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pentru întîlnirea de joi cu Rapid.

evoluează la Moscova. 
Budapesta și-a anunțat lotulJ

88 d e ani de la nașterea lui Lenin
Evocarea marelui LENIN este, 

poate, cea mai grea misiune a 
unui ziarist. Condeiul stăruie 

îndelung pe fila albă pe care știi de 
la început că n-ai să poți așterne 
decât fugare amintiri, modeste în- 
semnâri despre a- 
oest om de o 
mare genialitate. 
Viața lui LEN1N, 
mutica și lupta lui 
neobosită, devota
tă, pentru cauza 

proletariatului 
pot fi

' nici In 
tomuri.
— «răcit

— i
să fie prețuit, respectat și iu-omul 

bit.
De

victoria MARII REVOLUȚII SOCIA
LISTE DIN OCTOMBRIE, de nu
mele său este întemeierea

numele lui LENIN este legată

In întîm pinarea zilei de 1 Hai

nu 
cupr'nse 
zeci de 

Cuvintele 
le-ai ale- 

„ ți se par
sărăcăcioase pen
tru a ilustra figura 
marelui LENIN.

LENIN continuă 
să fie prezent în 
inimile noastre, să 
trăiască, să că
lăuzească cu exem
plul lui luminos 
lupta 
care 
socialismul, 
poarelor care lup
tă pentru elibera
rea de sub jugul 

a oa- 
muncii 

țările capita- 
doresc o 

lipsită

popoarelor 
construiesc

a po-

astăzi o pildă vie și luminoasă pen
tru fiecare comunist, pentru fiecare 
om al muncii.

Cu o forță și putere de muncă ine- 
ga'.ibile, care i-au fost recunoscute 
pînă și

colonia list, 
metrilor 
din 
liste care 
viață
exploatare.

Iată de ce, 
tăzi la împlinirea a 
88 de .ini de la nașterea lui LENIN, 
milioane de oameni ai muncii din 
întreaga lume iși îndreaptă gindurile 
cu recunoștință către omul care și-a 
închinat intreaga-i viață pentru ca 
oamenii să trăiască liberi, pentru ca

Partidului Comunist al Uniunii So
vietice și a Statului Sovietic, învă
țătura genială care a îmbogățit 
considerabil tezaurul marxist. Perso
nalitate puternic conturată în toate 
domeniile de activitate, LENIN este

O problemă la zi: 
procurarea de fonduri

vnixprmNȚA 
Krivimmri srtfriv

„Fierul vechi a adus de multe ori 
baiu tai colectivele noastre sportive**. 
Așa își intitulează scrisoarea cores
pondentul Gh. Alexandrescu din Plo- 
ești, care ne vorbește despre o ini
țiativă deosebit de prețioasă a unor 
aolective sportive din regiunea sa. 
Arflăm din corespondența tovarășului 
Alexandrescu că, preocupate de procu
rarea de fonduri 

necesare dezvoltării 
activității de zi 
cu zi, pentru lăr
girea bazei lor fîia- 
teriale, unele co
lective sportive au organizat întreceri 
între sportivii din secții pentru strîn- 
gerea și valorificarea fierului vechi. 
Exemplul pe care ni-1 aduce de a- 
eeastă dată corespondentul din Plo- 
ești este oferit de colectivul „Chi
mistul**-Valea Călugărească, al cărui 
președinte este directorul adjunct al 
întreprinderii, tovarășul Diaconii Spi
rea. Organizați în brigăzi pe... specific, 
fotbaliștii, handbaliștii, șahiștii, ju
cătorii de oină și popice au dat o 
adevărată bătălie de strîngere a 
fierului vechi, pe care, la vînzare, au 
obținut suma de 14.900 lei. „Nemul
țumiți", membrii consiliului colecti
vului au mai organizat și cîteva 
competiții sportive care au adus un 
plus de... cîteva mii de lei. Și, astfel, 
au fost înregistrați la capitolul „ve
nituri ale colectivului** 20.000 lei. 
Gum au fost întrebuințați banii este 
lesne de presupus: s-au cumpărat 
materiale și echipament sportiv, s-a

împrejmuit un teren de sport, etc.
Asemenea inițiative — izolate deo

camdată — am mai întâlnit și în 
cîteva colective sportive sătești. In 
comuna Bod, regiunea Stalin, unde 
este președinte al colectivului I. Ște- 
fânescu, s-a organizat o serbare cul- 
tural-sportivă. Cu beneficiul de 1.000
lei s-a cumpărat echipament pentru

handbaliști. In a- 
ceeași regiune, la 
Hărman — preșe
dinte al colectivului 
Gh. Nicoară — din 
competiții și cu

contribuția gospodarilor s-au adunat 
2.400 lei, sumă cu care s-a împrejmuit 
terenul de fotbal și handbal al co
munei.

★
Deosebit de importantă și mai a- 

Ies actuală (de ea depinde doar 
dezvoltarea mișcării sportive în ma
sele de oameni ai muncii) proble
ma procurării de fonduri trebuie să 
stea în centrul atenției activiștilor 
din colective. A trecut timpul cînd 
oricare colectiv, fie el cît de mic 
și de neînsemnat știa că... „ce-i al lui 
e pus deoparte**. Ne referim bine
înțeles la sumele — considerabile — 
pe care le primeau ca subvenție de 
la centru. Reorganizarea mișcării de 
cultură fizică și sport lichidează — 
printre alte lacune care frînau ini
țiativa creatoare a miilor de acti-

ELENA VLANȚOIU

(Continuare in pag. 2)

care
de cei mai înverșunați duș

mani, LENIN a 
fundamentat În
treaga activitate a 
Statului Sovietic, a 
îndrumat cele mai 
diferite sectoare de 
muncă.

Acordând
atenția educației 
fizice și sportului, 
LENIN s-a ocupat 
adesea de 
problemă, 
principii a 
valabilitate 
astăzi tot 
vie ca și acum ci- 
teva decenii. Par
te integrantă a 
educației comunis
te, educația fizică 
a constituit pentru 
LENIN un lucru 
important și tutu
rora ne sînt cu
noscute astăzi cu
vintele sale prin 
care arăta că ti
neretului „...îi 
vine sarcina 
ducă pînă la 
păt, 
șească cauza 
miMiismului, 
mai pe el îl aș 
teaptă luptele pen
tru comunism și 
el trebuie să în- 

timpine aceste lupte puternic, sănătos, 
cu nervi de oțel și cu mușchi de fier**. 
Sfaturile și îndrumările lui LENIN 
au stat la baza formării mișcării de 
cultură fizică și sport din Uniunea 
Sovietică.

„In țara noastră muncitoare — 
spunea LENIN — sînt necesari 
milioane de oameni puternici din 
punct de vedere fizic, plini de bărbă
ție și perseverență**.

In numeroase pagini închinate a- 
inintirilor despre LENIN, marele și 
genialul învățător este înfățișat ca 
un bun prieten al sportului. Intr-a
devăr, LENIN iubea sportul și-l prac
tica în mod regu'at în pofida multi
plelor și importantelor sale preo
cupări.

Pentru fiecare om al muncii din 
țara noastră, pentru tineretul patriei, 
pentru masele de sportivi și activiști 
sportivi, LENIN reprezintă acel pu
ternic și luminos far care ne călăuzeș
te în întreaga luptă pentru făurirea 
unei vieți mereu mai îmbelșugate, în 
care poporul este singurul stăpin pe 
soarta sa.

In ziua acestei scumpe aniversări, 
un cald gând de recunoștință din 
partea noastră, a tuturora, marelui 
LENIN !

CLUJ. 21 (prin telefon). — In cin
stea zilei de 1 Mai s-a desfășurat în 
localitate un interesant concurs ci
clist. Avansa ții s-au întrecut pe dis
tanța Cluj-Dealul Panic și retur 
(60 km.). Cursa a fost cîștigată de 
Peter Ștefan (Dinamo Cluj). în tim
pul de Ih. 43'22”. Au participat 35 
de concwenți din colectivele Dinamo.

Locomotiva, Voința și Rapid. La ca-4 
tegoria „neefasifieați", într-o întrecere! 
pe distanța de 30 km., cîs'igător aț 
fost Dumitru Bălan (Locomotiva) cui 

începătorii 
15 km. In-' 
(Rapid) cu'

t impui de 51’40”. 
concurat pe distanța de 
vingă! r: David .Octavian 
timpul de 30'25**,

Bocoș
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Baschetbaliștii de la C. C. A. 
întîlnesc mîine pe Macabi Tel Aviv

Capitală • In deschidere ii vom revedea 
foștii

Al doilea 
în Cupa 
la baschet. 
Macabi Tel 
neață cu trenul în Capitală. Macabi 
a călătorit de la Te[ Aviv la Istanbul

adversar ai echipei 
Campionilor — 
campioana
Aviv, a sosit ieri dimi-

CCA, 
Europeni 

Israelului,

PROGRAMUL DE MIINE 
DIN SALA FLOREASCA

ora 17,30 : Intitnire între foștii 
internaționali și jucători de divizie.

ora 18,30: C.F.R. — C.C.A, (fe
minin).

ora 20.00: CCA — Macabi Tel 
Aviv — „Cupa Campionilor Euro
peni** arbitri: Dimitrov (Bulga
ria) și Beloșevici

Formații:
CCA (antrenor 

Folbert (căpitanul 
Nedef, Era. Niculescu, 
M. Răducanu, I. Dinescu, Pruncu, 
Pușcașu, Eordogh, Testiban.

MACABI : Avram Schneo — că
pitanul echipei — nr. 3 
m. Ralf Klein (II) — 
Hrasid Avram (13) 
David Fisch (12), 1,85 tn. 
rim Boyn (5), 1,78 m. ; Soar Koin 
(9) — 1,78 m.; Sabi Benbasad 
(14) — 1,86 m.; Amar Itzhag 
(8) — 1.87 m.: Kaplan Aron (7)
— 1,75 m.; Kohin
2,01 m.; Mil stein
— 1,75 tn.

(Iugoslavia).

C. Herold) : 
echipei), Fodor, 

Nedelea,

internaționali

a cîștigat ultimele 3 campionate al» 
țării, hnputiîndu-se de departe cai 
cea mai bună echipă a Israelului. Dei 
notat că actualul titlu de campioană- 
a fost obținut de Macabi fără 
să cunoască înfrângerea : 22 m 
jucate și tot atîtea c știgate. 1 
pioana israelului a participat în ti 
timii ani 
naționale, 
formanța 
Bruxelles 
israelieni 
după Spartak Praga ș: 
Atena. Anul acesta Macabi Tel Aviv 
a învins o selecționată a armatei 
franceze Ia ll șt pe Dinamo Sofia 
la 13 puncte diferență. Șase din cei 
11 jucători care au făcut deplasarea 
Ia București sînt titulari ai echipei 
naționale. Amintim că reorezenfetiva 
Israelului a efectuat un turneu —- 
considerat ca un succes — în S.U.Aj. 
Cu acest prilej, baschetbaliștii israe4‘ 
lieni au cîștigat 6 din cefe 12 partidă

ca ea> 
i i trt 
C m- 

ul- 
la mat multe partide, irier- 
Cităm, printre altele, er- 
realizată la turneul de la 
(1957) cînd baschetbaliștii 
s-au clasat pe locu' UE 

Panellîmos

(Continuare in pag. 8)

Mintz (4) — 
lacov (10)

cu avionul, iar de 
București, via Sofia, cu trenul, 
peronul Gării de Nord oaspeții 
fost întâmpinați de reprezentanți 
federației de baschet, ai Casei Cen
trale a Armatei, ziariști, foto-repor- 
teri etc. După sosire, am stat de 
vorbă cu antrenorul echipei Macabi 
Tel Aviv loshua Rozin asupra ac
tivității de pînă acum a echipei pe 
oare o antrenează.

Arr. aflat astfel că Macabi Tel Aviv

â

9*.
o*3

acolo pînă

Echipa Macabi Tel-Aviv, fotografiată la sosirea in Gara de Nord

FOTBAL
la 

Pe 
au 
ai1

F-.-

• Au fost stabilite orasefaț 
etapei de Cupă de dummies

Jocurile optimilor de finală a/e Cu* 
pei R.P.R., programate duminică 2T, 
aprilie, se vor disputa in următo.ireld, 
orașe, stabilite in cursul zilei de ieri:

Dinamo Ctui — Progresul Sibm ld 
Mediaș.

C.C.A. — Tractorul Orașul Sta in ld 
Cimpina.

Progresul București — Farul tons* 
tanța la Brăila.

Rapid București — Dinamo (>bor\ 
București la București (stadionul Di* 
namo central).

C. S. Oradea — Gloria Bistraa ld 
Cluj.

Petrolul Ptoești — C. F. R. lași ld 
Focșani.

Știința Timișoara 
peni la Arad.

Steagul roșu Orașul Stalin — 
Petroșani la Sibiu.

Toate jocurile vor începe la ora

POLO PE APA

Minerul La*

/uzi

• Voros Meteor la BucureștL

)) La 'începutul lunii mai sini astep- 
S tați să sosească la Bucuroșii înă
lțătorii și jucătorii de polo de la Vbriis 
r Meteor Budapesta. Sportion maghiari 
K vor irdilni intre 2—10 mai, in meci 
(revanșă, pe înotătorii colectivului Pro* 
’ Q°sP9<țS!Tii



Deschiderea festivă a 
In raionul „Gh.

. 1 "Vineri după-amiază, pe stadionul 
< ‘C.A.M. Belvedere, sărbătorește împo- 

■dobkt, a avut loc deschiderea festivă 
.a celei de a IlI-a ediții a Spartachia- 

; doi de vară a tineretului în raionul 
,„Gh. Gheorghiu-Dej". Cei peste 1.500 
•de spectatori au asistat la defilarea 
»sportivilor după care a vorbit tov.
Sidorenco, prim-secretar al comitetu
lui raional U.T.M. „Gh. Glicorghiu- 

IDej". In continuare, s-au disputat 
• o serie de întreceri- la handbal, fot
bal, volei și popice, cu participarea 

•celor mai valoroase formații din ra- 
•k>n. Handbalistele de la „Fabrica de 
•confecții" s-au întîlnit cu cele ale 
!fabricii de țigarete „București", pe 
«care le-au întrecut cu scorul de 5—2

Spartachiadei de vară 
Gheorghiu-Dej“

(4—1). La fotbal, echipa uzinelor 
„Semănătoarea" a întrecut formația 
fabricii de bere „Grivița" cu scorul 
de 8—1 (4—1). La volei, s-au disputat 
două partide. La băieți, „Radiodifu
ziunea" a întrecut „Semănătoarea" 
eu 2—1, iar la fete, „Fabrica de con
fecții" a obținut victoria cu scorul 
de 2—0 în fața echipei „IPROMET". 
In întrecerea de popice, sportivii de 
la „IPROMET" au reușit să-i învingă 
pe cei de la „Bere Grivița" cu 
524—477 p. d.

Subliniem frumoasa organizare a 
acestei festivități,

N. Tokacek fi Nicolae D. Nicolae
— cocesp.

Cel mai tînăr club din Capitală
CLUBUL SPORTIV

De sîmbătă seara, pe tabloul cluburilor sportive care >au ființă 
întreaga țară, a apărut un nume nou: CLUBUL SPORTIV ȘCOLARîn

BUCUREȘTI.
Povestea acestui club este veche și totuși nouă totodată. Veche, 

fiindcă noul club se bazează pe tradițiile atît de trainice ale spor
tului nostru școlăresc. Nouă, pentru că au trecut puține zile de cînd 
un grup de profesori de educație fizică de Ia mai multe licee, con- 
stituiți în comitet de inițiativă, au cerut să se înființeze în Capitală, 
alături de alte cluburi sportive, și un club al școlarilor. Iar ca pre
ședinte al acestui comitet ei l-ae ales pe profesorul Nicolae Saftu. 
Da, chiar așa. Părintele „Drumeților veseli" i 
ci limba romînă și totuși dragoste 
în general a făcut din el omul cel 
comitet.

nu predă educația fizică, 
a sa pentru sport și pentru școlari 

mai potrivit la conducerea acelui

ȘCOLAR

0 problemă la zi: procurarea de fonduri
(Urmare din pag. 1)

■țviști din colective — și această irosire 
«de fonduri centrale și

•/te sutelor de mii de 
«activiști să guste -din 
-.muncii proprii.

Există în ■ colective 
fțjbsibilități de procurare 
î Celor cîtorva exemple

dă posibilita- 
sportivi și 
plin bucuria

noii organizări și, mai ales, este pri
mul club școlar sortit să trăiască ani 
mulți și să deschidă cu adevărat drum 
nou în istoria sportului din școhlei 
ndastre. Se aflau în sală, la ședință 
de constituire, cîteva sute de elevi 
sportivi: entuziaști, gălăgioși^ veniți 
parcă spre a primi un dar. Și lor dai 
rul Ii s-a părut firesc, ca atitea altele 
pe care le-au primit Se mai aflau insă 
în sală și profesori de educație fizică, 
mulți din ei cu părul cărunt, t: au fost 
cei îndreptățiți să aprecieze în ce coo-' 
diții total diferite pășește la lucru ■oul 
club, față de tot ceea ce au cunoscut 
ei pînă acum. Clubul are la dispariția 
sa stadionul Tineretului, bazatul aco
perit Horească, sala Fl’oreasca 44 "și 

giale. Clubul își“ începe activi 
nu mai puțin de 15 secții; _ 
baschet, canotaj, gimnastică, h 
natație, polo, patinaj, scrimă, schi, teflis, 
tenis de masă, tir, turism, .volei. Clu
bul va participa la întreceri cu .ca
racter local și republican, ,1a con
cursuri cu sportivii școlari jlm . țările 
prietene. ’

Iar antrenorii cekjrfolte colective: și 
cluburi din Capitală, cpr.e au .îu.-yhi. 
pele lor zeci de elevi, n-au nici. un 
motiv să se neliniștească. Xpul ,club 
școlar nu vrea ca printr-un editi xei 
mai buni elevi sportivi, să fip obligați 
să-i apere culorile, ci preferă să, ia 
totul de la început Dar sînfqip biguri 
că nu este dep'arte ziua cîrjd.cei mai 
buni sportivi din școlile noastre. își 
vor disputa onoarea’ de a face pșrte 
din echipele Clubului Școlar. Căci 
Clubul Sportiv Școlar București, .este 
făcut să dureze, și sg cucerească urui
te, multe victorii pe frontul întreceri
lor dintre cei mai tineri sportivi.

La asemenea ocazii, se obișnuiesc 
urările. Noi dorini băieților și fetelor 
care vor concura pentru clubul> școlar 
să se comporte astfel îneît, după fie" 
care meci sau concurs, președintele, 
profesorul Saftu, să-i poată felicit*: 
„BRAVO COPII! 25 de PUNCTE!',

I. MANOLIU

S. I t | t » -tt****. a/. .•*ȘL iat£ ciî/cererea grupului? de nu- 
țiatori n-a rămas fără răspuns. Biroul 
Comitetului de organizare U.C.F.S. a 
orașului București și-a daț avizul fa
vorabil șî de aicF.. invitat la.
ședința, de .condituire a Clubului Spor
tiv Sadar București e(ț. etc." Invita
ția semnată de profesorul Saftu a 
reunit în sala festivități ă liceului 
Gh. Lazâr un mare număr de iubitori 
ai șportpiiy în .școli, veniți spre a fi 
martorei aceștjii. eveniment puțin obiș-

.nuit, 
t ■ f*trțin- 

sînt, sportive 
.iada, noastți și, nu mai 
acei >^Sportal Școlăresc* 
Vat îfl ,10ife.zTcÂuși s-a 
mijite oți '^pb^tă seara că avem de

PRIMELE"fftISlGNE ALE FEDERAȚIILOR

se întîmpla pînă nu de mult la „Trac
torul" Grasul Stalin cu sala de 
sport), întreținerea.

noua sală de lîngă liceul I. L. Cara- 
rtivilate pi 
; atletism, 
. lJhdbal,In ședința de constituire a Clu

bului Sportiv Școlar București a 
consiliu de 

prof. Ni- 
prof.

- ,1 
prof. 

An-
Geor- 
prof.

Camil 
prof, 
prof.

fost ales următorul 
.conducere: Președinte: r_ 

colae Saftu. Vice-președinți:
C. Petricu, prof. Gh. Burcescu și 
prof. I. Popescu. Secretar : 
N. Duțulescu. Membri: prof, 
gela Filip, prof. Rhea Silvia 
gescu, prof. Silvia Negreanu, 
Elvira Chivulescu, “
Morțun, prof. N. 
R. Spirescu, prof. 
I. Zlate, prof. A. 
Țfbacu, prof. Șt.
Orășanu și elevii 

țtescu și Florian Haussne|§

echipamentului* 
și a materialelor sportive în regie 
proprie prin organizarea unor ateliere' 
de spălătorie, cizmărie, etc. — așa' 
cum este la Progresul București 
încasarea la timp a cbfîzâfîîlbr a 
taxei de înscriere în U.C.F.S. : 
alte cîteva din procedeele prin care;

': își pot procura fondurile 
atît de necesare. Pentru realizarea, 
lor este. însă nevoie de puțină ini-, 
TÎ'J'tî'wa crL rlo iun t in r»-J. ■ '

nenumăratei 
a fondurilor.

(Celor cîtorva exemple enumerate la
Viînceputul ; articaluluL, asuura fotului» a*t,®5lte,v‘ J Im care jjdt ’ fi' Aurise aceste fortd/i’

lor, este însă nevoie i 
țiațfoĂ și-, nmuțl.

Hi se mai pot adăuga multe altele. 
.Așa. de pildă-,, ia
:lu^ țn expjpatjre ~__
«care să le muncească (în aceste *că- 
zuri. ei trebuie; sâ găsească înțelegere 
și'sprijin dfe la sfaturile populare co-M 
munale), iar cei de Ia orașe să’or- 

țganizeze — acolo unde sîn't posibili- 
îtăți — vizionări de filme sportive/ în- 
schirierea terenurilor de sport proprii 
l( bineînțeles fără ca sportivii colecti- 
«vului respectiv să sufere — așa cum r----------------- ------------------------- ---------

de pil dă;, la sate, spoiri vii pțt 
n exp^oatfre terenuri agricole, pe:

Jazi de zonă a campionatelor 
universitare de volei

Întrecerile voleibaliștilor studonți din 
* cadrul fazei de zonă a campionatelor 
îuniversitare, au atras un număr record 
ide spectatori pe terenurile facultății de 
kȘtiințe Juridice din Capitală.

Partidele au-fost deosebit de pasionante 
<<Hsputîndu-se sub semnul luptei pentru 
-calificarea în faza finală. La băieți me- 
fCiurile au fost de un bun nivel tehnic, 
în frunte situîndu-se partida masculină 
ICF-Inst. de construcții. Cei aproape 
1.000 de spectatori au fost martorii unui 
meci demn de două formații de catego
ria A. Mai insistenți în momentele difi*- 
cile, jucătorii de la Construcții și-au 
adjudecat o meritată victorie. Surpriza 
acestor întreceri a constituit-o înfrînge- 
rea formației feminine a I.C.F. de către 
echipa Universității C. I. Parhon.

Cei mai buni jucători ai turneului 
Gh. Manta, (I.C.F.) Gornovicianu. Rațiu 
(Inst. Construcții), Const. Popescu (Inst. 
Politehnic), Anca Claici (I.C.F.) Stelîana 
Balaban, Sanda Oproiu (Univ. C. I. Far- 
hon). x

Iată clasamentele finale: feminin: 1. 
I.C.F. ; 2. Univ. C. I. Parhon ; 3. I.P.G. ; 
4. Agronomie. Masculin : 1. Inst. Cons
trucții, 2. I.C.F., 3. Inst. Politehnic.

Stan Tudorf coresp.

O veste plăcută pentru atleți și, 
motocicliști : în. foarte scurtă vreme 
vor putea arbora la butonieră insig
nele federațiilor jor 1 Intr-adevăr, de 
cîteva zile, machetele de insignă ale. 
Federației Romîne de Atletism și 
Federației Romîne de Motociclism an 
luat drumul Monetăriei și I.P.M.S.- 
Arad și desigur că la ora actuală au 
și intrat în lucru. Firește că vreți să 
aflați —- cu o clipă mai devreme — 
cum arată aceste insigne. Cea de at
letism este de formă dreptunghiulară 
(n-are desigur rost să intrăm în de 
talii tehnice sau... cifrice), pe fond 
verde, cu efigia unui discobol (în 
bronz) suprapusă peste ede trei li 
tere : F.R.A. Interesant este că ma
niera în care au fost desenate aceste 
trei litere sugerează culoarele pistei 
de atletism. Tricolorul îmbrățișează e 
legant întreaga parte de jos a insig
nei, dîndu-i acesteia nu numai o va
loare simbolică, dar și un aspect cro 
matie din cele mai plăcute. Insigna 
motocicliștilor este și ea la înălțime 
din punct de vedere al compoziției 
plastice și al fericitei îmbinări în 
culori. De formă triunghiulară, re
prezentînd un mofociclist în plină 
cursă pe șosea, pe un fond de munți

obișnuit ? De ce? Cluburi 
‘șcpîâf-e au mai existat în 

i departe decît 
care a acti- 
spus de mai

profilați în zare, insigna se termină 
cu un vîrf alcătuit din carouri m 
alb-negru, simbolizînd steagul cu care 
se dau de obicei plecările în cursele 
motocicliste. Și acum, vreți probabil 
să aflați cine este autorul celor două 
machete. Este tînărul si talentatul 
grafician DUMITRU M1HA1LA care, 
după ce s^a exersat o vreme în afi
șul publicitar și în alte domenii ale 
graficei, obține realizări acum și în 
acest domeniu încă, puțin explorat.

Pînă una-alta, ceilalți sportivi n-au

, prof. 
Stănășilă, 
S. Căbuz, . 
Sebeși, prof. V. 
Bujor, prof 

Alexandra
if. V. 
i Fo-

.Si nu s-a îfemis nici o inexactitate: 
este primuD'llub școlar în condițiile

—

de ce să fie... geloși pe atleți și mo- 
tocicliști. Graficianul Dumitru Mi- 
hăilă finisează în momentul de față 
insigna Federației de Tenis de Masă, 
reprezentînd clasica paletă și mingea 
de celuloid, pe fond verde, insigna 
Federației Romîne de Ciclism, domi
nată de ideea originală a transformă
rii literii C într-o jumătate de roată 
de bicicletă, trei machete diferite de 
insignă pentru Federația Romînă 
Gimnastică,

de 
dintre care una — repre

zentînd o gimnastă 
în plin efort, pe 
fondul

- TTt

Tineri și tinere!
Participați în număr cîtj 
mai mare la întrecerile! 

crosului de masă

I
_ s-a părut 

cea mai interesantă 
precum șl insigne
le Federațiilor Ro
mîne de Hochei și 
Patinaj și Lupte. 
Așadar, sportivii 
și... colecționarii de 
insigne vor avea 
în curînd cu ce să 
se mândrească.

„Să întîmpinăm1Mai“, 
care se vor desfășura 

în toată Jara

LA 27 APRILIE

Sărbătorirea zilei de 1 Mai prin însemnate real zări-
o tradiție

—r n îireasca și implacabila scurgere
I a vremii, filele calendarului se 

desprind una după alta, vestind 
apropierea măreței sărbători a soli
darității și frăției oamenilor muncii de 
pretutindeni. Graficele întrecerii în suE 
șui lor neîntrerupt, tonele de metal 
economisite, miile de metri de pînză 
dată peste plan, vestesc același lucru. 
Orașele și satele, străzile și casele, 
vitrinele magazinelor își pregătesc fru
moasa lor haină de sărbătoare. Și în 
marea horă a înfăptuirilor de seamă, 
în cinstea zilei în care toți truditorii 
din toate colțurile lumii își dau mina 
pe deasupra oricăror hotare și deose
biri fie ele de limbă, convingere po
litică, credință sau rasă, dovedindu-și 
și unitatea și tăria de granit, se 
prinde și rodul strădaniilor tineretu
lui nostru sportiv.

I n acest an, nesfîrșitele coloane de 
manifestanți vor străbate cu steagurile 
roșii în frunte orașele lumii cerînd să 
fie oprite criminalele îndeletniciri ale 
celor care-și închină forțele doar pen
tru a obține noi și noi mijloace de 
exterminare în masă și a le verifica 
tăria. Omenirea muncitoare, aceea care 
făurește cu mintea și brațele ei tot ce 
este în lumea noastră mare își va 
spune din nou și răspicat cuvîntul care 
trebuie să fie auzit, cerînd ca și de 
celelalte puteri să fie urinată înălță- 
toarea pildă sovietică, încetîndu-se 
grabnic orice experiențe cu armele nu
cleare și să se treacă în mod cinstit 
la pregătirea unei conferințe la cel mai 
înalt nivel pentru a se găsi căile asi-

scumpă sportivilor noștri
gurăriF unei' păci trainice, in majori
tatea țărilor în care mai este încă 
stăpân molohul capitalist, 1 Mai va fi 
sărbătorit sub semnul declinului eco
nomic ce se face simțit tot mai mult. 
Uriașa armată a șomerilor (peste 6 
milioane numai în S.U.A.), tovarășii 
lor frămîntați de teama de a-șî pierde 
locul de muncă, toți oamenii cinstiți 
vor cere reducerea enormelor cheltu
ieli militare care apasă distrugător 
bugetele făcind imposibile aproape ori
ce măsuri în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de trai și de învățătură, 
vor cere să se treacă în mod sincer 
la discutarea măsurilor pentru începe
rea dezarmării, îa stabilirea unor re
lații economice cu toate țările înmii.

Pe a treia parte a globului pămîn- 
tesc, pe uriașa întindere de părnînt 
de ia malurile Pacificului pînă la cele 
ale Elbei și ale Mării Adriatice, acolo 
unde a sunat de mult ultimul ceas al 
molohului capitalist și unde domnește 
cu adevărat voința poporului care și-a 
sfărimat cătușele tuturor înrobirilor, 
de 1 Mai vor răsuna țîntece de bucu
rie, se vor prinde la joc tineri cărora 
le surîde viitorul și vîrstnici, albiți de 
neaua anilor, care abia în vremea din 
urmă au început a se bucura de viață. 
In țările socialiste nesfîrșitele coloane 
de manifestanți vor mărturisi din nou 
caldul lor atașament față de regimul 
făurit de ei, entuziastul lor sprijin dat 
politicii de neclintită apărare a păcii; 
cu firească mndrie mantfestanții vor 
raporta conducătorilor de partid și de 
stat izbînzile obrinute în munca de 
făurire a unei vieți tot mai îmbelșu
gate.

Și după ce se vor scurge mai iute 
sau mai alene coloanele oamenilor

muncii, un freamăt va străbate din 
nou tribunele la auzul cuvintelor: 
„Vin sportivii!“. Și la vederea minu
natelor trupuri pliiie de viață ale ti
nerilor sportivi ,parcă vofn întineri 
din nou cu toții. Eleganța și armonia 
mișcărilor, iscusitul joc ai culorilor, 
steagurilor și costumelor vor incinta 
din nou privirile tuturor, vorbind mai 
bine ca orice despre dragostea de 
viață și optimismul tineretului.

Da, tineretul sportiv se pregătește 
intens pentru marca sărbătoare a 
muncii. In entuziasmul său clocotitor 
el găsește numeroase căi de a-și ex
prima atașamentul față de cauza cla
sei muncitoare, a poporului munci
tor.

A devenit o tradiție scumpă fiecă
rui sportiv ca în săptămînile premer
gătoare sărbătoririi lui 1 Mai, să pu
nă umărul cu nădejde la îmbunătă
țirea bazei tehnice a mișcării noastre 
sportive. Și în acest an, în. aceste 
zile, sportivii depun sute și mii de 
ore de muncă voluntară pentru con
struirea sau amenajarea de noi baze 
sportive, pentru îmbunătățirea celor e- 
xistente. Astfel: în regiunea Craiova 
mii de tineri iau parte la acțiunile 
prevăzute să se desfășoare în cadrul 
„Lunii construcției și amenajărilor de 
baze sportive"; la Galați s-a termi
nat tribuna șî se lucrează acum la 
vestiarele frumosului stadion al co
lectivului sportiv Ancora S.N.G.; la 
București se va termina arena mo
dernă de popice de pe lingă uzina 
„Tudor Vladimirescu"; la Giurgiu 
pasionalii popicelor vor avea la dis
poziție o arenă nouă, ca și sportivii

săteni din comuna Gilău regiunea 
Cluj.

Zecile de mii de spectatori din Cluj 
vor avea în acest an condiții mai 
bune de vizionare a competițiilor 
sportive datorită construirii tribunei 
de la stadionul „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej" (în prima etapă o tribună 
de 5.000 de locuri) etc.

In toate orașele și satele țării se 
desfășoară numeroase competiții în
chinate zilei de 1 Mai. in Capitală și 
în fiecare raion s-au organizat „cu
pe" polisportive; la Buzău, Cluj, Ti
mișoara, R.A.M., competițiile se des
fășoară cu mult succes; ia Brăilu în 
afară de campionatul pe oraș, se des
fășoară concursuri inter-orașe 'a care 
participă sportivi din Tecuci, Galați, 
Focșani; în regiunea Cluj la Florești, 
Gilău și Luna vor avea loc întreceri 
inter-comune la fotbal, ciclism, atle
tism, popice și voîei

Sportivii nu uită însă că succesele 
lor în viitor depind de o temeinică 
muncă de organizare, lată de ce prin
tre angajamentele luate in cinstea zi
lei de 1 Mai numeroase sînf în do
meniul muncii organizatorice. La Brăi
la comitetul U.C.F.S. orășenesc de
pune străduințe pentru a reuși ca pî
nă la 1 Mai numărul membrilor în
scriși în U.C.F.S. să atingă cifra de 
10.000; la colectivul sportiv Ancora 
S.N.G. activiștii și-au luat angaja
mentul ca 40% din totalul salariafi- 
lor să devină membri ai U.C.F.S. cu 
cotizația la zi. In raionul Cluj pînă 
la 1 Mai pe lingă cele 85 colective 
sportive sătești nou înființate se vor 
mai înființa încă 7 colective pe co
mune, cu ’ 500 de membri.

Acest fel specific tineretului sporjv 
de a participa la sărbătoarea lui 1 
Mai are puternice rădăcini în trecu
tul de luptă al clasei noastre munci
toare. In anii negrii terori burghe- 
zo-moșierești, muncitorimea din țara 
noastră a știut să îmbine tradiționa
lul arminden (cu miel și vin roșu ta 
iarbă verde) prin care poporul sărbă

torea reînnoirea firii, victoria primă
verii , cu manifestarea năzuințelor 
pentru o viață mai bună, pentru piine, 
pace, libertate. Fugind de copcii si
guranței, tinerii mergeau in excursii 
în pădurile din apropierea orașelor 
și a centrelor muncitorești. Și acolo, 
în mijlocul naturii renăscute Ia via
ță, puteau și petrece în voie și cînta 
cîntecele lor muncitorești si afla lu
cruri noi din lupta muncitorilor de pre
tutindeni și îndeosebi din viața 
oamenilor sovietici. La astfel de o- 
cazii nu lipseau întrecerile sportive 
incepind cu oină și trinta strămo
șească și terminînd cu conv.rsuri at
letice simple, diferite jocuri sportive 
și chiar de miuță (fotbal rcd.is).

După eliberarea țării de sub jugul 
fascist, marile sărbători ale oamenilor 
muncii 1 Mai și 7 Noembric an de
venit fericite prilejuri pentru 
organizarea unor mari întrec .-i spor
tive de masă, dintre care crosurile (dar 
nu numai crosurile) au devenit tradiți
onale, In mod firesc, an de an. in pla
nurile și activitatea sportivilor și acti
viștilor sportivi aceste zile de sărbă
toare ocupă un loc de seamă In cin
stea lor se iau angajamente, lor li se 
închină înfăptuirile de seamă. Așa s-a 
întîmplat și în acest an, cu recordurile 
valoroase stabilite de către haltero
filii N. Amzuică și Silviu Cazan ; cu 
performanțele pline de promisiuni ale 
trăgătorilor, atleților și înotătorilor 
noștri fruntași.

Anul acesta sportivii vor dovedi 
prin buna lor pregătire în vederea 
sărbătoririi zilei de 1 Mai și adeziu
nea lor entuziastă la calda chemare 
care le-a fost adresată de uartid și 
de guvern în Hotărîrea din iulie a- 
nul trecut. Ei vor demonstra prin 
fapte că înțelegînd importanța reor
ganizării mișcării sportive vor să mun
cească în așa fel îneît să obțină în 
viitor noi și noi succese sn-e gloria 
patriei iubite.

Ț1CU. S1M10N



Succesele gimnaștiior romîni asupra celor iugoslavii CARNET
| Fiecare zi cire trece ne apropie toț

... au rezolvat — dar nu în întregime — problema reprezentanților noștri ude S?vo'cLSstePanim%iast"ara5
tex

... au rezolvat — dar nu în întregime — problema reprezentanților noștri 
pentru campionatele internaționale

Intre 6 învingătoare șl o învinsa 
din întîlnirea de gimnastică R.P.R. — 
R.P.F.I., mai precis între o 
masculină și una feminină 
ceeași confruntare a existat 
mitor comun: omogenitate 
la un nivel înalt din care a 
forța echipelor și clas» lor 
țională. Este vorba despre echipa 
noastră feminină și despre cea mas
culină a adversarilor de sîmbătă și 
duminică. In fiecare din aceste două 
formații componenții seamănă . aproape 
ca „două picături de apă" și din 
punct de vedere tehnic și din cel al 
calităților fizice. De aceea, Idacâ 
Elena Teodorescu ar fi „capotat" la 
unul dintre aparate, Ileana Petroșanii, 
Emilia Liță sau altele, o puteau su
plini cu succes și locul fruntaș în cla
samentul aparatului nu ne scăpa. La 
gimnaștii iugoslavi aceeași situație. 
Ei. au atacat „supranumeric" primul 
loc, (pentru a folosi o expresie uzi
tată în jocurile sportive), rînd pe 
rînd prin Petrovic, Caklec, Jurje- 
vics, Markulin ș.a. cîștigînd la două 
din cele' șase aparate și fi nd perma
nent în apropierea învingătorului, 
Frederic Orendi. De ce au pierdut 
totuși gimnaștii iugoslavi ? Pentru 
că întreaga lor echipă nu a prins 
cea mai bună zi de concurs, pentru 
că Orendi, „talonat" de Ștefan Har- 
galaș, le-a oprit drumul spre primul 
loc și pentru că în general, gimnaștii 
noștri s-au întrecut pe ei.

formație 
din a- 
un nu- 
valorică 
rezultat 
interna-

Momentul in care ..tribunele" înmărmuresc: Elena Teodore seu execută 
admirabilă piruetă in șpagat care formează „c!o-ul“ exercițiului său 
ales la sol.

nele țării vdr cunoaște animația Carac
teristică activității atletice din plin 
iezon. Nu mai departe decît Ia sfîrși- 
tul acestei săptămîni, Stadionul Re
publicii va adăposti întrecerile con
cursului republican de primăvară pen
tru juniori, iar la începutul lunii mai 
se va da startul în ediția a IV-a a 
campionatului republican de atletism 
pe echipe.

Tocmai de aceea este firesc ca a- 
ceste zile să fie folosite de toți atlfe- 
ții și antrenorii ca „repetiții generale" 
pentru atît de importantele competiții 
care le stau în față.

Iată acum cîteva din rezultatele în
registrate în cadrul diferitelor con
cursuri de verificare de la sfîrșitul 
săptămînii trecute:

BUCUREȘTI. — Stadionul Republi
cii, cu pista serios muiată de ploaia 
căzută multe ore în șir, a găzduit în
trecerile concursului organizat de co
misia de atletism a orașului Bucu
rești. Dintre rezultatele înregistrate 
cel mai valoros este desigur acel 1,70 
m. (cea mai bună performanță mon
dială în aer liber a sezonului) rea
lizat Ia săritura în înălțime de Io- 
landa Balaș. Alte rezultate: BARBAȚ1 
100 m: M. Băloiu 11,7; 400 m.: Gh. 
Simionescu 53,3; 800 m.; I. Sandu 
2^4.1; 110 m.g.: E. Ignat 16.1; inăl-

ATLETIC
time: X. Boboc 1,90; prăjină: D. Gir» 
leanu 3,80; triplu: Viscopoleanu 13,01; 
lungime: M. Bătofti 6,33; greutate: 
D. Stoian 13,28; FEMEI: 500 m.: N; 
Eana 1:25,0; lungime: V. Belmega 5,09; 
greutate: 1. Stoica 11,00; disc: M. Si- 
laghi 40,32; N. Barbu 38,98.

CLUJ. — La concursul desfășurat 
în parcul V. Babeș au participat at- 
Ieți de la Știința, C.F.R., Rapid și Indz 
Sîrmei C. Turzii. "" 
BARB AȚI: 100 m.: 
Zahaichievici (jun.) 11,3; G. Gergeiy 
(jun.) 11,4 ; L500 m.: Gr. Cojocarii 
4:07,0; lungime: Tr. Chitul 6,53; FE- 
MEI: 100 m.: L. Neța 13,1; I. Balint 
(jun.) 13,4; 200 m.: A. Cziili (iun.)' 
29,2; 400 m.: M. Cuțui 62,6; A. Czuli 
(jun.) 03,3; N. Pasciuc 64.2; lungime: 
L. Hollioș 5,21; înălțime: L. Petran 
1,40.

.4. Palade-Ursu — corespondent 
BUCUREȘTI. — Pe stadionul Tine

retului a avut loc un concurs univer
sitar: BARBAȚI: 100 m.: V. Jurcă 11,3j 
400 m.: A. Trăilă 52,4; 800 m.: Săbă- 
duș 2:01,2; 300 m.: I. Puică 9:05,0J 
lungime: V. Jurcă 6,39; înălțime: C. 
Dumitrescu 1,80; prăjină: M. Răuțoiti 
3.80; C. Cotor 3,70; greutate: Gh. Po
pescu 14,68: disc: Gh. Popescu 41,48 r 
L. Purdea 40,87; FEMEI: 100 m.: St; 
Chioseaua 13,1; X. Miliutin 13,2f 
înălțime: V. Gavriluț 1,40.

D. Dolberg — corespondent

Cîteva rezultate: 
AI. Dincă 11,2;

SEMNIFICAȚIA UNEI REVANȘE

acea 
liber

Gimnaștii romîni au repurtat o vic
torie de prestigiu f? fc:

tr.ații care („să-l dăm Cezarului ce 
i se cuvine") este în general mai 
bună. Cheia succesului o aflăm în 
creșterea calitativă înregistrată de 
reprezentanții noștri și în ambiția 
cn care ei au luptat La bară, 
naștii noștri s-au apropiat de 
fecțhine. Execuția de la impuse 
Orendi (socotită de vîrstnieif 
nasficii noastre drept cea mai 
urmărită de ei) a obț-nut cea mai 
mare notă din concurs: 9,90 p. — 
notă atribuită numai arareori mari
lor* campioni I Ștefan Hărgălaș da
torită talentului, Ștefan Harko din 
ambiție. Iosif Focht prin muncă. Zam
fir, Lakatos, Covaci, și chiar debutan
tul. Cs apo din dorința de a asigura 
echipei victoria Imaiâ, au lucrat la 
bară ca în-zilele lor ce> mai bune. 
L#' Sol ș’i sărituri gimnaștii romîhi 
nu' au" fost cu nimic mai prejos 
decît. puternicii lor adversari, iar Ia 
cal — mărci nd țin orogres — ati 
segpat cu... fața curată (în timp ce 
amil trecut au fost depășiți la acest 
afiarat cu aproape 10 p.). „Paralelele* 
neiau dat entoții. Cu excepția 
Orendi bare a ccupat primul 
pe ' urriiătpareTe patru întîlnim tot 
attția" Fjhihaști iugoslavi.

Satisfăcuți de rezultat, bucuroși de 
progresul calitativ înregistrat, nu ne 
putem lăsa totuși „furați" de succese, 
neglijiud lipsurile care au existat. 
I.ofid nu este omogen, are’ două’va
lori (Oretrjî șt Hărgălaș) distanțate 
exagerat de rest, sîntem inegali pe 
aparate 
sărituri, 
par ale' e) 
tătile de

DIN

DUMITRU- ZOREA. ADJ UD — I) E 
adevărat: în anul 1949, Angelica Ro- 
zeanu a realizat o performanță puțin 
obișnuită. Ea a învins întreg lotul 
național masculin, ciștigînd titlul de 
campion al Capitalei la simplu... băr
bat; ! — 2) Richard Bergman are 38 
ani. El a cucerit titlul de campion 
mondial, pentru prima oară, în 1937, 
deci Ia virsta de 17 ani.
.AURICA PANCULESCU. COMUNA 
EUNDULEA. — Doctorul Luca din 
Cluj s-a retras din activitatea sporti
vă. N-« ținut, se pare, să-l concureze 
pe Mathews !...

I -
fostul nortar al acestei echipe, 
case, Intr-

sperăm că vom compensa cantitatea 
prin... calitate !

ANY ZAHARESCU, BUCUREȘTI. — 
Următoarele echipe au cîștlgat, de-a 
lungul anuor, campionatul țării la fot
bal : Olimpia (1909—1911), United Ploeștl 
(1S11—1912), C. A. Colentina (1912—1914).. 
S.R.A. București (1914—1915), — ‘
Ploeștl (1915—1916), TSIS—1919 
disputat, vemis (1919—1921), 
Timișoara (11921—1927), Colțea 
(1927—1929), Venus (1928—1929), _____
tus (1929—1939), U.D.R. (1930—1931), Ve
nus (1931—1932), Rlpensla (1932— er3). 
Venus (1933—1934), Ripensia (1934—1935), 
Venus (1935—1936), Ripens la. (1936—1937), 

. Venus (193îr-1939), Unirea .«Tricolor 
(1139—1941), 1941—1»« nu s-a disputat.
I.’f.-A. r«4S-!-1948). I.bX). ‘ (1WB—Tt«),

U.T.A. (1950), C.C.A. (1951, 1952, 1953),
El. .'roșie' Arad (1954), Dinamo Bucu
re* WSV
Eu v-am dat atîtea lămuriri, Dv. pu- 
tețJ_ fâ-mi dați un răspuns precis la

, - 2 lirebare ? f
ION POȘTAȘUL.

(Foto: I. MÎHAICA)
și mai ales aterizările) și că pînă 
la mondiale un singur concurs in
ternațional în perspectivă nu este 
suficient.

Nu cunoaștem încă răspunsul ce
lor patru arbitre care au urir.ărit 
special,pe gimnastele noastre punp- 
tîndu-le depă cerințele jinterrțfț-.. (ce-, 
rințe nai Ș^etWiofae ®cit căe jiu 
ternaționale). De aceea, rm știm care 
vor fi guar asle ne vpr
reprezenJGl <tprr.ațjp»J«g jdfrv 
ceasta săptămîna. Locul Elenei Te«- 
dorescu ni se pare... sigur. Dar ur
mătorul cui va reveni 7 Ilenei Petro
șani, Emiliei Liță sau Anastasiei 
loneșcu, pentru că aceste trei s-au 

impus cu mai multă autoritate. Sonia 
lovan, „întîrziată* ît) pregătjre și 

Elena Dobrovofski. după căderea de 
la paralele, urmată de ratarea de la 
biraă..au pot conta în această selec-

au repurtat o vjc- învingătoarele ne-au delectat de la a- 
tn U»a. uaei foi- 1» aparat,.culmmînd cu un spec

tacol sportiv excepțional: exercițiile 
liber alese la sol.

Fără să diminuăm aprecierile me
ritate de tînăra formație iugoslavă 
care a demonstrat că poate atinge 
curînd nivelul internațional, socotim 
că adversarele principale ale ginjias- 
telor noastre au fost-. ele inșile ți 
-oile exerciții cu care au concurat. 
.Astfel explicăm tracul cu care au de
butat, crisparea cu care au lucrat la 
bîrnă — impuse, ezitările cu care 
au executat toate mișcările de si
guranță și precizie. Aceasta însă la 
început. Pentru că de la sărituri im
puse S-au eliberat de emoții, iar la 
liber alese, demonstrîndu-ne o com
poziție excelentă fn care elementele r_
dtf mare dificultate au abundat, s-an ' ție (Păcat?). . ,
apropiat de nivelul pretins de cam
pionatele mondiale. Desigur că în ELENA MATEESCU
general, mai fete de lucrat (pntfta -■*> RENATO ILIESCU

iugoslavi.

Prahova 
nu s-a 

Chinezul 
Brașov 
Juven-

gim- 
per- 

a Iui 
gim- 
bur.â

lui 
loc,

(buni la bară, sol și chiar 
slabi încă la cal, inele și 
și dovedim scăderi în cali- 
bază (mai ales la forță).

CE IN CE MAI BINE 
Șl — IN FINAL — 

FOARTE BINF....

...apreciere cuvenită gimnastelor 
noastre. Aidoma unei simfonii care te 
impresionează prin „crescendo" și te 
cucerește prin tumultuozitatea finalului.

ul DOrtar al acestei echipe. El ple- 
timp la Constanța, dar, 

“ * în-

___  ___ ______________ ___ Ițov 
a rost scos din lotul U.R.S.S pentru . ............... „„ , ,
acte de UMjțacijmnă ,41 ..mu aintem în această singură întrebare? 
măsură sa știm daca pmă la data în- ---- - -
ceperfl ‘Campionatului mondial de lot- 
bal 1 se va ridica sancțiunea sau nu- 
2) De ce Romînla și Bulgaria participă 
numai cu cite 2 echipe la „Cupa Du
nării", în. timp ce Ungaria, Iugoslavia șl 
Cehoslovacia Obncurează cu cite 4 e- 
chipe ? Probabil că organizatorii au 
considerat că nici noi nici bulgarii nu 
tragem atît de greu la... clntar ca 
fotbaliștii unguri, ceho^ovacl șl iugo
slavi. Dar actuala formulă e suscep
tibilă. ortcînd, de a fi modificată. Și 
lucrul acesta depinde, firește, și 
comportarea pe care o vor avea In a- 
ceastă competiție echipele noastre. Să

case, Intr-u* timp Ia Constanța, d 
iSSFF"44Vițr‘lTL'

DAN VUERTC, BACĂU. — 1) Strelt

„Cupa Recolta^ 
la ciclism

de

Pe urmele materialelor publicate

An și pornit la
Mai iutii se auzi o bătaie in ușă. Fața președintelui se lumină de 

apoi, spre surprinderea tovarășului bucurie. Așa ceva nu i se intimplase 
Dezrobitu, președintele comitetului de 
organizare aU.C.F.S. GluFglu, își făcu 
apariția o adevărată delegație.

— Am venit, tovarășe, " iu legătură
cu terenurile acelea de spart pentru 
copii. - - >•

— Care terenuri?
— Cum, nu știți? Acelea despre care 

s-a scris și in „Sportul popular" că 
trebuie să fie amenajate în cadrul 
Lunii construcțiilor in număr cit mai 
mare. Noi am vrea să amenajăm unul 
chiar in cartierul nostru pe Ungă sera 
orașului. Avem acolo un loc viran 
numai bun pentru așa ceva. Ne tre
buie insă o aprobare din partea Sfa
tului popular și cineva care să ne 
arate ce trebuie să facem.

treabă

(XIV) SOCOTEAI A...

încă de cind fusese numit ca pre
ședinte al U.C.F.S. Giurgiu. Abia a- 
cum își amintea că, intr-adevăr, mai 
zilele trecute se scrisese și in ziar 
despre această treabă! Și, ca oameni 
ca acei pe care' ti are acum in față', 
tot să pornești la treabă. Dar, nu-i 
timp de pierdut. Trebuie să meargă de 
îndată la “Sfat pentru-aprobare.

Și gindul s-a 
Peste cîteva zile, 
minecile sumese 
amenajarea unui 
unuia de volei și 
tru sărituri, 
grijă și de viii orii spectatori și 
trecut in proiect și instalarea unor 
bănci. De unde au luat materialele? 
Trebuie subliniat cu acest prilej înțe
legerea ce au găsit-o inițiatorii la 

!Sfatul popular al orașului,' care le.a 
pus la dispoziție, in afară de teren, 
și materialul lemnos.

împletit 'cu fapta, 
părinți și copii cu 
munceau de zor la 
teren de fotbal, a 

a cîtorva gropi pen- 
Constructorii au avut 

au

Inițiativa inimoșilor giargiuveni nu 
s-a oprit insă aici. Ca ia orice „casă 
nouă', s-au găsit și părinți care să 
doneze începutului activității sportive 
a copiilor o minge de volei, una de 
fotbal și chiar banii necesari pentru 
procurarea unei plase de oolei. Unul 
dintre aceștia este too. Constantin Ba
laur care a dăruit copiilor din cartier 
o minge de fotbal și una de volei.

Cită dreptate avea deputatul Ilie 
Gîscă atunci cind spunea coresponden
tului nostru voluntar Buduru Spirea:

„IStă o acțiune frumoasă și utilă. 
Copiii noștri nu vor mai bate de a- 
cum mingea pe străzi, în calea ma
șinilor și căruțelor și nici nu vor fi 
'atrași de obiceiurile maidanelor. Totul 
este să știm cura să folosim acest 
bun, care ne poate fi de mare ajutor 
în educația copiilor noștri. Și, apoi, 
cine știe? Mîine, poimîine, pe acest 
loc s-ar putea ivi chiar un stadiou îu 
toată puterea cuvîntuiui".

L'ltimele etape ale „Cupei Recolta*" 
la ciclism s.au desfășurat sîmbătă șl 
duminică. Etapa a dot?a a revenit la 
sprint alergătorului N. Pelcaru (Vo+ 
ința), iar ultima etapă disputată pa 
un traseu de 100 km. a fost cîștigată 
de C. Istrate. Clasamentul final al 
„Cupei Recolta" arată astfel: I. ION 
BAG11J (C.C.A.) a parcurs 250 km. îu 
6 h. 47:27; 2. N. Maxim (Dinamo)i 
3. C. Baciu (C.C.A.); 4. N. Stepania» 
(Recolta); 5. V. Milinevici (Recolta), 
toți la 36 sec. de învingător.

„CUPA RECOLTA" a revenit for
mației Dinamo I, urmată de C.C.A. șî 
Voința. In cursa rezervată 
locul I a fost ocupat de T. 
(C.C.A.), iar la semi-curse 
fost cucerită de alergătorul 
(Constructorul). V. I one seu,

juniorilor 
Ohanesian 
victoria a 
A. Aramă 
coresp.

cine știe? Mîine, poimîine, pe

Circuitul de marș P.T.T.
In organizarea excelentă 

vului P.T.T. s-a desfășurat 
cea de a Xlll-a ediție a _______
de marș P.T.T. ta startul căreia s-au 
aliniat peste 4» de concurenți. Iată 
rezultatele înregistrate : Începători <S 
km.) : Gr. Vlad (Sp.), M. Moldovan 
(Sp.), A. Olaru (Sp.); jun'.ort 5 km.)t 
D. Roateș (Sp.), Al. Niță (Sp.), I. Me- 
reuță (Sp.); seniori (29 km.): I. Ba- 
boie (P.T.T.), i. Păcuraru (Sp.), I_ 
Barbu (Sp.), Gh. Popeea (Sp.), D. Pv- 
raschlvescu (Sp.), D. Chiose (P.T.T.)— 
In clasamentul pe echipe pe primirii 
loc s-a clasat Spartac cu 19 p., ur
mat de P.T.T. cu 22 p. și Armătura. 
:57 p. (Nlcolae D. NUcolae), coresp.)

a colecti- 
duminică 

circuitului

bira%25c4%2583..au


NOTE

Antrenori, jucători sau arbitri?
JOCUL DE VOLEI C. T. F. T. C. C. A.

A PRILEJUIT DOUA CONFIRMĂRI
Am rămas plăcut impresionat de se- 

ffiezitatea discuțiilor, atunci cînd am a- 
isistat la una dintre ședințele recentului 
«curs de perfecționare a arbitrilor de 
«oină. Alexandru Rafailcscu. Vasile Cio- 
lacu și Ion Veresejan care și-au dez

voltat 
(izbutit 
Hveală 
tbiiraj 
(uniformizarea unor reguli de conducere 

viitoarelor meciuri. Discuțiile care 
au urmat acestor expuneri au arătat 

t'adîncul interes al participauților 
consfătuire. Dar 
tficare a celor 
ffipsa de orientare care a stat la baza 
:invitațiilor la acest curs: cinci dintre 
«cei 22 de „elevi" sînt antrenori califi 
«câți, 6 sînt jucători legitimați la diverse 
•echipe fruntașe, iar restul — numai 11 
--- arbitri „de meserie". înainte de .1 
"trece la urmările acestei greșite selec- 
țjionări se naște în mod firesc întreba 
trea: pentru cine a fost organizat acest 
icurs?
' In arbitraj există un principiu: cava- 
flerii fluierului trebuie neapărat să fie 
imparțiali. In consecință ei sînt în ma

nea majoritate a cazurilor numai ar- 
bitri, n-fiind legați prin diverse .. obli- 
-gații de colective. Or, în cazul nostru, 
antrenorii și jucătorii în discuție pot 
fi învinuiți de părtinire prin înseși in
teresele lor în clasamentul categoriei în 
care activează echipa respectivă. Să 
trecem de la teorie la practică. La pri
ma competiție a anului, „Cupa regiuni- 
llw“, vor trebui delegați arbitri în opt

referatele în fața auditorilor, 
în cîieva minute să scoată 
defectele vechiului sistem de 
precum și avantajele oferite

au 
ia 

ar
de

la
o simplă identi- 
prezenți dovedește

acestor întreceri 
discuție întiietatea

ișicentre. In cadrul 
vor disputa fără 
echipele în care sînt angajați jucătorii 
și antrenorii de mai sus fără ca să mai 
vorbim că aceste formații se vor cali
fica aproape sigur și în turneul final 
al campionatului republican. Acum se 
naște a doua întrebare: vor putea oare 
cei 11 veritabili arbitri să asigure buna 
desfășurare a acestor competiții? Noi 
sîntem de părere că nu. Și iată-ne din 
nou ca la început: fără arbitri sufi
cient».

1. revenirea în formă a C.T.F.T.;2. jocul lipsit de combativitate al echipeiC.C.A.
• Campionatele de volei aie catego

riei A se apropie de siîrșit: numai 
două etape mai au de jucat echipele 
masculine, iar cele feminine doar trei. 
Astfel că este normal ca să se înte
țească atît lupta pentru evitarea ulti
melor două locuri în ambele clasamen
te, iar întrecerea pentru primul loc 

devine din ce în ce mai interesantă, 
în special în campionatul masculin, 
unde C.T.F.T. va întîlnj duminică pe 
Știința la Cluj. De altfel, chiar etapa 

de duminică a demonstrat prin surpri
zele înregistrate că echipele „simt" im-

na- 
joc 
i-a 
nu 
de

IR. IOANIȚESGU

Fotoreporterul nostru a prins una din puținele acțiuni in care Roman 
a depășit blocajul feroviarilor. Iaiă-l aci trăgind'in ciuda opoziției lui Ni colan, 
și Portova. (C.T.F.T. — C.C.A. 3-1).

portanta clasamentului final și de 
aceea caută să ocupe un Ioc. cît mai bun. 

Numai prin acest lucru se pot explica 
surprizele înregistrate în ultima etapă.

• Fără îndoială, cea mai importan
tă partidă masculină s-a disputat la 
București între C.T.F.T. și C.C.A. și a 
contirmat îfccă o dată „caracteristica" 
jocului actual prestat ae campionii 
ționali pe 1957, echipa C.C.A.: 
moale, lipsit de combativitate, care 
depărtat atit de mult pe militari 
numai de valoarea lor reală, ci și
fruntea clasamentului. In plus, a mai 
demonstrat și necontestata scădere de 
valoare a celor doi trăgători principali 
din formație și totodată ai echipei na 
ționale, Roman și Corbeanu. Astfel că 
selecționarea lor in echipa reprezenta
tivă pentru meciurile internaționale 
care se apropie devine incertă. Dar, nu 
numai ei doi sînt departe de forma de 
altă dată. Sînt... secondați îndeaproa
pe de Mjtroi, Claici și Chezan. Dintre 
toți -jucătorii încercați duminică de 
C.C.A., doar Mușat a avut unele 
momente în care a jucat mai bine. 
Dar cu o floare...

In revenire, feroviarii au jucat două

seturi (ultimele) mai aproape de ade
vărata lor valoare decît în ultimele 
partide. Se pare că meciul cu C.C.A. 
și cel care se va disputa duminică la 
Cluj cu Știința, i-au făcut pe jucătorii 
bmeureșteni să dea mai m. it. atenție 
pregătirii lor. Socotim însă că antre
norul Gh. Petrescu ar trebui să-șt 'n- 
drepte atenția în antrenamentele de 
săptămîna aceasta în special spre întă
rirea
încă 
care 
ceea 
sură 
celelalte echipe.

• Ieri dimineață am 
cu Gh. Constantinescu, 
chjpei feminine Dinamo București, hra 
încă sub impresia meciului de la Cluj: 
„A fost o partidă foarte disputată, clu- 
jencele dîndu-ne o ripostă foarte pu
ternică, la care jucătoarele mele nu 
s-au așteptat. De altfel, jucătoarele 
de la Someșul se prezintă în mare 
progres și au în Lia Vanea o foarte 
bună trăgătoare, care a cîștigat 
puncte prețioase pentru echipa sa“.

—m. t.—

forței serviciului. Să evidențiem 
o dată acurateța paselor pe 

le dau jucătorii acestei echipe, 
ce ușurează în toarte mare rel

atatul șj prin care domină

stat de vorbă 
antrenorul e-

Tenisul de masă universitar

(Foto : GH. DUMITRU

merită toată atentia
de tînărul jucător arâdan TU

Lotul reprezentativ de rugbi 
a evoluat la un nivel nesatisfăcător
Evoluția unei selecționate (și mai 

adevărată echipă națională) este 
pentru că e«i presupime o exhibiție

Deplasîndu-ne duminică pe stadi
onul Republicii, spre a urmări me
ciul de antrenament al lotului nostru 
reprezentativ de rugbi, credeam că 
vom asista la o evoluție superioară, 
încintătoare pentru ochiul spectatori
lor. Și ca noi gîndeau desigur și cele 

■cîieva sute de spectatori 
.acest antrenament public 
care a lotului (la numai 
Înainte de plecarea sa în 
ibine, trebuie s-o spunem 
ifa început, că am rămas 
>de evoluția celor 17 selecționabili.

Intîlnind consecutiv (în două re
prize) două 
Geotehnica I 
Gr. 
redutabi'i, 
puns, nu a entuziasmat nici un mo
ment, nearătîndu-ne nimic nou. O lo
vitură de pedeapsă transformată, a- 
tît an reușit duminică cei ce aspiră 
la tricourile 
momente de 
chiar, atunci 
|mț i. atacau 
naiul partidei, reprezentativa 
mult in apărare, dorind parcă 
Ara rezultatul de... .3—3! Calm, 
bre, care a juca! fundaș, a oprit 
serie de atacuri 
„trombă" de un Bostan, 
Cotter, Stoenescu, Rusii 
Jn vervă deosebită. Dar 
evoluția propriu-zisă a

In jocul de duminică, 
o concepție 1 

ăta ce

de-a face cu o 
mult interes

iiihu coordooa-

cla-

prezenți la 
de verifi- 

cîteva zile 
Belgia), Ei 
deschis, de 
dezamăgiți

consecutiv
i echipe de colectiv ■— 
(rezultat 3—3) și C.F.R. 

Roșie (0—0), parteneri de joc 
lotul nu a cores-a

naționale 1 Ei : 
dificultate, de 
cînd ceferiștii, 
la iiecaje fază.

au avut 
! derută 

dezlăn- 
In fi- 

a stat 
a păs- 

D >-
o 

înadverse duse
Morarii, Picu, 
etc. duminică 
să revenim la 
lotului.

, lotul a evo
luat fără o concepție bine stabilit- 
fără a arăta ce vrea, fără a-și jus
tifica pregătirea. Selecționații au fost 
lipsiți de fantezie, 
concretizare, atît 
pentru a realiza un 
vorabil. Am putea 
dintre ci an dovedit 
iunci cînd înaintarea 
Jcn. ae 
■irei sferturi, care

de puterea de 
de necesară 
rezultat fa- 
sptme că linii 

chiar apatie. A- 
cîștigă un ba

ta era irosit de linia de 
,mergea" tot ti-mpu! 

lateral, fără curaj, deși avea în față 
o linie de atac foarte tînără (atît la 
Geotehnica, cît și la C.F.R.). Prea 
puține atacuri duse pînă la aripi. 
Barbu — de pildă —- a primit o 
singură minge în 80 minute 1 Cum 
socotesc oare antrenorii noștri că 
•vor putea pune în valoare viteza a- 
cestui atacant, dacă nu i se dau 
•baloane? Am observat, e drept, cîîe 
va reușite atacuri întoarse pe îna- 
Sn-tare cu Emil Dumitrescu (mai ales), 
dar și ele s-au oprit curînd, 
imate de decișii înaintași fe: 
Un rest, mai nimic. Iar în 
o slabă exhibiție.

sug-u- 
•ovari 

czw'srz's 
un joc lipsit de 

®rice semnificație. Și încă ceva. S-a

ales atunci cînd avem 
privită totdeauna cu 
la iui mvel superior.

făcut remarcată lipsa
tor al jocului, a umil autentic con
ducător (cine era oare căpitanul e- 
ihipei?) și mai ales lipsa mior reali
zatori. Și acum cum an jucat cei „17": 
DOBRE (atent, calm, dar fără a 
iniția nici un contraatac), TEODO- 
RESCU. (foarte bun), BARBU (nea- 
vînd baloane nu s-a putut remarca), 
PENCfU și KRAMER (combativi, 
dar lipsiți de fantezie), CHIRIAC 
(idem), STANESCU (iute, dar atît). 
DUMITRESCU (activ), ZLATOIANU 
(tendința de a juca la „ofsaid"),MA- ------- -------- . șj SERB(J (prea 

(fără 
IOR- 

DACHESCU' și RADULESCU (au e- 
voluat la valoarea lor normală), lo- 
nescu și Mlădiu, accidentați, nu au 
jucat. 6 soluție față de această si-

NOLE, LUSCAL 
timizi), DORI FIU, MAZILII, 
personalitate), TF.OFILOVICI,

tuație ? întoarcerea la rugbiul 
sic fără atitea scheme, dar bazat pe 
jocul deschis (atît de modern!) 
Unia de treisferturi, cu o ramoa 
colație a balonului pină la aripi, 
ceea ce se Impune!

La turneul de la Bruxelles 
prezenta o echipă a tinereții, cu urniți 
debil tanți. Zecile de mii de sportivi 
din țară așteaptă de la oceastă for
mație nouă, cu toate slăbiciunile ei, 
cu toată tinerețea și neexpeciența 
unor jucători, o reabilitare. Importantă 
va fi desigur, atît cucerirea victoriei, 
dar mai ales maniera de joc, modui 
de a conduce balonul. Această echipă 
este chemată să demonstreze că la 
Bordeaux rugbinl romînesc nu a ju
cat la valoarea sa ci a fost victima 
unui accident pe care l-am dori uitat 
pentru totdeauna. Acesta trebuie 
să fie cel mai însemnat învățămînt 
al ultimei partide cu Franța.

D. CALLIMACHI

spre 
dr- 
mti

vom

Așa cum prevăzusem, întrecerile fi
nale de tenis de masă ale campionate
lor universitare au obținut un frumos 
succes. Publicul craiovean care a ur
mărit timp de trei zile întîlnirile a fost 
satisfăcut — după cum ne-a informat 
corespondentul nostru C. Moțoc — de 
valoarea jocurilor și de organizarea 
excelentă asigurată concursurilor.

Meciurile care s-au desfășurat pe re
prezentative de facultăți au dat cîștig 
de cauză formațiilor I.C.F. București 
(Chepliu, Dancea, Goldfeder. Pătraș) 
la băieți și Petrol și Gaze București 
(Judith Steiner, Livia Moarcăș) la fete. 
Cel mai bun jucător al întregii compe
tiții a fost Bujor Zaharia (Inst Con
strucții București) care n-a pierdut 
nici un set. De asemenea, evidențiem 
pentru comportarea avută și pe Toma 
Mayor (I .M.F. Tg. Mureș) care este 
un element strălucit la învățătură, în 
ultimii trei ani luînd numai nota 10.

Clasamente: echipe student!: 1. I.C.F. 
București 4 v., 2. I.M.F. Tg. Mureș 
.3 v., .3. Inst. Construcții București 
2 v., 4. Inst. Agronomie Arad 1 v. 
Echipe studente: 1. Petrol și Gaze
București 3 v. (10-3), 2. Inst. Politeh
nic Orașul Stalin 3 v. (9-5), 3. Uni
versitatea A. I. Cuza Iași, 1 v., 4. 
Inst. Politehnic Timișoara 0 v.

★
Și cea de a doua etapă a campiona

tului republican pe echipe a scos în e- 
vidență forma excelentă și rezultatele

obținute de tînărul jucător arâdan TU 
beriu Covaci, care se impune pe zi 
ce trece ca un element de perspectivă 
al tenisului .nostru de masă. Ramine 
ca seriozitatea și perseverența pe care 
Ie va arăta la antrenamente ca și 
munca pe care o va depune antrenorul 
său, Procopeț. să-l ajute pe Covaci să 
ajungă cît mai aproape de vîrful pira
midei consacrării.

Un alt element tînăr care, deși a 
debutat în campionat s-a comportat 
mulțumitor a fost Virgil Sindeanu 
(Progresul București). Notăm că de
butul lui Sindeanu In prima echipă a 
Progresului a fost forțat de absența 
nemotivată a lui Harastosi. Sindeanu 
a arătat anumite calități care îl fac 
susceptibil de progrese. El va trebui 
însă să fie mai ofensiv și să joace cu 
mai multă încredere în posibilitățile 
sale indiferent de adversarul pe cate 
îl are în față. . .

Pentru sfîrș'tul săptărnînii este pro 
gramată etapa a II!-â. S.e.yor d nuta 
următoarele meciuri: ECHIPE BĂR
BAȚI: Tehnometal Timișoara — Voința 
Arad, Constructorul București — Pre- 
greșul Satu Mare. C.F.R. Roșiori de 
Vede — progresul București, Progre
sul Cluj — Spartac București. Voința 
L.M. București — C.S.U. București; 
ECHIPE FEMEI: C.S. Oradea — Con
structorul București, Propresiri Cluj — 
Petrol Chimie București, Voința Bucu
rești ■— C.S.U. București.

Considerațiuni pe marginea celei de a
a campionatelor republicane școlare de
Participarea la finala campiona

tului a unui număr de 8 echipe 
din Moldova a maieat intere 

sul rea’ acordat acestei discipline 
sportive și în această parte a țării, 
deși aceste echipe n-au avut cele 
mai bune condiții de pregătire. Din
tre ele două s-au 
mele 6 locuri!

In schimb ne-a 
orașe cu o veche 
tică, cu cadre de 
bază materială corespunzătoare — ne 
referim la Timișoara și Cluj — nu au 
ajuns în finală !

Oare Secțiile de învățânîînt și cui 
tură, comitetele U.C.F.S. din aceste re
giuni și orașe și comisiile de gimnas
tică nu mai au preocupări pentru dez
voltarea acestei discipline sportive în 
școli? Se uită faptul că Adalbert 
Brell, Andrei Szăsz, Mihail Redl Iosil 
Focht, Ildico tlodo, Elena Dobro- 
volschi, Eva Puszta din -Timișoara și 
Albin Morar, Ion Albert, Vasile Mot- 
dovan, Meii nd a Kerekes, Eerta Corp- 
beanu, Olga Gholner, Suzana Regeizi, 
Maria Pop din Cluj au dus deseori 
peste hotare gloria patriei noastre și 
a locurilor lor natale?...

In aceste orașe există și școli spor- 
pnternice de 
îndelungată, 
din aceste 
ilustrează și 

muncește fa acesis

surprins faptul că 
tradiție în gimnas- 
specialitate și cu o

t ve de elevi cu secții 
i gimnastică, cu activitate 

Neparticiparea echipelor 
localități Ia faza finală 
felul cum se

în Timișoara cît și înșcoli. 
Cluj 
lucru 
tarea 
cație 
tivii, 
mele 
de gimnastică orașe ca Timișoara și
Cluj dominau întrecerile.

îmbucurător este faptul că la fi
nală, federația de specialitate a fost
prezentă in plenul ei și a puiuț cu
noaște amploarea și aspectul sărbăto
resc al concursului, rezultat al mun
cii profesorilor și e’evilor. Cu cît in
teres au urmărit elevii evoluția co
legilor lor la categoria I și ce sen
timente a trezit în fiecare din ei exe
cutarea unor exerciții care lăsa să 
se întrevadă mugurii viitoarei lor 
măiestrii! Considerăm că era indicat 
ca acest campionat școlar să fi fost 
o preocupare a biroului federal înainte 
de concurs. In sensul organizării unei 
demonstrații cu ■ participarea celor 
mai cunoscuți g'm naști fruntași, care 
ne-au reprezentat țara la diverse 
competiții internaționale. N-ar fi fost 
oare un minunat prilej de cunoaș
tere și apropiere a celor mai buni 
gimnaști cu elevii care formează 
schimbul lor de mîine? Este necesar 
ca federația de gimnastică să se în
drepte și mai atent către activitatea 
dit* Sfiuf fiind că numai pwlo.

Atît
sînt peste 10 săli de gimnastică, 
care ar trebui să ducă la orien- 
elevilor șl profesorilor de edu- 
fizică spre practicarea gimnas- 

cu atît mai mult cu cît ia pri- 
-ediții ale campionatelor școlare

gimnastica noastră are asigurat re
zervorul de cadre, care îi este atît 
de necesar.

S-a văzut și cu acest prilej că 
multe școli au înțeles rolul edu
cativ al activității sportive a 

elevilor, folosind marile competiții 
școlare ca un mijloc de a' dezvolta 
în inimile elevilor dragostea față de 
școala în care învață, față de echipa 
școlii, spiritul de întrecere și spiritul 
colectiv, prietenia etc. In acest sens 
conducerile școlilor medii mixte nr. 1 
din Rm. Vîlcea și Ploești, de pildă, 
an organizat cu ocazia acestor între
ceri sportive, excursii în care elevii 
au cunoscut frumusețile patriei, au 
vizitat muzee, fabrici etc. iar în pro
gramul excursiilor a intrat și vizio
narea campionatelor școlare de gim
nastică, unde colegii lor, reprezentînd 
școala, î.și disputau titlul de cam
pioni școlari. Ca spectatori, acești 
„drumeți veseli" și-au susținut cu ar
doare echipele și nu se poate spune 
că n-au contribuit la succesul lor. 
Nu același lucru se poate spune des
pre elevii din București care in tim
pul finalei au urmărit intr-un număr 
prea mic întrecerile la care partici
pau colegii lor.

Printre elevii și elevele finaliști ai 
campionatului școlar de gimnastică, 
au existat și „campioni" la învăță
tură. De altfel nici un participant la 
cceste întreceri nu a avut note mai 
mici ca, 5. La fete Georgescu Va-

n-au contribuit la succesul 'or.

gimnastică (tt)
silic-a (Școala medie 
Giurgiu), Mancioc 
medie 
lescu 
nr. 3 
Colin 
Gh.
Gheorghe (Școala medie mixtă Gh. 
Lazăr Sibiu) și Bogdan Alexandru 
(Școala medie mixtă nr. 17 Bucu
rești) se numără printre pariicipanții 
care au numai note 10 și 9!

I.a atmosfera de mare sărbătoare 
și de perfectă sportivitate care a do
minat finala a contribuit și arbitra
jul : obiectiv, princioial și operativ.

★
Pentru dezvoltarea gimnastioii spor

tive în rîndul elevilor, pe lingă toate 
măsurile pe care le va lua M.I.C. 
prin Direcția Educ. Tineretului Șco
lar și U.C.F.S., prin F.R.G., sînt ne
cesare cadre bine pregătite, îndră
gostite de gimnastică, perseverente 
și pline de inițiativă, care să lucreze 
cît mai bine cu elevii, să-i organizeze 
și să-i atragă către o activitate spor
tivă cît mai bogată. Considerăm că 
aceste cadre există, că au experiență 
suficientă pentru a da rezultatele 
scontate. Este necesar numai să dăm 
noi

mixtă nr. 2
Maria (Școala 

mixtă nr. 2 Turda) și Anghe- 
Cecilia (Școala J’ ' 
Turnu Severin),
Marian (Școala medie mixtă 

Bacovia

medie mixtă 
iar la băieți

Bacău), Ștefănescu

aripi muncii noastre.

S. BARANVI
membru în Biroul comitetului 

de organizare a U.C.F.S.



picuiri din etapa de duminica... Pregătirile fotbaliștilor noștri
Pe marginea unor arbitraje

in cuplajul <le duminica de la 
București att condus doi arbitri cu- 
noscuți : Mircea Crujescu din Bucu
rești și D. Rusu din Arad. Față de 
orientarea ambilor se pot ridica o 
serie de obiecțiuni. Mircea Cruțescu 
a făcut bine că nu a intervenit prea 
des, lăsind contituitate jocului; de 
cele mai multe ori el a apreciat just 
jocul atletic, dar a părut inconsec
vent in acest domeniu sancționînd 
unele ciocniri mai ușoare. Această 
inconstanță trebuie lichidată deoarece 
tea poate duce la enervarea jucăto
rilor care se consideră nedreptățiți. De 

nenea, i se poate obiecta faptul 
pa în repriza a doua a acordat o 
lovitură de colț la poarta echipei 
Dinamo cînd de fapt balonul a ieșit 
In aut din piciorul lui Zaharia. Ar
bitrul de tușă n-a semnalat corner 
si totuși cel de centru a dictat lovi
tură de colț. Din această fază s-a 
kjuns la o nouă lovitură de colț din 
lare s-a marcat golul victoriei. Ar 
li bine ca în viitor arbitrul de cen- 
|ru să-și poată spune părerea atunci 
lînd i se deleagă colegii de la tușă 
pentru ca să nu se mai repete si- 
luații oa cea amintită mai sus cînd 
Indicațiile arbitrului de tușă nu sînt 
respectate.
| Lipsuri mai serioase a dovedit ar
bitrul D. Rusu. Acesta nu a lăsat 
le loc să se desfășoare jocul interve- 
lind aproape la orice ciocnire, con- 
ravenind astfel indicațiilor privind 
lermiterea unui joc atletic. De ase- 
nenea, el a greșit neaplicînd aproa- 
|e£ de loc legea avantajului. Lucrul a 
Părut cu deosebită claritate atunci 
jind deși Publik a intrat în careul 
Idvers avînd drum liber spre poartă. 
■ a oprit cursa acestuia, dictlnd o 
• ă liberă., dinafara careului în

ea echipei Dinamo Cluj.
I De la Tg. Mureș am atlat că ar- 
jirul bucureștean Fie Drăghici a 
Ireșit și el toierîud un joc excesiv 
le periculos, cu brutalități de ambele 
jărți.
I Credem că,. Colegiul centrai de ar- 
Itri. analizînd comportarea arbitri- 
|r din ultimele etape, trebuie să ia 
lităririle necesare pentru ca să asi- 
Lre un arbitraj competent și In 
Diritul îndrumărilor Biroului federal.

lasamentele 
categoriei €

SERIA I

Iași 16 11 2 2 >4:11 24
^Kiamo Brăila 15 10 4 1 37:12 24
^^toria Tecuci 15 9 2 4 23:16 20
Sp. muncitoresc
Rădăuți 15 S 3 4 27:17 1»
Loc. Pașcani 15 7 3 5 24:17 17

Petrolul Moinești 15 6 3 6 20:21 15
Știința Galați 15 4 6 5 21:17 14
Textila Buhuși 15 5 4 6 19:19 14
Știința IMF Iași 15 6 2 7 15:21 14
Gloria Dorohoi 15 4 4 7 22:30 12
Tex. Botoșani 15 3 4 8 21:35 10
Rulm. Bîrlad 15 3 4 8 13:28 10
Steaua r. Bacău 15 4 2 9 9:24 10

Dituzul Tg. Ocna 15 3 1 11 10:27 7

SERIA a II-a.

Metalul TîrgoViște 15 11 2 2 50:15 24
Titanii Buc. 15 9 4 2 39:20 22
Carpați Sinaia 15 9 2 4 47:27 20
Torpedo 15 8 3 4 29:17 19
Gloria C.F.R.

Galați 15 7 3 5 28:22 17
Șanț. Naval

Constanța 15 6 4 5 22:22 16
Sinteza Victoria 15 6 2 7 22:29 14
I.M.U.M. Medgidia 15 6 2 7 16:24 14
Ancona Galați 15 5 3 7 19:18 13
Confecția Buc. 15 6 1 8 15:24 13
Rafinăria Cîmpina 15 5 2 8 32:36 12
Dinamo Pitești 15 5 2 8 16:27 12
Petrolul Pitești 15 3 2 10 15:40 i

imp i-a Giurgiu 15 2 2 11 14:43 6

SERIA a IlI-a

Metalul Oțelul
Roșu 14 10 0 4 29:16 20

Aurul Brad 14 7 5 2 27:12 19
Unirea Rm. Vîlcea 14 8 2 4 34:14 18
Știința Craiova 14 8 2 4 28:14 18
C.F.R. Tr. Severin 13 7 3 3 26:16 17
U. M. Cugir 14 6 2 6 19:20 14
Dunărea Corabia 14 5 3 6 18:16 13
Feroviarul Craiova 14 5 2 7 17:22 12
OOimpia Reșița 14 5 2 7 19:26 12
Ind agrara Arad 14 3 5 6 13:23 11
Rovine Gri vița

Craiova 14 3 4 7 12:22 10
Flacăra Tg. Jiu 14 3 2 9 14:30 8
Flacăra Orăștie 13 3 2 8 6:33 8

SERIA a IV-a

Gloria Bistrița 15 10 2 3 33:13 22
FI. r. Oradea 15 9 3 3 34:21 21
Tisa Sighet 15 6 5 4 28:26 17
Tex.Sf. Gheorghe 14 4 8 2 22:15 16
Ar leșul Turda 15 6 4 5 31:22 16
Dinamo Baia

Mar«e 15 6 3 6 23:24 16
Stăruința Solonta 15 5 5 5 20:25 15
Victoria Satu Mare 15 6 3 6 21:29 as
Rapki Cluj 15 2 9 4 15:17 13
Stăruința Oradea 15 5 3 7 19:22 13
Recolta Cărei 15 4 5 6 19:23 13
Voința Tg. Mureș 15 5 2 8 23:27 12
Mureșul Toplița 14 3 6 5 11:19 12
Carbidul

Tîmăveni & 2 10 26:42 8

Ar fi bine ca să se renunțe La o... 
rotație neprincipială a arbitrilor, nu- 
mindu-se pentru întîlniriie din cadrul 
categoriei A arbitrii cei mai compe
tent chiar dacă acestora le-ar veni 
rîndul mai des. (Ț- S.).

Se pot cupla și trebuie să se cupleze!

Fină la urmă, cele două jocuri de 
categoria A programate duminică în 
Capitală au fost cuplate, în urma in
tervenției federației și spre satisfac
ția numeroșilor amatori de fotbal care 
voiau să vadă aceste interesante par

O imagine din meciul Dinamo București — Petrolul Ploești, care 
arată dirzenia cu care s-a jucat. raza se petrece la poarta dinarnouiștilor, la 
un atac ploeștean. Im minge sar trei jucători, în ordinea din fotografie: 
Bădulescu, Siotroc și I. Lazăr, urmăriți de Dumitrescu și G. Marin (in 
dreapta).

(Foto: T. ROIBU)
tide. In tribunele Stadionului „23 
August” au luat loc aproape 41.000 
spectatori plătitori, cifră care nu cre
dem că s-ar fi înregistrat — în to
tal — dacă partidele s-ar fi disputat 
la concurență, mai ales că timpul 
era ploios ș'. spectatorii ar fi fost 
puși. în această situație, să aleagă 
între un meci sau altul. Desigur că 
finalmente mulți spectatori ar fi pre
ferat să... rărmnă acasă și să urmă
rească jocurile fie la radio, fie la 
televiziune.

Este deci clar, cuplarea jocurilor 
în București este In avantajul echi
pelor sub aspect financiar, și aceste 
cup’aje sânt posibile dacă echipele le 
vor privi cu mai multă Înțelegere 
at't dm punctul de vedere al intere
selor lor materiale cft șl din acel al 
doleanțelor iubitorilor fotbalului. Ex
periența de duminică — dacă o pu
tem numi așa — a fost grăitoare în 
această privință șl trebuie să ducă 
La concluzia că și în etapele urmă
toare e necesar să fie realizate cu
plaje, mai ales că prin prisma luptei

• In urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. IC din 2d 
aprilie au fost găsite : 85 variante cu 
12 rezultate; 1.790 variante cu 11 re
zultate și 12.675 variante cu 10 rezul
tate.
• Concursul Pronosport nr. 17 din 

27 aprilie programează următoarele 
meciuri (5 din cadrul Cupei R.P.R. și 
7 din campionatul italian) :

I. PROGRESUL BUCUREȘTI—FA
RUL CONSTANȚA (Cupa R.P.R.). Li
derul seriei a Il-a a categoriei secun
de va încerca Ja Brăila să depășească 
formația bucureșteană aflată pare-se 
în revenire de formă. Meciul se a- 
nuntă foarte disputat dar noi încli
năm totuși spre victoria Progresului.

II. DINAMO CLUJ — PROGRESUL 
SIBIU (Cupa R.P.R.). Cu apărarea 
ușor penetrabilă pe care au arătat-o 
în meciul cu C.C.A., clujenii vor avea 
o sarcină foarte dificilă în fata Pro
gresului Sibiu. Credem însă că dina- 
movfcștll s« vor regăsi și — normal — 
vor obține victoria (meciul se dispută 
la Mediaș).

IU. RAPID BUCUREȘTI—DINAMO 
OBOR (Cupa R.P.R.). Meciul se va 
disputa la București pe stadionul Di
namo Central așa că ambele formații 
vor ,.beneficia14 din plin de „gale
riile0 respective. In această situație, 
avem un motiv în plus pentru a a- 
corda prima șansă feroviarilor mai 
tehnici și rutinați.

IV. STUNT A TIMISOARA—MINE
RUL LUPENI (Cupa R.P.R). Meciul 
se dispută la Arad, șl credem că nu 
va da ocazie la nici o surpriză, vic
toria revenind normai studenților ti
mișoreni.

V. C.S. ORADEA—GLORIA BISTRI
ȚA (Cupa R.P.R.). Deținătoarea cupei 
va înfrunta la Cluj o formație me
diocră din categoria C. In mod nor
mal ar trebui să acordăm primă șansă 
orădenilor. Forma slabă ne care au 
manifestat-o în campionat ne deter
mină însă să vă sfătuim să adăugați 
linsă „l44 și un ,,24'.

Și acum, ca o încheiere la meciu
rile de cucă vă reamintim că ..X“- 
uri’e nu trebuie neglijate cîtuși de 
puțin, ele apărînd ca pronosticuri 
exacte în ca-zul că după prelungirile

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

N’IMAl ASTAZI PINA LA ORA 24 vă mai puteți depune în Capitală buletinele pentru concursul 
nr.14 PRONOEXPRES

care se dă în campionat, fiecare 
meci, chiar și cel dintre „codașe” 
își va avea importanța sa.

In consecință, trebuie cuplate și 
meciurile de la 4 mai, și cele de la 
II (Progresul — UTA și Rapid — 
Știința) și 18 mai (CCA —CSO și 
Dinamo — C.S. Tg. Mureș), de la 8 
iunie (Rapid — Progresul și CCA — 
Dinamo), 15 (Progresul — Știința 
și Rapid — Dinamo Cluj) și 22 iu
nie (CCA — C.S. Tg. Mureș și 
Dinamo — CSOL

Actualele performanțe medii la haltere 
sînt superioare celor de la finalele din 1957
• AffMMcw »!■■■■« H**r« • Menjiimi mmt antrenori oaUixia ști • Standarduri penira fin all ști și

c—pioni • H. BAkăceMMi, al doll oa halterofil cm 4M kgr.

Spațiul reslrîns ne obligă să discu
tăm foarte pe scurt desfășurarea uneia 
din puținele competiții de haltere, și a- 
nume finalele campionatelor individua
le. De aceea, părerile noastre vor fi e- 
nunțiative și se vor mărgini la princi
palele aspecte ale întrecerii. Vrem să 
scoatem în evidență în primul rînd că 
numărului mare de cencurenți i-a co
respuns de data aceasta in largă mă
sură șl un nivel calitativ mai ridicat 
decit în alți ani. Nu ne referim în spe
cial la cele cîleva recorduri doborîte 
sau egalate, ci îndeosebi la faptul că, 
spre deosebire de alți ani, media rezul
tatelor primilor cinci clasați s-a îmbună
tățit simțitor, că înșiși primii clasați 
în cele cinci din șapte categorii au 
realizat perfortnanțe superioare celor 
de anul trecut, că mai multi tineri

sport
regulamentare un meci se încheie tot 
cu un scor egal. Deci. atenție la 
„X“-uri 1

VI. ROMA—MILAN (Camp, italian). 
Se întîlnesc doua formații scutite de 
emoțiile retrogradării sau ale cuceri
rii titlului. Avantajată de faptul că 
joacă acasă Roma are prima șansă 
pentru obținerea victoriei.

VII. BOLOGNA—NAPOLI (Camp, 
italian). Distanțați de lider, napoli
tanei luotă numai pentru menținerea 
locului secund. Bologna joacă bine pe 
teren propriu așa că noi credem că 
cel mat indicat pronostic de bază e 
„X“-ul.

VIII. VERONA—GENOA (Camp, ita
lian). Ambele echipe sînt amenințate 
de retrogradare ceea ce face ca cele 
două puncte puse în joc să aibă 
mare importanță. Verona joacă foarte 
bine acasă, în timp ce Genoa nu a 
obținut în cele 14 meciuri disputate 
în deplasare decît 7 puncte (7 me
ciuri egale). In această situație este 
normal deci să acordăm toate șansele 
gazdelor.

IX. ATALANTA—JUVENTUS (Camp, 
italian). Dacă pentru Atalanta — a- 
menințată de retrogradare — meciul 
are mare importantă, pentru lider în 
schimb lucrurile sînt clare datorită 
marelui avantaj pe cure și l-a luat 
pînă acum. Amatorii de surprize pot 
lua această situație ca punct de ple
care pentru un pronostic acordat (...cu 
mult curai) echipei gazdă.

X. TORINO—LAZIO (Camp. Italian). 
Lazio este fără doar și poate cea mai 
slabă echină italiană în ceea ce pri
vește meciurile în deplasare. Un ar
gument credem suficient de convin
gător pentru a acorda Torino-ului 
prima șansă.

XT. INTERNA ZION ALE — LANE- 
ROSSI (Camp, italian). Un meci între 
echipe care ocupă locuri în prima 
jumătate a clasamentului, deci un 
meci „tare*4 în care avantajul terenu
lui nu este suficient pentru victorie. 
Pronostic : „X44.

in vederea întîlnirilor internaționale
Pentru a asigura o bună compor

tare a diferitelor selecționate în vi
itoarele întilniri internaționale, fe
derația noastră de fotbal a luat o 
serie de măsuri privind pregătirile 
din timp ale jucătorilor selecționa- 
bili. In acest scop, au fost prevăzute, 
după etapele de campionat, antrena
mente comune periodice, la care să 
participe succesiv diferite loturi in
cluzând elemente consacrate sau care 
se afirmă în campionat și intră în 
vederile selecționării. Aceste pregă
tiri incep chiar săptăinîna aceasta la 
București, în care scop au fost alcă
tuite următoarele loturi :

PENTRU REPREZENTATIVA A
BUCUREȘTI : Toma, Zavoda II, 

I. Lazăr, Soare, Călinoiu. Bone, Ca- 
coveanu, Constantin, Ozon, Dinu- 
lescu, Tâtaru, Voinescu, Caricaș, A- 
polzan. Știrbei. Oaidă, ^Fctișor, Ene 
I, Surii, Alexandrescu.

PROVINCIE: Crtsnic, Pahonțu, 
Brînzei, Neacșu, Cojereanu, Serfozo, 
Gîrleann, Cădariu. Ciosescu, Pet- 
schowski, David, Coman, Panait, Bo- 
roș, Zaharia și Meszaros II.

PENTRU REPREZENTATIVA 
DE TINERET

BUCUREȘTI : Uțu, Greavu, Ce- 
polschi, Motroc, Bodo, Mihăilescu, 
Copil, Raab, Ene II, Georgescu, 
Cozma, Dragomirescu, Constantmes- 
cu. Al. Vasile, V. Anghel, Babone, 
Jenei, Stancu, Mateianu, Koszegy, 
R. Lazăr, Renye.

s-au evidențiat în mod special arătînd 
calități promițătoare.

Trebuie să accentuăm mai ales că, 
în timp ce în anii trecuți exista un 
decalaj apreciabil între performanța 
primului și a celorlalți clasați, anul 
acesta lupta pentru titlul de campion 
a fost mult mai strînsă, la toate ca
tegoriile, cu excepția categoriei mij
locii. Aceasta a dus la ridicarea per
formanțelor medii și la faptul că acum 
primii 3-4 clasați la toate categoriile 
sînt halterofili de valoare cu mult mai 
ridicată. Dintre elementele tinere care 
merită o atenție deosebită cităm pe 
Ion Panait (C.C.A.), F. Wagner (Tr. 
Or. Stalin), Gh. Moldovan (Dinamo 
București), I. Vlădireanu (Recolta 
M.A.S.), Ștefan Banyat (Știința Cluj), 
Gh. Mdcanu (Mistrețul București) și 
în special N. Amzukâ (C.S.UB.), o

XII. SAMPDORIA — ALESSANDRIA 
(Camp, italian). Deși oaspeții sînt su
periori ca valoare, avantajul terenului 
și... teama de retrogradare sînt cre
dem motive suficiente pentru a a- 
corda Sampdoriei prima șansă.
• La concursul Pronosport nr. 17 

sînt acordate următoarele premii în 
obiecte pentru variantele cu „0“ re
zultate : pentru cele mai multe va
riante cu .,0“ rezultate pe același 
formular, în. ordine : o motocicletă de 
350 cmc., un ceas Schaffhausen și un 
frigider; prin tragere din urnă: o 
motocicletă de 350 cm., două araga
zuri cu trei ochiuri și butelie, două 
aparate de radio „Opereta44, șase cea
suri de mînă „Pobeda44 și patru bici
clete bărbătești.
• Astăzi după amiază îpcepînd de 

la ora 18 va avea loc la Agenția Cen
trală din Calea Victoriei nr. 9, tra
gerea d’.n urnă a premiilor acordate 
variantelor cu „0“ rezultate de la 
concursul Pronosport nr. 15 din 13 a- 
prilie.
• ASTAZI ESTE ULTIMA ZI IN

CARE PARTICIPANȚII DIN CAPI
TALA IȘI MAI POT DEPUNE BULE
TINELE PENTRU CONCURSUL PRO- 
NOEXPRES Nr. 14 (cu tragerea din 
urnă miercuri 23 aprilie la Salonta). 
De remarcat că acest concurs este 
primul la care sînt acordate premii 
speciale gratuite în obiecte — prin 
tragere din urnă — tuturor pârtiei- 
panților, indiferent numărul de rezul
tate indicate. Deci absolut toți par- 
ticipanții (fie că au 0, 1, 2, 3, 4, 5
sau 6 rezultate exacte) pot obține 
unul sau chiar mai multe din urmă
toarele premii : o motocicletă de 350 
cmc., o motocicletă de 125 cmc., 3 a- 
ragazuri cu 3 ochiuri și butelie, 5 
aparate de radio „Victoria44. 10 cea
suri de mînă, 20 truse stilou și creion 
și 50 ceasuri deșteptătoare. Nu uitați 
însă că participanții pe buletine co
lective, câștigători la tragerea din urnă 
a acestor premii în obiecte, primesc 
premii duble! Iată deci un nou avan
taj al participării pe buletine colec
tive ! Totodată vă reamintim că la 
acest concurs fondul de premii pen
tru categoria I este mărit cu 116.444 
lei reportați de la concursurile ante
rioare. Depuneți deci și dumneavoas
tră cît mai multe variante pentru 
concursul Pronoexpres nr. 14 !

PROVINCIE : Sfetcu (Petrolul), 
Szakacs II, Hulea, Mureșan (Știința 
Cluj), Țîrcovnicu, Dragomir, Tabar- 
cea, Dumitrescu (Petrolul), Niculesc» 
(CSO).Bîscă (CSO), Nicoară (Știin

ța Cluj), Panait (Corvinul Hune-1 
doara), Ciurdărescu, Nertea (Jiul), 
Drăgoi, Marin G. (Petrolul).

Pentru întîlnirea pe care o selec
ționată a jucătorilor din categoria B 
urmează s-o susțină duminică la Bu
dapesta, au fost convocați pentru azi 
la București, la un joc de trial, ur
mătorii jucători:

Portari ; Ghibănescu (Știința Iași), 
Nicoară (Știința Cluj) ; fundași : Pa
nait (Corvinul Hunedoara), Mureșan 
(Știința Cluj), Ștetănescu (Dmamo 
Bîrlad) ; stoperi: Miu (Știința Bucu
rești). Chirilă (Metalul Reșița) ț 
mijlociși : Maior (Știința București), 
Apostolache (Ind. Sirmei C. Turziî), 
Ntcolin (Metalul Reșița), Ujvary 
(Dinamo Bacău), Nedetcu Val. (Ști
ința Cluj) ; înaintași: Dudaș, Filip 
(Dina-mo Bacău), Stilvok (Minerul 
B. Mare), Mafteuță, Leahevici (CFR 
București), H. Moldovan (Știința 
Cluj), Mateon (Metalul Reșița), 
Soher (CFR Arad), Semenescu (Ști
ința București) șl Vasilescu (Știința 
Iașit '- ' 1

Lotul 'acesta va mai face un an
trenament la București în cursul zi
lei de joi. Jucătorii reținuți pentru 
echipa de tineret și care fac parte 
și din lotul categoriei B se vor pre
găti cu acesta din urmă.

veritabilă revelație a campionatelor. 
Acesta din urmă este un sportiv mul
tilateral, care ne oferă perspectiva 
unor rezultate mai bune decît actua
lul recordman al categoriei și certitu
dinea că va deveni omul nr. 1 al „pe
nelor”. O mențiune specială pentnrN. 
Bălcăceanu. al doilea halterofil care 
atinge granița celor 400 kgr. Trebuie 
să mai menționăm și munca rodnică 
a unora dintre antrenorii a căror acti
vitate s-a desfășurat sub îndrumarea 
antrenorului federal Șt Petrescu. Și 
In mare parte, antrenori ca Zoltan 
Pecsi, Spiru . lihailopol, V. Hogea, Lo
rin Stănescu, Dumitru Bejan, merită 
a fi evidențiați.

La aceste considerațiuni pozitive se 
adaugă și unele negative. Am vrea să 
subliniem în primul rînd faptul că o 
competiție de o asemenea amploare a 
fost înghesuită pe spațiul a două reu
niuni, fapt care a dăunat direct rea
lizării unor performanțe mai valoroase. 
Vă dați seama în ce condiții au con
curat o serie de halterofili care au 
trebuit să-și aștepte rîndul timp de cî- 
teva ore ca, de pildă, I. lenciu, A. Va- 
sarhelyi ș.a. care au terminat con
cursul la ora 1 noaptea. La întrecere 
au participat Insă și eoncurenți slab 
pregătiți. Comportarea lor a scăzut 
oarecum valoarea concursului, partici
parea lor răpind urî timp considerabil.

Credem (și cu această ocazie ne 
permitem să facem o propunere fede
rației) că pentru viitoarea ediție '» 
campionatelor să se fixeze un standard 
în vederea calificărilor în finală. Aceas
ta ar contribui la o selecție mai justă 
a finaliștilor și ar constitui un stimulent 
serios pentru participarea la faza fi
nală. In același timp, colectivele ar 
economisi importante sume de hani, pe 
care acum att fost obligate să le pli
nă la dispoziția unor sportivi încă „ne- 
copți”, nepregătiți sau acelor „plim
băreți” care din lipsă de adversari 
s-an „abonat” pentru voiajul la Bucu
rești. (Fx. A. Wagner - Timișoara, care, 
pretextînd o indispoziție, nici măcar 
n-a concurat St. Panda - Arad, elimi
nat din concurs la al doilea stil ș.a,).

Sugerăm de asemenea federației să 
reflecteze asupra necesității fixării u- 
nor standardtiri obligatorii pe catego
rii pentru cîștigătorii primului loc. Pă
rerea noastră este că în cazul cînd 
acest standard nu va fi îndeplinit să 
tiu se acorde titlul de campion. Ar fi 
desigur o măsură în sprijinul ridicării 
performanțelor, tinzînd să limiteze goa
na după titluri.

Firește, mai sînt și alte aspecte, a1 
supra cărora ne vom opri cu altă d- 
cazie.

ION SEINF.SCU 
ION NANU



DUPĂ O ETAPA AGITATA
IN CAMPIONATELE DE HANDBAL

Punctat de cîteva performanțe va
loroase (Șt. Petrescu — 584 p.. la 
țîstol viteză, I. Pieptea — 5ol p. la 
pistol liber. P. Șandor 393 p. la armă 
liberă calibru redus, poziția culcat) 
țQt^cursul republican de tir desfășurat 
Smp de trei zile pe poligonul Tunari 

i . dotat cu „Cupa Dinamo" a dat 
intr-un sezon 
anunță foarte

gătorilor. Vom

imp de trei zile pe poligonul Tunari 
t ‘ ' „Cupa Dinamo" l ,1_‘.
jpmnalul de pornire 
g&mpetițional care se 
fgitat
&Oc această vom mai res- 

comenta rezul- 
a stabili — în

nu

latele' obținute pentru 
funcție de acestea — comportarea tră-

= ” i aborda însă două pro
bleme care, fără să fie inedite, sînt 
mai mult ca oricînd la ordinea zilei. 
Este vorba de poziția incorectă de 
tragere a unor concurenți și de ct- 
teva aspecte ridicate de arbitraj.

Maestrul emerit al sportului Gh. 
Lykiardopol ne spunea într-una 
din zilele de concurs (cînd a oficiat 
ca arbitru principal la armă liberă ca
libra redus) Că mulți dintre trăgăto 
rii noștri fruntași au o poziție inco
rectă (mult prea joasă) la poziția 
culcat. Distanța de la partea inferioară 
a pumnului pînă la sol trebuia să fie

Azî la Sîbân

Start m campionatul motociclist 
de regularitate și rezistenta

Astăzi se dă Ia Sibiu startul în cea 
iriai importantă competiție de motoci- 
gîsm a anului: campionatul republi
can de regularitate și rezistență. Peste 
01) de alergători vor lupta timp de 6 
fcile pentru cucerirea titlului și ă me
daliilor. Cu privire la această între-

de 15 cm. și ea nu este respectată. în
găduința arbitrilor noștri contribuie e- 
fectiv la această nerespectare. Să nu 
uităm însă că în concursurile interna
ționale și în special la campionatele 
mondiale de la Moscova putem îi 
sancționați pentru încălcarea prevede
rilor regulamentului în această direc
ție. Este necesar să se treacă de îndată 
la corectarea pozițieil

In privința arbitrajului, un prim 
deziderat: să nu se mai admită orga
nizarea simultană a două concursuri 
pe același poligon. Aceasta pentru fap
tul că juriile nu au timpul material 
suficient pentru a-și îndeplini obli
gațiile regulamentare. Apoi asupra ar
bitrajului prestat la „Cupa Dinamo" 
avem de făcut încă o serie de obser;. 
vațiuni critice: numeroși arbitri nu 
s-au prezentat la timp în poligoane, 
judecarea țintelor s-a făcut cu întîr- 
ziere, afișarea rezultatelor a fost defi-

De la bun început trebuie spus 
că „zona" de la Ploești a reunit 
o seamă de pugiliști cu certe calități, 
fiind — de altfel — cea mai echi-

cere maestrul sportului N. Sâdeanu 
ne-a declarat: „Competiția care începe 
marți la Sibiu este deosebit de grea, 
poate chiar mai dificilă decit între
cerea de la Garmisch Partenkirchen. 
Traseul foarte accidentat, kilometrajul 
mărit și eventualele intemperii sini... 
obstacole greu de învins.

Putem aprecia 
competiția s-a

Traian Siuparu, etc. 
deci, că în general, 
bucurat de un succes remarcabil și 
că campionii „zonei" se vor prezenta 

librată dintre toate. Am asistat la la turneul final de la București de- 
nreciuri care au entuziasmat asis- cîși să aibă comportări din cele 
teinta datorită nivelului la care S-au ii’ . ”
desfășurat: Ion Boceanu — , Ștefan îndoială constănțeanul Vasile Vintilă 
Văcăru, Mircea Albu — St. Bogdan, care, după parprea arbitrului Ion 
Tom a Ilie.— V. Vintilă, I. Demeter Gruia va fi un partener incomod în 
— pavel Enache, Petre Popescu — fjnale — pentru orice reprezenta..!

'_____________ _______ categoriei' muscă. Veritabil puf

ȘTEFAN PETRESCU

mai bune. Unul din aceștia este fără ^prejudicii.

citară, iar comoditatea unot membri 
ai juriului de arbitraj (care nu s-au 
deplasat în șanțuri) a dat naștere. Ia 

......... • In r ............................

des- 
în 

din 
la

Itodlca Bucur 
și Cornet Tăbăraș 
au cucerit „Cupa Federației" 

și „Cupa Carpați" la schi
- ' - •’ _•
Sîmbătâ, Valea lui Carp a fost 

„înecată" în ceață și din această 
cauză cursa de slalom uriaș din ca
drul Cupei Carpați nu s-a putut 
făȘura decît ieri. Duminică, 
schimb, vremea s-a revanșat 
plin și a oferit participanților
cursa de coborîre din cadrul Cupei 
Federației un cer senin, temperatu
ră ridicată ( + 8 grade) și zăpadă 
-„firn", excelentă. Cîștigătorii pro
bei au fost Cornel Tăbăraș st Rodica 
Bu cur, care și-au adjudecat victoria 
și în proba de slalom uriaș, desfă
șurată ieri tot pe Valea lui Carp. 
Asttel, aceste valoroase elemente ti
nere au cucerit „Cupa Federației", 
oferită ciștigâtorilor cursei 
borne și 
colectivul 
clasați la 
samente’e
BĂIEȚI:
greșul Sinaia) 1:06.3; 2. Kurt Gohn 
(Strungul Orașul Stalin) 1:07.4; 3. 
Radu Scîrneci (CCA) 1:08.2; 4. Gh.

I. Hanich 
Pandrea 

Rodica 
55.6; 2. 
58.8; 3. 

2:34.0;
1. C. 

(Voința' 
4. N.

de co- 
„Cupa Carpați" oferită de 
Carpați Sinaia primilor 
combinată. Iată acum cla- 

probelor: COBORÎRE
I. Cornel Tăbăraș (Pro-

Bălan (CCA) 1:08.5: 5. H. 
(Dinamo) 1:09 5; 6. N.
(CCA) 1:10.2; FETE: 1.
Bucur (Progresul 
Mihaela Ghioarcă 
Margareta Tampa 
SLALOM URIAȘ 
Tăbăraș 1:06.4; 2.
1.07.8; 3. H. Hanich 1:08.8;
Pandrea 1:09.0; 5. R. Scîrneci 1:09.1; 
6. I. Secui (Dinamo) 1:09.2; FETE: 
1. Rodica Bucur 1:04.1; 2. Stela 
Tamua (Voința) 1:08.0: 3. Margare
ta .Taraoa 1:21.1; COMBINATA 
BĂIEȚI: î. C. Tabăra’. 2. X. Gohn. 
3. Radu Scîrneci; FETE: 1. Rodica 
Bucur, 2. Margareta Tampa.

după parprea ârbrtriilui îon 
Gruia va fi ,• un partener incompd în 

‘ ‘' țant al,
_ categoriei’ muscă. Veritabil* piihcher, 

lucrînd în linie și — demn de sem
nalat — avînd și un„ochi“ bine 
format, Vasile Vintilă poate realiza 
In scurt timp comportări deosebite cu 
condiția ca să se ocupe de pregăti
rea sa. In excelentă dispoziție ni 
S-au părut Nicolae Negrea, Iosif De
meter și Petre Popescu. De asemenea 
tînărul Mircea Albu — iir.peltios, pu
ternic, ștăpînit de o mare ambiție, 

In general, la Ploești s a obser
vat ța majoritatea boxerilor (cu u- 
nele excepții: V. Vintilă, Toma Ilie, 
N. Negrea) serioase lacune în ceea 

ce privește aplicarea creatoare a lup
tei corp la corp. Negîndind suficient 
în timpul luptei și, în plus, uneori 
epuizați, adversarii se înlănțuiau și-și 
trimiteau reciproc multe lovituri -la-, 
terale, fără adresă. Lipsa jocului -de 
picioare s-a făcut de asemenea re
simțită, constituind Hn serios impe
diment pentru mulți pugiliști. Petre 
Popescu, de pildă, cu greu a putut 
evita directele de 
Stuparu și de multe 
capul* Tn jos —■ a 
„tirul" arădianului.

Cît privește arbitrajele, în ultimele 
gale Tn general deciziile au tost 
juste, evidentindu-se cu acest prilej 
arbitrii-judecători Petre Epureanti, 
Victor Harightan (Ploești) și în ul
tima zi Ion Gruia ca judecător unic.

R. C.

dreapta ale 
ori — boxTnd 
intrat direct

lui
CU 
în

plus arbitrii principali
îl-au verificât din timp standurile^n-au verincat am ump 
coti form regulamentului

In sfîrțit cîteva cuvinte despre po- 
ligPDul Tupjrj. Este adevărat că fel se 
prezfnfă în exterior mai frumos deN’t 
în al ți ani. Aleile și spațiile verzi în
grijite au creat un aspect plăcut, îffi- 
bietot» Și unele amenajări tehnice sînt 
lăudabile: înlocuirea mașinilor la pistol 
viteză. Totuși este necesar să se mai 
aducă unele renovări acestei baze spor
tive. Ne gîndim în primul rînd la po
ligonul de la calibru redus. Aici pa
nourile nu mai corespund și trebuie 
de urgență înlocuite. De asemenea la 
panourile de la 100 m. sînt necesare 
alte cleme care să .poată asigura stabi
litatea noilor ținte. H. NAUM

• Știința Timișoara performera eta pel • Flamura roșie Sibiu a trecM 
în fruntea clasamentului în urma unui meci disputat în toamnă
• Bravo pentru arbitri ! • Dinamo București și C.F.R. București au un 
avans serios în campionatul cate goriei B
Mai animate ca oricînd, campiona- „cavalerilor fluierului", lată-i șj pe cei 

tele republicane de handbal ne oferă care s-au evidențiat în 1. 
de la o etapă la alta un variat și bo- Eugen Munteanu (Sibiu), 
gat material pentru ceea ce numim lenghian (București), 
noi în mod obișnuit „reveniri".

• Ceea ce er.a de așteptat s-a pro- 
dus: în campionatul masculin al cate
goriei A lupta pentru evitarea retro 
gradării a devenit atît de intensă îneît

1 ea afectează acum și primele locuri 
ale clasamentului. Știința Timișoara 
(nu de mult campioană a țării) nu 

Reușește să se „descurce" din penulti
mul loc al clasamentului. In încercă
rile ei de a scăjoa, a învins și pe lider 
(C.C.A.), oferind primul loc lui Di
namo Orașul Stalin.

• Interesant este că, urmărind telul 
în care se vor desfășura partidele în 
viitoarele etape, constatăm că milita 
rii bucureșteni au acum o sarcină grea, 
dacă vor să reocupe primul loc în cla
sament După cum se știe, principalii 
lor adversari sînt Dinamo Orașul 
Stalin și Voința Sibiu. Or, în retur 
C.CLA. va juca ambele meciuri în de 
plasare, astfel îneît, dacă nu se vor 
mai produce alte surprize, înfrîngerea 
de duminică de la Timișoara- o poate 
costa destul de scump.
• întrecerea echipelor feminine con

tinuă să se desfășoare pe două... cate
gorii. Prima, formată din cele trei pre
tendente la titlu (Olimpia București, 
Flamura roșie Sibiu și Steagul roșu 
București) și o a doua alcătuită din 
formațiile „periferice" ale clasamentu
lui și care caută să scape din pericu- 
loas'a zonă a retrogradării. Ca un a- 
mănunt puțin obișnuit în asemenea 
campionate, vom preciza că Flamura 
roșie Sibiu a trecut în fruntea clasa
mentului datorită unui golaveraj mai 
bun și în urmă unui meci disputat în... 
"turul campionatului! Orfcît de para
doxal ar părea, totuși aceasta este Si

tuația. Sibiencele au cîștigat cu 6—0 
jocul (disputat în toamna trecută) cu 
C.S.U. București, meci cîștigat de alt-

'1 fel tot de ele — pe teren — cu scorul 
de 10—7. Refăcînd clasamentul cu a- 
ceastă modificare, Flamurt roșie Sibiu 
a schimbat de pe primul joc pe Olim
pia București

• O mențiune P^r-‘Țți arbitri Cu 
toată dîrzenîa cu care se Joacă, Tn 
jocurile de duminică mT s-a semnalat 
nimic deosebit, partidele disputîndu-se 
într-o notă de perfectă sportivitate. Să 
recunoaștem că este un merit și al

ata-i și pe cei 
mod deosebit: 

Varac Pe-
_ Pândele Cîrli-

geanu (București), losif Lucaci (Cluj).
• Datorită faptului că mai sînt încă 

de rezolvat unele contestați*, as»- 
mentul la categoria B rrasral.- : : a 
căpătat fotmă definitivă. Se pare însă 
că Dinamo București și C.F.R. B. ra- 
rești (ambele cu cîte 26 pure:?) ra tm 
avans suficient pentru a nu rr.a: jwa 
emoții în ceea ce privește ca. -arex 
în categoria A. Următoarele : 
(Voința Sighișoara și Balanța Siba:) 
au doar 20 de puncte.

• Și acum iată clasamentele Ia ca
tegoria A :

MASCULIN

1. Dinamo Or. Stalin 15 11 3 1 179:143 25
2. C.C.A. 15 11 2 2 199:139 M
3. Voința .Sibiu 15 S 3 4 153023 19
4. Metalul Reșița lâ 6 3 5 158.149 15
5. Tehnometal Ti

mișoara 15 6 3 C 164:173 15
6. Știința Iași 15 6 3 6 148:156 15
7. Victoria Jimbolia 15 6 1 8 IM: 176 13
8. Chimia Făgăraș 15 5 3 7 134:149 13

9. C.S.U. București 15 5 2 1 1111195 19
10. Petrolul Ploești 15 5 1 9 132:149 U
111. Știința Timișoara 15 5 1 9 152:197 n
12. Textila Cisnădie 15 2 3 19 JM.2M 1

FEMININ

1. Flamura roșie
Sibiu 13 13 1 1 «4:25 33

2. Olimpia București 15 12 3 • 79:24 El
3. Steagul roșu

București 15 13 • 2 M:U 31
4. Știința Timișoara 15 6 5 4 36:36 11
5. Defor Tg. Mureș 15 7 1 Y 56 U
6. Măgura Codlei 15 5 3 7 45 53 N
7. Progresul Or. Stalin 15 3 3 7 56:71-4
8. C.S.U. București 15 4 3 9 46 -5~ W
9. R.ecord Mediaș 15 3 3 9 «7:67 I

10. Gloria Sighișoara 15 3 3 9 39:54 1
11. Metalul Ploești 15 2 3 16 12.-O 112. Metalul Reșița 15 1 4 19 31:61 1

DE PE ARENELE DE POPICE
Mțcfhl dintre echipele feminine La

minorul București și Recolta M.A.S. a 
justificat sută la sută așteptările nu
meroșilor spectatori care sîmbăiă dti- 
pă-amiază au populat pînă la refuz 
alena din cartierul Bucureștii Noi. Ri
valitatea dintre ele urma să decidă 
(pentru că în ultima etapă ambele au 
dej susținut jocuri ușoare) echipa din 
seria a Il-a care se va califica în fhza. 
de zonă a campionatului național. Jti- 
vătoarea Elena Popescu (Laminorul) 
prezentîndu-se cti mult sub posibilită
țile ei a cedat adversarei sale directe 
Erika Arion cu o diferență de 69 p.d. 
handicap pe care gazdele nu l-au mai 
putut reface. Scorul final 2160—2100

pentru Recolta M.A.S. Individual cea 
mai bună performanță a fost realizată 
de talentata Elena Predeanu (Lami
norul) care a doborît dîn 100 bile 
mixte 418 p.d., rezultat inferior cu nu
mai 9 popice față de recordul la a- 
ceastă probă. Arbitrului P. Condeescu 
care a condus corect i s-au aliniat ur
mătoarele formații: Laminorul: Elen» 
Popescu (282), Ioana Iordan (340), 
Maria Dumitrescu (357), Maria Dră 
gart (345), Elena Predeanu (418), 
Maria Candida (358). Recolta M.A.S. : 
Erika Arion (351), Maria Birăti (377), 
Cristina Rezac (337), Olimpia Po 
pescu (363), Elena Dumitrescu (369). 
Aurelia Dona (369).

1:09 5; 6.
FETE:

Sinaia) 
(Voința) 

(CCA)
BĂIEȚI:

K. Theil

CAMPIONATELE UNIVERSITARE 
DE GIMNASTICA

Duminică s-a desfășurat în Capitalii 
faza de zonă a campionatelor universita_ 
re de gimnastică. In întrecerile mascu
line au participat 8 echipe de categoria 
a in-a, 3 de categoria a Il-a, plus 12 
glmnaștl Individuali. La fete au luat 
parte 6 echipe de categoria a IlI-a, 3 
de categoria a Il-a. plus 19 concurente 
individuale. S-au înregistrat rezultatele :

Fete categ. a III-a ; 1 Inst. Construcții 
309.1» p„ 2. Inst. Medico-Farmaceutic 
298,90 p., 3 Univ. C. I. Parhon 286,85». ; 
categ. a Il-a : 1- Inst. Medico-Farmaceu
tic 195.05 p.. 2. Univ. C. I. Parhon 194.19 
p., 3. Inst. Politehnic 164,35 p. ; IND1VI-

stadionului 23 August șl la handbal în 
7 pe terenul de zgură de lingă turnul de 
parașutism al parcului 23 August.

Toți tinerii dornici să participe la acest 
centru de antrenament (cei născuți în 
1940 și mat tineri) din cadrul căruia se 
vor forma loturile Capitalei pentru Cupa 
orașelor se vor prezenta Ia orele și pe 
tenenurlle indicate.

Dinamo București a cucerit 
Cupa „Dante Gherman° la polo pe apă

Dinamoviștii bucureșteni au avut o 
Categorică superioritate față de cele
lalte formații participante la turneul 
Ide polo dotat cu Cupa „Dante Gher- 
hian" și au cucerit trofeul pus în joc. 
Iată rezultatele ultimelor meciuri dis
cutate la bazinul Fioreasca și clasa 
jtneijtele finale: turneul pentru locuri
le 1—4: Dinamo—Știința Buc. 6—D 
'(3—0), Dinamo—ILEFOR Tg. Mureș

15_1 (.8—1), C.C. A.—ILEFOR Tg 
Mureș 10—3 (3—0). G.C.A.—Știința 
Buc. 5-4 (1-1). Clasament: 1. Dinamo 
6 p. 2. C.C.A. 4 p_. 3. Știința Buc. 2 
p., 4. ILEFOR Tg. Mureș 0 p. Tur. 
neul pentru locurile 5—8: Știința Cltij- 
Eternit Oradea 2—2 (0—0), Start 
Buc.—Gospodării Buc. 6—3 (4—I), 
Știința Cluj—Start Buc. 6—0 (4—0), 
Eternit Oradca-Gospodării Buc. 4—3 
(2—0). Clasament: 5. Știința Cluj 5 
p., 6. Start Buc. 4 p , 7. Eternit Ora 
dea 3. p., 8. Gospodării Buc. 0 p.

DUAL CATEG. a III-a: 1. Aurelia Steje- 
roiu (Medicina) 52,40 p. ; CATEG. a II-»: 
I. Rodica Alctea (Medicină) 51,40 p.; CA
TEG. I-a : 1. Elena Tătara 
p. CATEG. MAESTRE : 1.

(LC.F.) 32,85 p.
BĂIEȚI CATEG. a III-a : 

tehnic 321,90 p., 2. Inst.
318,10 p., Inst. Construcții 
CATEG. a II-a : 1. Univ.
176,65 p. 2 Inst. Politehnic 175,05 p., 3 
Inst. Construcții 129,55 p. ; INDIVIDUAL 
CATEG. a III-a : 1. N. Turiiu (Agrono
mie) 54,85 p., CATEG. a II-a : 1. H. 
Gutman (C. I. Parhon) 45,70 p.; CATEG. 
l-a : 1. Feder Werner (I.C.F.) 45.65 p. ; 
MAESTRI : 1. M.rcea Bădul-escu (I.C.F.) 
41,35 p.

ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU 
DE ANTRENAMENT LA HANDBAL 

CAPITALA

AMĂNUNTE de organizare la
MECIUL C.C.A.-MACABI TEL AVIV

IN

(I.C.F.) 54,39 
Thea Muller

1. Inst. Poll- 
Agronomic 

317,30 p.;
C. I. Parhon

și cu sprijinul Feders- 
a luat ființă în Bucu- 
de antrenament pentru

Din inițiativa 
ției de handbal, 
rești tin centru 
tineret. Interesant de subliniat este fap
tul că la acest centru vor funcționa 
două secții : una pentru handbal în 11 
și alta pentru handbal în 7. Programul 
centrului este următorul : handbal în 11 
luni ora 9,30-11 și vineri ora 17,30-19 ; 
handbal în 7 : marți, joi și vineri între 
orele 8,90-10. Ședințele de antrenament 
au loc la handbal în 11 pe terenul II ai

La întîlnirea internațională de baschet 
C-C-A.-Macabi Tel Aviv, care se va des
fășura miercuri 23 aprilie în sala Flo- 
reasca, sînt valabile biletele cu discobol 
seria 153, avînd ștampila „baschet".

Au acces carnetele U.C.F.S. albastre și 
roșii în piele ; verzi pentru ziariști : gri 
pentru maeștrii sportului Ia baschet și 
albastre în dermatin pentru membrii 
federației de baschet

BILETE PENTRU MECIUL 
DE FOTBAL RAPID — M.T.K.

BUDAPESTA
Biletele pentru jocul Rapid — M.T.K. 

Budapesta care se va desfășura joi 24 
aprilie pe stadionul ,,23 August“ se 
pun în vînzare începînd de azi ora 16 
la următoarele agenții și case de bi
lete: stadionul ,„23 Ai>gust“, stadionul 
Dinamo, Pronosport cal. Victoriei nr. 
9, C.C.A. (b-dul 6 Martie), chioșcul 
din str. Ion Vidu, Pronosport b-dul 
Dinicu Golescu, stadionul Republicii, 
stadionul Progresul F. B. (str. Dr. 
Staicovici) și clubul sportiv Giivița 
Roșie.

Biletele cu reducere pentru studenți 
și elevi se vînd numai prin casele 
stadionului Giule’ști, sînt valabile bi
letele stadion „23 August“ seria nr. 4.

Cei mai buni 
aOefi roinîni 
pe anul 1937 (III)

FEMEI
«M METRI

2:97,9 Flortca Greeescu
2:09,8 Elisabeta Todorov 
2:11,1 Irin'a Zegrean 
2:12,1 Nina Pasc tac
2:13,4 Marills Cuțul 
2:14.6 Georgeta Dumitrescu 
2:17,8 Olga Zammer
2:19,2jAiaria Ionescu

f i f i;i
r >* HHOj-

11.1 Ana Șerban
11.3 Liana Szabo
11,7 Silvia Băltăgescu
11,7 - --
11,9
11,9
12.1
12,2
12,2
12.3

Aurelia Manea
Antoaneta Dragomlrescu
Xenia Miliutin
Maria Pândei»
Leontina Neța 
Florentina Stancu
Karin Artz

LUNGIME

5.63
5,61
5,54 Liana Szabo
5,53 Ingeborg Knobloch
5,52 Ana șerban
5,49 Florentina Stancu5,48 — '
5,47
5,43
5,43

Leontina Ne ța 
Maria Pândele

Ellsa-beta Stănescu 
Gabriela Beiu 
Sanda Grosu 
Silvia Băltăgescu

ÎNĂLȚIME

1,75 Iolanda Balaș 
1^3-----------------
1,50
1,50
1,48
1,48
1,46 Karin GUndioch
1,45 Doina
1,45
1,45
1,45

Eva Mayer 
Adela Chivăran 
Gertrude Klein 
Tatiana Roșea 
Rodica Voroneanu

Albu 
Sanda Groeu 
Leontina Neța 
Liana Szabo

GREUTATE

14,77 Ana Coman'
14,22 Melania Silaghl
13.36 Erika Scherer
12,16 Alexandrina Tănase
11,61 Iuliana Georgescu
11,53 Anca Gurău
11,52 Ilona Miklos
11,45 Valeria Guzgan
11,3d Ileana Stoica
11.36 Lia Manoli-u*

DISC

45,8*0 Lia M a noi iu
44,43 Paraschiva Lucaci
44,£5 Melania Silaghl
43,05 Nicutina Barbu
39,68 Mariana Ionescu
39,46 Geta Georgescu
38,77 Ana Com an
33,00 silvia Vasile
37,36 Hedviga Oster
36,83 Antoaneta Mateescu

SULIȚA

5?.3« Maria Diți
47,62 Anelise Reimesch
45,92 Ilona Miklos
42,20 Maria Iordan
41,38- Zita Venezel
39/2 Alexandrina Tânas**
37,89 Maria Bîlc
36.13 Iudita Nako
35.13 M?ria Vir»r.
31,99 Maria Cocimaroș
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BASCHETBALIȘTII AMERICANI EVOLUEAZĂ LA MOSCOVA
Pșste două zile, în uria

șa sală a Palatului Spor
turilor de la Moscova, ar
bitrii Blanchard (Franța) 
și Ferencz (Romînia) vor 
anunța începutul celei 
mai interesante confrun
tări baschetbalistice ac
tuale : meciul dintre re
prezentativele masculine 
și feminine ale U.R.S.S. 
și S.U.A. Cercurile spor
tive din întreaga lume 
privesc cu toată atenția 
meciurile din capitala LJ- 
niunii Sovietice, ca mani
festări de o deosebită im
portanță pentru baschet 

k și, mai ales, ca o contri- 
' buție la întărirea legături

lor de prietenie dintre 
sportivii sovietici și cei 
americani.

! Pretutindeni se subli
niază că la ora actuală 
baschetul american și cel 
sovietic sînt cele mai va
loroase pe plan mondial. 
De altfel clasamentele ul
timelor Olirrfpiade, și cel 
al ultimului campionat 
mondial feminin sprijină 
această alirmșțiș. Se pre
văd partid? disputate. Mai ri^ult de, cît 
orice vorbește despre răsușiet.ul. pe 
pe care îl au întîlnirile de la Mosqova

I,

in preajma începerii „Cursei
^Keputul „Cursei Păcii", competiție ia de 
Pre vor participa și în acest an cei 
mai buni cicliști amatori din Ftirctpa. 
Marele eveniment este 
deosebită nerăbdare de 
ghiari. E și firesc, pentru că în ulti
mii ani, cicliștii maghiari au avut o 
comportare foarte slabă. — Să facem 
cele mai bune pregătiri — spune an
trenorul Gere Gyula și... poate nu vom 
fi printre ultimii. In lot au fost in
troduși cei mai buni. Torok Gyozd care 
a condus trei etape în ediția de anul 
trecut a „Turului Slovaciei", Aranyi, 
Kis-Dala, Csikos, Kaiser, Albert iar 
dintre cei tineri, mer+acăm pe Fa- 
zekas, Dietrich, Laszlo și mtilți alții — 
sînt numele cele mai cunoscute care 
figurează în lot.

In cadrul pregătirilor,- un rol deo
sebit de important l-a avut participa
rea reprezentativei maghiare la „Tu-

așteptat cu 
cicliștii ma-

co-

A

întreceri între cicliștii 
P roini și cei

din R. D. Germană
BERLIN 21 (prin telefon de la 

respondentut nostru GERHARD LER
CH). Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat în R.D. Germană alte concursuri 
între cicliștii romîni și germani care 
se antrenează în comun. Sîmbătă a a- 
vut foc pe străzile orașului Leipzig o 
etapă în circuit Cicliștii au trebuit să 
facă 30 de tururi de cite 3 km parcur- 
gînd o distanță de 90 km. Demn de 
menționat că. marea majoritate a con- 
eurenților au sosit în plutonul fruntaș, 
avînd același timp cu învingătorul 
Adler (R.D.G.) 2:47,23. In acest pluton 
fruntaș au sosit Topfer, Ziernigel. Plus- 
kat, Hagen, Stolze (R.D.G.), Dumi- 

ptfescu, Braharu etc.
A doua zi. s-a desfășurat o etapă 

de 170 km, în jurul orașului Leipzig. 
Pe primul foc s-a clasat ciclistul 
Schobel cu timpul de 4:49,11 urrr.at de 
Grunwald (R.D.G.) “
ȚR.D.G.) 4:49,29,
(R.D.G.) cu același 
pluton- alcătuit din 
Vasilescu, Braharu și Zanoni (R.P.R.) 
care au parcurs distanța în 4:5Q.28. Pe 
focul următor s a clasat reprezentan
tul R.P.R., Ion Vasile cu 4:51,01. Cons
tantin Dumitrescu a sosit pe locul 23 
cu timpul de 4:54,52, deoarece, 
cu puțin înainte de sosire el a fost 
împiedicat la trecerea unei căi ferate 
de un tren care manevra pe linie.

In urma antrenamentelor comune a 
fost alcătuită echipa definitivă a 
R.D.G. care va participa în „Cursa 
Păcii" : G. A. Schur, Erich Hagen, 
Grtinwald, Topfer, Adler și Hening.

In zilele următoare cicliștii celor 
fouă țări vor participa la alte con- 
nirsuri.

4:49,14, Eckstein 
Grabo, Adler 

timp. A urmat un 
Hening (R+.G.),

STONKUS, unul dintre cei mai experimentați ju-> 
culori sovietici, în. plină acțiune. Mături de el, 
Zubkov, o speranță a baschetului din U.R.S.S.speranță a baschetului' din U,R.S.S. 

(Foto: M. BANUȘ)
faptul că — așa cttm ne-au transmis 
telefonic Colegii de la „SoVfetki Sport" 
biletele au fost epuizate de' multă vre- 

comportare burii, • mai ales Torok, 
care" a cMtgaf o etapă.

Cicliștii maghiari sînt însă nesatis- 
făcuți de felul cum au decurs antre
namentele. Timpul nefavorabil, după 
reîntoarcerea din „Turul Egiptului" 
a împiedicat desfășurarea pregătirilor. 
.Ce bine ar fi fost, a declarat Torok, 
dacă și noi, cicliștii maghiari, ne-am 
fi antrenat împreună cu cicliștii ro- 
mini sau germani.

,,Cursa Păcii" este grea. Și pentru 
o asemenea întrecere trebuie să te pre
gătești foarte bine. Ce păcat că buna 
noastră pregătire și forma promiță
toare a unora in timpul „Turului E. 
giptului" a fost întreruptă. Acum nu 
ne rămine de făcut decît ca in 
timpul scurt care ne mai desparte 
să recuperăm ce am pierdut in martie. 
Un lucru este sigur. In acest interval 
ne vom antrena cu deosebită rivnă 
și vom parcurge mai multi' kilometri 
ca oricînd".

Firește, declarația lui Torok este cea 
mai autorizată, pentru că el este cel 
mai bun ciclist maghiar și în el 
și Arany ne punem cele mai mari 
speranțe. Din păcate, în prezent alțî

Pe stadioanele Europei...

Patru „capete de afiș44
ale atletismului mondial în 1958

De puține ori un sezon atletic, ne
olimpic, s-a anunțat atît de pasionant 
și de bogat în mari evenimente ca 
acest sezon 1958, abia inaugurat în 
emisfera noastră. Patru „capete de 
afiș" domină programul competițiilor 
atletice de mare anvergură și, printr-o 
fericită coincidență, toate vor avea loc 
pe pămintul Europei, iată-le în ordi
nea desfășurării lor: Jocurile impe
riului Britanic (Cardiff, 18—26 iu
lie), meciul U.R.S.S.—S.U.A. (Mos
cova, 26—27 iulie). Campionatele eu
ropene (Stockholm, 19—26 august) și 
a Xl-a ediție a Campionatelor inter
naționale aie R.P.R. (București, 13— 
15 septembrie). Aproape tot ce are 
mai bun atletismul mondial var. con
cura în vara aceasta pe stadioanele 
Europei. Ce păcat că aceasta nu se 
va întimpla într-un singur concurs, 
pe același stadion !

Pentru europeni, țelul principal:
Stockholm!

Cele mai tari campionate... Așa s-a 
spus și în 1954, înainte de întrece
rile de la Berna, și în 1950 înainte de 
Bruxelles și chiar în 1946. Totuși, 
nu este o simplă licență gazetărească, 
ci purul adevăr. De la o ediție la al
ta, campionatele europene devin tot 
mai interesante, pentru că de la o edi
ție la alta performanțele cu care se 

me. Și vă reamintim că sala de la 
Lujniki are... 16.000 locuri 1

Echipele Uniunii Sovietice s-au an
trenat intens pentru jocurile cu repre
zentativele americane. Apreciatul spe
cialist S. Spandarian a alcătuit un lot 
în care se bazează pe rutinații baschet- 
baliști care au adus multe victorii cu
lorilor sovietice: Bocikarev, Stonkus, 
Ozerov, Semionov, Valdmanis, Kjuminș, 
Alături de ei apar speranțe ale basche
tului sovietic ca Zubkov, Mujneks etc. 
Echipa feminină numără în rîndurile 
ei pe cunoscutele Maximilianova, Ale
xeeva, Otsa, Maximova etc.

Echipele S.U.A., care au fost alcă
tuite după recentele turnee finale ale 
campionatelor țării, cuprind pe cele mai 
bune elemente ale campioanelor de gru
pe.

★
MOSCOVA 21 (Agerpres). —
Luni au sosit la Moscova echipele 

reprezentative de baschet ale S.U.A. 
Aceasta este prima vizită a baschet- 
baliștilor americani -in U.R.S.S. De
legația sportivilor din S.UA. este 
condusă de președintele Asociației 
atletice de amatori din America, 
Kelly Johnson.

Echipele S.UA. vor susține pri
mele meciuri in compania reprezen
tativelor U.R.S.S. la 24 aprilie, în 
Palatul Sporturilor din Moscova. La 
25 aprilie va avea loc o nouă in- 
tilnire, după care sportivii ameri
cani vor pleca la Tbilisi.

Ce 
după 
putea 
tarea

prea mari. Pelvassu Ferenc, coordona
torul tehnic al Federației Se ocujfă cu 
pregătirea elementelor tinere. Pînă în 
prezent, au fost descoperite elemente 
de valoare, dar firește, acestea nu au 
încă o pregă'ire temeinică și suficientă 
experiență. La noi se poartă discuții 
vii cu privire la alcătuirea echipei. 
Există două variante: prima: prezen
tarea unei echipe formată din cicliști 
mai vechi, rutinați; a doua: promo
varea în reprezentativă a elementelor 
tinere. Se pare că finalul discuțiilor 
va da cîștig de cauză susținătorilor 
celei de a doua propuneri. Chiar daca 
tinerii nu obțin rezultate superioare, 
ei au prilejul să învețe într-o aseme
nea cursă și peste cîțiva ani să aibă 
o comportare superioară.

Acum, înainte de a se fi luat vreo 
hotărîre definitivă, cicliștii se pregă
tesc în mod serios sub conducerea 
antrenorilor Gere și Peloassg.

fericiți ar fi cicliștii noștri dacă 
terminarea ,.Cursei Păcii" ar 
să privească satisfăcut! compor- 
for.

SZOMBATHY ISTVAN 
redactor Ia ziarul „Nepsport" 

din Budapesta

sînt de nerecu- 
ce se intîmpla 
sosi timpul cînd

ta-

or- 
să 
să

Pînă și me- 
fost omise! O 

de peste 200 de

prezintă competitorii 
noscut față de ceea 
cu 4 ani înainte. Va 
vom prezenta comparativ rezultatele 
atleților europeni, înaintea starturilor 
la Campionatele continentului. Deo
camdată... o scurtă incursiune în 
băra organizatorilor.

Federația de atletism a Suediei, 
ganizatoarea campionatelor, vrea 
se întreacă pe sine și totodată 
depășească toate precedentele în ma
terie. Ea a trimis, cu luni de zile 
înainte, detaliile cele mai amănunțite 
privitoare la cazarea atleților, antre
norilor, ziariștilor, cu privire la locu
rile da antrenament, 
nu-urile zilnice n-au 
adevărată „armată' 
funcționari lucrează de la începutul 
anului în slujba reușitei Campionate
lor S-au și efectuat înscrierile preli
minarii (provizorii) și se poate an
ticipa numărul total de concurenți: 
peste 800 (primul record!) din 28 de 
țări. Iată cîteva cifre din această listă 
provizorie: U.R.S.S. 48 de bărbați și 
32 femei; Suedia: 45 + 24; Polonia: 
40-|-20; Marea Britanie; 38+17; Fran
ța: 38 + 12; Italia: 37+8; Norvegia: 
37-ț-7; Finlanda: 38+5; R. F. Germa
nă și R. D. Germană: 45+29; Ceho
slovacia: 25+8 și așa mai departe pî
nă la Malta: 1 concurent! Se aștean- 
tă sosirea unui număr de aproape 800

Sîmbătă seara a avut loc la Paris 
epilogul ediției din acest an a celei 
mai mari competiții amatoare de rugbi 
din lume: „TURNEUL CELOR CINCI 
NAȚIUNI’’. Cu acest prilej, la ban
chetul de închidere, dat de Federația 
internațională de rugbi (în seara me
ciului Franța-Irlanda), JEAN PRAT, 
căpitanul echipei Franței (care anul 
trecut deținuse ultimul loc) a oferit — 
în aplauzele celor prezenți — lui 
HENDERSSON, căpitanul formației 
Irlandei, tradiționala „lingură de 
lemn”, trofeul care revine în fiecare an 
echipei clasate pe ultimul loc în clasa
mentul competiției, lată de altfel cum
s-au situat anul acesta echipele în tur
neu :

1. Anglia 4 2 2 0 26: 6 6
2. Țara Galilor 4 2 1 1 26:28 5
3. Franța 4 2 0 2 36:37 4
4. Scoția 4 1 1 2 23:32 3

5. Irlanda 4 1 0 3 24 :32 2 •)

Și în acest an, al doilea consecutiv, 
ANGLLA termină neînvinsă turneul. 
Este o performanță care vorbește de la 
sine despre faptul că rugbiștii englezi 
sînt maeștri ai balonului oval. Cea 
mai prețioasă victorie au înregistrat-o 
englezii asupra Franței .la Paris 
(14—0), dar și meciul egal cu Țara 
Galilor (3—3), ca și victoria asupra 
Irlandei (6—0) sînt la fel de vifo
roase. Al doilea meci egal a fost 
obținut de Anglia în fața Scoției, la 
Edipburgh (3—3). Perechea de mij- a 
,locași: Jeeps — Horocks — Taylor și 
centrul Butterfield (din,Jjqiile cținapoi) 
și înaintașii Hastings, Currie, Syret 
au ieșit în evidență din riridunle unei 
formații excelente.

Echipa ȚARII GALILOR mi a pier
dut decît o singură partidă (eea cu 
Franța de la Cardiff),. dar rugbiștii 
galezi nu au evoluat totuși pe măsura 
faimei lor. CJiff Morgan (Cardiff), 
fundașul Terry Davies (de la Llanelly) 
și înaintașii R. IL Williams (Llatielly), 
C. Faufl și Clem Thomas' (ulfiniii dof 
de la Swansea)iau fost cei mai buni 
oameni ai echipei.

FRANȚA a avut un an destul de 
bun. După două înfrîngeri la început 
(9—11 cu Scoția la Edinburgh și 
0—14 cu Anglia la Paris), francezii 
și-au revenit și, mareînd la sfîrșitul 
sezonului un progres sensibil, au rea- 

*) In acest clasament se acordă 2 p. 
pentru victorie, 1 pentru meci egal și o 
p. pentru înfrîngere.

O imagine din nou actuală, după 7 ani.* Galina Zîbina, fotografiată 
aici ca prilejul campionatelor noastre internaționale din 1951, se anunță una 

din principalele pretendente ale titlului la aruncarea suliței, la Campionatele 
etrropene de la Stockholm.

ziarist pentru fie-de ziariști. Cite un 
care concurent!..

Un capitol care 
în mod

ne interesează 
special

Unul dintre cele mai interesante 
concursuri desfășurate în această pri
măvară în U.R.S.S. a fost meciul 
dintre echipele reprezentative ale 
R.S.S. Letone și R.S.S. Lituaniene. 
Poate că ar trebui să ne rețină aten
ția rezultatele tînărului aruncător Al
gimantas Baltusnikas (53,82 m. la 
disc și 16,06 m. la greutate), dar mai 
curioși am fost să urmărim primele 
cifre din acest sezon ale sulițașelor. 
Surpriză: campioana olimpică Inesa 
launzeme s-a clasat abia a patra cu 
46,02 ni., fiind întrecută de: Paksite 
(49,85 m.), Zalogaitite (48,89 m.) și
Bondare (46,69 m.). In același timp, 
la Moscova, Galina Zîbina se antre
nează pe două fronturi: la greutate 
șl la suliță. De anul trecut de la 
campionatele unionale, cînd a aruncat 
succesiv 
m. (cea 
dială a 
pasiunea 
ales că 
noaste ea însăși: ,/Tamara Tîșkevici 
are cele m.aț Siari posibilități, pentru

52,25 m., 53,64 m. și 54,81 
mai bună performanță mon- 
anului) Galina a revenit- la 

de odinioară, sulița, mai 
la greutate, așa cum recu-

lizat trei victorii consecutive de preș-, 
tigiu (19—0 cu Australia la Paris, 
16—6 în fața Țării Galilor la Cardiff 
— cea mai mare și mai valoroasă vid 
torie a rugbiului francez de la înfiin
țarea sa — și acum, recent, acest 
11—6 cu echipa Irlandei). Aceste per-,

i ex- 
de

Și 
ex-

formanțe au fost posibile datorită 
celentelor calități ale pachetului 
înaintași (Quaglio, Vigier, Roques 
Mias, Celaya — Domec, Barthe 
Crauste), fanteziei lui Danos, un —. 
celent conducător de joc ca și excep
ționalelor lovituri de picior ale fun
dașului Vannier.

Forinația IRLANDEI, din care se de-' 
tașează marele centru Tony O'Reily, (cu 
mare viteză și derutante schimbări de 
picior) se poate considera r.eîndreptă- 
țita acestui turneu. Echipa joacă bine 
și în orice caz, așa cum afirmă specia
liștii, valorează mai mult decît lasă să 
se întrevadă clasamentul de mai sus.

Levacic (R. P. £ Iugoslavia) 
la individual și R. P. Ungară 
pe echipe învingători in cursa 
ciclistă Budapesta—Belgrad

Pruna ediție a cursei cicliste Buda
pesta — Belgrad, desfășurată sîmbătă 
și duminică cu participarea a 15 aler
gători iugoslavi și 15 maghiari, s-a 
încheiat cu victoria lut Ivan Levacic.

Iată rezultatele tehnice: etapa *IJ 
Budapesta — Subotica (210 km); I, 
Kiss Dala «(R.P»U.) 5h 23’4Q”. In a- 
celași timp au sosit Arany, Petrovici, 
Levacic, Torok. Etapa a 11-^: Subo- 
Jica — Belgrad (179 km): 1. Levacic 
4h 21’56”; 2. Sebenic 4h 24’29”; 3. A- 
rany 4h 24’51”.

Clasament general; 1. Levacic
țR.P.F. Iugoslavia) 9h 45’36”; 2. A- 
tany (R.P.U.) 9h 48’31”; 3. Oravetz 
(R.P.U.) 9h 51’04”.

Pe echipe a cîștigat R.P. Ungară cu 
79h 44’25”, echipa iugoslavă avînd 
timpul de 81h 37’13”. (Agerpres).

•••

ea cele 4 kg. fiind o adevărată ju
căriei". Tocmai de aceea, să luăm a- 
mlnte declarația Zîbinei: „Restabilită 
după un traumatism la braț, am reluat 
antrenamentele de suliță cu toată se
riozitatea. Și nu zboară deloc rău! 
Dar, unde se va opri, asta se va 
vedea abia la vară!".

Tamara Tîșkevici, campioană olim
pică și cea mai bună aruncătoare a 
lumii din 1957, și-a propus pentru a- 
cest sezon titlul european, dar și re
cordul lumii. Vorbind despre europene, 
ea a declarat: „Este clar că atletele 
sovietice nu au adversare în Europa 
pentru primele locuri. Singura concu
rentă periculoasă este Valeria Slopcr 
din Noua Zeelandă dar ea, evident, 
nu va fi prezentă la Stockholm. Pen
tru finală au șanse, în afară de noi 
(N. N. Tîșkevici, Zîbina, Doinikova), 
cele două ’ atlete germane Werner și 
Luttge. Cine va fi a șasea candidată, 
asta n-aș putea spune". Poate că a- 
cum, aflînd de cei 14,62 m. ai Aneî 
Coman la început de sezon, Țîșkevici 
ar ști să spună care ar putea fi 
a șasea finalistă...

S.UA
S.UA


Progresul București a întrecut echipa C.C.A. 
în campionatul de floretă bărbați

M.T.K.-echipa lui Hidegkati—și-a anunțat loial 
și sosirea pentru meciul cu Rapid

Campionatul continuă in sala Armata poporului. Astăzi și miiine, floretă fete
într-un moment crucial, l-a pierdut eu 
5—4 după ce a condus cil 4—1) nu 
a folosit decît ca exemplu pentru 
cei tineri care se lasă ușor depășiți 
de importanța întrecerii sau de re- 
numele și poziția adversarului. Victo 
ria cu 9—7 repurtată de Progresul 
București în fața 
pe deplin meritată, 
tuturor echipierilor (Coman, 
șanu, Tudor, Ollănescu), 
ales lui Barbu Ollănescu 
Ilie care, de altfel, sînt 
merii întregului tur, fiind 
primul loc în clasamentul 
cu 21.......................
frîngeri.

Ca și în cazul disputei pentru 
primul loc (bineînțeles și al doi
lea), locurile. 3—4 au fost atribuite 
tot printr-o confruntare directă a 
două formații. Dinamo Cluj și. Știința 
Tg. Mureș, învinse de C.C.Ă. și 
Progresul București și învingătoare 
în toate celelalte întîlniri, an tratării 
prin meciul lor căreia i se cuvine 
locul III și căreia locul IV. Dinaino 
Cluj în evidentă ascensiune de for- 

eficace, cu un Uray care trage foarte 
bine însă 
Botrta 
dîrzî 
bună, 
zător
Tg. Mureș care ni se pare că este 
numai „umbra" vijelioasei formații 

Inutile au studențești, revelația campionatului 
trecut.

In
două echipe — 
și G. S. Oradea 
campionat. In ciuda tinereții com-

s-au con-

Duminică dimineața — în sala 
Armata poporului — a început în 
Capitală „maratonul" de scrimă pri
lejuit de ediția jubiliară a campio
natului republican pe echipe catego
ria A. După două zile
sumat toate întîlnirile programate 
în turul campionatului de floretă 
bărbați, iar astăzi încep meciurile 
de floretă femei.

Prima probă a furnizat și prima 
surpriză. Echipa C.C.A. de 7 ani 
consecutiv campioană a țării a fost 
„detronată" de Progresul București, 
învingătoare în toate cele șase me
ciuri susținute. Dar, vorba învinși
lor, „Ia toamnă se numără bobocii". 
Ceea ce înseamnă că returul poate 
să mai răstoarne actuala ordine a 
clasamentului.

Lupta pentru primul loc s-a dat 
între C.C.A. și Progresul. Restul 
echipelor nu au putut >ă încurce în 
mod serios „calculele" acestor două 
favorite. Dinamo Cluj în cazul 
C.C.A.-ului și Știința Tg. Mureș în 
aazul Progresului au făcut „zHe ________
amare" adversarelor lor, dar pînă mă, cu un Orban din ce în ce mai 
la urmă au fost înt» cute cu 10—6. 
Așa că întîlnirea C.C.A. — Progre
sul Bucurșști a decis în mod direct 
pe prima clasată.'

Cu un start surprinzător. Progre
sul a luat conducerea cu 3—0 și nu a 
mai cedat-o pînă la sfîrșit. începutul 
a hotărît — ca de cele mai multe 
ori — soarta bătăliei, 
fost apoi eforturile depuse de veșnic 
tînărul maestru al sportului Vasile 
Chelaru. Dîrzenia sa încununată cu 
trei victorii individuale (al patrulea 
asalt, cel cu. Mureșanu, desfășurat

campionilor este 
Laude se cuvin

Mure- 
dar mai 
și Tudor 

și perfor- 
situați pe 
individual 

de victorii și numai 3 în-

și 
ȘI 
a 
de

nu rezistă suficient. ct> un 
mai puțin Laszlo. tineri, 
cu o tehnică destul de 
reușit să învingă surprin- 
detașat (ti—5) pe Știința

ordinea clasamentului urmează
Stăruința Satu Mare

— mezinele acestui

întîlnesc mîine pe

(urmare din pag. 1)

M aca Li Tel Aviv

le-au susținut. Toate aceste 
dovedesc că adversara de 

echipei CCA este puternică,

pe care
. rezultate 

m'tine a 
ea reprezentînd o adevărată valoare. 
Dacă ne gîndim numai la faptul că 
formația de bază este alcătuită exclu
siv din internaționali, avem un prin
cipal argument în favoarea afirmației 
noastre. Căpitanul echipei, Avram 
Schneo ne-a declarat : „coechipierii 
mei și cu mine ne vom strădui să 
trecem cu bine examenul greu ce-1 
avem de susținut în fața valoroasei 
echipe campioane a Romîniei". In 
afară de 
reprezentativa Israelului 
Hrasid Avram, David 
Boym, Kohin Mintz,

Reprezentanții noștri
ciut de rr.îine nu va fi deloc ușor. 
Din discuțiile avute cu ei. am consta
tat că baschetbaliștii de la CCA 
și-au dat seama că în 
Panellinios nu au arătat 
că au făcut un meci sub 
lor. In consecință ei s-au
asiduitate sub îndrumarea lui He
rold. In afara antrenamentelor, e- 
chipa CCA a susținut și două par-

campioane a Romîniei".
Schnee, mai fac parte din 

Ralf Klein, 
Fisch, Biritn

știu că me-

partida cu 
tot ce pot, 
posibilitățile 
antrenat cu

tide de verificare în compania a 
două puternice formații: M>G și Di
namo București. De altfel, prin par
tida făcută ieri cu Dinamo, CCA, 
și-a icheiat pregătirile pentru joc. 
Principala atenție în decursul acestor 
preparative a fost îndreptată spre 
apărare, care a constituit marea de 

ficiență a joculiii cu 
Avem toată Încrederea 
țile campioanei noastre 
ea va face totul spre 
lificarea în finala seriei.
cum se vor comporta la București 
depind în mare măsură șansele ju
cătorilor noștri în partida-retur ce 
va avea loc la

In deschidere 
de mîtne vom 
dispută, 
în arenă a 
jucători de 
două echipe 
i.-«t prilej vom vedea pe Herold, 
Vasile Popescu, Dănilă, E'.ek, George 
Niculescti, Aurel Neagu, Bădulescu, 
Riegler, Epurai, Sădeanu, etc.

Macabi Tel Aviv va susține a doua 
întîlnire din țara noastră joi 24 a- 
prilie la ora 19,30 tot în sala Flo- 
reasca în compania echipei Dinamo 
București.

în 
și 
a

Pa tielliuios. 
posibilită- 

credem că 
obține ca- 
De modul

4 mai la Tel Aviv. 
la interesanta partidă 
asista la o originală 
vorba de reaparițiaEste

foștilor internaționali și 
prima categorie. In cele 
ce se vor înfrunta cu a-

/ 4

ponenților lor, aceste două formații 
fac față onorabilă în întrecere. Pro
babil că nu va trece multă vreme și 
Domotor învingătorul lui Ollănescu, 
Budahaszy cel ce l-a învins pe Tă- 
nase Mureșanu, Ruprecht de aseme
nea victorios asupra lui Mureșanu 
și Szekelly și Glokner, astăzi debil 
ianți, vor avea un cuvînt greu de 
spus în divizie ca 
Csipler, Jelics și 
H artkler.

Pe ultimul loc 
„lanternă roșie" a

Intre o etapă de . campionat agitat 
și o etapă de Cupă eu perspective, 
iubitorii fotbalului din Capitala au 
plăcuta ocazie de a asista la un 
meci în alt cadru decît cel obișnuit: 
joc internațional amical. Ați înțeles

și micul 
talentatul

Ștefan
Ștefan

veșnicaîntîlnim 
canipionatului de 

floretă bărbați, Progresul Cluj. Spre 
deosebire însă de trecut, de această 
dată din sinul echipei clujene a reu 
șit să se remarce, un trăgător (La 
zar), dar în sensul cel mai negativ. 
Acest trăgător cunoscut recalcitrant 
Ia ordinea sportivă, a încălcat în 
acest campionat cele niai elementare 
reguli ale întrecerii cinstite, fafsifi- 
cînd prin procedee reprobabile, exac
titatea rezultatelor. Eliminarea sa 
din concurs socotim că nu este decît 
prima măsură care duce spre înd» 
părlarea din activitatea sportivă a 
unui asemenea element necinstit.

Si actwn clasamentul: 1. PROGRE 
SUL BUCUREȘTI 6 v„ 2. C.C.A. 5 

mo Cluj 4 v„ 4. Știința 
3 v.. 5. Stăruința S Mare

S. Oradea 1 v., 7. Pro
gresul Cluj 0 v.

LAVTOS

R. I

că este vorba de vizita cunoscutei 
echipe maghiare M.T.K. din Buda
pesta. In cursul zilei de ieri, con
ducerea Rapidului ne-a informai că 
budapestanii au confirmat telegrafic 
meciul de joi cu Rapid, anunțîndu-și 
sosirea pentru miercuri la amiază. In 
același timp, M.T.K. — echipa lui 
Hidegkuti, cum i se spune — a in-

format echipa bucuresteană 
deplasa la București un lot 
jucători, printre care — e 
probabil — și Hidegkuti. Lotul cu
prinde pe următorii jucători : Bart- 
fai, Gelei. (portari). Palicsko, Borzsei, 
Szimcsak II, Lantos (fundași), Ko
vacs I, Kovacs III. Gal, Koradi (mij
locași), Palotas. Arato. Bukovi (fiul 
antrenorului echipei M.T.K.). Bodbr. 
Molnar, Karasz (înaintașii.

Trebuie semnalata prezența în acest 
lot a internaționalilor Lantos. Pato- 
tas, Kovacs I, Kovacs III. Palicsko. 
Bdrzsei. Szimcsak II care — imorewnâ 
cu ceilalți jucători budapesta™ — 
vor oferi spectatorilor noștri !r. atari 
de spectacolul fotbalistic de valoare 
de care sînt capabili, și posibn 'itea, 
de a vedea la lucru ur»a dm 
mai bune echipe maghiare, acum 
preajma începerii „Cupei Dunării* ’n 
care vom participa și noi cu doul 
echipe.

Dintre cele mai recente rezultate 
obținute de M.T.K. pe plan interna
țional se cuvin subliniate cete doua 
victorii (cu 4—2 și 3—!) asupra 
echipei Dinamo Zagreb, care este 
-ampioana prezumptivâ a Iugoslaviei, 

întîlnirea aceasta. Tn care Rapid 
va opune fotbaliștilor maglăari cea 
mai bună formație a sa. se va dis
puta joi la ora 16.45 pe stadionul 
„23 August" și va avea in deschi
dere, după toate probabilitățile, tn- 
tîlnirea dintre Selecționata categoriei 
B (oare va evolua duminică la Bu
dapesta) și Dinamo Obor București 
(ora 15).

că va 
de 17 
foarte

ECHIPELE DE FOTBAL SE PREGATES
IN VEDEREA CAMPIONATULUI MONDIAL...

Țara Galilor fără John

Baroti și Trnanici au

Charles • Anglia tșî confirmă forma ți aspirațiile pentru titlul de 
a lumii

găsit apărarea Insă au „dureri de cap" cu atacul I
bogată în evenimente fotbalistice internaționale, in 

capul listei* se instalează firește, ihe ciuriie inter-țărî ale finalistelor la 
campionatul mondial care își verifică ac utn formațiile, căutînd ca în săptămînile 
următoare, pregătirile să se intensifice. In rînduribe ce urmează ne vom ocupa 
de cele mai importante aspecte ale me ciurilor Țara Galilor-Irlanda de nord, 
Scoțra-Angiia, Ungaria-Iugoslavia.

La Cardiff, rezultat normal, — dar
la Glasgow, nu I

Ultima săptămînă a fost 
capul

1—1 s-a terminat meciul dintre Țara 
Galilor și Irlanda de nord (Jesfășurat la 
Cardiff. Se poate spune că irlandezii sînt 
în prezent mai bine pregătiți și că me
ciul nul din deplasare este mai valoros 
pentru ei, decît pentru galezi. De altfel 
și formația irlandezilor este alcătuită din 
elemente mai valoroase decît cea gaieză. 
Iată de altfel echipa utilizată de galezi : 
Gregg (Manchester United) — Cunni- 
gham (Leicester), Mc. Michell (New
castle) — D. Blanchflower (Spurs). Keith 
(Newcastle). Peacock (Celtik) — Bin
gham (Sunderland), Me. Illroy (Burnley), 
Simpson (Glasgow Hangers), Cush (Le
eds), Me. Parland (Aston Villa). După 
cum se vede, majoritatea jucătorilor ac
tivează în prima ligă profesionistă en
gleză. Printre ei se numără și vedete au
tentice : Gregg (portarul care a scăpat 
ca prin minune în accidentul de la 
Mtinchen), halful D. Blanchflower, pre
cum și înaintașii Mc. Illroy, Mc. Partand 
și Cush. Galezii au evoluat fără John 
Charles (actualmente la Juventus Torino) 
și este foarte probabil să joace fără el 
și în turneul final al campionatului 
mondial... pentru că Juventus (signor 
Agnelli) nu este de acord să-1 împrumu
ta...

Dacă rezultatul de la Cardiff este oare
cum normal, înfrîngerea scoțienilor pe 
teren propriu la un asemenea scor (4—0) 
apare surprinzătoare. Cînd Walter Win
terbottom se afla în București, el ne

mărturisea foarte sincer că cele mai gre
le meciuri ale reprezentativei engleze au 
loc în iadul” de la Hampden Park din 
Glasgow. Aci. publicul este un susțină
tor fanatic al echipei sale, iar reprezen
tativa scoțiană joacă foarte dur. Așa se 
explică faptul că scoțienii n-au fost în
vinși de englezi pe teren propriu în ulti
mii ani. Acum însă, gheața s-a spart... 
Scoțienii se arată în declin de formă 
în ultimul timp, în timp ce englezii 
confirmă valoarea de anul trecut și aspi
rațiile la titlul suprem. Iată formația utili
zată de englezi : klopk.nson-Howe, Wri
ght, Langley-Clayton, Phillips-Douglas 
(Matthews), Charlton. Kevan, Haynes, 
Finney.

Apărări bune la Budapesta, dar... 
cam atft...

tantul Szigeti a constituit o plăcută surJ 
priză. Graslts a fost la valoarea sa obișJ 
nuită, Matrai a excelat prin viteză, iad 
Sipos prin jocul de cap. Concluzia <#upăl 
acest meci ? Singura problemă nerezold 
vată pentru ambele reprezentative: 
liniile de atac, care produc multe „du-l 
ceri de cap” celor doi selecționere

IOX OCHSESFELD

• Campionul mon
dial de box la cate
goria muscă Pascual 
Perez (Argentina) și~a 

păstrat titlul pe care-1 deține de 4 ani, 
învingînd la puncte în 15 reprize pe Ra
mon Arias (Venezuela). Pascual Perez, 
în vîrstă de 32 de. ani, a fost. campion 
olimpic în <948 șt a cucerit pentru pri-' 
ma oară ti al mondial în 1954 învihgîn- 
du-l pe japonezul Șhirai. r

• *' La startul celei de motociclism la care au participat 70 
de a Xl-a ediții a * ----------- - - — - - x- - •
„Cursei Păcii”, care se 
va da la 2 mai 

la Varșovia, va fi prezentă și echipa 
selecționată a Luxemburgului. Federația 
luxemburgheză a cbmunicat -comitetului 
de organizare numele celor 6 -rutieri care

.UW <X v ct llllic-
cut repie .entetiva R. ■' vor alcătui echipa: A. Antony, J. Gi-

62—46 (27—23). întîlnirile

• La Montevideo se 
A TI FT1QM desfășoară în prezent 
ri 1 L>Li 1 liJlil cea <je-a 20-a ediție a 

campionatelor de atle
tism ale Americii de Sud. Iată cîteva 
rezultate înregistrate în primele două 
zile de întreceri: 5000 m.: Suarez (Argen
tina) 14’26”1/1O; înălțime: Conceicao (Bra
zilia) 1,90 m.; suliță: Heber (Argentina) 
65.78 m.; lungime: Donazar (Uruguay) • 
7,24 m.; 400 m.: Roque (Brazilia) 48”6/10. 
La femei proba de săritură în lungime a, 
fost cîștigată de Vanda dos Santos (Bra
zilia) cu rezultatul de 5,43 m. După două. 
zile în clasamentul pe țări conduce Bra
zii. j cu 82 puncte, urmată de Argentina 
au 70 puncte

• In meci revanșă e-RAQfUFT chipa feminină de bas-DrtUVIILl chet a u.R.S.S. a între-

Cehoslovace cu _ __  _________
dintre baschetbalistele celor două țări au 
avut ca scop verificarea formațiilor îna
intea campionatelor europene ce vor a- 
vea loc în curînd în R. P. Polonă.
• In meci retur pentru Cupa campio

nilor europeni Ia baschet. Real Madrid a 
întrecut cu 86—40 (38—21) pe campi
oana Portugaliei, Barreîrense. Cîștigînd 
și primul meci cu 68—51, Real Madrid 
s-a calificat pentru întîlnirea cu „Roya- 
Rv” Bruxelles”.

BOX

CICLISM

net, L. Grisius,' C. Jacobs, B.'Martino' 
și- J. Ney. r ’

PARAGUAY-ARGENTINA 1—4) (1—0)

guaieni. Unicul punqt al întîlnirii a 
fost înscris în minutul 30 de centrul a- 
tacant Aveiro. Aceasta este a două în- 
frîngere suferită de echipa Argentinei în 
actualul sezon. Cu o săptămînă în urma 
argentinienii au pierdut la 0—1 meciul 
cu echipa Uruguayului .

• La Varșovia au a- 
MftTAf Ifl KM vut loc recent lu- 
niVlWIVLlOlU crările congresului fe

derației internaționale 
__ ____ i__
de delegați reprezentînd 20’ de țări, prin
tre care U.R.S.S., Anglia, Italia, Elveția* 

de Franța. Suedia Romînia, Bulgaria, Ce
hoslovacia și altei*

In cadrul congresului s-au luat im
portante hotărîri care vor fi date publi
cității.

RECORD MONDIAL LA 100 m. SPATE

Nici Baroti și nici Trnanici nu 
sînt mulțumiți de jocul atacanțllor re
prezentativelor lor care s-au întrecut du
minică la Budapesta. Ungurii au termi
nat învingători cu 2—0, dar linia de atac 
maghiară nu s-a dovedit încă destul de 
omogenă. Gazdele au avut nenumărate 
ocazii pe care însă le-au ratat. Singurul 
care a dat totală satisfacție a fost Tichi. 
Iugoslavii sînt la fel de nemulțumiți. 
Doar Vesellnovici a dat deplin randa
ment dar vorba ceea „cu o floare nu se 
face primăvară”... Este adevărat că din 
linia de atac a Iugoslaviei au lipsit ade
văratele „stele”: realizatorul Miiu- 
tinovici, excelentul Rajkov ș< tehnicianul 
Mujici (oare fiind accidentați nu au pu
tut juca).

Dacă ambele formații au avut lacune 
în privința liniei de atac. în schimb a- 
părărHe au fost la înălțime. Krivocucea 
l-a înlocuit cu succes pe Bears (a fost 
unul din cei mai buni de pe teren). Iar 
Tmkovici s-a dovedit în postul de sto
per la fel de util ca și în cel de fundaș 
al naționalei. Zebeț a jucat centru 
înaintaș retras stînd in majoritatea 
timpului la cîțiva metri în fața lui Trn- 
kovlci. Și apărarea maghiară a excelat. 
Se pare că acum (în sfîrșit) maghiarii au 
ajuns la o formulă definitivă în apăra
re : Grosits-Matrai, Sipos, Szlgett. Debu-

In cea de a 18 a partidă a meciu-H 
mi pentru titlul mondial de șah dml 
tre Botvinik și Smîslov s-a 
din nou deschiderea engleza pe 
fostul campion mondial a tolos^^B 
cu mult succes în actuala witilnireH 
La mutarea 17 Botvinik a făcut ti« 
interesant sacrificiu de pion pentnl 
a organiza atacul pe flancul regeluiB 
După cîteva mutări el a avut prileS 
jul să obțină o victorie rapidă car* 

implica însă sacrificiul unei fig'iriH 
Botvinik nu și-a asumat acest risfl 
și partida a continuat sub semnul uneB 
lupte foarte complicate. La rîndul săil 
Smîslov a inițiat și el un atac puterni 
și partida s-a întrerupt intr-un fina 
de turnuri cu material egal. La re 
luare, campionul mondial a juca 
neinspirat și eu toate încercările sal 
de a forța remiza 
pioni, permițîndu-i lui Botvinik 
obțină victoria la mutarea 74. Scc 
rut este acum 11—7 fn favoarea 
Botvinik căruia îi tnai trebuie m 
mai 1 */» puncte pentru a recucei 
titlul pierdut anul trecut.

(Agerpres)

a pierdut de

Intre 19-21 septembrie la Soli

Cea -a a

• In cadrul pregăti-:FOTRAI rilor pe ■ care le .fac
IVI Urlu pentru turneul final al

campionatului mondial.
de fotbal, echipele' reprezentative ' ale 
Paraguayului și Argentinei s-au întîlnif 
duminică la Asuncion. Victoria a revenit 

cu scorul de 1—0 (l—0) fotbaliștilor para- ’ (Noua Zeelatidă).

FOTRAI pilor pe 
IVI Urtb pentru tui

• In cursul primei 
NATATIF zile a întîlnirii interna- 

ționale de națație din
tre echipele reprezen

tative ale Angliei și R. F. Germane, 
înotătoarea engleză Margaret Edwards a 
stabilit un nou record-mondial în proba 
de 100 m spate cu timpul de l*12”4/10. 
Vechiul record mondial era de i’12”5/10 
și aparținea înotătoarei Philipa Goulld

a Jocurilor Balcanice de atletisn
Cea de a 17-a ediție a Jocurilor Bal

canice de atletism va avea loc la So
fia între 19—21 septembrie, reunind 
echipele naționale ale Greciei, Turciei, 
Iugoslaviei, Rominiei și Bulgariei. 
Președintele Consiliului central al U- 
niunii bulgare de cultură fizică și 
sport, L. Abramov, a fost ales în frun-

tea comitetului de organizare a jocur 
lor. In prima ședință care a avut lo 
recent comitetul de organizare a Joci 
rilor Balcanice l-a ales pe Anton It 
gov, primul ministru al R. P. Bulgt 
rin. ca președinte de onoare al ceh 
de-a 17-a ediții a Jocurilor Balcanii 
de atletism. (Agerpres).

Redacția și administrația: București, str. Vasile Conta nr. 16. telefon 1.79,75 — 74—75. Nr. 1—2 STAS 5452. Intr*’’* y erea poligrafică Nr. 2, Str. Rrezoianu Nr. 23 25
X X X X X ’ Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi.


