ 
todica pregătirii gimnastelor, cunoaș
terea și aprofundarea cît mai multor 
elemente din gimnastica artistică și 
din balet. Aceasta trebuie să consti
tuie o preocupare de bază pentru pro
fesoarele de educație fizică.

Pregătirea mai slabă a echipelor 
feminine, în raport cu cele de băieți, 
este explicată în bună măsură de 
faptul că exercițiile fetelor au fost 
schimbate radical o dată cu alcătuirea 
noului program de clasificare, iar 
exercițiile cu obiecte portative, probă 
nouă în gimnastică — au constituit 
o adevărată „piatră de încercare" 
pentru concurente. Echipele de fete 
ale Școlii medii mixte nr. 35 Bucu
rești și a Școlii pedagogice din 
Constanța, au fost cele mai bine 
pregătite la „artistică", ceea ce le-a 
ajutat mult la ocuparea locurilor frun
tașe

Din toate colțurile țării ne-au sosit în ultimele zile la redacție 
vești despre noi și interesante acțiuni în cadrul „Lunii construcțiilor 
și amenajărilor de baze sportive", lată cîteva dintre acestea:
• BAILEȘTI. — Sute și mii de ti

neri din acest raion răspund cu en- 
tuzfasm chemării de a participa prin 
muncă voluntară la amenajarea celor 
20 de terenuri de fotbal și 33 de te
renuri de volei. De asemenea, în ra
ion sînt în curs de amenajare terenuri 
de volei și baschet pe lîngă fiecare 
școală medie sau profesională. Numai 
în localitatea Băilești s-a pornit la 
amenajarea unui teren de fotbal, a 6 
terenuri de volei, a unui poligon de 
tir, a unei piste de atletism, cît și la 
reamenajarea (gazonarea) vechiului te
ren de fotbal.

Sirbu Oprea, corespondent

vor termina lucrările de îngrădire, a 
pistei de atletism cu o bordură de 
beton. La Homorodul de Sus, raionul 
Satu Mare, tinerii țărani muDcitgri 
construiesc prin muncă vc'.untară fcn 
teren de iotbal, iar tinerii din Gospo
dăria Agricolă Colectivă Livada, raio. 
nul Oaș, își amenajează terenurile de 
volei și Iotbal.

V. Săsărana. corespondent -

• BAIA MARE. — Sportivii din a- 
ceastă regiune vor avea în curînd la 
dispoziție noi și frumoase baze spor
tive. Astfel, vor fi date în folosință noul 
teren de fotbal al colectivului „Topi- 
torul" din Baia Mare și noua sală de 
gimnastică din complexul ,,23 Au
gust", Tar la stadionul „Phonix" se

• TG. MUREȘ. — Colectivul spor
tiv C.F.R. Tg. Mureș a terminat zilele 
acestea construcția' unei moderne arene 
de popice, cu două piste. In comunele 
raionului, ca de pildă Ia Vărgata, Sîn- 
georzul de Mureș și Cristurul de Mu
reș, a început amenajarea de terenuri 
sportive de tip colhoznic, avînd pre
văzute piste de atletism și sectoare 
pentru celelalte probe atletice. In co
munele Arcos și Sînnicolau, raionul 
Sf. Gheorghe, a fost construită cît*  • 
pistă de popice,

VirgU Todor, corespondent

Ce se mai aude cu bazele sportive timișorene?
Nu este pentru prima oară, cind 

ziarul nostru abordează problema ba
zelor sportive timișorene, divenită un 
fel de basm cu cocoșul roșu. Sezisările 
cititorilor, ca si diferitele semnale a- 
părute în aceste coloane au lăsat in
sensibile — se pare — autoritățile și 
persoanele direct interesate, dovadă că 
situația intolerabilă pentru un centru 
sportiv de talia Timișoarei persistă.

Construirea mult visatului stadion, 
tergiversată la început, pentru că nu se 
ajunsese la un acord în privința locu
lui unde să fie ridicată această bază 
sportivă complexă, întîrzie și acum. 
Locul a fost ales, proiectul construcției 
a fost în sfîrșit aprobat, numai că de 
astă dată lipsesc... fondurile, care fi
gurau însă în bugetul expirat la finei» 
anului trecut.

In această situație, inerția i-a cu
prins pe cei obligați să se intereseze 
de această problemă, iar cei ce suferă 
sînt nu numai sportivii care se întrec 
pe baze necorespunzătoare ci și iubi-

torii sportului — spectatorii — care 
la Timișoara se numără cu miile.

Am vizitat recent frumosul oraș de 
pe malul Begăi și am asistat la dife
rite oompetiții cu caracter republican: 
întilniri în cadrul campionatului ca'e- 
goriei A la fotbal, handbal, volei și

gNOTt CRITICf

Notații optimiste, după o vizită la Galați
(Urmare din pag. 1)

care ea l-a provocat, a produs un re
viriment și în privința spiritului gos
podăresc al sportivilor gălățeni. Și 
anume, în cea mai importantă... sub
diviziune a sa: inițiativa. La Șantie
rele navale oamenii au pornit la 
treabă și, cu sprijinul organelor de 
partid (tov. N. Chipăilă din biroul 
comitetului P.M.R. s-a arătat, de 
altfel, hotărît să sprijine în totalitate 
activitatea sportivă) și al direcțiunii 
Îcu cîtă admirație ne-au vorbit spor- 

ivii de inimosul director Cazacul) 
sînt pe cale să-și amenajeze un sta
dion de toată frumusețea. Merită să 
fie văzută tribuna de cca 2500 de 
locuri, făcută din resurse locale! La 
uzinele „Nicolae Cristea", unde nici 
o dată n-am găsit o activitate spor
tivă cît de cît satisfăcătoare, pare 
că o dată cu noile construcții și cu in
troducerea unei tehnici avansate în 
producție, și a făcut loc și un spirit 
ncu în viața sportivă. T. Constan- 
tinescu, președintele colectivului spor
tiv ne-a făcut o surpriză mai mult 
decît plăcută arătîndu-ne lucrările 
ce se efectuează pentru transforma
rea unui loc de scurgere a apelor 
reziduale într-un frumos stadion, cu 
pistă de atletism, teren de fotbal, 
terenuri mici, de zgură; iar cînd am 
văzut și sala de box, înjghebată în- 
tr-o cameră improprie, însă dovedind 
hotărîrea de a da prioritate activi
tății sportive chiar înaintea creării 
condițiilor optime, ne-am convins că 
multe colective gălățene sînt ferm 
decise a renunța la lamentări fn 

tuturor resur-
decise a renunța la 
favoarea valorificării 
selor locale.

despre sport—și în mentalitatea

Poate că acesta este cel mai in
teresant aspect: cel al cotiturii efec
tuate în mentalitate, iar primul ca
pitol al reportajului nostru nu reflectă 
decît un aspect al problemei. De cîte 
ori am vizitat colectivul „Ancora" 
al Șantierului naval, de atîtea ori

consiliul său 
tot felul de 
pentru prima 
de vorbă cu 
lectivului T. 
simțit cît se . 
sindu-și jena în fața neconcordanței 
situației din producție (exact în ziua 
aceea Șantierul primea drapelul de 
întreprindere fruntașe pe ramură) cu 
cea din sport. Este pentru prima dată 
cînd activiștii de la Voința se arată 
nemulțumiți de realizările lor; am 
constatat, stînd de vorbă cu secre
tarul colectivului, Gh. Anghel, că 
oamenii sînt deciși să pună și mai 
multe fapte la temelia faimei de co
lectiv fruntaș de care .se bucură, pe 
bună dreptate, Voința Galați.

Dar cel mai important aspect este, 
fără doar și poate, interesul acordat 
actualmente de organele și organiza
țiile interesate de bunul mers al 
sportului și în primul rînd de cele 
de partid. La „Ancora" S.N.G., toc
mai avusese loc. o ședință a comi
tetului de partid cu secretarii orga
nizațiilor de bază, iar problema 
sportivă fusese la loc de cinste în 
ordinea de zi. La „Nicolae Cristea", 
secretarul comitetului de partid, Ra
du Alexandru, președintele comitetu
lui sindical St. Bîrhală și directorul 
ing. Stoian Leonard acordă un spri
jin greu de evaluat în cuvinte, atît 
pentru construirea bazei sportive, 
cît și pentru „amorsarea" activității 
sportive a maselor și a sportivilor de 
performanță.

Este drept că revirimentul nu e 
general. La liceul V. Alecsandri di
rectorul Enache " 
felul de greutăți 
cu interdicția de 
plexă a școlii și 
rea unor... porci 
acoperit de înot. Unii profesori de 
educație fizică, în genul tov. Otilia 
Efrem nu-și fac datoria, sub privirea 
indulgentă a secției învățămînt și 
cultură. Dar și aci, o deosebire: 
în timp ce altădată organele sporti
ve cocoloșeau la rîndul lor astfel de 
aspecte, acum președintele forului o- 
rășenesc U.C.F.S., tov. Marinescu,

și-a făcut pavăză 
greutăți obiective, 
dată cînd am stat i 
un om, președintele co- 
Stolniceanu, care... s-a 
poate de rău mărturi-

i din
Este 

acum

Grigoraș face tot 
sportivilor, începînd 
a utiliza baza com 
terminînd cu caza- 
în incinta bazinului

ne-a rugat chiar să contribuim, prin 
scris, la aducerea celor amintiți 
sentimente mai bun».

la

Un clasament original
Este vorba de ordinea în care 

situează disciplinele sportive în grația 
și, mai ales, în preocupările gălățenl 
lor. Ga și altă dată, fotbalul este li
der necontestat, urmat de box. Nu 
mai că, spre deosebire de anii tre- 
cuți, cînd celelalte sporturi erau la 
multe „puncte" în urmă, astăzi ele 
se pot împărți în trei categorii (ca 
în campionatul de... fotbal!). In „A", 
intră fotbalul, boxul și sporturile 
nautice. In „B“, baschet, atletism, 
lupte și haltere, volei, tenis de masă, 
tir și șah, iar în FC“... celelalte. At
letismul, tenisul de tr.asă, - șahul tind 
să promoveze în A, iar gimnastica 
și handbalul în B. Spre deosebire de 
alte clasamente 
de 
nu 
O

sc

însă (și de situația 
acum doi-trei ani), nici un sport 
arată tendințe spre... retrogradare 
nouă concluzie optimistă1

Priviri spre viitor
Dacă actuala situație nu reprezintă 

un simplu „foc de paie" (în ce ne 
privește, refuzăm s-o credem) atunci 
perspectivele de viitor sînt asigu
rate. Preocuparea generală a secțiilor 
gălățene față de copii și tineret, ten
dința către deplasarea atitudinii co
lectivelor dc la lasitudine spre ini
țiativă, nou-născutul interes față de 
activitatea sportivă de masă și spri
jinul mult crescut al organelor și or
ganizațiilor de partid, U.T.M. și sin
dicale, ne îndreptățesc să întrevedem 
succese frumoase în viitor. Și să ne 
exprimăm o convingere: acum (spre 
deosebire . de altă dată) gălățenilor 
merită să li se acorde sprijin și pen
tru unele probleme ce depășesc posi
bilitățile locale, ca de pildă termina
rea bazinului acoperit de la baia 
munală, construirea unui bazin 
înot pentru vară, a unui bac de 
notaj în timpul iernii, mai mulți 
trenori de înaltă calificare, în
derea obținerii acelui salt așteptat de 
multă vreme.

co
de

ca- 
an- 
ve-

altele. Condițiile oferite celor dornici 
să vizioneze aceste întreceri au fost 
pur și simplu deplorabile.

Așa zisă — „hală de sport" — no
menclatură înscrisă pe afișele ce im. 
pinzeau zidurile orașului — este o.„ 
magazie total insalubră a cărei intrare 
este străjuită de imense mormane de 
gunoaie menajere. Aoi s-a desfășurat 
(Sanepidul local ce părere are?) me
ciul feminin de volei dintre Someșul 
Cluj și Știința Timișoara.

Cît privește arena pe care s-a dispu
tat întîlnirea de fotbal dintre CC A și 
Știința Timișoara, starea acesteia este 
de asemenea mizeră. Dacă terenul de 
joc, propriu-zis, poate fi socotit — cu 
multă îngăduință — acceptabil, în 
schimb tribunele — în realitate niște 
nenorocite bănci de lemn — nu pot 
cuprinde decît maximum 3.000 de per
soane, iar la meci au asistat cel pu
țin 16,000. Este lesne de închipuit cum 
au stat cei 13.000 de plătitori, care 
n-au avut fericirea să găsească loc în 
tribună. Unii și-au adus de acasă 
scaune, sau scări, iar alții mai cura-

joși s-au cocoțat în copaci sau pe a-j 
coperișurile clădirilor învecinate. -4 

Toate aceste neajunsuri ar fi putut 
fi evitate dacă meciul CCA—Știința 
Timișoara ar fi fost programat pe sta
dionul CFR, care de bine de râu tot 
oferă condiții de bună vizibilități 
12.000 spectatori. Numai că org^M. 
torii s-au gindit să economisească^raxa 
de chirie și au respins acest proiect. 
Sîntem firește de acord ca cluburile și 
colectivele să se gospodărească așa 
cum cred ele că e mai bine, dar de 
soarta spectatorului plătitor cine tre. 
buie oare~ să aibă grijă ?

Așteptăm — și cit mai neîntir- 
ziat — un răspuns la această întrebare 
atît din partea Sfatului Popular Ttnă- 
șoara. cit și din aceea a conducerii nou
lui club sportiv Știința Timișoara.

Colectivul sportiv Constructorul In 
colaborare cu revista de Șah, organi
zează în ziua de 29 aprilie, ora 13, 
în sala din str. Luca Stroici nr. 13, un 
concurs : Cine știe șah, cîștigă !

Vor concura, între alții, maestrul in
ternațional Victor Ciocîltea (tema : 
Viața și creațiile șahiste ale lui A. Ale
hin) și candidatul de maestru 
Nacht (tema : figuri reprezentatîA^jjLs. 
școlii șahiste sovietice — A.

Spectatorii vor putea lua parte Ia un 
concurs de întrebări fulger, cu aceste 
teme, iar iubitorii de picbieme vor 
putea participa la un. concurs de dez
legări, dotate cu premii oferite de or
ganizatori.

Concursul va fi condus de către vice
președintele Federației Romine de Șah, 
prof, universitar ion Gudju.

Sancțiuni severe și binevenite 
aplicate de F. R. Schi-Bob

Biroul Federației Romîne de Schi- 
Bob a luat în discuție referatul co
misiei de disciplină în care au fost 
analizate unele acte de indisciplină 
săvîrșite de schiorii cluburilor Dinamo 
Orașul Stalin și C.C.A., cu ocazia 
desfășurării campionatelor republicane 
de fond și combinată nordică. Din 
cercetările făcute și din declarațiile 
delegaților F.R.S.B., precum și ale 
unor schiori și antrenori, s-a con
statat că o serie de antrenori și 
sportivi (Constantin Ducaru, Ion Bîr- 
lă. Mircea Ducaru, Moise Crăciun, 
Ion Șupeală, Stelian Drăguș) au 
dat dovadă de patimă și au avut 
atitudini huliganice. In plus, antre
norii Ștefan Stăiculescu și Dumitru 
Frățilă au arătat deficiențe în munca 
de educare a sportivilor din secțiile 
respective, facilitînd actele de ne- 
sportivitate petrecute la campionatele 
republicane de fond și combinată 
nordica.

In ședința sa, biroul Federației 
Romîne de Schi-Bob, în scopul de a 
curma patima și huliganismul în schi 
și pentru a da un exemplu celorlalți 
antrenori și schiori, hotărăște urmă
toarele sancțiuni:

1. Sportivii Mircea Ducaru și Ion 
Bîriă (Dinamo Orașul Stalin) sînt 
suspendați pe timp de 3 ani din acti
vitatea sportivă, pentru acte de huli
ganism în timpul campionatelor re
publicane la combinata nordică.

2. Constantin Ducaru (DinamoOra
șul Stalin) este suspendat pe timp de

3 ani din activitatea sportivă și i se 
ridică dreptul de a fi calificat an
trenor, pentru acte de huliganism și 
atitudine incompatibilă cu calitatea 

'de antrenor.
3. Sportivul Moise Crăciun rC-CA-U 

este suspendat pe timp de un an dirv 
activitatea sportivă și este descali
ficat din clasamentul probei de com
binată nordică, pentru atitudine 
nesportivă și abateri repetate de la 
regulament.

4. Sportivii Ion Șupeală (Dinamo 
Orașul Stalin) și Stelian Drăguș 
(C.C.A.) sînt suspendați pe timp de 
6 luni, pentru abateri de la regu
lament în timpul campionatelor re
publicane de fond.

5. Se dă avertisment secțiilor de 
probe nordice ale cluburilor Dinamo 
Orașul Stalin și C.C.A. și în special 
antrenorilor Ștefan Stăiculescu (Di
namo Orașul Stalin) și Dumitru 
Frățilă (C.C.A.) pentru lipsă de pre
ocupare privind educarea sportivilor 
de secții și comportarea acestora în 
concursuri.

6. Avînd în vedere cele petrecute 
cu ocazia campionatului republican 
la combinată nordică, nu se atribuie 
titlul de campion, proba răminînd 
valabilă ca un concurs cu caracter 
republican

Aceste 
de la 15

măsuri au intrat Tn vigoare 
aprilie 1958.

BIROUL FEDERAȚIEI ROMINE DE 
SCH1-BOB



Lupta pentru evitarea zonei retrogradării 
a continuat cu intensitate la handbal

Start in campionatul motociclist 
de regularitate și rezistentă

Dorind parcă să ajungă din urmă echipele feminine, care și-au 
reluat întrecerea în această prim ăvară tîrzie cu o săptămînă mai 
devreme, formațiile masculine și- au disputat joi o etapă interme
diară. Adevăratul motiv al acestei programări neobișnuite este însă 
altoi. Intîlnirea revanșă dintre echipele masculine ale R. F. Germane 
șl R. P. Romîne bate la ușă șl. alături de numeroasele trialuri or
ganizate pînă acum, jocurile de campionat constituie și ele un bun 
mijloc de edificare pentru antrenorii echipei naționale.

Privită din acest punct de vedere, 
etapa de joi a scos și mai mult în 
evidență faptul că majoritatea echipe
lor noastre fruntașe se găsesc încă 
la un nivel de pregătire nesatisfăcă- 
tor. Indîrjita dispută din campiona
tul categoriei A determină la bună 
parte din formațiile noastre o epui- 
zlantă luptă pentru balon cînd sînt 
conduse și o la fel de epuizantă luptă 
pentru a-1 menține cînd conduc, re- 
nunțîndu-se la orice fel de preocu
pare tactică. Mai mult, dorința pentru 
obținerea punctelor este atît de arză
toare, îneît se renunță chiar și la 
cele mai elementare procedee tehnice 
în favoarea faulturilor, mai comode Și 
mai... sigure și chiar a atitudinilor 
nesportive (meciul de la Timișoara), 

i O plăcută excepție de la această re
gulă au făcut echipele C.C.A. și Chimia 
Făgăraș, care în jocul disputat la Bu
curești, pe un teren desfundat, fapt 
ce nu favoriza deloc jocul curat (și 
la propriu și la figurat...) au aepus 
totuși toate eforturile pentru a-și dis
puta întîiefatea corect Jucătorii și an
trenorii celor două formații merită toate 
felicitările pentru acest lucru.

Cea mai interesantă partidă a eta
pei a fost aceea de la Ploești unde 
s-au întîlnit Petrolul și Știința Timi
șoara, ambele serios amenințate de 
retrogradare. Așa cum ne-a comuni
cat corespondentul nostru Ion Oprescu, 
și acest joc a fost net influențat de 
starea terenului. Beneficiind în prima 
repriză de un cîmp de acțiune mai... 
uscat, studenții timișoreni au terminat 
prima plarte a jocului în avantaj. După 
pauză, ploeștenii au fost aceia care 
atacau pe „uscat". Folosind mai bine 
acest avantaj, ei au reușit să cîștige 
meciul

La Timișoara valoroasa echipă Tehno- 
metal a fost nevoită a se întrebuința 
serios pentru a putea termina învin
gătoare. Adversara echipei timișorene, 
Mătasea roșie Cisnădie, aruncă acum 
în luptă toată energia ei pentru a scăpa 
de retrogradare.

Rezultate tehnice în categoria A: 
BUCUREȘTI: C.C.A. — Chimia Fă
găraș 13—9 (8—4), au marcat: Bul
gara (6), Sauer (4), Lingner (2), 
Marcu (C.C.A.), Graelf (3), Tischler 1 
(2), Schneider (2), Martini, Chiujdea 
(Chimia); TIMIȘOARA: Tehnometal— 
Mătasea roșie Cisnădie 10—8 (7—5), 
au marcat: Michel (5), Ehrenreich 
(2), Sipoș, Iacob, Tasch (Tehnometal), 
Kapp 1 (3), Lang I (2), Bădeanu (2), 
Pană (Mătasea roșie); SIBIU: 
Voința—Metalul Reșița 13—8 (10—3), 
au marcat: Schuler (7), Roth (3), 
Kraus (2), Schuster (Voința), Joch- 
mann (3), Ferenschutz (2), Schutz (2), 
K'alef (Metalul); PLOEȘTI: Petrolul— 
Știința Timișoara 13—8 (4—7), au

marcat: Trifu (5), Danieleanu (3), 
Velicu (2), Iliescu, Șelaru, Cetini (Pe
trolul), Moser (4), Jude (2), Vlad 
Bara (Știința); JIMBOLIA: Victoria— 
Știința Iași 8—5 (5—2); ORAȘUL 
STALIN: Dinamo — C.S.U. București 
19—12 (8—5), au marcat: Weber (7), 
Stănescu (5), Martini I (4), Pahan

bere : meciul s-a terminat la egalitate. 
Am precizat tă numai „într-un anu
mit fel" a fost favorabil acest rezultat 
celor două protagoniste de la Sighi
șoara, deoarece el este foarte bun pen
tru... Dinlamo București, care se află 
acum la egalitate de puncte cu C.FJt 
București, în fruntea clasamentului

Și, pentru că tot ă venit vorba des
pre dinamoviștii bucureșteni, vom pre
ciza că nu a lipsit mult ca bucuria să-i 
ocolească astăzi In meciul cu Balanța 
Sibiu ei și-au impus superioritatea a- 
biă în repriza secundă. Este adevărat 
că din echipă au lipsit o serie de 
titulari (Ristoiu, Covaci), totuși dina
moviștii trebuie să privească cu <a-

Sibiu startul în cea

/■fv ^5^

laIn cabinetul medical da 
stadionul Petrolul din Plo-eștl 
se joacă table.

Cfrid medicul ceru, ca deobicei: 
—„Respiră-adlnc și spune 33 !~, 
Pacientul murmură cu voce joasă: 
De ce nu vreji 5—3, că-i poartă-n 

casa !

V. D. POPA

H1

Graeff (Chimia Făgăraș) a făcui o fentă șl încearcă să treacă pe 
lingă apărătorii militari Țigănuș (in aer) șl Sorescu (nr. 3). Fază din 

joi după amiază pe terenul 
(Foto GH. DUMITRU)

seriozitate toate meciurile dacă 
la anul să activeze în catego-

meciul C.C.A. —■ Chimia Făgăraș, disputat 
Dinamo.

(3), (Dinamo), Hnat (4), Nodea (2),
(4), Țiței (2) (C.S.U.).

★
de joi a 

un derbi
Voința Sighișoara

Cimponeru

Etapa 
programat 
istreceri: 
GJ’.R. București. Deși așteptat cu mult 
interes la Sighișoara, era doar vorba 
despre o partidă între două din cele 
mai bune formații de categoria B, to
tuși — după cum ne-a relatat cores
pondentul nostru /. Turjan — meciul 
a deziluzionat. Ambele formații au ju
cat crispat, nervos, urmărind ’ doar re
zultatul. Și pentru că era atît de 
disputat, rezultatul a fost — într-un 
anumit fel — favorabil ambelor ta-

cat. B. a 
al acestei

ceeași 
vor ca 
ria A.

Nu putem încheia acest scurt comen
tariu privind campionatul categoriei 
B fără 'a scoate în evidență puternica 
revenire a echipei C. S. Marina Cons
tanța, care joi a obținut o nouă și 
valoroasă victorie, întrecînd reduta
bila formație Dinamo Tg. Mureș.

Rezultate tehnice categoria B: BU
CUREȘTI: Dinamo — B'alanta Sibiu 
10—4 (3—3); SIGHIȘOARA: Voința— 
C.F.R. București 8—8'(4—5); REȘIȚA: 
Olimpia — Stiinta Galați 11—7 (7— 
3); ARAD: I.C.A. — Bacău 4—4 
(1—4); CONSTANȚA: C.S. Marina— 
Dinamo Tg. Mureș 17—14 (11—6).

Marți se dă la 
mai importantă competiție de motoci- 
clism a anului: campionatul republi
can de regularitate și rezistență.

Așadar înainte de a evolua la 
Garmisch Partenkirchen — în îm
prejurimile căruia se desfășoară edi
ția pe acest an a tradiționalului 
„Six Days" — cei mai buni motoci- 
cliști din țara noastră și alături de 
ei o întreagă pleiadă de speranțe, se 
vor întrece timp de 6 zile pe difici
lele trasee din împrejurimile Sibiului, 
pentru a stabili echipa campioană re
publicană și pe inedaliațu întrecerii, 
înainte de a vă transmite de la Si
biu cronicile acestei importante com
petiții considerăm că este necesar să 
vă prezentăm cîteva amănunte despre 
„Cursa de 6 zile".

• CONCURENȚII vor avea de 
parcurs 6 etape. Fiecare dintre ele 
se desfășoară pe parcursul unei zile 
și măsoară între 300 și 400 km. In 
ultima zi concurenții străbat dimi
neața o etapă scurtă (în jur de 100 
km.) urmînd ca imediat să participe, 
la un circuit de viteză pentru de-'

- partajare. In fiecare etapă alergătorii 
au de absolvit un traseu foarte dur 
Este un adevărat traseu de motocrosl

• PARTICIPANȚ1LOR la campio
nat li se stabilește (după clasa de 
cilindrate la care concurează) un 
anumit orar de acoperire a traseulu.' 
controlat cu rigurozitate în anumite 
puncte fixate aflate pe parcurs. Pen
tru inexactități de orar ei sînt pena
lizați. Dacă unul din alergătorii unei 
echipe abandonează (fiecare echipă 
cuprinde 4 motocicliști) din diferite 
motive, echipa sa primește din acel 
moment — pentru fiecare etapă care 
urmează — 100 puncte penalizare. 
Iată deci că nu numai efortul unora 
dintre alergători contează, ci al tu
turor, al colectivului. După cele 6 
zile de concurs, echipa care a întru
nit cel mai mic număr de penalizări 
primește titlul de campioană repu
blicană, iar componenții ei tricouri și 
medalii de campioni. Alergătorii din 
fiecare categorie, care au, terminat 
concursul cu 0 puncte penalizare, pri
mesc medalii de aur; —
între 1 
medalii 
au fost 
p. li se

« LA 
echipe și 9 alergători 
Dintre formațiile prezente în între-

cei care au 
și 25 p. penalizare primesc 
de argint: alergătorilor care 
penalizați cu 26 pînă la 50 
acordă medalii de bronz. 
CONCURS s-au înscris 14 

individuali.

■ a ■

cere, cele mai mari șanse la” eticei 
rirea titlului de campioană le au echw 
pele C.G.A. I (Al. Lăzărescu, Gfis 
Ioniță, N. Sădeanu, Gh. Ion), „23 
August" (H. Sitzler, B. Predescu^ 
Șt Iancovici, C. Radovici) și Dinamol;
I (Mihaf Pop, I. Papa, M. Cernesciiz 
T. Popa). Nu sînt de neglijat, fireș-*  
te nici șansele unor reprezentative 
care au în componența lor elemente 
tinere dar talentate și care pot răst 
turna' cele mai sigure pronosticuri^ 
Dintre acești „outsideri" remarcăm:

II,
„outsideri"

echipele „23 August" II, Dinamo 
C.C.A. II, Metalospor't.

• O INTERESANTA dispută se 
da și pentru cucerirea medaliilor 
aur la individual, Concurenți cu

va' 
de

. _______,._ ex-'
periență și . bine pregătiți cum 6Înt 
Șt. Iancovici, Mihai Pop, B. Predescu,- 
Al. Lăzărescu, N. Sădeanu, Gh. lori 
ș.a. aspiră pe bună dreptate la ăces-*  
te distincții. Comportarea lor trr-^ 
mează... să le acorde sau nu acesta- 
medalii.

H. NAUM '

La intrare, o firmă, cî-teva scări și 
apoi un coridor lung, avînd pe par
tea stingă, simetric rînduite, uși 
albe ct» plăcuțe scrise caligrafic: 
gimnastică medicală, chirurgie, orto
pedie, cardiologie. Aci, doctori și su
rori în halate albe primesc zilnic vi
zita a zeci de pacienți... sănătoși 
tun. Sînt sportivi fruntași sau com
ponent ai loturilor republicane care 
vin aci periodic pentru diferite 
„măsurători", fapt deosebit de im
portant In urmărirea evoluției antre
namentelor și bineînțeles în preveni
rea supraantrenamentelor.

Alții sînt pacienți..; veritabili, care 
urmează diferite tratamente după 
traumatismele suferite în timpul antre-traumatismele suferite în timpul 
namentelor sau în competiții.

★
Pe directorul „Dispensarului 

nai pentru sportivi" din Orașul
— căci de acest dispensar este
— l-am găsit, firește, în cabinetul 
său. Este o veche cunoștință a noas
tră, dr. Laurian Taus, fost campion 
național și recordman la decatlon.

— „Cifrele sînt cea mai bună oglin
dă a unei activități", ne spunea dr.

regio-
Stalin 
vorba

Taus și, ca atare, am cercetat îm
preună graficele, cartotecile, registrele 
și alte documente de real folos în 
vizita pe care o făceam la acest dis
pensar. Iată cîteva din aceste cifre: 
3055 de. consultații și tratamente în 
luna ianuarie, a cărei zi de vîrf a 
fost ziua de 17, cînd consultațiile 
tratamentele s-au cifrat la 145. Pe 
luna februarie, numărul general a dispensar, 
crescut la 3237.

Pe lista celor care au primit spri
jinul medicilor de la acest dispensar 
am întîlnit o serie de nume bine cunos
cute : schiorii Letcă și I. Bîrsan (cam
pion R.P.R. la slalom uriaș pe 1958), 
handbalista Rodica Tampa, atletul 
Victor Pop. In continuare, am con
statat că o serie de echipe fruntașe 
printre care Steagul roșu (baschet 
băieți), Voința (baschet și volei fete), 
Tractorul (fotbal categoria B) și rnri'te 
alte echipe au trecut pe aci în preaj
ma începerii unui nou sezon compe- 
tițional.

Ș>

(XIII) ACCIDENT

★
Cabinetul de gimnastică medicală 

se ocupă în mod special de cei cu 
deficiențe fizice — minori sau majori 
— precum și de tratamentele post- 

, traumatice. Printre cei care au sufe- 
ș rit diferite accidente și au reintrat în 
f muncă, datorită sprijinului efectiv al

harnicilor slujitori de la acest dis
pensar, se numără: ing. M. Stoian, 
filatoarea Roza Boga, maistrul Roland 
Hemper, recepționerul 0. Boboșiță și 
încă mulți alții.

Demne de subliniat sînt rezultatele 
obținute în tratamentul copiilor 
cu deficiențe fizice. Astfel, printr-o 
muncă neobosită a colectivului din 

, copiii Silvia Suci-u, Gh. 
Handoric, Virginia Pop și alții, spre 
bucuria lor și a familiilor, sînt azi din 
nou printre copiii normali.

Desigur, în această „uzină", munca 
este deosebit de migăloasă, cere răb
dare, mult tact și, maj ales, multă 
dragoste de oameni. La succesele ob
ținute pînă în prezent a contribuit 
efectiv colectivul format din doctorii 
N. Ckirimelea, Daniel Pecsi, D. Du
mitrescu, precum și surorile Maria 
Vintiiă și Roza Bartoș. Alături de 
aceștia, profesoarele de educație fizică 
Elena Matei și Emma Krauș desfă
șoară o susținută activitate în cadrul 
cabinetului de gimnastică medicală.

M-am despărțit de dr. Taus cu 
convingerea că aceste realizări sînt 
numai încsputul unei munci, din ce 
în ce mai frumoase, pentru sănătatea 
tineretului și a numeroși oameni ai 
muncii din Or. Stalin.

AL. DINCA

I. Constantinescii (Progresul) 
învingător in prima etapă 

concursului ciclist organizat 
de Recolta

întrecerile cicliste pe etape au fost 
inaugurate în București ieri după 
amiază, prin competiția organizată de 
colectivul sportiv Recolta M.A.S. în 
cinstea zilei de 1 Mai.

Prima din cele trei etape ale acestui 
concurs s-a desfășurat pe șos. Giur-t 
giului pe o distanță de 80 km., cit 
startul oficial din dreptul bornei ki
lometrice 8. De aci, concurenții au 
rulat pînă la kilometrul 48 și apoi 
înapoi la punctul de plecare.

Cu un sprint mai bun I. Constar»-: 
tinescu (Progresul) a reușit să-i de
pășească pe Hora (Dinamo) și Baciu 
(C.C.A.) pe linia de sosire, cîștigînd 
astfel prima etapă a acestei compe
tiții. Toți trei au sosit în timpul de 
2h02,25 (medie orară 39,345 km.)^ 
La 21103,01 a sosit apoi un pluton de 
peste 20 de alergători în frunte cu 
C. Dumitru (Progresul), C. BilciiX 
(Dinamo) și I. Ionescu (C.C.A.).

întrecerea categoriei semi-curse 
desfășurată pe o distanță de 30 km„ 
a fost cîștigată de Al. Aramă (Con
structorul) 51,10 min. urmat de Ru-i 
dolf Muller (Recolta) și Ion Badea 
(Recolta). împreună cu aceștia au 
mai sosit încă șase concurenți. Proba 
juniorilor a fost cîștigată de Th. Oha-» 
nasian (C.C.A.) care a parcurs cel 
30 km. în 49,25 min. urmat de N. 
Vidraru (Dinamo) și T. Bărbulescti 
(Șc. sportivă U.C.F.S.).

a

G. ȘTEFANESCU

ț

Discuție despre 
,.ziua președinților 
de colectiv sportiv6*

(Urmare din pag. I)
președinților" nu se opresc de-» 
la aceste însemnări. Ele con-, 
nu numai cu numeroasele ho- 

privind organizarea în comun

„Ziua 
sigur 
tinuă 
tărîri
a unor acțiuni (de ex. un cabinet me-, 
dico-sportiv) ci și cu prieteniile legate 
cu acest prilej. Și, pentru că prietenii 
își împărtășesc îiitotde’auna unul aU 
tuia bucuriile și necazurile, avem con-, 
Vingerea că între președinții colecti-». 
velor sportive schimbul de experienței 
v'a continua...



In sala „ 4 rmata poporului" După Cupa „ Titu Groza*

Ediția jubiliară a campionatului republican 
de scrimă pe echipe începe mîine

Aceste două floretiste, Maria Vicol (stingă) cea. care realizează un 
eficace atac direct și Agneta Szabo (dreapta) vor fi și in acest campionat 
echipierele de bază ale formațiilor Progresul F, B. și respectiv, Progresul 
Oradea.

Speranțele natației noastre pentru „europene"

Spre satisfacția obișnuiților ama
tori de scrimă și a celor pe care 
Criteriul mondial recent încheiat i a 
iatras spre acest sport, mîine începe 
obișnuitul’ „maraton" anual al scrimei 
noastre, campionatul republican al 
echipelor de primă categorie. In afară 
de faptul că această întrecere conti
nuă prin valoarea ei spectacolul ofe
rit de campionatul mondial al tine
rilor, ea are o semnificație și o im
portanță cu totul deosebită. In acest 
an se împlinesc zece ani de la în
ființarea diviziei, deci vom asista la 
ediția jubiliară a campionatului repu
blican pe echipe, întrecere care încă 
ide la înființare a pasionat rîndurile 
trăgătorilor rivalizînd cu cele mai 
imari întîlniri individuale specifice 
scrimei și căreia îi datorăm în mare 
măsură răspîndirea scrimei în toată 
țara.

Spre deosebire de ediția precedentă, 
„jubileul" se va desfășura concen
trat, cu o primă etapă — de mîine 
pînă duminica viitoare — care în
globează toate meciurile turului și 
o a doua etapă — returul — progra 
mată în toamnă. Această nouă for
mulă de campionat (de fapt reveni
rea la formula folosită în 1956) a 
fost dictată de interesele calendaru
lui internațional și, totodată, se pare 
va corespunde necesității de a su
pune pe cei mai buni trăgători ai 
noștri la întreceri de durată și de 
intensitate, asemănătoare celor din 
confruntările internaționale.

Dacă principala prevedere din re
gulamentul ultimelor ediții se res

A doua etapă 
a campionatului 
de tenis de masă

Dintre partidele feminine progra
mate în cea de a doua etapă a cam

pionatului republican de tenis de masă, 
cea mai interesantă va fi probabil în- 
Mîlnirea din Capitală între Progresul 
(Angelica Rozeanu, Ella Constanti- 
nescu) și Constructorul (Geta Pitică, 
Catrinel Folea). La fete mai are loc 
meciul Voința București-Fcrotex Ora
dea,

in întrecerea masculină se vor des
fășura partidele Voința Arad—Voința 
L. M. București, Spartac București— 
C.F.R. Roșiori de Vede, Progresul 
București — Constructorul București, 
Progresul Satu Atare—Tehnometal Ti
mișoara.

★
>

Dubla întîlnire (masculină și femi- 
tonă) Progresul Cluj—C.S.U. Bucu
rești a fost amînată pentru data de 21 

inai. deoarece sîmbătă și duminică se 
jror disputa la Craiova finalele campio
natelor universitare.

Întrecerile de la Craiova se bucură 
de multă atenție din partea studen

ților. Acest lucru a fost ilustrat eloc
vent în fazele premergătoare (inter- 
facultăți și zonă) cînd meciurile au 
fost disputate cu o dîrzenie deosebită. 
Este cunoscut faptul că tenisul de 

jinasă prezintă o atracție mare pentru 
sportivii studenți și nu trebuie să ui- 

ităm că două echipe C.S.U. iau parte 
<cn rezultate promițătoare ia campiona- 
ifttl primei categorii a țării. Deci, a- 
jvem toate motivele să sperăm intr-o 
reușită deplină a finalelor care începe 
astăzi la Craiova. 

pectă și se aplică și în acest an, 
respectiv obligativitatea participării în 
divizie după criteriul „omul și arma", 
în schimb ediția jubiliară aduce o 
nouă prevedere în regulament, aceea 
a desemnării unei cîștigătoare chiar 
și în condițiile unui rezultat de 8—8. 
Ca și în competițiile mondiale, în 
cazul unei egalități în numărul asal
turilor cîștigate, victoria se atri
buie echipei care a întrunit cel mai 
mic număr de tușe primite. Prevede
rea are o deosebită semnificație, con
tribuind la mărirea interesului . pen
tru tușe, determinînd pe trăgători să

Ediția jubiliară
Locul de desfășurare : sala Ar

mata Poporului, str. Armata Poporu
lui nr. 1, tramvai 13 stația Leu (în 
spatele Grădinii Botanice).

Zillele de concurs și probe :

20 și 21 aprilie — FLORETA Bărbați
22 și 23 aprilie — FLORETA Femei
24 și 25 aprilie — SPADA
26 și 27 aprilie — SABIE.

întrecerile încep zilnic la ora 8 și 
se desfășoară fără întrerupere.

nu se preocupe numai de cîșfigul a- 
saltului în sine, ci și de scorul (nu
mărul de tușe) la care cîștigă sau 
pierde.

In ediția jubiliară participă echi
pele: C.C.A., care va încerca să ob
țină al 9-lea titlu la sabie și al 
8-lea la floretă băieți, Progresul F. B. 
care are toate șansele acum să 
oprească suita de victorii a C.C.A.- 
tilui la floretă băieți, Progresul Cluj, 
care poate în fine să „zmulgă" de la 
C.C.A. titlul la sabie după care a- 
leargă de zece ani, Stăruința Satu 
Mare, Progresul Oradea, Dinarno Cluj 
și Știința Tg. Mureș. Adică cele mai 
bune echipe, alcătuite din cei mai 
buni trăgători din țară. Și o ultimă 
caracteristică a acestei ediții: echi
librul valoric între echipe, ceea ce 
face lupta mai interesantă și rezul
tatele mai incerte.

— r. i. —

Atenție ! Se apropie Campionatele europene de volei
Să facem abstracție de meciurile 

etapei de mîine și să afectăm spațiul 
acordat obișnuitelor avancronici unor 
chestiuni privind comportarea de pînă 
acum a jucătorilor și jucătoarelor 
noastre de frunte în anul campionate
lor europene. Problema, oarecum atinsă 
în articolul nostru de acum o șăptă- 
mînă, merită a fi dezbătută mai pro
fund. Să nu uităm : in întrecerea ce
lor mai bune echipe masculine și fe
minine de pe continent (care începe în 
august la Praga) avem de apărat pre
stigiul cucerit, la „europenele" de la 
București (1955) și la „mondialele" de 
la Paris (1956).

Despre echipa reprezentativă femi
nină am mai avut ocazia să vorbim cu 
ocazia meciurilor Romînia—R.D. Ger
mană. Caracteristica celor trei întîlniri 
a fost reușita experienței încercate de 
antrenori: reîmprospătarea echipei cu 
cîteva jucătoare tinere care au dat a- 
tunci completă satisfacție. Este vorba 
de Coca Constantinescu, Elena Busu- 
iccescu, Lia Vanea, Doina Vințan, pri
mele două fiind debutante. Acestea, 
alături de jucătoarele mai experimen
tate care se găsesc în plenitudinea for
țelor lor (Tinela Pleșoianu, Doina I- 
vănescti, Florina Teodorescu — aceasta 
în sensibilă creștere a valorii) și cele
lalte voleibaliste din lotul reprezenta
tiv (Elena Florea și Sonia Colceriu 
n-au mai arătat însă aceeași ridicată 
valoare ca în anii trecuți), pot alcă
tui osatura unei echipe naționale valo

roase. Bineînțeles, însă, dacă jucă
toarele tinere, o dată ajunse în repre
zentativă, nu vor socoti că au atins 
plafonul maxim al posibilităților lor și 
nu se vor înfumura. Este cazul Gocăi 
Constantinescu, care, din aceste mo
tive, după meciurile cu R.D.G. nu a 
mai dat randamentul obișnuit în me
ciurile susținute de M.I.G., echipa sa. 
Am comite însă o injustețe dacă nu am 
aminti în rîndurile de față și de alte 
sportive evidențiate. Este vorba de ti- 
mișorencele Maria Rațiu și Elena Go-

PliTRE PAUNO1U (Dinamo București)

Așa cum remarcam într-unul din articolele noastre anterioare, con
cursul desfășurat la sfîrșitul săptămînii trecute a marcat deschiderea ofi
cială a activității la natație pe 1958. Evoluția celor mai buni înotători 
ai țării — pentru prima dată în acest an în probele clasice — a permis o 
trecere în revistă a potențialului de care dispune natația noastră în mo
mentul de față.
S-a vădit cu acest prilej că speran

țele puse într-un mănunchi de îno
tători sînt îndreptățite și că există 
condițiile pentru ca țara noastră să 
fie reprezentată (pentru prima oară 
în istoria natației) ‘la o ediție a cam 
pionatelor europene. Care sînt deci 
înotătorii care, prin comportarea lor 
la această primă măsurare a forțe
lor, au generat optimismul nostru și, 
după cîte am putut constata, și pe 
al celor ce conduc destinele natației 
romînești? In afară de Adrian Oanță, 
a cărui performanță valoroasă am 
analizat-o în ziarul nostru de marți, 
vederile noastre se opresc asupra

In primul concurs oficial a! anului

Trei performanțe peste
540 p. la pistol precizie

Poligonul Tunari și-a primit ieri 
dimineață oaspeții •— participanții la 
primul concurs republican al anului, 
„Cupa Dinamo" — în haină nouă, de 
sărbătoare, croită cu finețe și ele
ganță de anotimpul cel mai frumos 
a! anului: primăvara ! Bucuria reve
derii a fost sărbătorită cu același en
tuziasm și de trăgători. Ei s-au în
trecut în a obține rezultate de seamă, 
pentru a ridica plafonul valoric al 
tirului nostru la o nouă treaptă. Și 
acum la începutul sezonului — care 
va culmina cu campionatele lumii — 
acest fapt nu este de neglijat! El 
probează sîrguința cu care ,sportivii 
noștri se pregătesc pentru a repre
zenta țara Ia cea mai importantă com
petiție mondială a tirului.

începutul l-au făcut cu brio pisto
larii de precizie. Primii trei clasați 
au realizat performanțe de peste 540 
puncte și, firește, aceasta demonstrea
ză elocvent că în curînd vom putea 
beneficia de o echipă omogenă, cu 
o medie apropiată de cerințele unei 
importante competiții internaționale. 

Maestrul sportului Iulius Pieptea l-a 
întrecut de această dată pe „veșnicul" 
său adversar Alex. Klaus și — ceea 
ce este mai important — și-a apropiat 
victoria grație unei performanțe foarte 
bune: 551 p. Alex. Klaus, un învins 
merituos — (547 p.) — a confirmat 
cu acest prilej stabilitatea sa la un 
anumit nivel de performanță, elimi 
nînd — deocamdată — îndoielile cu 
privire la inconstanța pe care o ma
nifesta de la o întrecere la alta. Des
pre cel de al treilea clasat, Silviu 
Tibacu, tot lucruri bune de spus: 
pentru a treia oară în acest sezon 
depășește granița celor 540 p. (nor
ma de maestru al sportului) și reali
zează o medie care se impune în fata 
selecționerilor (542 p.). In plus la 
S Tibacu trebuie să mai adăugăm 
faptul că a prezentat în acest con
curs republican un tînăr de 14 ani 
(Barbu Ionescti) care la prima sa 

unui lot de înotători care cuprinde 
pe Maria Both, Al. Popescu. G. Bla- 
jec, D. Caminschi, M. Mitrofan și 
F. Heitz.

Maria Both, recordmana țării pe 
100 m. spate (cu timpul de 1:15,4) 
și a zecea înotătoare europeană la 
sfîrșitul anului 1957, a debutat dumi
nica trecută,, reușind să parcurgă dis
tanța în 1:17,2. Un rezultat plin de 
promisiuni, dacă aven! în vedere că 
Maria Both și-a reluat pregătirile de 
foarte curînd. Antrenorul ei Toth 
Pall Iosif și-a exprimat convingerea 
că eleva sa are timp suficient pen
tru a atinge o formă maximă la cam- 

evoluție — după numai două hini de 
antrenament — a obținut un promi
țător 435 puncte. In continuare cla
samentul arată astfel: 4. Marin Do- 
chiliță 536 p., 5. T. Jeglinski 531 p., 
6. Tr. Botnărescu 526 p., 7. T. Mani- 
catide 523 p., 8. E. Harea 523 p., 9. 
P. Mocuță 520 p., 10. Gh. Șerbănes- 
cu 520 p. Pe echipe; 1. Dinamo 
2.613 p., 2. A.V.S.A.P. 2.605 p., 3. 
C.C.A. 2.556 p., 4. Voința 2.340 p., 
5. S.P.C. 2.099 p

Tot ieri și tot la Tunari s-a desfă
șurat „Cupa Primăverii" la combi
nată. întrecerea senioarelor locul I 
a revenit Rodicăi Grozea. Cu 578 p. 
ea a realizat un nou record R.P.R. 
Pe locurile următoare Jacqueline 
Zvonevschi 576 p., Tereza Quintus 
574 p., ș.a. La seniori C. Antonescu 
— în ascendent de formă a ocupat 
primul loc cu 591 p. (la un punct de 
recordul republican). După el s-a cla
sat N. Rotaru 583 p., V. Antonescu 
581 p. Ion Giuglan a cucerit locul I 
la juniori cu 577 p., iar „Cupa Pri 
măverii" a revenit echipei Voința 
urmată de Dinamo și C.S.U.

H. N.

Duminică, un iratiiționăl meci du unici: c. Lf.îs.C.#.
Etapa de duminică a campionatului 

de volei programează printre alte par
tide interesante șl una între două echi
pe masculine care ani de-a rîndul s-au 
întâlnit fie în finala campionatului 
(atunci cînd nu se disputa sistem di
vizie), fie în meciuri hotărîtoare pen
tru șefia clasamentului. Este vorba de 
disputa dintre C.T.F.T. (fostă Loco
motiva) și C.C.A. Este adevărat, de 
data aceasta C.C.A. nu mai luptă pen
tru cucerirea titlului (se află la 4 
puncte diferență de liderul clasamen
tului), dar meciul promite să fie la fel 
de interesant ca și în trecut, pentru 
că amîndouă echipele dispun de arme 
de luptă asemănătoare : o excelentă 
pregătire tehnică și tactică, toți jucă
torii avînd o bogată experiență a me
ciurilor mari. Din punct de vedere al 
pregătirii fizice și al dorinței de a 
obține victoria, balanța pare să încli-

loșie, de Ada Hubalek de la Voința 
Orașul Stalin, de Ecaterina Dobre 
(Voința Sibiu).

Dar băieții ? Bogatul lor program 
international de anul acesta va începe 
peste puțină vreme, o dată cu turneul 
în Franța și Maroc. După părerea 
noastră, alcătuirea formației reprezen
tative ridică linele probleme mai difi
cile. In primul rînd, este vorba de o- 
mogenizarea formațiilor prin creșterea 
valorii echipelor socotite medii și —• 
implicit — de asaltul tinerilor jucă
tori (care alcătuiesc aceste echipe în 
majoritatea cazurilor) la poarta afir
mării. In al doilea rînd, este vorba 
de forma slabă pe care o manifestă 
unii fruntași ai acestui sport. De aceea 
— cum spuneam mai sus —• alcătui
rea reprezentativei ridică în momentul 
de față destule probleme dificile.

Meciurile de pînă acum au arătat 
în mare progres o serie de tineri ju
cători : Pădureții, Ganciir (ambii de 
la I.T.B.), Pavel (Amefa), Dăbală 
(Știința Cluj). Drăgan (C.T.F.T.), Băr
buță (Tractorul). Acestora trebuie să 
le adăugăm pe Gertinișan (T.C.H.), 
un voleibalist mai experimentat, ca și 
pe Derzsi, Păunoiii (ambii de la Dina
mo), Rusescu (l.T.B.) — jucători cu- 
noscuți, care anul acesta se prezintă 
într o formă bună. E surprinzător 
poate că printre cei evidențiați este 
doar un singur jucător al liderului cla
samentului • masculin, echipa C.T.F.T. 
Dar echipa feroviarilor, deși a realizat 

pionafele europene de la Budapesta. 
Al. Popescu, după ce un an întreg 
nu a reușit să iasă din mediocritate 
(ca urmare a unei pregătiri nesis
tematice) ne-a făcut din nou dovada 
realelor sale calități. Timpul (2:30,9),- 
cu care a acoperit distanța de 200 m. 
fluture vine să întărească, acum, cele 
spuse de noi la început-.-' anului, și 
anume că finalistul nostru < :unpic, 
cu o pregătire temeinică, este ca
pabil de rezultate în jurul a 2:25,0 —- 
2:26.0. In cursa desfășurată sîmbăt» 
Al. Popescu a întors la 100 m. îri 
1:08,2 (mai bine ca oricînd) și â 
terminat ultima parte a probei Jn 
1:22,7. Așadar, pe viitor accentul 
trebuie pus pe rezistență în regim 
de viteză, în așa fel îneît Al. Popescu 
să fie în stare să parcurgă cea de a 
doua sută de metri în 1:16.0—1:17.0. 
G. Blajec a repetat isprava de la 
sfîrșitul anului trecut. înotînd 100 m. 
liber în 58,3. Nu mai încape discuție 
că o pregătire specifică de înot i-ar 
permite sprinterului nostru perfor
manțe superioare. Și aceasta fără ca 
aportul său în echipa reprezentativă 
de polo să sufere cu ceva. Atîta vre
me cît natația noastră posedă un 
element de valoarea lui Blajec, o re
nunțare la serviciile sale de înotător ar 
fi o greșală ireparabilă. Că D. Ca
minschi se îndreaptă cu pași siguri 
spre o deplină afirmare o spune mai 
mult decît timpul reușit de el pe 
100 m, spate (1:07,9) seriozitatea de 
care dă dovadă în timpul pregătirilor. 
Continuînd în felul acesta, Camin
schi poate spera în plin sezon la 6 
cifră superioară (1:06,0) și cu ea_r 
Ia un loc în finala campionatelor eu
ropene. Oanță nu este singurul nos
tru brasist de valoare. .Mitrofan și 
Heitz au înotat, deocamdată. 200 m. 
bras în 2:44,7 și respectiv 2:45,0. țin
tind fiecare dreptul de a deveni cel 
de al doilea concurent romin la eu
ropene.

Aceștia ar fi — în general — îno
tătorii care, după rezultatele obți
nute Ia „Cupa Titu Groza", au drep
tul să intre în atenția selecționerilor 
pentru europene. La orizont însă a 
apărut de curînd o pleiadă de tinere 
elemente, ca Emil Voicu, Ladislau 
Daroczi, Sanda Iordan, Heidi Rot- 
sching. Margareta Wittgenstein, Ma
ria Dan. Eva Randi. Heiriette Țin- 
coca. ludith Orosz, Fiorentina Ram- 
bosec etc. care iși cer dreptul la *-  
firma re...

G. MCOLAESCU

ne de partea feroviarilor. Dsr. așa 
cum se întîmp’ă întotdeauna în parti
dele importante, echipa considerată 
„outsider**  poate totuși să realizeze 
un joc excelent și sâ dea peste cap 
orice pronosticuri. Dacă avem în ve
dere că C.C.A. s-a comportat slab în 
ultimele partide, avem toate motivele 
să credem că în acest nî-s?l militarii 
va căuta sa dovedească adevărata lor 
valoare.

Partida se dispută duminică dimi
neața în sala Floreasca. Din 19M, 
C.T.F.T. (Locomotiva) și C.C.A. s-au 
întîlnit în campionat de 12 ori. De 7 
ori victoria le-a revenit feroviarilor și 
de 5 ori militarilor.
• Meciurile disputate ieri după- 

amiază în sala Dinamo din Capitală 
s-au încheiat cu următoarele rezultate: 
C.F.R. București—C.S.U. București (f) 
3-0 (5, 3, 5); Dinamo București—Vic
toria București (m) 3-0 (5, 9, 7).

MARIA RATIO (Siiinta Timisoara)
' ‘ ' i

și anul acesta victorii asupra eternilon 
săi adversari la titlu, se află într-o pe
rioadă de stagnare. Ponova, Plocon, 
Crivăț și ceilalți selecționabili nu an 
arătat pînă acum nimic deosebit, ulti
mul fiind chiar în regres față de 
anii trecuți. Aceleași aprecieri cu pri-1 
vire la Roman, Corbeanu și majoritatea 
jucătorilor de la C.C.A. Echipa mili- 
tară, e drept, realizează uneori faze 
excepționale de joc, dar mult prea rari



Un leit-motiv mereu actual: jocul atletic
Mîine, formațiile de categoria A se aliniază la startul unei noi etape: 

a XVl-a. O etapă importantă pentru clasament, încă neclar atît în frunte 
cît și în coadă. Se înțelege că echipele i
care, cel puțin în etapele de pînă acum, a decurs intr-o notă 
dine. Ceea ce ne face să le îndemnăm să continue pe același

Etapa de mîine însă prezintă impor
tanță și din alt punct de vedere. Poate 
chiar mai însemnat decît lupta pentru 
puncte, pentru o poziție mai bună în 
clasament. Este vorba de evoluția ca 
joc a echipelor noastre care intere
sează înainte de orice fiindcă însăși 
tațiunea existență campionatului re
zidă în acest obiectiv: îmbunătățirea 
calității fotbalului prin pregătirea si 
verificarea continuă ce ți-o pretinde șt 
oferă campionatul. La acest capitol, 

.pe primul plan se situează îndrumarea 
4- actuală spre jocul atletic, spre un joc 

bărbătesc în care calitățile fizice ale 
jucătorilor, permanent dezvoltate, să 
fie puse în valoare și în primul rînd 
forța.

Ani de zile echipele noastre au prac
ticat un adevărat fotbal de domnișoare, 
un fotbal lent, lipsit de vigoare în 
care orice intrare pentru balon era 
considerată fault, iar combativitatea 
lipsea aproape cu desăvîrșire. Cui s-a 
datorat acest fapt ? Noi credem că 
printr-o greșită înțelegere a pregătirii 
jucătorilor și a importanței tuturor fac
torilor antrenamentului și a corela
ției dintre ei, s a ajuns la predomi
narea unei așa-zise lăture specta
culare în dauna dezvoltării în aceeași 
măsură a calităților fizice și morale, 
care asigură împreună cu tehnica și 
tactica, adevăratul fotbal, fotbalul 
combativ, viguros, rapid și eficace, îtl 
ultimă instanță veritabila spectac’ulo- 
zitate. Numai așa se poate explica de 

^-ee orice intrare corectă ajunsese să 
fie considerată fault și de ce arbitrii 
interpretau ei înșiși la fel de greșit

sînt angajate intr-o luptă acerbă, 
T de corectitu- 

drum.
întrebuințarea corectă 
regulamentară a forței 
zice. Num'ai așa se expli
că de ce jucătorii noștri 
erau total surprinși cînd 
— jucînd în 
unor formații străine și 
sub arbitraje de peste 
hotare — constatau că 
atacuri mtîlt mai vigu
roase și chiar mai dure 
de cît cele cu care eriau 
obișntiiți să le considere 
faulturi, 
tuiau un motiv de oprire 
a jocului. Era evident că 
fotbalul nostru nu se 
dezvolta în ritmul celui 
mondial.

Fotbalul 
special, a 
orienteze 
tot 
un fotbal mai complet. 
Și apariția unor veritabili 
atleți într-o serie de e- 
chipe naționale sau de 
club probează această a- 
fîrmație. Recentele în- 
tîlnirj internaționale au 
evidențiat fără deosebire 
tendința spre un „joc foar
te viril, foarte atletic, foarte mobil 
și joarte rapid" cum sintetiza ziaristul 
francez Gabriel Hanot observațiile 
făcute la trei întîlniri: Franța — 
Spania, R. F. Germană — Spania și 
Austria — Italia. Jucătorul franco-ita- 
lian Bonifaci pronosticînd victoria re
prezentativei U.R.S.S. în turneul final

mai

si 
li

compania

niei nu consti-

european în 
început să se 

în ultimii ani 
accentuat spre

Turneul U. E. F. A.

al campionatului mondial din Suedia, 
arăta că își bazează pronosticul pe 
faptul că fotbaliștii sovietici sînt cei 
mai bine pregatifi din punct de ve
dere atletic, pe lîngă pregătirea teh-

Luptă dirză dar corectă pentru balon, pe un 
spațiu de 2 metri intre Kiss, Georgescu, Tiriac 
(mascat de Ene II) și Ene II. Pe toți i-a... îm
păcat portarul orădean Sugar, care a sărit peste 
ei și a respins batonul, rază din meciul Raped — 
G.S.O. 1—0.

Performanța juniorilor noștri 
este și mai valoroasa decît pare

Pînă acum, fotbalul nostru a fost 
prezent de patru ori la Turneul In
ternațional de Juniori, organizat la 
început de F.I.F.A., iar în ultimii doi 
ani de U.E.F.Â. Pe scurt, bilanțul a- 
cestor participări arată astfel:

1955 (în Italia, 19 țări): Romînia pe 
locul 1 al grupei I.

1956 (în Lngaria, 16 țări): Rominia 
pe locul 1 al grupei a 11-a.

1957 (în Spania, 15 țări): Romînia 
pe locul III al grupei C.

1958 (în Luxemburg, 18 țări): Ro
mînia pe locul 1 al grupei C și pe 
locul 4 al Turneului.

Cum se vede, exceptînd ediția 1957, 
•echipa noastră s-a clasat cu regula- 
^Ritate printre primele p’atru sau cinci 
RfeJJtpe ale Turneului, ceea ce constituie 
I un deosebit succes pentru fotbalul nos

tru. Comparînd însă cele patru partici
pări din mai multe puncte de vedere: 
ca timp de selecționare și pregătire 
a loturilor, ca valoare și vîrstă medie 
a loturilor selecționate, rezultă că to
tuși comportarea juniorilor de anul a- 
c.esta este mai valoroasă. In primul 
rînd pentru că în ciuda diferenței de 
valoare, experiență și pregătire față 
de generațiile Ene II, Georgescu, Stan- 
cu, Ghibea, Copil III Bociaua (1955), 
V. Anghel, Jenei, Mihăilescu, Dumi
trescu, Sfetcu, Tabarcea (1956) sau 
Mateianu, Raab, Renye, Motroc, Mu- 
reșan, Cîmpeanu (1957), juniorii de 
anul acesta au știut — prin deosebite 
calități morale — să-și învingă lipsa 
de experiență și grație unui joc plin 
de elan și vigoare să aibă comportări 

►.peste așteptări din toate - punctele de 
vedere. Toate acestea în ciuda unui 
program încărcat și extrem de obo
sitor, cum n-a fost în alți ani (întot
deauna a existat cel puțin o zi de 
pauză între jocuri). In al doilea rînd 
fiindcă este pentru prima oară cînd 
țara noastră s-a calificat în faza fi
nală. E drept că în 1955 și 1956 n-au 
fost faze finale și că dacă âr fi avut 
loc, s-ar putea - presupune că echipele 
noastre, calificate prin victoriile ob
ținute în grupe, ar fi reușit să ocupe 
cel puțin locul patru sau pdate mai 
mult. Atunci cînd s-a organizat însă 
o asemenea fază finală (în 1957), deși 
aveam o echipă mai bună decît anul 
•acesta, ea n-'a cîștigat grupa ei. A- 

. nul acesta, calificarea în faza finală a 
fost realizată și încă pe deplin merit. 
„Cintărind valorile — scrie ziarul bel
gian „LES SPORTS" — se poate spune 
că cei mai buni au fost aleși și că 
semifinalele se anunță realmente foar
te deschise".

Pentru considerentele de m,ai sus a- 
jpreeiem ca mai Valoroasă performanța 
de anul acesta a juniorilor noștri. La 
toate acestea se cuvin adăugate, spre 
edificarea celor multi din țară care 
iu urmărit cu emoție, pasiune și spe-

ranță evoluția juniorilor în Luxemburg, 
aprecierile tehnice ale diferitelor ziare 
străine : „Miile de spectatori au asis
tat la un spectacol de toată frumuse
țea. Pină la urmă Romînia a învins 
Ungaria cu 2—1 și aceasta de o ma
nieră meritată" (LES SPORTS-BRU- 
XELLES); „Victoria Rominiei asupra 
Olandei cu 3—1 este mai netă" (LES 
SPORTS-BRUXELLES); Jocul An-, 
glia—Rominia s-a disputat pe o mare 
ninsoare. Echipa romînă a jucat mult 
mai bine decît contra Ungariei. In acest 
joc plin de faze dramatice, romînii ar 
fi meritat un meci nul" (NEP SPORT- 
BUDAPESTA); Jocul Franța—Romi
nia s-a disputat pe un vint puternic. 
In ciuda acestui fapt, am văzut o par
tidă de bun nivel și un joc joarte 
rapid. Acest lucru ne-a surprins pen
tru că in ajun ambele echipe au de
pus ejortari mari pentru a ajunge în 
finala" (NEP SPORT-BUDAPESTA).

Sînt opinii autorizate care subliniază 
și elogiază comportarea tinerilor noș
tri fotbaliști.

(Foto GH. DUMITRU) 
nică excelentă. In recentul turneu in
ternațional de juniori din Luxemburg 
echipa Italiei, cîștigăioarea turneului, 
datorează performanța ei deosebitelor 
calități atletice, fotbalului său ..solid", 
ceea ce a făcut pe un gazetar belgian 
să afirme că .acesta este fotbal de 
bărbați, nu mai este tin joc de adoles
cenți".

Deși am făcut-o și cu alte ocazii, 
am dat acum în plus cîteva exemple 
pentru a arăta direcția către care mer 
ge fotbalul internațional. O facem mai 
ales pentru faptul că am observat că 
o asemenea preocupare nu este nici 
uniformă și nici continuă în activita
tea echipelor noastre în campionat Or, 
fără o atenție permanentă din partea 
antrenorilor spre acest adevărat im
perativ fotbalistic nu putem emite pre
tenții justificate și ca scoruri dar mai 
ales ca nivel în partidele internaționale 
care bat 
de care
jucătorii 
pe merit

la noi și peste hotare.ciați

O

P. GAȚU

începem Informațiile noastre prin a 
reaminti participanților din Capitală 
că buletinele pentru concursul Pro
nosport nr. 16 din 20 aprilie se mai 
pot depune numai pînă mîine la ora 
12. Deci, grăbiți-vă, mal ales că este 
vorba de un concurs care prezintă nu
meroase avantaje pentru participanți. 
In primul rînd, fondul de premii al 
acestui concurs va atinge fără îndo
ială o sumă mare datorită nu numai 
participării propriu zise, ci și repor
tului foarte „substanțial" de la con
cursul trecut, report care alcătuiește
fondul Inițial de premii al concursu
lui de mîine : 234.213 lei.

La aceasta trebuie să adăugăm șl
marile șanse pe care le acordă parti
ciparea la „0“ rezultate. Numeroase
premii de valoare (pentru cele mai 
multe variante cu „0" rezultate pe ace
lași formular, în ordine : o motocicletă 
de 350 cmc., un ceas Schaffhausen șl 
un frigider ; prin tragere din urnă : 
o motocicletă I.J. de 350 cmc., două 
aragazuri cu 3 ochiuri și butelie, două 
aparate de radio „Opereta", șase cea
suri de mînă „Pobeda" și patru bi
ciclete bărbătești) și mai ales sistemul 
lor de atribuire care permite obținerea 
de către același participant a mai 
multor premii — atît dintre cele acor
date pentru cele mal multe variante 
cu „0“ rezultate pe același formular 
cît și din cele atribuite prin tragere din 
urnă — ne îndreptățesc să vă sfătuim 
să participați cu cît mai multe va
riante la concursul Pronosport nr. 16 
din 20 aprilie. Tuturor : SUCCES !
• Se reamintește participanților care 

au obținut variante cu „0" rezultate la 
concursul Pronosport nr. 15 
lie că trebuie să depună

din 13 apri-
— pînă ia

*) Rubrică redactată de 
Pronosport.

I. S. Lo to

la ușă. Iată marele adevăr 
trebuie să fie convinși toți 
noștri dacă vor să ajungă 
în rîndul fotbaliștilor

selecționată 
divizionară B 
la Budapesta

apre-

so-Forul maghiar de specialitate a 
licitat o echipă romînă care să ser
vească drept partener echipei Unga
riei la data de 27 aprilie, la Buda
pesta. Federația noastră a decis să 
trimită o selecționată alcătuită din 
jucători ai echipelor de categoria B.

*)
onosport

închiderea concursului nr. 16 — taloa
nele III ale buletinelor respective la 
agențiile autorizate în acest scop, spe- 
cificînd pe fiecare formular în parte 
sub indicele de control numărul de 
variante cu „0" rezultate obținute pe 
formularul respectiv. Din partea a- 
genției primitoare vor primi în schim
bul talonului Iii depus o dovadă de 
primire. Nedepunerea taloanelor în ter
menul regulamentar duce ia pierderea 
dreptului de a participa la acordarea 
premiilor pentru „0" rezultate.
• Plata premiilor de la concursul 

Pronosport nr, 15 din 13 aprilie con
tinuă în Capitală astăzi după amiază, 
începînd de la ora 17 numai la Agen
ția Centrală din Calea Victoriei nr. 9.
• Iată acum programul concursului 

Pronosport nr. 17 din 27 aprilie :
I. Progresul București — Farul 

stanța (Cupa R.P.R.),
II. Dinamo Cluj — Progresul

(Cupa R.P.R.).
III. Rapid București — Dinamo 

(Cupa R.P.R.).
IV. Știința Timișoara — Minerul Lu

peni (Cupa R.P.R.).
V. C. S. Oradea 

(Cupa
VI.
VII.

lian).
VIII. Verona

llan).
IX. Atalanta — Juventus 

lian).
X.

Con-

Sibiu

Obor

C. S. Oradea — Gloria Bistrița 
R.P.R.),

Roma — Milan (Camp, italian). 
Bologna — Napoli

Genoa

ita-(Camp.

(Camp.

(Camp.

Torino — Lazio (Camp. Italian). 
XI. Internationale — Lanerossi (Camp. 

Italian).

ita-

îta-

Buletinul etapei a XVI-a 
a categoriei A

• FORMAȚIE reconstituită la C..C.A.: Toma-Zavoda II A pol za n. 
Dragomirescu-Jenei, Bone-Cacoveanu, Constantin, Alexandrescu, Zavoda
1, lătaru. Aceasta a și jucat tot timpul la meciul de antrenament de joi, jn mninonin ntihi fzvoftz» r-».— > • ■ ■ -
cedat cu 5—2.
în compania unei foarte bune echipe a Științei București, care totuși’ a 
ccdst cu 5_ 2 * T

• DINAMO CLUJ s-a antrenat joi la... București. Partener: echipa 
de juniori a dinamoviștilor bucureșteni. Formația încercată: Cîmpeanu 
(Bucur) - Moarcăș, Hulea, Szakacs II (Cincu) - Rădulescu, Tîrcovnicu- 
Drăgoi, Mihai, Eftimie, Szakacs I, Oprea (Publik). Formația definitivă, 
antrenorul Mărdărescu o va alcătui pe teren, duminică.

• DINAMO BUCUREȘTI, în schimb, s-a antrenat la... Periș. A fost 
un antrenament obișnuit, de intensitate redusă. Formația pentru dumi
nică? Este probabil să rămînă aceeași de la Cluj: Cosma-Fl. Anghel, 
1. Lazăr, Motroc-Al. \ asile, Neagu-V. Anghel, Nicușor, Ene, Koszegy,

a împiedicat antrenamentul de joi al ȘTIINȚEI, care-și 
joc cu Progresul Timișoara. Ședința de antrenament a

10 minute. Contra U.T.A.-ei e probabil să joace echipa: 
Florescu-Cojereanu, Tănase-Gîrleanu, Cădariu,

Suru.
• PLOAIA

programase un 
durat tocmai...
Fuchs-Zbîrcea, 
CiosesCu, Filip,

• C.S.Tg. MUREȘ-Gloria 6—0 joi la Tg. Mureș. A reintrat — cu 
succes — Torok în centrul liniei de atac. In meciul de mare importanță 
cu Rapid, așteptat cu mare interes, antrenorul Stroia a anunțat folo
sirea echipei : Iliescu-Szekely, V'akarcs II. C. Szasz-Gierling, Bocsardi- 
Varga, Jozsi, Torok, Meszaros II, Meszaros I.

• NICI o modificare probabilă în formația 
Stalin. Deci : Constantinescu-Bîrsan, Marinescu, 
Hașoti, Fusulan, Proca, Szigeti, David, care a 
care — se speră la Orașul Stalin— va întrece și pe

• RAPID a jjicat joi la Uioara, cu Soda și a cîștigat cu 6—0. In 
echipa obișnuită a ceferiștilor a fost utilizat și Olaru, care probabil va 
juca duminică. Azi. Rapid pleacă din Uioara spre Tg. Mureș.

• PROGRESUL a plecat ieri la Oradea cu formația: Mîndru-Do- 
brescu. Caricaș. Soare-Ciocea. Știrbei-Oaidă, Mateianu (Smărăndescu), 
Ozon, Dinulescu, Moldoveanu.

• ECHIPA modificată la Petrolul : Sfetcu-Pahonțu, Marinescu, Topșa- 
Fforea, Neacșu-Zaharia, Fronea. Dumitrescu, Tabarcea, G. Marin. Frații 
Munteanu au devenit indisponibili (unul lovit, altul bolnav).

Brînzei, Florescu-Cojereanu, ~ 
Boroș. Adică echipa-standard.

Steagului roșu Orașul 
Percea-Hidișan, Aron- 
învins pe Petrolul și 
Jiul.

Campionatul categoriei B la rugbi

Progrese pe linie tehnică, dar regrese 
în privința comportării pe teren

Ajungînd după cinci etape la mij
locul turului campionatului catego
riei B de rugbi, avem datoria de a 
scoate la iveală unele aspecte din des
fășurarea de pînă acum a celor a- 
proape 150 partide dintre cele 29 for
mații divizionare (a 30-a, Dinamo 
Satu Mare fiind eliminată).

La început s-a crezut că actualul 
campionat va fi inferior, din punct 
de vedere al valorii tehnice, celui de 
anul trecut, datorită faptului că în 
acest an au fost înființate mai multe 
echipe noi cum ar fi: Petrolul Pitești, 
F.B. Galați, Laminorul Roman, Știința 
Aeronautica, Știința Petroșani, Știința 
Arhitectura etc. Acum, după ce am 
văzut la lucru aproape toate formații
le provinciale și pe cele bucureștene 
se poate spune că s-a ajuns la un 
nivel calitativ superior celui de anul 
trecut. Echipele prezintă — în ge
neral — formații bine sudate cu o 
concepție de joc bine stabilită ce dă 
un plus de spectaculozitate partidelor. 
In această categorie intră formația 
ploeșteană Petrolul (antrenor Victor 
Vardella), Gloria București (antrenor 
Toma Moldoveanu) și Minerul Buc. 
(antrenor Al. Carnabel) și echipele 
studenților din Petroșani și Cluj, Zim
brul Tecuci, Constructorul Bîrlad. 
Nu același lucru se poate spune și 
despre Utilajul Petroșani (echipă care 
a activat în cat. A), Dinamo Miliția, 
Unirea Brăila, Progresul Sibiu ș. a. 
care prezintă fluctuații neliniștitoare 
de la meci la meci, ceea ce ar trebui

XII. Sampdoria — Alessandria (Camp, 
italian).

Meciurile din Cupa R.P.R. se dispută 
pe terenuri neutre.
• PRONOEXPRES
In urma omologării concursului Pro

noexpres nr. 13 s-a stabilit că nici o 
variantă nu a întrunit 6 sporturi 
exacte. Conform regulamentului, fon
dul acordat premiului I adică 34.727 
lei plus cei 81.717 lei reportați de la 
concursurile anterioare adică 116.444 
lei au fost reportați fondului de pre
mii al categoriei I de la concursul 
Pronoexpres nr. 14 cu tragerea 
urnă miercuri 23 aprilie.

Premiul II : 14 variante cu 5 
turi exacte revenind fiecăreia 
7441 lei.

Premiul III : 458 variante cu 4 
turi exacte revenind fiecăreia 
454 lei.

Fond de premii : 428.986 lei.
• Plata premiilor de la concursul 

Pronoexpres nr. 13 se face în Capitala 
astăzi după amiază, începînd de la ora 
17 numai ia Agenția Centrală din Ca
lea Victoriei nr. 9.
• Reamintim participanților la Pro

noexpres ca începînd cu concursul 
Pronoexpres nr. 14 — cu tragerea din 
urnă miercuri 23 aprilie — jucătorii 
la Pronoexpres participă cu două șanse 
pe același buletin : 1. la premiile în 
bani pentru 6, 5 și 4 rezultate exacte 
Și 2. Ia premiile speciale gratuite în 
obiecte, indiferent de numărul de re
zultate indicate. Premiile în obiecte 
constau din : o motocicletă I.J. de 350 
cmc., o motocicletă de 125 cmc, 3 ara
gazuri cu trei ochiuri și butelie, 5 apa
rate de radio „Victoria", 10 ceasuri de 
mînă a 800 lei fiecare, 20 truse stilou- 
creion a 200 lei și 50 ceasuri deșteptă
toare a 150 lei. Atribuirea acestor pre
mii se face prin tragere din urnă. 
Participați deci cu toții la Prono
expres !

din

spor- 
cîte

spor- 
cîte

NUMAI MÎINE PINA LA ORA 12 vă mai puteți depune în Capitală buletinele PRONOSPORT, pentru 
concursul nr. 16

să-i pună pe gînduri pe antrenorii 
respectivi.

Un alt aspect al partidelor de a- 
nul acesta și oare nu ne face cinste 
este atmosfera — cu totul necores
punzătoare — în care se desfășoară 
unele partide, mai ales în provincie. 
Nu trebuie trecută cu vederea atitu
dinea condamnabilă a spectatorilor 
și jucătorilor gălățeni la partida 
Știința Galați-Unirea Brăila, 
brăilenii au fost pur și 
piu asaltați (și nu cu flori!...)

fost un autobuz staționat chiar în in
cinta stadionului. Astfel de exemple 
s-ar mai putea da multe: la Lupeni, 
Tîrnăveni, Bîrlad, au fost situații a- 
semănătoare. Cine sînt însă vinovății? 
Pe de o parte antrenorii și conducă
torii de colective pentru că nu-și e- 
ducă jucătorii și spectatorii. O mare 
parte din vină revine și arbitrilor, care 
lăsîndu-se impresionați de vociferă
rile de pe „margine" și de pe teren 
„pierd" meciul din mînă. Și cînd te 
gîndești că pînă acum nu s-a luat nici 
o măsură împotriva colectivelor res- ’ 
pective 1 Federația de specialitate nu 
are nimic de spus ?

V. Hossu — corespondent 
Și acum iată clasamentele celor trei 

serii •

cînd 
sim- 

la 
ieșirea de pe teren. Scăparea le-a

ISERIA

1. Gloria București 5500 126: 12 15
2. Minerul București 5 4 0 1 35; 15 13
3. Știința Agronomie 5 2 2 1 34: 9 11
4. Petrol Chimie Buc. 5 3 0 2 49: 27 11
5. Vulcan București 5 2 1 2 24: 24 ’!6. S. P. C. București 5 2 1 2 32: 15 10
7. Aurora Or. Stalin 5 2 1 2 42: 26 1»
8. Dinamo Miliția 5 1 1 3 12: 21 8
9. Știința Arhitectura 5 1 0 4 21:130 7

10. Petrol Pitești 5 0 0 5 9:104 5

SERIA a II-a

1. Zimbrul Tecuci 5 4 1 0 34: 8 14
2- Constructorul Bîrlad 5 4 0 1 37: 6 13
3. Petrolul Ploeștî 5 4 0 1 69: 6 13
4. știința Galați 5 4 0 1 23:14 13
5. S. N. M. Constanța 5 2 1 2 21:14 10
6. C.F.R. Buzău 5 2 1 2 11 21 IO
7. Aeronautica București 5 2 0 3 34:33 9
8. Unirea Brăila 5 1 1 3 21:47 8
9. F. B. Galați 5 0 0 5 6:55 5

10. Laminorul Roman ♦) 5 0 0 5 8:54 3

meciuri pierdute prin nepre-

IlI-aa

* (două 
zentare)

1. știința
2. știința
3. C.F.R.
4. Chimica Tîrnăveni
5. Minerul Lupeni
6. C.F.R. Cluj
7. Corvinul Hunedoara
8. Utilajul Petroșani
9. Progresul Sibiu

10. (Dinamo Satu Mare 
neprezentări).

Iată primele rezultate ale meciuri
lor de rugbi din cadrul „Cupei 
R.P.R“: Minerul Buc. — Dinamo 
Miliția 11—3 (5—3), Știința Cluj — 
C.F.R. Cluj 12—17 (9—0)1-Aeronautica 
Buc. —- Știința Arhitectura .35—5 
(11—5), Utilajul Petroșani — Știința 
Petroșani 5—8 (0—0), F. B. Galați 
— Știința Galați 3—27 (0—11).

» ’Mîine pe Stadionul Republicii la 
ora 16.30, lotul R.P.R. va întîlni în 
joc de antrenament o selecționată a 
echipelor C.F.R.-Geotehnica.

SERIA

Cluj 
Petroșani 
Timișoara

ți 15
6

14
11

13
io
io
9
8
5
5
4

eliminată pentru



Azi și mâine în sala. Dinamo

100 halterofili își
Azi cu începere de la ora 15 și 

mîine de la ora 9, sala Dinamo va 
găzdui finalele campionatelor indivi
duale de haltere ale R.P. Romine.

Cei mai buni halterofili din întreaga 
țară își vor disputa întîiet'atea pentru 
cucerirea titlului de campion la una 
din cele 7 categorii. Tabelele de mai jos 
arată recordurile actuale ale țării și 
lista campionilor de anul trecut

Am dori ca actualele recorduri să 
fie cît mai mult corectate și, firește, 
performanțele campionilor, care vor fi 
desemnați azi și mîine în sala Di 
namo, să fie superioare celor de anul 
trecut. Pe scurt, principalii favoriți pe 
categorii sînt următorii:

dispută 7 titluri
Cai. ușoară: Tiberiu Roman, L. Io- 

nescu, Walter Schuleri, N. Segal.
Cat. semimijlocie: Ilie Ienciu, Atilla 

Vasarbelyi.
Cat. mijlocie: L. Baroga, M. Gusbeth.
Cat. semigrea: Eremia Delcă, Oc

tavian Gheorghiu, Gheorghe Piticaru
Cat. grea: S. Cazan, N. Bălcăceanu. 

X

Meciuri viu disputate și... surprize în „zone“ la box

Cat. cea mai ușoară: Ion Balmău- 
lon Panait, AI. Cosma.

Cai. semiușoară: Ion Birău, V. An 
dronovici, N. Amzuică.

f»£CO/>DVtâl£

CAMPIONII PE 1957

I. Balmău 262,5
I. Birău 290
L. lonescu 327,5
I. Ienciu 345
L Baroga 377,5
E. Delcă 357,5
S. Cazan 425

R.P. ROM ÎN[

ORADEA, 18 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Cel mai frumos 
meci al primei reuniuni din cadrul 
„zonei" s-a disputat între pugiliștii 
de categorie cocoș Constantin Gheor
ghiu (Dinamo București) și Gheor
ghe Lache (Voința București). Lache 
a debutat destul de bine, dar a slă
bit alura, permițîndu-i lui Gheorghiu 
să preia inițiativa și să cîștige clar 
la puncte. O decizie discutată (dar 
nu și... discutabilă) a fost cea pro
nunțată de juriu în meciul semiușori- 
lor Al. Căiărașu (Titanii Buc) și 
Nicolae Lupu (Dinamo O.S.). In
tr-adevăr, bucureșteanul avea — la 
terminarea celor trei reprize — mi
nimul avantaj necesar victoriei. 
Foarte slab, meciul dintre semigreii 
Petre Zaharia (Aripile C.F.R. Ora
șul Stalin) și Bătrinu Tănase (Spar
tac Buc.), cîștigat la puncte de Za
haria. De remarcat evoluția 
țătoare a tînărului Paul Pavel, 
gător la puncte asupra lui I. 
(Spartac Buc.).

ALTE REZULTATE de joi __ -- i__Ml—/r-e A \ r

promi- 
învin- 
Stoica

CATEGOR,iA MPÎNS SMULS WM7 TOTAL la total
CBAMAiUSOde/ 85 87.5 112,5 275 i.&ifUU
SEMiu$onK.ji 97,5 95 120 312,5 i.&ifcĂU

112.5 105 135 360 TT30MAN
seniniJLocfe 115 lOlfi 140 3-55 i i£Nciu
MijLOcie. 127,5 117,5 152,5 397,5 LBA/3OGA
S£MiGR.£.1 127.5 120 150 397,5 L.BAMOGA
GfLEA 145 127,5 162,5 430 5. CA7.ATJ

Pe Valea lui Carp cu 100 km la oră?
Valea lui Carp este din nou tea

trul unor importante întreceri, orga
nizate pentru azi și mîine de colecti
vul sportiv Carpați Sinaia. Ză
pada căzută în ultimele zile a permis

în cele

if'

A apărut revista 
Cultură Fizică și Sport” 

nr. 4 (aprilie) 1958
Diin cuprins :

• • • : Mares, forță a ideilor internațio
nalismului proletar.

țff. GEORGESCU : Comportarea hemo- 
dinamică și electrocardiografică în 
repaus, ortostatism și după efort 
la persoane cu diferite grade de 
antrenament.

GH. MITRA : In legătură cu partici
parea la ” "
Roma.

LUDU : 
ajutor în 
preciere a săriturilor peste cal din 
gimnastica sportivă.
HARALAMBIE : 

științifică în 
BULANCIK :

. POPESCU :
rării în zonă _  „_______________ __

A. VOGEL : Lovitura așezată în jocul 
de rugbi.

ȘT. PETRESCU : Din experiența celor 
mai buni halterofili.

V, ROȘALĂ : Intîlnire cu un asistent 
de la Institutul de Cultură Fizică. 

Concursuri inițiate de revista „Cultură 
Fizică și Sport".

Jocurile Olimpice de la

R.

G.

E.
AL.

Metoda cronometrajului, 
munca de instruire și a-

Despre cercetarea 
biochimîa sportului. 

Tactica nervilor. 
Discuții asupra apă- 
în jocul de baschet.

efectuarea antrenamentelor 
mai bune condițiuni, chiar și pentru 
coborîre, probă care, după cum 
știe, a fost vitregită în această iarnă. 
Pînă acum, și în Postăvar și în Bu- 
cegi zăpada puțină sau timpul nefa
vorabil nu a permis decît desfășura
rea unei singure curse, disputată săp- 
tămîna trecută tot pe Valea lui Carp 
și cîștigată de Klaus Theil. întrece
rea, organizată din baza superioară a 
Văii lui Carp pînă la Cota 1,400, a 
furnizat un record de viteză al pîrtiei: 
98 km. pe oră realizați de Theil, față 
de 90 km. pe oră, cît era vechiul re
cord deținut de maestrul sportului 
Mihai Bîră.

Mîine, ; 
coborîrea, 
să fie din 
afara lui 
neci, Ion 
componenții lotului 
iați din Bulgaria: Gh. Cristoloveanu, 
N. Pandrea, M. Bucur, C. Tăbăraș și 
Gh. Bălan. După toate probabilitățile, 
coborîrea de mîine, pentru care se a- 

„Cupa 
Furni- 

1.400.
azi se

pentru cînd e 
este posibil ca 

1 nou depășită,
Klaus Theil, 
Bulgărea,

se

programată 
performanța 

deoarece, în
Radu Scîr-

vor concura și 
național, înapo-

cordă „Cupa Federației" și 
Carpați", se va desfășura din 

ca pînă la Hotelul de la cota 
Tot în cadrul „Cupei Carpați",
desfășoară pe „Carp“ o cursă de sla
lom uriaș, la care participă fruntașii 
schiului romînesc.

IN CAPITALĂ

ALTE REZULTATE de joi seară: 
pană: Ion Nicolae (C.S.A.) Craiova 
b.p. Gh. Octavian (Vestitorul Buc); 
ușoară: D. Prunoiu (Dinamo Buc.) 
b. dese. III Ion Pirvu (C.S.A. Craio
va); VI. Carvanschi (Steagul roșu 
Orașul Stalin) b. p. V. Eșanu (Titanii 
Buc.); semimijlocie: Gr. Verepceanu 
(Voința Iași) b. p. Marin Rainea 
(C.S.Ă. Craiova).

Rezultatele reuniunii de vineri sea
ră: muscă: L. Arr.br uș (Voința Buc.) 
b.p. I. Turcu (Dunărea Brăila); 
pană: 1. Mihalic (Rapid Cluj) b.p. 
D. Boiangiu (Voința Galați); sE. Ciș- 
maș (C.C.A.) b.p. Ion Nicolae (CSĂ 
Craiova); semiușoară: Dănilă Done 
(Titanii Buc.) b.p. I. Moșescu (Du
nărea Brăila); Al. Căiărașu (Titanii 
Buc.) b.p. 7. Toih (Constr. Cluj); 
semimijlocie: 7. Dragnea (Din. Buc.)’ 
b.p. Stroe Trijan (CSA Or. Stalin) 
— decizie nejustă; Nicolae Niță 
(Spartac Buc.) b.p. Gr. Verepceanu 
(Voința Iași); mijlocie ușoară: Șerbii 
Neacșu (C.C.A.) b.p. I. Sibișan (Pro
gresul Sibiu).

F.MIL iencec
CLUJ, 18 (prin telefon) — 2.500 

spectatori, asistență-record pentru 
orașul Cluj, au urmărit prima gală 
de box din cadrul „zonei". întâlnirile 
au fost, în general, viu disputate, 
dar de un nivel tehnic discutabil. 
Excepție a făcut partida dintre „co
coșii" Victor Schiopu (C.C.A.) și 
Octavian Eremia (Gospodării Buc.) 
terminată cu victoria la puncte a 
Iui Schiopu.

ALTE REZULTATE de joi seara: 
muscă: Puiu Nicolae (Dinamo O.S.) 
b. aband. rep. I M. Marinescu (Loc. 
Buc.) ; Al. Săraru (Dinamo O.S.) b. 
aband. rep. II C. Gui (Metalul Re
șița); pană: V. Stoianovici (Metalul 
Reșița) b.p. Mircea Ghencea (CSA 
Marina Constanța) ; semiușoară : 
M. Miclăus (Voința Cluj) b. aband. 
rep. II Tr.' Jiga (Voința Constanța); 
Stan Bogoi (Voința Brăila) b. p. 
M. Spătaru (Loc. Timișoara); ușoară: 
I. Olaru (Dinamo Graiova) b. p. 
Mircea lonescu (Progresul Brăila); 
semigrea: A. Cristea (Voința Ploești) 
b. K. O. rep. I Z. Ciocîrlan (C.C.A.).

Rezultatele reuniunii de vineri sea
ră: pană: Af. Farkaș (Din. Buc.) 
b.p. Z. Mofea (Din. O. S.); V. Sto
ianovici (Met. Reșița) b.p. /. RosetF 
(Voința Buc.): semiușoară: M.Trancă 
(Din. ’Buc.) b.K.O.II C. Preda (Vo-

ința C-ța); Al. Miclăuș (Voința Cluj) 
b.p. Stan Bogoi (Voința Brăila); ușoa
ră: 6. Gherasim (Voința Buc.) b. 
aband. I O. Mărăcineanu (Dinamo 
Craiova); Matei Godeanu (Din. Cra
iova) b. nepr. I. Olaru (Din. Cra
iova) — acesta fiind oprit de medic 
să boxeze; semimijlocie; O. Stănescu 
(Loc. Buc.) b.neprez. /. Corjiatis 
(Voința Brăila); mijlocie-ușoară: 
I. Pătran (CSA Or. Stalin) b.p. Gh. 
Buzatu (Progresul Brăila).
V. Cacooeanu și E. Bocoș ■— coresp.

Tg. MUREȘ, 18 (prin telefon). — 
Sala I.M.F, a găzduit prima gală a 
zonei campionatelor individuale de 
box. Se remarcă îndeosebi fulgeră- 
toarea victorie obținută de .vetera
nul" Albert Blank în dauna reduta
bilului pugilist metalurgist Simion 
Gheorghe, înfrîngerea înainte de li
mită a lui Mircea Balaș în fața pun- 
cherului Ștefan Cojan, ca și victoria 
de extremă justețe obținută de N. 
Mîndreanu în fața tînărului și com
bativului Valentin Mahu. Iată de alt 
fel rezultatele integrale ale reuniunii 
de joi seara: muscă: Amet Nuri (Vo
ința Constanța) b. p. E. Moldoveanu 
(Gloria Reșița); cocoș: N. Mindreanu 
(G.C_A.) b. p. V. Mahu (Dinamo 
O. S.); pană: D. Fieraru (Spartac 
Buc.) b. p. V. Murtaza (Dinamo 
Craiova); semiușoară: V. Czegeli 
(C.C.A.) b. ab. III Ion Maniu (Dina
mo O. S.); ușoară: C. Dumitrescu 
(Dinamo Buc.) b. p. V. Sășeanu 
(Loc. Iași); semimijlocie: V. Bogoi 
(Voința Brăila) b. dese. III C. Kiss 
(Voința Ploești); mijlocie-ușoară: 
St. Cojan (Gloria Galați) b. K. O. 
III M. Balaș (Dinamo Iași); mijlocie: 
A. Blank (Gospodării Buc.) b. K. O. 
I Simion Gheorghe (Titanii Buc.).

Rezultatele reuniunii de vineri sea
ră: 
b.p. 
N.
N.
D.
Vierii (Loc. Iași); A. Farkaș (Unirea 
Tim.) b.p. V. lonescu (Timpuri Noi 
Buc.); semiușoară: P. Vizitiu (Con- 
str. Buc.). b.p. Af. Biedl (Unirea 
Tim.); V. Czegeli (C.C.A) b.p. I. 
Ștanciu (Energia Buc.); semimijlo

cie : Dobre Pavel (CSA Marina C-ța) 
b.p. O. Bilă (Din. Craiova); semi
grea: O. Cioloca (Unirea Tini.) 
b.K.O. III Alex. Ghiță (Loc. Ploești).

V. Radar — coresp.
PLOEȘTI. 18 (prin telefon de Ia 

trimisul nostru). — Joi seara. Ia 
Teatrul de vară, în fața unei asis-

muscă : M. Dobrescu (C.C.A.)
Af. Cristea (Din Buc.); cocoș: 

Dică. (Din. Craiova) b. dese. III 
Zagoreanu (Titanii Buc.); pană; 
Fieraru (Spartac Buc.) b.p. Gh.

COMPETIȚII ATLETICE IN 
CAPITALA

Cea de a XH-a ediție a Circuitu-

cifrate

GIMNASTICĂ — Sala Floreasca ora 
17 : R.P. Romînă — R.P.F. Iugoslavia 
(exerciții impuse).

NATAȚIE — Bazinul Floreasca de la 
Ora 19 : Meciurile de polo în cadrul 
»,Cupei Dante Gherman"^ Turneul final 
pentru locurile i—IV cu participarea e- 
chipelor Dinamo Buc., C.C.A., Hefor 
Tg. Mureș, Știința București și pentru 
locurile V—VIII cu participarea echi
pelor Știința Cluj, Eternit Oradea, 
Start București, Progresul Gospodării.

TENIS DE MASĂ — Sala Progresul 
(Str. Dr. Staicovici) ora 17,30 : Progre
sul Buc.—Constructorul Buc. (fem.), ora 
18,30 : Progresul Buc.—Constructorul
Buc. (mase.).

ATLETISM 
ora 16: I.C.F-- 
București ; Stadionul Dinamo 
concurs organizat de Comitetul 
1 Mai.

— Stadionul Tineretului 
.—Selecționata universitară 

ora 16: 
U.C.F.S.

MiINE
__ __ August" 
București—Petrolul 

— C.C.A. — 
Dinamo 

Dinamo Obor—Dinamo 
B.) ; Teren C.A.M. — ora 

Confecția—Metalul Tîrgoviș-

FOTBAL — Stadionul „23 
ora 14,15 ; Dinamo 
Ploești (cat. A.) și ora 16: 
Dinamo Cluj (cat. A). Teren 
Obor, ora 10,30: 
Bîrlad (cat. ~ 
10,30 : F.C. v-vzixccția—xvxeiaiui nigoviț- 
te (cat. C.) Stadionul Dinamo (central) 
ora 10,30 : 
(Cat. C.).

GIMNASTICA — Sala Floreasca ora 
17 î R.P. Romînă — R.P.F. Iugoslavia 
(exerciții liber alese). Sala I.C.F. (fete) 
și sala ..Dante Gherman ‘ (băieți) de la 
ora 8 : faza de zonă a campionatului 
■universitar.

Titanii Carpal^i Sinaia

HANDBAL — Stadion Locomotiva P.T.T. 
ora 10: C.S.U. București-Metalul 2 Ploești 
(fem. cat. A.): ora 11: C. S. U. Bucu
rești—Tehnometal Timișoara (mase. cat. 
A); teren Progresul F. B. ora 12: Olim
pia București—Măgura Codlei (fem. cat-
A) ; stadion Ciulești ora 11: C.F.R. 
București—Stăruința Odorhei (mase. cat.
B) ; In caz de ploaie jocul C.F.R. Bucu
rești—Stăruința Odorhei se va juca la 
ora 13 pe terenul Progresul F.B.

NATAȚIE — Bazinul Floreasca, de la 
ora 10 : Meciuri de polo în cadrul „Cu
pei Dante Gherman" pentru locurile 
I—IV și V—vin.

ATLETISM 
ora 10: meci 
universitară 
jjublicii ora 
categoriilor ; 
plecarea în

RUGBI —
16,30 : meci
R.P.R. cu

tac Buc.—C.F.R. Roșiori de Vede; sala 
Voința (str. Austrului) ora 11 ; Voința 
■Buc.—Ferotex Oradea (fetni.

IN ȚARĂ
AZI

LUPTE — Luqoj: Reprezentativa 
goj—Reprezentativa regiunii Soffia.

MilNE

L.U-

c.s.
— Stadionul Tineretului 
între I.C.F. și Selecționata 
București ; Stadionul Re- 
9: concurs deschis tuturor 
Palatul Telefoanelor ora 9: 

circuitul de marș P.T.T.
Stadionul . Republicii ora 
de antrenament ai lotului 

__ o selecționată C.F.R.—Geo 
tehnica ; stadionul Tineretului teren III, 
ora 9 : Minerul București — Agronomia 
București. Teren IV, ora 9 : Aeronauti
ca București—Locomotiva Buzău (jocuri 
în Cupa C.F.R.).

VOLEI — Sala Floreasca de la ora 8: 
I.T.B.—T.C.H, (mase.) ; Combinatul Po
ligrafic Buc.—Știința Timișoara (fem.) ; 
C.T.F.T.—C.C.A. (mase.); sala Recolta 
de la ora 8: C.S. Snagov—Ști ința Iași 
(mase. cat. B.) Voința—Casa Ofițerilor 
Timișoara (mase. cat. B.).

SCRIMĂ — Sala Armata Poporului nr. 
1 (Tramv. 13, stația Leu) de la ora 8: 
Campionatul republican pe echipe cat. 
A — floretă băieți.

TENIS DE MASĂ — Sala Construc
torul (str. Aurora nr. 1) ,ora 10 : Spar-

Cat. A. Tg. Mureș :
Oradea : 
Stalin : 

Cat. B. : 
Industria 
: pnogre- 

: C.F.R.— 
Timișoara :

FOTBAL
Tg. Mureș—Rapid București ; 
C.S.O.—U.T.A, Arad ; Orașul 
Steagul Roșu—Jiul Petroșani, 
seria I: Cîmpia Turzii : 
Sîrmei—Minerul Lupeni ; Sibiu 
sul—Gaz Metan Mediaș; Arad: 
Tractorul orașul Stalin;
C F.R.—Partizan Reghin (ora 11 diminea
ța) ; Cluj: Știința—U. V. Arad; Baia 

: Minerul—Corvinul Hunedoara;
i : Metalul—C.F.R. Cluj ; seria a 
Suceava : Progresul—Știința Bucu- 
Constanța: Farul—C.F.R. Bucu-
Tîrgoviște; Flacăra Moreni—Pra- 

Ploești ; Iași : Știința—Dlnamo Ba- 
Focșani ; Unirea—Poiana Cîmpim;

“ * ' ' ~ Poligrafic—Fo-
Categoria C : 

I: Textila Botoșani—Textila
Steaua Roșie Bacău—Petrolul 

Oituzul Tg. 'Ocna—^Știința
Gloria Dorohol—Victoria Te- 

Sportul

Mare : 
Reșița 
Il-a : 
rești. 
rești; 
hova 1 
cău ; : .
București : Combinatul 
resta Fălticeni (amînat). 
seria 7 ~ ‘“
Buhușl :
Moinești, Oituzul Tg.
Galați ; Gloria Dorohol—Victoria 
cuci ; Sportul muncitoresc Rădăuți— 
Rulmentul Bîrlad ; Știința I.M.F. Iași— 
Locomotiva Pașcani ; Dtaamo Brăila — 
C.F.R. Iași. Seria a Il-a : petrolul Pi
tești—Gloria C.F.R. Galați ; Ancora Ga
lați—Șantierul Naval Constanta ; Victo
ria Sinteza — Dinamo Pitești ; Rafi
năria IV-Cimpina—Torpedo ; I.M.U.M.

semi-

tenți
s-au disputat
ale
dividuale. Cel 
serii a fost cel 
ceanu (Rapid
(G.S.A. Marina Constanța) în care 
și unul și altul au folosit lovituri va
riate și eschive de toată frumusețea. 
Păcat că excelenta lor dispută a fost 
umbrită de o decizie eronată: aibitrii- 
judecători 1. Brand și 1. Fini ' au 
desemnat cîștigător pe Boceanii 
ții au decis ca favoriții categori 
coș să se întîlneascâ în prima 
și astfel Toma Constantin (D 
Buc.) a avut posibilitatea de a înece 
un „hop" greu, învingîndu-1 la puncte 
pe Andrei Olteana (Vestitorul Buc.). 
Prima repriză a revenit lui Olteana, 
dai în rqjriza următoare și, mai cu 
seamă, în ultima parte a meciului, 
dinamovistul și-a impus superiorita
tea. SemiușoTul gălățean N. Stoiaa 
(Voința) a terminat rapid „socote
lile" cu Mircea Vișoiu (Flacăra Cîm- 
pina), cîștigînd prin abandon în 
prima repriză,

ALTE REZULTATE de joi: muscă: 
Toma Ilie (Voința Buc.) b. p. St. 
Dumitrache (Spartac Buc.); cocoș:
C. Cnlenciuc (Locomotiva Iași) b. p.
Dinu Eugen (Titanii Buc.);---- ;
ușoară: Mircea Alba (C.S.A. Or. Stalin 
b. p. A. Gherghina (Metalul Reșița); 
ușoară: Iosif Demeter (Spartac Buc.) 
b. p. Dănilă Enuț (Constanța): mij- 
locie-ușoară: Gh. Deak (Tg. Mureș) 
b. p. D. Negrea (Energia Sibiu): D. 
Rizea (Titanii Buc.) b. p. Ion Vasi
lov (Voința Buc.).

Rezultatele reuniunii de vineri sea
ra : muscă : Toma Ilie (Voința Buc.) 
b.p. Mircea Mihai (Spartac Buc.); 
V. Viniilă (C.S.A. Marina C-ța) b.p.
D. Răceanu (Oțelul Roșu); pană:
I. Boceanu (Rapid Buc.) b.p. C. Po- --4 
poacă (Din. O. S.); C. Văduva (Din. 
Craiova) b.p. P. Barbu (MTD Buc); 
semiușoară: M. Alba (CSA Or. Sta
lin) . 7 . ~ ~
Buc.); Af. Ungureanu (CSA Craiova) 
b. ab. II N. Stoian (Voința Galați); 
ușoară: I. Dimeter (Spartac Buc.) 
b.p. I. Rodicenco (Din. O. S.); Pavel 
Enache (Voința Ploești) b.p. A. Pupșa 
(CSA Or. Stalin); semimijlocie: I. 
Ailenii (Din O. S.) b.p. Dumitru Va- 
sile (Din. O. S.) — decizie eronată: 
N. "Negrea (C.C^.) b. aband. II 
St. Itoajă (Loc. C-ța); mijlocie: Tr. 
Stuparu (U.T.A.) b.p. St. Rtasa

„zonei

ia 2.000 spectatori 
cele dintîi meciuri 
campionatelor in- 

mai frumos meci al 
1 al „penelor" Ion Bo- 
Buc.)—Ștefan Văcaru

b.p. Ștefan Bogdan (Titanii

R. CALARAȘANU

/

lui P.T.T. la marș se va desfășura mîi
ne dimineață. Programul prevede două 
probe : începători șl juniori (5 km.) și 
seniori (20 km.). Clasamentul se va face 
atît individual cît și pe echipe. Plecă
rile se vor da dîn fața palatului Tele
foanelor, la ora 9 pentru prima probă, 
la ora 10 pentru cea de a doua. Tra
seele vor străbate arterele principale ale 
orașului.
• Comisia orășenească de atletism 

organizează mîine dimineață, cu înce
pere de la ora 10, primul concurs din a- 
cest an pe stadionul Republicii. Probe
le, deschise tuturor categoriilor de a- 
tleți, sînt următoarele : 100 m., 400 m.,

800 m,. 110 m.g., lungime, prăjină, tri
plu, greutate, disc, pentru seniori și Ju
niori, 100 m., SCO m.. 80 m.g., lengime. 
înălțime, greutate și disc pentn 
nioare șl junioare.

CUPA „DANTE GHERMAN 
LA POLO PE APA

rezultatele de joi și ieri : 
Buc.—Start Buc.

.—Eternit Oradea 8-0

Medgidia—Olimpia Giurgiu. Seria a 
IlI-a : Aurul Brad—flacăra Orășfcie; 
Știința Craiova—U.M. Cugir ; Dunărea 
Corabia—Feroviarul Craiova ; Oltul Rra. 
Vîlcea—Indagrara Arad; Metalul Oțetul 
Roșu—Rovine Gri vița Craiova; Flacăra 
Tg. Jiu—Okmpla Reșița ; Seria a IV-a : 
Stăruința Oradea—Dinamo Baia Mare ; 
Carbidul Tirnăveni—Arieșul Turda (la 
Blaj) ; Tisa Sighet—Mureșul TopUța ; 
Stăruința Salonta—Victoria Satu Mare ; 
Recolta Cărei—Voința Tg. Mureș : Ra
pid Cluj—FI. roșie Oradea ; Textila Sf. 
Gheorghe—Gloria Bistrița.

RUGBI — Petrolul Ploești—Zimbrul 
Tecuci ; C.F.R. Cluj—Chimica Tîrnăveni; 
Aurora Orașul Stalin—Petrol Chimie 
București ; Șantierul Naval Constanța 
—Vulcan București; Petrolul Pitești — 
S.P.C. București; C.F.R. Timișoara — 
Gloria București; Ștrtnța I.M. Petroșani 
—Progresul I.A.S. Sibiu ; Minerul Lu
peni—Corvinul Hunedoara ; Laminorul 
Roman—Constructorul II Bîrlad ; Știința 
Gaia#—Unirea T.U.G. Brăila. (Toate 
jocurile în Cupa R.P.R.).

HANDBAL — Cat. A. — masculin — 
Dinamo Orașul Stalin — Victoria Jim- 
bolia ; Mătasea Roșie Cisnădie—Voința 
Sibiu; Metalul Reșița—Petrolul Ploești; 
Știința Timișoara—C.C.A. ; Chimia Făgă
raș—Ște Ința Iași ; Cat. A. feminin : Tle- 
for Tg. Mureș—St. roșu București; Fl. 
roșie Sibiu—Metalul Reșița ; Știința Ti
mișoara—Recolta Mediaș ; Progresul O- 
rașul Stalin—Gloria Sighișoara ; cat. B. 
masculin : Voința Sighișoara—Olimpia 
Reșița ; Mureșul Periam—C.S. Marina 
Constanța; Dinamo Tg. Mureș — I.C.A. 
Arad ; Aripile Biacău—Dlnamo Bucu
rești; Balanța Sibiu—Știința Galati.

VOLEI — Ca»t. A. masculin : Amefa 
Arad—Știința Cluj ; C.F.R. Craiova— 
Tractorul Orașul Stalin ; cat. B. mascu
lin : voința Suceava—Voința Bacău; 
Știința Galați—Feroviarul Constanța; 
Politehnica Orașul Stalin—Aurul Negru 
Ploești ; Știința Timișoara—Utilajul Pe
troșani ; Dinamo Tg. Mureș—Dinamo 
Cluj; Dinamo Orașul Stalin — M.I.G. 
București; Voința sibiu — Progresul 
Tîrgoviște; Someșul Cluj — Dinamo 
București.

Iată 
namo
C. C.A.
ța Buc.—Știința Cluj 4-4 
greșul Gospodării—ILEFOR 
3-5 (1-1); Dlnamo Buc.—C.C.A. 1-4 1 2J;
ILEFOR Tg. M.—Știința Cluj 6-5 (3-4); 
Știința Buc.—Progr. Gosp. 9-1 (>«;
Start București—Eternit Oradea 6-5 
(2-2). Azi după amiază de la ora 11. 
se desfășoară următoarele jocuri : E- 
temit Oradea — Progr. Gosp. ; Start 
Buc.—Știința Cluj; C.C.A.—Știința Buc.; 
Dțnamo Buc. —ILEFOR Tg. M. Mîine. 
de la ora 10 : Eternit Oradea—Știința 
Cluj; C.C.A.—ILEFOR: Dinamo Buc.— 
Știința Buc.; Start Buc.—Progr. Gosp.

O NOUA VERIFICARE A PENTA- 
TLOMȘTILOR FRUNTAȘI

Pentatloniștii fruntași au luat parte 
în cursul acestei săptămîni la un nou 
concurs de verificare. S-au înregistrat 
următoarele rezultate. Pen ta Hon : 1.
D. Jintea (C.C.A.) 4306 p. ; 2. V. Man- 
ciu (Progresul) 4.178 p. ; 3. Dan lones
cu (C.C.A.) 3.911 p. ; 4. AI. Stoenescn

“ * ’ 5. G. Schuster (Vote- -JI
; 1. A. Mărcuță (Recolta) 1

. , i. W. Roman (Rec.) 3S73 p- ;
Cr. Llchiardopol (C.C-A.) 3024 p. ;
I. Vesa (Voința) 2919 p. TrtaUea : _ ... -------- p . X

p. ; 3. Gh. Cio-

(C.CjA.) J#S2 p.; 
ța) 3818 p. ; S. A. 
3641 p. ; 7. -
8. r
9.
1. C. Țintea' (C.C.A.) 
Marinescu (C.C.A.) 1853 
botaru (Rec.) 14>0 p.

LOCAȚIUNE DE BILETE
Biletele pentru cuplajul de fotbal do 

mîine, de la „23 August1 se găsesc de 
de vînzare la Pronosport (calea Victo
rie! 9), casele stadioanelor Dinamo, 9 
August, Republicii, Ciulești și Pro
gresul (dr. Staicovici), agenția C-C.A. 
și chioșcul specia! din str. ion Vidxi. 
Biletele cu reducere pentru studențl 
și elevi se găsesc de vînzare la ca
sele stadionului Republicii (str. HaJ- 
dău). Sînt valabile biletele „Stadion 
23 August“ seria 12.

T.E.B.S. face un apel călduros către 
toți amatorii de a vedea acest cuplaj 
să-și cumpere bilete din timp, spre 
a evita în ziua meciului aglomerările 
de la casele de bilete ale stadionului.

AMINAREA 
DIN CADRUL 

MASCULINE

UNEI ETAPE 
CAMPIONATELOR
DE HANDBAL

Prîntr-o recentă
Federației de handbal, etapa a

hotărâre a Biroului 
______ . _ __ _____ tsl, ------ i vni-a 
din cadrul campionatelor masculine de 
c-tenori? A și B. care trebuia să se 
discute în ziua <1e 1 Mai, a fo't ami
rali pentru diata de joi 5 iunie.



| Febra pregătirilor cuprinde pe finalistele campionatului mondial de fotbal

Apărătorii rămîn cei mai siguri titulari
O man testare pe deplin reușită 

a medicinii culturii fizice din țara noastră

• KACIALIN nu are multe griji • BONIFACI rezervă? • HERBERGER ar vrea să aibă un atac de va
loarea apărării • WINTERBOTTOM caută un mijlocaș stînga • CEHOSLOVACIA și AUSTRIA nu au e- 
mojii... defensive • Sudamericanii vin cu mulți „senatori de drept" ® Doar TRNANICI are dureri de cap 
cu apărarea • înaintările, marile semne de întrebare.

Iunie se apropie cu-'pași uriași. Febra pregătirilor pentru „marea fi
nală" din Suedia cuprinde tot mai mult taberele celor 16... interesate. 
Selecționerii au făcut de pe acum de clarații presei, radioului, televiziunii 
înfățișînd necazurile lor, speranțele sau — destul de rar — optimismul 
caire-i stăpînește în ajunul întrecerii ce v,a desemna pe campioana mon
dială de fotbal.

Urmărind cu ochi neutri (din pă
cate) aceste declarații, citind sau as- 
cultînd veștile de pretutindeni am 
constatat că în general ceea ce se 
conturează mai precis în formațiile 
finalistelor sînt apărările. Care să fie 
explicația ? Noi am găsit două:

1. Criza înaintărilor continuă să 
aibă o caracteristică mondială.

2. Pe lista apărătorilor există pre 
tutindeni jucători cu experiență și 
valoare care elimină contracandidații 
și... descrețesc frunțile selecționerilor.

Dar mal bine să dăm o raită (atît 
dt ne permite..; spațiul) prin loturile 
unde emoția și așteptarea sînt stă- 
pîne.

Cine îl cunoaște pe antrenorul re
prezentativei U.R.S.S. recunoaște fără 
echivoc că el — Kacialin în speță,-■ 
este unul dintre cei mai simpatici 
și mai volubili dintre acești verita 
bili taciturni care sînt selecționerii, 
mereu grijulii ca intențiile să le fie 
cunoscute cît mai puțin. Kacialin 
face excepție de la regulă și — cu 
verva-i obișnuită — a împărtășit de 
curînd părerile lui în legătură cu for
mația ce va prezenta în Suedia. Prin
tre altele, antrenorul sovietic a anun 
țat că apărarea formată din lașin- 
Kuznefov, Krijevski, Ogonkov-Vo- 

ainov, Netto — are toate șansele 
psă se alinieze sub această formă 
în campionatul mondial.

Selecționerul francez Paul Nicolas, 
s-a trezit (cînd se aștepta probabil 
mai puțin) fără stoper: Zitoani a pă
răsit Franța — așa cum s-a anunțat 
— împreună cu mulți alți sportivi al
gerieni. In această situație responsa
bilul naționalei franceze a făcut din 
nou apel la cunoscutul Jonquet.

Toți specialiștii sînt de acord 
că, aproape sigur, reprezentati
va galică trebuie să întrebuințeze a- 
părarea : Abbes (Remetter) — Kael- 
bel, Jonquet, Lerond — Penverne. 
Marcel. In general se agită ideea că 
linia de mijlocași nu trebuie schim
bată față de ceea ce a dovedit în 
meciurile de verificare. In această si
tuație Bonifaci se pare că se va mul
țumi cu rolul de rezervă.

„Ah! Dacă și înaintarea ar avea 
eficacitatea apărării...", aceste cuvinte 
aparțin selecționerului echipei R. F. 

^^gGermane Sepp Herberger. In 
-adevăr el a găsit o formulă defen

Popicarii noștri în faja primei 
confruntări internaționale a anului

• Triglav deține recordul Iugoslaviei • Trei campioni mondiali în 
echipa oatpe e Construcții II Sibiu, Petrolul Ploești și I.O.R. Bucu
rești adversarii formației iugoslave
Anul acesta cortina sezonului in

ternațional de popice se va ridica la 
Sibiu o dată cu partida dintre Con
strucții II și formația iugoslavă Trig
lav din Kranj. Vizita valoroșilor popi
cari din țara vecină poate fi consi
derată preludiul unei bogate activi
tăți internaționale la care vor fi che
mați jucătorii romîni. Este vorba de 
proiectatele î.itîlniri cu sportivii din 
R.D.G., R. Cehoslovacă, R. P. Ungară 
și participarea tării noastre la „Cuca 
Europei".

Oaspeții noștri se prezintă cu urmă- 
'♦toarea carte de vizită : campioni na
ționali pe anul 1957 și deținători ai 
recordului Iugoslaviei pe echipe cu 
5.226 p.d. (200 bile mixte, 6 jucători, 
media : 871 p.d.). In plus Trajko, M. 
Ambrozie și Deljak au făcut parte din 
reprezentativa Iugoslaviei dare a cu
cerit anul trecut la Viena campionatul 
mondial. Informațiile primite din țara 
prietenă ne vestesc că viitori noștri 
adversari se găsesc într-o formă ex
celentă : Trajko a doborît recent 927 
popice din 200 bile mixte, iar Deljak, 
Turk și Al. Ambrozie au trecut granița 
celor 900 popice. Nu de mult, Triglav 
a cîștigat turneul celor mai bune patru 
echipe din Slovenia Ia o diferență de 
57 popice față de cea de a doua cla
sată, Grddis Ljubliana. Scorul final 
4926, media: 821 p. d. Iată de ce e- 
chipa oaspe este socotită cea mai re
dutabilă formație iugoslavă și desigur 
că componenții ei se vor strădui să 
fie la înălțimea reputației

Sportivii iugoslavi sînt așteptați să 
sosească fa Sibiu duminică dimineața, 

sivă pe care — eu excepția portaru
lui — n-a schimbat-o aproape de loc. 
Iat-o: Herkenrath (Sawitzki) — Stol- 
lenwerk. Erhardt, Jtiskowiak — Eckel, 
Sturm. Exceptînd meciul de la Praga 
unde — chiar după spusele lui Her
berger — a dat de o înaintare chiar 
„mai voinică și mai decisă de cît ea“

Igor Netto, unul din cei mai buni 
mijlocași ai lumii la ora actuală, un 
stilp al apărării echipei sovietice.

această apărare n-a fost de loc... a 
mabilă ou atacurile pe care le-a întîl- 
nit.

Și antrenorul cehoslovac Koulski a 
găsit, se pare, „cheia magică" a apă
rării. Formula din meciul cu R. F. 
Germană Stacho-Hertl, Ceadek, No
vak — Masopust, Pluskal — a dat 
totală satisfacție și nu există motive 
de schimbare. Un singur punct de în
trebare : Ceadek.

Pentru jocul de mîine cu Iugosla
via, selecționerul maghiar Baroti a 
alcătuit — în linii mari — apărarea 
clasică din ultima vreme a naționalei: 
Grosics — Matrai, Szigeti, Varhidi •— 
Boszik, Kotasz. Doar un singur nume 
nou: Szigeti. In cercurile specialisti- 

iar luni și marți vor susține primul 
meci cu echipa locală Construcții II 
După' toate probabilitățile, Triglav va 
utiliza următoarea formație: Trajko, 
M. Ambrozie, Deljak, U. Ambrozie-, 
Turk și Cordez. Rezerve: Verhovc și 
Martelanc. După această partidă po
picarii iugoslavi vor întîlni joi la 
Ploești pe fosta campioană a țării 
Petrolul, iar la 26 și 27 aprilie vor 
evolua la București în compania lide
rului Capitalei, I.O.R.

In tabăra sportivilor noștri s-au 
făcut pregătiri intense. Pentru popi
carii sibieni jocurile de luni și marți 
înseamnă revanșa partidei de la Kranj 
cîștigată de sportivii iugoslavi. Con
strucții II are o misiune destul de grea 
însă credem că jucătorii ei, Farcaș, 
Vieru, Găian, Munteanu, Felseghi și 
Murgășan vor lupta din toate puterile 
pentru a-și îmbogăți palmaresul inter
național. Intîlnirea va fi condusă de 
arbitrul Alex. Damian (Timișoara).

TR. IOANIȚESCU 

Revanșa întîlnirii de box
R. P. Romînă— R. P. F. Iugoslavia

Federația romînă de box duce în 
prezent tratative cu Federația de spe
cialitate din R.P.F. Jugoslavia pentru 
perfectarea unei întilniri la București. 
Forul romîn propune datele de 25—30 
noiembrie. Se așteaptă confirmarea 
datei din partea federației iugoslave. 
Cu acest prilej va avea loc probabil 
mult așteptata revanșă dintre Nicolae 
Linca și Tomislav Kelava.

lor maghiari se emite părerea că Ba
roti vrea să-l verifice pe Szigeti ca 
înlocuitor al titularului de pînă acum 
— Sipos — care a fost însă foarte 
bine apreciat în meciurile la care a 
participat. Dar poți să acuzi pe an
trenorul reprezentativei Ungariei că 
își ia o măsură de prevedere în 
plus ?

Accidentul de la Munchen i-a răpit 
lui Winterbottom doi titulari din apă
rare : Byrne și Edwards. Pentru pos
tul de fundaș stînga directorul echi
pei Angliei declară că și-a găsit 
omul : Langley care a dovedit o for
mă constantă. Rămîne doar ca pentru 
mijlocașul stînga să înceapă verifi
cările. Așa că apărarea reprezentati
vei engleze s-ar prezenta la ora ac
tuală astfel: Hopkinson — Howe, 
Wright, Langley — Clayton,...?...

Din Argentina, Guillermo Stabile 
anunță că contează pe următorii ti
tulari : Carizo — Dellacha, Rossi, 
Guidi — Lombardo, Sola. In timp ce 
antrenorul lui Vasco de Gama și al 
naționalei braziliene, Mario Francisco, 
a făcut modificări în repartizarea a- 
părătorilor, mai ales în ceea ce-i 
privește pe frații Santos, care apar 
acum împreună ca fundași. Francisco 
spune că în primul meci de verifi
care din Europa va folosi apărarea : 
Gilmar — Djalma Santos, Evson, 
Nilton Santos — Zozimo, Belltno. 
Presa din Paraguay este în totalitate 
de acord că apărătorii nu au contra- 
candidați: Nacedo — Villaba, Achu- 
ceano, Miranda — Echagna, Lezeano. 
Iar Mexicul aliniază apărarea de ve
terani care a jucat necontenit în ulti
mii doi ani. Adică: Garabajal—Gutie- 
rez, Romo, Villegas — Portugal, Sa
lazar. Antrenorul Nacho Trelez spune 
că această apărare va da mult de 
furcă favoritelor campionatului. Sigu
ră este și apărarea Scoției cu Youn
ger — Caldow, Evans, Hervic — Mc 
Coli, Doberty. Nici Austria nu se poate 
plînge că Schmied-Swoboda, Stotz, 
Kolmann-Hanappi, Koller n-ar co
respunde. Nesigur ar fi doar funda
șul stînga. Jucînd pentru prima oală 
în Italia în formația probabilă pen
tru campionat (deci și cu jucătorii 
aflați la cluburi italiene) fotbaliștii 
suedezi s-au arătat deficitari tot la 
capitolul atac.

Singurul dintre selecționeri care 
are dureri de cap și cu apărarea este 
Trrtanici. Din lotui anunțat se vede 
că el l-a permutat din nou în defen
sivă pe Zebeț. Criza stoperului conti
nuă în naționala iugoslavă. După 
cum incertitudini sînt semnalate și 
în defensivele reprezentativelor Țării 
Galilor și Irlandei de Nord.

Dacă apărările s-au născut cu mai 
puține eforturi. în schimb, așa cum 
spuneam, liniile de înaintare apar 
după mari și felurite verificări, 
schimbări de formule. Și chiar și 
după aceea antrenorii mai au o urmă 
de îndoială dacă au trimis pe teren 
pe cei mai buni cinci atacanti. 
Fiindcă, trecînd în revistă loturile 
celor 16 finaliste poți ușor constata 
că nici una, dar absolut nici una 
dintre acestea, nu au 5 titulari care 
să se impună fără nici un fel de. 
discuție. înaintările rămîn deci marile 
semne de întrebare: din. partea lor 
vor veni si surprizele campionatului...

EFTIMIE ION E SCU
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Deficitul lui F. C. Milano

Deficitul' echipei de fotbal mila
neze se ridică la 350 milioane de 
lire. Conducătorii formației italiene, 
care, după cum se știe, a ajuns în se
mifinalele Cupei campionilor europeni, 
au intenția de a transfera princi
palele lor vedete, spre a recupera o 
parte din deficit. Este vorba de 
Schiaffino, Liedholm. Galli, Grillo și 
Cucchiaroni. Primii ’doi sini solicitați 
de formația argentiniană Boca Juniors.

Ceva despre golgeterii campiona
tului italian

John Charles, galezul de la Juventus, 
a transformat echipa italiană dintr-o 
formație oarecare într-o fruntașă ne
contestată a fotbalului peninsular. 
„Carto", cum ii zic italienii, s-a ridi
cat cu autoritate in fruntea golgeterl- 
lor „italieni". La ora actuală, el con
duce în clasamentul acestora cu 27 go
luri marcate. II urmează englezul Fir- 
mani (din Africa de Sud), suedezul

Ieri a luat sfîrșit Simpozionul na
țional de medicină a culturii fizice, 
organizat de Secția medicină a culturii 
fizice din S.S.M. și Consiliul științifico. 
metodic al UCFS, pe tema: Explo
rarea funcțională cardio.vasculară în 
practica medico-sportivă".

Prima zi a fost dedicată sărbăto
ririi a 25 de ani de la înființarea So
cietății Medicale de Educație Fizică 
din Romînia, actuala secție de medi
cină a culturii fizice a S.S.M. Nume
roșii participanți, specialiști în medi
cina culturii fizice, tehnicieni sportivi 
din țară și invitați de peste hotare — 
au ascultat cu emoție calda evocare 
a unui sfert de veac de contribuție 
romînească la medicina culturii fizice, 
făcută de acad. prof. dr. Ștefan 
Milcu, precum și celelalte referate 
privind rodnica activitate a specialiș
tilor romîni în medicina culturii fi
zice. Un moment emoționant l-a con
stituit acordarea diplomei de membru 
de onoare al Societății Științelor Me
dicale din R.P.R. — Secția medicină 
a culturii fizice — unor distinși spe
cialiști străini, printre care prof. dr. 
P. Uhailley-Bart (Paris), directorul 
Institutului de Educație Fizică și

Cei mai buni 
pe anul

SULIȚA
75,83 Andrei Demeter
89,52 Gheorghe Popescu
68,41 Alexandru Bizim
66,55 Dumitru Zamfir
63,36 Iulius Iordan
60,93 Ion Stanciu
59.28 Paul Demeter
59,09 Alexandru Popescu
58,71 Walter Hantelman
57,38 Zoltan Nagy

CIOCAN

62.46 N&cotee Rășcănescu
59,20 Constantin Spiridon
58,62 Constantin Dumitru
56.46 Acațiu Szigmond
55.01 Constantin Drăgulescu
53,81 Daniel Greifenstein
50,44 Willi Iacoveanu
48,49 Virgil Manolesc'
47,26 Victor Albu
46.29 Ion Palii

10. KM. MARȘ

46:20,0 Nicolae Liga
47:00,0 Haralambie Rac eseu
47:32,6 Marius Neagu
47:42,0 Ion Baboe
48:10,2 Dumitru Paraschivescu
48:10,6 Constantin Nour eseu
48:24,8 life Popa
48:27,4 Ion Păcuraru
48:28,8 Ion Barbu
48:55,6 Grigore Sarkdzi

20 KM. MARȘ

1.37:13,0 Ion Barbu
1.37:14,0 Nicolae Liga
1.37:15,0 Ion Păcuraru
1.37:16.0 Vasile Teodosiu
1.37:17,2 Haralambie Răcescu
1.38:31,4 Ion Baboe
1.38:33,0 Marius Neagu
1.40:56.0 Constantin Nourescu
1.41:14,0 Grigore Anghel
1.43:33.0 Valeriu Mitrea

50 KM. MARȘ

4.43:38,0 Ton Păcuraru
4.51:28,0 Ion Baboe
4.56:55,0 Ion Barbu
5.02:42,0 Grigore Anghel
5.13:10,0 Tlie Dobrescu
5.18:08,0 Dumitru Chiose
5.20:17,0 Gheorghe Lazăr
5.24:44.5 Manole Mincă
5.25:45,0 Gheorghe Badea
5.34:22,0 Alexandru Spățaru

MARATON

2.41:11.0 Nicolae Nicolae
2.46:51,0 Crlstea Dinu

Hamrin, brazilianul Vinicio și argenti
nianul Sivori. După cum se vede o a- 
devărată pleiadă de autentici fotbaliști 
... italieni I Dar ceea ce este mal grav 
în această situație este că prezența a- 
tîtor străini în posturile cheie ale fot
balului din Italia, împiedică afirmarea 
elementelor tinere. Și nu s-ar putea 
spune (mai ales după ce Italia a cuce
rit anul acesta turneul U.E.F.A. pen
tru juniori) că tinerii italieni n-ar fi 
talentați.

In orice caz, goana după vedete nu 
dă roade. Italia, fostă de două ort 
campioană a lumii, nici măcar nu s-a 
mai calificat pentru finala campionatu
lui mondial din Suedia.

In legătură cu „descal'ficarea" 
iui Toni Sailer

Știri tot mai insistente vorbesc des
pre descalificarea sportivă a marelui 
campion de schi austriac Toni Sailer. 
De ce „crimă" este de fapt acuzat ce
lebrul schior austriac, multiplul cam
pion olimpii și mondial ? De faptul că_

președinte de onoare al F.I.M.S., prof, 
dr. A. Goverts (Bruxelles), președim 
tele F.I.M.S., prof. dr. S. P. Letil*  
ncro (Moscova), prof. dr. Henry Uot 
gier (Paris), prof. dr. Mateep 
(Sofia), prof. dr. VI. Miss.uro (Var4 
șovia).

A doua zi a interesantei maniteș» 
tari medico-sportive — și de iapț 
prima zi a Simpozionului — a fost 
în întregime închinată expunerii de 
referate și comunicări științifice prfc 
vind importanta problemă care tre.5 
buia să-și găsească o concluzie cii 
această ocazie. Fără a avea posibi- 
litatea de a- intra în amănunte, tre- 
buie să remarcăm seriozitatea și înal-; 
ta ținută științifică a lucrărilor pre-- 
zentate, fapt remarcat de altfel și dț 
specialiștii străini prezenți Ia Simpo-> 
zion. Ieri, după interesante discuții 
pe marginea lucrărilor prezentate, a 
fost adoptată o rezoluție și Simpozio
nul a fost încheiat prin concluziile^— 
prezentate de acad. prof. dr. N. 
Lupa.

Simpozionul a constituit o conclu
dentă manifestare a valorii medicinii 
noastre sportive.

Dr. V. A.

aflefi romîni
1957 (II)

2.48:25,0 Ahmed Sullman Arifi
2.49:02,0 Mihai Batoaraica
2.50:27,0 Dumitru Dragomir
2.52:22,0 Nicolae Constantin
3.oo:55,o David Kohn
3.01:19,0 Moise Ruse
3.01:22,2 Gheorghe Vinereami
3.03:42,8 ion Tărtăre^aiu.

DECATLON
5.542 Melodii Trandafilov
5.433 Alexandru Dincă
5.332 Alexandru Bizim
5.216 Ion Mesa roș
4.4S8 Virgil Zăvădescu
4.471 Iulius Iordan
4.361 Vasile Ven-cu
4.284 Octavian Oprkș
4.032 Duca it ru Gîrleanu
4.001 Teodor Ficieanu

FEMEI
108 METRI

12,0 Ioana Luță
12,3 Alexandra Sicoe
12,3 Claudia Simionescu
12.3 Letiția Bendiu
12.4 Silvia Băltăgescu
12.5 Ileana Blăgescu
12.6 Ileana Zilii
12,6 Dora Copîndeanu
12.6 Crista Maksay
12.7 Ștefania Chioseaua
12,7 Florentina Stancu
12.7 Anelise Drotieff
12.7 Georgeta Palade
12.7 Karin Artz

200 METRI

24.9 Ioana Luță
25.1 Alexandra Sicoe
25.5 Silvia Băltăgescu
25.9 Ileana Blăgescu
25.9 Letiția Bendiu
26,0 Aurelia Lipoczl
26.2 Crista Maksay
26.2 Ileana Zilii
26.5 Anelise Drotieff
26.5 Florentina Stancu

490 METRI

56.9 Alexandra Sicoe
57.5 Georgeta Dumitrescu
57,5 Marjlis Cuțui
58.3 Florica Grecesou
58.3 Aurelia Lipoczi
58.4 Elisabeta Todoroff
59.1 Letiția Bendiu
60.2 Ana Czull
60.2 Irina Zegrean
60.4 Waltraute Klimen
60.4 Nina Pasciua

I* varietăți*vâri 
♦varietăți*varie 

*varietăti*var

turnează un film, in care joacă rolul 
...Său (adică rolul unui schior). FID 
mul se chiamă „Un colț de cer“, iar 
Toni Sailer este acuzat că ar fi ultra" 
giat amatorismul „pur“. Această veste 
a stirnit însă un unanim protest în 
cercurile opiniei publice mondiale, care 
consideră că este inadmisibilă desca
lificarea marelui sportiv. Nu face el 
oare jucînd în film o minunată propa
gandă schiului ? Desigur că da. Este 
un lucru pe care îl înțelege toată lu
mea, mai puțin conducătorii retrograzi 
ai Federației' Internaționale de Schi.

O linie de atac formată din cinci... 
extreme stînga

In atacul echipei franceze F.C. Nan
cy evoluează cinci extreme stînga. In
tr-adevăr, Templin, Deladerriere, JonS. 
son, Jubert și Lefevre (cei cinci ata- 
canți) au debutat toți in același post 5 
extrem stînga.



De ce părăsit Franța fotbaliștii algerieni?
Un eveniment fără precedent a zgu

duit zilele trecute fotbalul francez. 14 
jucători din primele formații profesio
niste ale țării au părăsit cluburile din 
care făceau parte și de care erau le
gați orin contracte, dispărînd de pe 
teritoriul Franței.

La prima vedere, faptul ar fi putut 
constitui un copios subiect pentru ru
bricile de senzațional ale ziarelor.

Numai, că de data aceasta cele pe
trecute în Franța aveau cu totul alt 
mobil decit obișnuitele mașinații și 
jocuri de culise specilice fotbalului 
profesionist. Iar faptul 'n sine depă
șește cu mult cadrul strict sportiv, 
îinbrăcînd aspectul unei acțiuni cu 
pronunțat caracter politic. Cei 14 ju
cători „evadați" din cluburile profesio
niste franceze sînt algerieni. Și, cu 
toate că fotbalul le era singurul mij
loc de existență, ei au ales de bună 
voie și perfect conștienți calea grea 
a exodului pentru a protesta împotriva 
„războiului murdar" purtat de guver
nanții francezi în Algeria, lată dar 
că avem în față un gest de înaltă 
solidaritate cu lupta dreaptă pentru

libertate și independență, cu lupta 
eroică a patrioților algerieni.

Printre jucătorii care au părăsit 
cluburile franceze se află nume de re
zonanță în fotbalul galic, maeștri care 
au evoluat de multe ori în reprezenta
tiva țării, care au apărat culorile 
Franței în meciurile internaționale. 
Este suficient să cităm pe Ben Tifour,

Raschid Mekloufi, Mohamed Zitouni 
(stoperul naționalei franceze), Boube-- 
ker, Brahimi, Kermali, Bekkloufi 
ș.a. pentru a vedea că cei plecați pot 
alcătui oricind o echipă de certă va
loare. De altfel, aceasta este și in
tenția Frontului de eliberare națională 
din Algeria, care și-a exprimat inten
ția de a crea o federație independentă 
și de a alcătui o echipă proprie care 
să întreprindă turnee în diferite țări 
și să participe chiar la ediția viitoare 
a campionatului mondial. Iar fotbaliș-

Vasas Budapesta putea egala pe Real Madrid!...
Impresiile antrenorului <’. Braun ca. e a asistat 

la jocul de la Budapesta
La meciul Vasas Budapesta—Real pe teren cu 

Madrid, disputat miercuri la Buda
pesta în cadrul Cupei Campionilor 
Europeni, au asistat și doi antrenori 
romîni, Coloman Braun și * 
Ieri, la înapoierea în țara 
vorbă cu C. Braun care 
următoarele în legătură cu 
partidă de la Budapesta:

— „A fost-' un meci în care fiecare 
echipă a avut un scop precis : de o 
parte Vasas care trebuia să refacă 
terenul pierdut la Madrid (0—4), iar 
de alta Real care trebuia să men
țină avantajul luat în primul' joc. Și 
sub acest semn s-a desfășurat întrea
ga partidă. Vasas și-a atins scopul 
numai în parte, în schimb Real a re
ușit integral. Intr-adevăr, budapcs- 
tanu au dominat 70 de minute din 
90, în care interval puteau să refacă 
total handicapul — lucru care înainte 
de. meci părea imposibil, dar care 
după cum s-a desfășurat partida era 
realizabil. Atacul însă, a fost de o 
ineficacitate. exasperantă mergînd 
pînă acolo încît Lenkei — singur în 
fața porții la 5 m. — a luftat pur 
și simplu, la situația de 2—01 Chiar 
cele două goluri (dintre care unul din 
11 m. la un tends) nu au fost mar
cate în momentele psihologice ale 
meciului, adică în perioadele de domi
nare maghiară. Real Madrid a intrat

Ion Lupaș. 
am stat de
ne-a spus 
interesanta

scopul clar de a se apăra 
primi mai mult de 3 go- 

ftuicție de acest scop și-a
S-a apărat organizat tot 

Di Stefano retras pentru

și de a nu 
luri. Și în 
făcut jocul, 
timpul, cu 
a acoperi orice culoar spre poartă șt 
pentru ca stoperul Santamaria să nu 
fie scos din zonă. Și după Di Stefano 
s-au repliat foarte iute și alți înain-r 
tași, ori de cîte ori împrejurarea pro
vocată de Vasas a cerut. Din această 
cauză Real a atacat sporadic și nici 
o dată cu mai mult de doi sau maxi
mum trei înaintași. In asemenea con- 
dițiuni nu se putea remarca decît 
Vasas ca echipă, iar Real prin cîteva 
individualități de mare clasă, Di Ste
fano, Gento, Santamaria și Lesmes".

tii algerieni plecați din Franța sînt 
bucuroși să pună măiestria lor spor
tivă în slujba nobilelor idealuri de 
libertate ale poporului lor.

Acțiunea curajoasă a fotbaliștilor 
nord-afrieani a produs o puternică 
impresie în cercurile sportive și extra- 
sportive ale lumii. La Tunis, unde 
au ajuns majoritatea jucătorilor, le-a 
fost făcută o entuziastă manifestație 
de simpatie.

In același timp, conducătorii clu
burilor profesioniste franceze, intrați în 
panică, nu-și pot ascunde neputin
cioasa mînie. Proprietarul lui A. S. 
Monaco, care pierde cinci jucători, 
spumegă la gîndul că acești fotbaliști 
constituiau „un capital de milioane de 
franci, pe care nu-1 va mai putea 
exploata prm transferuri veroase".

Panica a cuprins și alte echipe. In 
cluburile profesioniste franceze mai 
activează 30—41) de fotbaliști algerieni, 
care sînt gata să urmeze exemplul 
compatrioților lor. Dar nu numai fot
balul este în agitație. Algerienii au 
adus o mare contribuție la patrimoniul 
general al sportului francez. Cam
pionul european de box la categoria 
pană Cherif Hatnia, campionul olim
pic Alain Mimoun — cea mai mare 
vedetă a atletismului francez — și 
multi alți sportivi de valoare sînt de 
asemenea algerieni. Nu încape îndoială 
că și ei se vor arăta gata să sprijine 
lupta poporului din mijlocul căruia 
s-au ridicat.

Cu toate eforturile pe care le fac 
apologeții „sportului pur", ai sportului 
rupt de realitățile sociale, viața însăși 
vine să-i contrazică, să demonstreze 
minciuna teoriilor lor. Și, cînd ci
cliștii italieni își pun semnătura pe 
apelul păcii, cînd sportivii vest-ger- 
mani își ridică vocea împotriva răz
boiului rece, cînd patrioții argentinieni 
întreprind o îndrăzneață tură alpină 
pentru a înscrie pe un pisc „Trăiască 
Pacea", cînd oamenii lui Fidel Castro 
împiedică o cursă automobilistică de 
propagandă a dictatorului Battista, ne 
convingem și mai mult că îo zilele 
noastre sportul părăsește cadrul strimt 
al stadionului, devenind un mijloc e- 
ficace în realizarea năzuințelor spre 
maj bine ale omenirii.

VALER1U CHIOSE

La lupte clasice

Reprezentativa regiunii Sofia — 
Feroviarul (Timișoara) 9-7

Reprezentativa de lupte clasice a 
regiunii Sofia a obținut joi prima 
victorie în turneul pe care-1 între
prinde în regiunea Timișoara, între- 
cînd la limită formația divizionară 
Feroviarul (Timișoara). Echipele au 
fost de forțe egale, victoria fiind de
cisă abia de rezultatul întîlni.rii d 
categoria grea.

Iată rezultatele individuale înregis
trate în acest meci: cat. 52 kgr.: 
S. Deacichin (S) b.p. O. Lustig (F), 
cat. 57 kgr.: T. Stancov (S) b.p. Hu- 
descu, cat. 62 kgr.: S. Tigarov (S) 
b. p. Bologan (F), cat. 67 kgr.: I. 
Crîsnic (F) b. p. Krstev (S), cat. 73 
kgr.: Gli. Toth (F) și S. Penev (S) 
meci egal, cat. 79 kgr.: C. Ujbar (F) 
b.t. 5. S. Milatcov (S), cat. 87 kgr.: 
N. Baciu (F) b.t. 4 B. Milatcov (S), 
cat. grea: N. Marinov (S). b. p. I. 
Valentin (F).

Reprezentativa regiunii Sofia susțirre 
simbătă ultimul meci din cadrul tur
neului, întîlnind selecționata orașului 
Lugoj.

L. Macai-cocesp

Echipa Bucurețtiului pleacă azi 
la Sofia

Formația de lupte clasice a orașu
lui București pleacă azi pe calea aerului 

la Sofia, lindeurmează să susțină lu- 
minică primul meci din turneul pe 
care-1 întreprinde în R.P. Bulgaria. 
Fac deplasarea următorii luptători: 
D. Pirvulescu, I. Cernea. M. Sole, 
V. Miciila, Gh. Dumitru, V. Bulaeca, 
M. Belușica, I. Țăranu, Gh. Poposici. 
L. Bujor. însoțitori: I. Corneacu. 
Fr. Cocoș, I. Bătrîn. Conducător: 
Gh. Savescu.

Bogat program internațional
al sportivilor noștri in lunile mai și iunie

Lunile mai și iunie vor fi, ca și în 
alți ani, adevărate luni de „vîrf“ ale 
activității interne și internaționale în 
mai toate disciplinele sportive.

ATLETISM. Participare la concursul 
„Narodna Mladej“ de la Sofia (23—25 
mai), la Cupa Comitetului Olimpic 
Bulgar (Varna, 21—22 iunie), la con
cursuri internaționale la Zagreb (28—29 
iunie) și Varșovia (14—15 iunie).

BOX. Meciul Franța—R.P.R. la 31 mai.
CICLISM. Participarea la „Cursa Pă- 

cii“ (2—17 mai) și la Turul Bulgariei 
(18—28 iunie).

CĂLĂRIE. Concurs internațional în
Polonia (5—8 iunie).

CAIAC—CANOE. Meciul 
garia—R.P.R., masculin
(21—22 iunie).

GIMNASTICA. Concurs 
la Kiev (20—25 mai) Si 
Bulgaria—R.P.R., masculin 
(24—25 mai).

R.P. Bul- 
și fem inîn

internațional 
meciul R.P 

și feminin

HALTERE. Meciul R.D.G.—R.P.R. CT 
iunie).

LUPTE. Concurs internațional în Un
garia (20—25 mai), meciul R.P.F. Iugo
slavia—R.P.R. de juniori (17—18 mal) 
și participare la Campionatele mon
diale de lupte libere de la Sofia (2£— 
22 iunie).

Echipa engleză de fotbal
Newcastle United in Rcminia

Echipa engleză Newcastle United, 
din prima ligă profesionistă, s-a ofe
rit să joace în țara noastră trei me
ciuri. Oferta clubului englez a fost 
acceptată în principiu. Newcastle Uni
ted urmează să joace la noi între 
15 și 31 mai.

In cadrul imul con- 
4TIFTKM curs de atletism des- HILGllOtn fSșurat la S3n jose în 

California atletul Ray 
Norton a egalat recordul -mondial în 
proba de 180 yarzi. realizîpd timpul de 
9”3/W.

Alte rezultate : ISO yarzi garduri; 
Glen Davies 14’’3/10; 490 yarzi garduri; 
Elias Gilbert 51”8/1B; lungime; G. Beli 
7.79 m.

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"
In Palatul Sporturi

RKfHFT lor din Milano se des- 
(âșoară turneul pen
tru desemnarea în

vingătoarei grupei B din cadrul „Cu
pei Campionilor europeni" la baschet 
Primele meciuri s-au terminat cu ur
mătoarele rezultate : Honved Buda
pesta—Stovan Orbis praga 61-52 (28-14); 
Sbmenthai Milano—Slovan Orbis Fraga 
65-47 (21-20); Simenthai Milano—Honved 
Budapesta 80-72 (40-35).

CEHOSLOVACIA—U.R.S.S. 69-67
IN MECI FEMININ

• Echipa reprezentativă feminină da 
baschet a R. Cehoslovace a susținut 
două întîlniri la Moscova. In primul 
meci baschetbalistele cehoslovace au 
întrecut cu 69-67 (32-36) selecționata
U.R.S.S., Iar în cei de-ai doilea au 
cîștigat cu 57-47 în fața echipei R.S.S 
Lituaniene.

PE SCURT
DOUA IMPORTANTE MECIURI 

INTERNAȚIONALE

FOTBAL Azi și mîine alte 
patru echipe își veri
fică posibilitățile în 
vederea turneului fi

nal al campionatului mondial. In pri
mul rînd este vorba de meciul Sco

ținînd victoria cu 6—1. Luptătorii so
vietici au cîștigat astfel toate cele 
patru întîlniri cu echipa S.U.A.

MECIUL SMÎSLOV—BOTVINIK
La 18 aprilie a con- 

CAII tinuat cea de-a 17-a
partidă a meciului 
pentru titlul mondial 

de șah. Partida s-a terminat remiză. 
Scorul este acum 10-7 pentru Botvinik.

SCRIMA. Meciul R.S.F.S.R.—R.P.R.. 
la Saratov (12—22 mai).

BASCHET. Turcia—R.P.R., Ia Anka
ra și Istanbul (17-22 mai), și partici
parea echipei C.C.A. la Cupa Cam
pionilor Europeni.

RUGBI. întîlniri cu Spania și R.F.G- 
în cadrul turneului din Belgia (1—4 
mai), turneul echipei Swansea în țara 
noastră (14—17—20 mai) și al echipei 
C.F.R. Grivița Roșie în Cehoslovaci*  
(10—12 mai).

TENIS. Turneu internațional de ju
niori, în U.R.S.S. (30 mal—« Iunie): 
Concursul internațional al R.P.R-- 
(9—16 iunie).

VOLEI. Franța—R.P.R. masculin (14 
mal), R.P.F. Iugoslavia—R.P.R (<—1 
iunie) și Polonia—R.P.R., feminin (1>— 
15 iunie).

ȘAH. Concursul sătesc de la Wro 
claw (5—9 mai), concursuri internaU^^ 
nale în Bulgaria (7—22 iunie). 
rla (14—26 iunie), R.D.G. (8—17 
și meciul R.P.R.—Polonia (5—11 iuniel.

PENTATLON MODERN. Concurs f» 
Polonia (12—16 iunie).

NATAȚIE. Concurs internațional do 
sărituri, în Polonia (14—15 iunie).

POLO. Meciul U.R.S.S.—R.P.R. (M 
iunie).

VELE. Cupa Victoriei, la Mamaia, cu 
participarea sportivilor din Polonia. 
Iugoslavia. R.D.G. (5—6 Iunie).

HANDBAL. R.F. Germană—R.P R. 
masculin (24 mal). U R.S.S-—R.P.R-. 
masculin și feminin (13—17 iunie) fi 
R.P.R.—Austria, feminin, (29 iunie).

TENIS DE MASA. Campionatele eu
ropene neoficiale de juniori, în Sue
dia (26—29 iunie).

POPICE. Medvegrad Zagreb—Petro
lul Ploești, în luna mai.

FOTBAL. Participare la „Cupa Du
nării".

Notă. La meciurile bilaterale, echi
pa trecută prima este organizatoare.

ția—Anglia de la Glasgow.
Mîine la Budapesta, alte două parti

cipante în turneul final își inaugurea
ză sezonul international. Se întîlnes» 
puternicele echipe ale Ungariei și Iu
goslaviei.
• La Cardiff echipa reprezentativă 

de fotbal a Tării Galilor a terminat 
la egalitate : 1-1 cu selecționata Irlan
dei de Nord.

LUPTĂTORII SOVIETICI DIN NOU 
ÎNVINGĂTORI IN S.U.A.

a

LUPTE
U.RdS.S. a

In ultimul meci al 
turneului pe care l-a 
întreprins în ’ S.U.A., 
echipa de lupte libere 

întîlnit joi seara. în sala
Madison Square Garden din New York,
selecționata luptătorilor americani. ob-

Meciurile campionatului mondial - Concursul special Pronosport nr. 2
organizat del.

I. Brazilia — Anglia. Echipa insula-w 
este considerată printre favoritele tu. 
neului în timp ce formația Braziliei 
trece printr-o eclipsă de formă recuno
scută chiar de conducătorii ei. însăși 
calificarea și-a obținut-o greu în fața 
unei echipe modeste (1-1 și 1-0 cu 
Peru). Englezii sînt favoriții noștri pen
tru acest meci.

IT. Austria — U.R.S.S. Stilul de joc, 
eficacitatea și performanțele de pînă a- 
cum ale echipei vecinilor noștri ne în
dreptățesc să indicăm 2 solist.

III. Mexic — Țara Galilor. Ambele e- 
chipe sînt printre cele care în mod 
normal n-au șanse pentru sferturi de 
finală. Dacă valoarea galezilor este 
oarecum cunoscută, victoriile obținute 
de mexicani asupra echipelor Canadei, 
S.U.A. și Costa Rica nu sînt needifica
toare. Alătu i de 2 vă sfătuim să încer
cați și un X, meciul nul fiind limita la 
care apreciem posibilitățile jucătorilor 
de peste ocean.

IV. Suedia — R.P. Ungară. Este una 
din partidele așteptate cu deosebit in
teres pentru că ea va tranșa rivalitatea 
pentru primul loc în grupa C. Suedezii 
beneficiază de avantajul terenului. Ma
ghiarii s-au calificat într-o serie dificilă 
care i-a făcut să se întrebuințeze se
rios și să dovedească — dacă mai era

S. Loto-Pronosport și
nevoie — că vor avea și de data acea
sta un cuvînt greu de spus la turneul 
final. Pronostic 1, 2.

V. Irlanda de Nord — R.F. Germană. 
Comentariile acestei partide — așa cum 
se fac prin agențiile Pronosport — sună 
cam în felul acesta : „N-o fi ea (n.n. 
echipa R.F. Germane) la valoarea titlu
lui pe care îl deține, dar e în formă 
și pe irlandezi tot o să-i bată*.  Exact 
aceasta este și părerea noastră.

VI. R. Cehoslovacă — Argentina, in
eventualitatea- că echipa R.I -Germane 
reușește să-și asigure .calificarea, acest 
meci va decide a doua calificată, pentru 
că atît Cehoslovacia cît și Ar
gentina vor fi jucat de-acum cu R-jȚ-G. 
In ceea ce privește pronosticul», el este 
favorabil echipei sud-americane dar cu 
o rezervă: acomodarea cu climă' din 
Scandinavia. ' * '

VII. Scoția — Franța. Scoțienii repre
zintă un mare semn de întrebare șt vor 
avea mult de furcă pentru a-i împie
dica pe reprezentanții „cocoșului galic“ 
să-i întreacă. Dacă totul se vă petrece 
în mod normal, adică francezii să joace 
la valoarea lor reală —pronosticul care 
ar trebui ?ă șe confirme este 2.

Vin. Paraguai — R.P.F. Iugoslavia. 
Judecind după rezultatele din prelimi
narii, mâi ales prin prisma dificultății

Sportul popular
cu care s-au calificat vecinii noștri, 
sudamericanii apar ca favoriți. Părerea 
noastră este însă că atunci cînd au de 
jucat meciuri grele, iugoslavii se depă
șesc pe ei înșiși, astfel încît de data 
aceasta le vom acorda lor șanse în pri
mul rînd, iar paraguaienilor în al doi
lea.

IX. Brazilia — U.R.S.S. Noi socotim 
această partidă ca deschisă oricărui re
zultat, dar. primul care trebuie indicat 
este- 2 și numai pe urmă 1 și X, în a- 
ceâstă ordine.

X. Mexic — R.P. Ungară. Pretențiile 
mexicanilor sînt departe de cele ale 
jucătorilor maghiari. Chiar în forma lor 
cea mai bună, echipierii Mexicului nu 
pot spera nici măcar în‘tr-un meci nul.

XI. Țara Galilor — Suedia. Suedezii 
sînt favoriții -noștri pentru acest meci 
datorită mai multor factori care îi fac 
superiori galezilor : rutină, tehnică in
dividuală, eficacitate și mai ales avan
tajul terenului.

XII. Austria — Anglia. Meciul pare 
oarecum lipsit de interes pentru că la 
data disputării iui socotelile grupei vor 
fi oarecum încheiate. Pentru englezi 
însă, meciul va fi important și de 
aceea credem că nu vor scăpa ocazia 
de a „ciupi**  cele două puncte puse în 
joc.

întîlnirea
R. P. R

internațională Je gimnastică 
omînă — R. P. F. Iugoslav^

(Urmare din pag. 1)

totuși au lăsat impresia că au multe 
șanse să împiedice dorita noastră 
revanșă la băieți, iar la fete, că noi 
nu vom reuși să obținem atît de lesne 
victoria pe care calculele hîrtiei ne-o 
atribuie la distanță.

Cu toatei acestea, spre satisfacția 
noastră, în tabăra gimnaștilor romîni 
domnește încredere și optimism. Ieri 
dimineață ei s-ati întîlnit, stabilin- 
du-și ordinea de bătaie, adică ordinea

AMĂNUNTE ORGANIZATORICE: |
Concursul are loc în sala Florea- | 

sca după următorul program — I 
simbătă ora 17, — festivitate de 1 
deschidere. I

ora 17,3» — exerciții impuse băieți j 
și fete — duminică ora 17 — exer- J 
ciitfii liber alese fete și băieți.

Se va concura concomitent Ia ’ 
două aparate, unul pentru băieți și ? 
altul pentru fete. Ordinea la aparat I 
va fi alternativ, un gimnast romîn I 
apoi unul iugoslav. |

Biletele pentru această Intîlnire 4
internațională se pun în vînzare as- 1 
tă?i dimineață la casele sălii Flo~ : 
reasca. la prețul de 4 și 5 lei și o ) 
cotă specială cu reducere pentru stu- J 
denți. 1

L„ ___ >
în care vor evolua la fiecare aparat. 
Cu această ocazie, de la antrenor 
și pînă la rezervă, fiecare s-a arătat 
convins că pregătirea celor opt re
prezentanți ai noștri — Frederic O- 
rendi. Ștefan Hărgălaș, Ștefan Har- 
ko, Nicolae Covaci, Iosif Focht, Ion 
Zamfir, Ludovic Lakatoș și Alexandru 
Csapo — ne permite să menținem 
primul loc în clasamentul individual 
compus cucerit anult trecut de Fre

deric Orendi și chiar să ne revanșăm 
în întîlnirea pe echipe. Aceste suc
cese apar cu atit mai posibile cu 
cît din echipa Iugoslaviei — Ivan 
Caklec, A. Petroiiici, M. Petek, E. 
lurjevik, M. Lelik, D. Gagic, M. 
Markulin și M. Skaza — lipsește 
Miroslav Cerar, cel care la Zagreb și 
Karlovac a luptat de Ia egal cu 
Frederic Orendi pentru titlul Ia in
dividual compus.

Fetele noastre sînt și mai opti
miste. Pe ele nu le preocupă în prin
cipal rezultatul pe echipe sau cei in
dividual, pentru că din acest punct 
de vedere sînt sigure că nu vor în
șela speranțele, dar au obișnuitul trac 
al debutului cu un nou program. 
Urmărindu-le lâ antrenamente și Ia 
recentul concurs de selecție, ne-am- 
convins că nici această teamă nu 
este îndreptățită. Gimnastele noastre 
sînt pe drumul cel bun și au atins 
ttn stadiu superior de pregătire, ceea 
ce — părăsind pentru moment gpo- 
blema concursului de azi și mîine — 
ne îndreptățește să afirmăm că ele 
vor atinge fără efort stadiul maxim 
de pregătire în perioada campiona
telor mondiale de la Moscova. As
tăzi și mîine. Ileana Petroșani/, Elena 
Teodorescu. Elena Dobrou/olsch'', Emi
lia Lită, Atanasia Ionescu, Sonia lo- 
z<an, Utta Schlandt și Geta Popescu 
(le-am prezentat în ordinea clasa
mentului întocmit la recenta selecție 
a lotului), vor încerca să obțină un 
rezultat care să le permită selecțio
narea, pentru internaționalele de săp- 
tămîna viitoare, la care vom participa 
cu două concurente. Iată, deci o în
trecere cu trei obiective foarte im
portante: victoria asupra echipei Iu
goslaviei, verificare pentru mondiale 
și selecție pentru internaționale.
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