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iizică și sport din R. P. Romînd

Republicii Populare Romîne 
DECRET

pentru convocarea Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

In temeiul articolului 37 litera a din Constituția Republicii Popu
lare Romîne,

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne 
convoacă Marea Adunare Națională în sesiune, pentru ziua de luni 
aprilie 1958, ora 9 dimineața, la sediul Marii Adunări Naționale.

• 40 de sportivi din raionul Că
lărași vor participa la sfirșitul aces
tei săptămîni la un mare concurs 
hipic la care au fost inritate echipe 
din Bacurejti,.CrajovariPiatrț N^air± 
Brăila. Coăisltatfța* Uță, Batăiț, Ba
zau și Botoșani. Dintre cei înscriși 
Ia acest concurs remarcăm pe spor
tivii N'icolae Marcoci șî Iosif Molnar 
(CC. A). Titus Chirilă și Ioan 
(QS.A. București), Nicolae 
(d S. Călărași) și Q. 
(GtS.A Craiova). Concursul
desfășura la următoarele probe: ob
stacole (toate categoriile), ștafetă, 
curse tlrănești și atelaje. Echipa care 
va tatei iza cei mai mare număr de 
puncte va primi Cupa „I Mai“.

• Țăranii colectiviști din comuna 
Ștefan Vodă, raionul Călărași, au 
început reamenajarea terenului de 
fotbal din comună, care va găzdui o • 
serie da întreceri de oină, atletism

și fotbal, închinate zilei de 1 Mai. 
f.-L Scaun aș — corespondent)

• Tn întâmpinarea zilei de 1 Mai, 
sportivii din raionul Tîrgoviște parti
cipă la numeroase competiții Astfel, 
la Sctîeîa Mare se va desfășura etapa 
raională din cadrul campionatului re
publican de popice, în comunele Buc- 
șani, (tura. Ocniței, Voinești și ora
șul Tîrgoviște vor avea loc primele 
întreceri din cadrul tradiționalei com
petiții, Spart achiada Ielelor; tot ast
fel, la Tîrgoviște se vor ține con
cursuri' de tir pentru popularizarea a- 
cestei discipline.

Particîpanții care vor realiza cele 
mai multe puncte, vor fi premiați, iar 
colectivului sportiv cu cei mai mulți 
trăgători fruntași i se va. decerna 
„Cupa I Mai".

* 4 pe gini 25 bani

Ud non club sportiv
In Capitală: METALUL

Ieri după-amiază a avut loc în sala 
de festivități a uzinelor Ala» Tze-rton 
din Capitală, ședința <te constituire a 
clubului sportiv al salariaților din în
treprinderile Ministerului Industriei 
Grele. In consiliul noului club au tost 
aleși printre alții: Dumitru Lazăr, se
cretar general al Ministerului Indus
triei Grele; C. Putiracă, director gene
ral al uzinelor „23 August44, N. Is- 
trafe, secretar al comitetului central al 
sindicatului metal-eîectric; Savu 

Bonte a, director 
IPROMET, Șt 

general al uzinelor
Nicti Petre, președintele 
sportiv al uzinelor „23

Spă-
ge-
Ato 

„Var

taru. Șt. 
neral al 
dea, director 
sile Roaită* 
colectivului 
August14, Dinu Cristea, maestru emerit 
al sportului. Al. Gomoiu, director ge
neral al uzinelor „Mao Tze-dun", P. 
Barkany, antrenor, Th. Căpraru din 
Ministerul Industriei Grele, G. Pietroiu, 
director general al uzinelor „Republi
ca- C. Petreșeneanu, prof, edticație fi
zică, Gh. lonescu, director general al 
uzinelor „Tudor Vladimirescu4-, 1. Do
robanții, director general, al uzinelor 
„Semănătoarea44, C. Ștefan, activist îrr 
comitetul central al sindicatului meta- 
lc-eltectric- și C. Butaru, președintele 
consiliului orășenesc metato-electric.

Trăiască forțele iubitoare de pace din întreaga 
lume în lupta pentru slăbirea continuă a în
cordării internaționale, pentru înlăturarea 
pericolului de război, pentru interzicerea ar
melor atomice și cu hidrogen, pentru colabo
rarea economică și culturală intre toate țările 2

Trăiască pacea și prietenia între popoare
(Din „Chemările C.C. al P.M.R. cu prilejul zilei de 1 Mai 

mrj

Sîmbătă — „premiera" 
Campionatelor Internaționale de gimnasticii 

ale Republicii Popu'are Romîne
Elena Teodore seu. Eva 

Bosakoca, Miranda Cicog- 
nani, Gyongyi Mak, Fe
renc Kemeny, ^Frederic 
Orendi și Saltirca Tarpo- 
va sînt doar cîțiva dintre 
gimnaștii pe care sîmbătă 
și duminică, în safe Ho
rească, iubitorii sportului 
eleganței și al preciziei, 
îi vor putea admira pen
tru înalta lor măiestrie. 
Prima ediție a Campiona
telor Internaționale de 
gimnastică ale țarii noas
tre reunește aproape în
treaga elită a gimnasticii 
europene și mondiale. 
Spunem „aproape* pentru 
că spre regretul nostru — 
și desigur al miilor de 
spectatori care au avut 
prilejul să Ie urmărească 
anul trecut în „Cupa Eu
ropei" — excepționalele 
gimnaste sovietice nu pot 
lua parte la întreceri, 
fiind reținute, ca și gim
naștii de altfel, de acti
vitatea internă (campio
natele Uniunii Sovietice). 
Avînd perfectată o întâl
nire «ternațiorfală, nici • 
gimnast» francezi nu vor I<d-a tucrind la acest- aparat —<-»*+? îl ___ ■ ferii o-îf ti C ttnol :  f.-t

Renumita gimnastă Eva Bosakooa a cucerit anul 
trecut spectatorii bucureșteni prin „solul" prezentat. 
Dar și la birnă ea dovedește aceeași măiestrie.

___ . ... - ... . . - anul tncu\ ctk 
fi prezerfțî îa Campio- prilejtil „Cupei Europei" în cadrul unui' unire— 
natele noastre internațio- ^ment. 
nate. - V- ' \ V i;»’ ■

In ceea ce privește concurenții ro- 
mîni, federația noastră de specialitate 
a desemnat pe cef patru sportivi care

Jucînd excelent în repriza a doua

Arăteru înt-r-mr articol felul' îrr care 
reorganizare ai mișcării sportive a pus 
capăt pesimismului cronic al activiști
lor sportivi din Galați. Fără intenția 
de a face un studiu de., psihologie 
sportivă comparată, avem convingerea 
că aeeasti stare de spirit deprimantă 
a sportivifer gălățeni își avea, origi
nea, înaintea: începerii reconstrucției, 
șr în aspectul dezolant al centrului 
orașului; distrus de război, după cum 
același, pesimism reprezenta» poate, la 
sportivii bcăiteni o> formă de manifes
tare- » îngrijorării, lor fa<ță> de soarta 
orașului; amenințat de infiltrația ape- 

„ loc subterane.
Dac Galații se- reconstruiesc, iar Ia 

Brăila năvala apelor subterane a> fost 
stăvilStii și- orașul înflorește atît din 
punct de vedere edilitar, cît și eco
nomic (este suficient să amintim de 
marile lucrări urbanistice de pe str. 
Republicii, but. Rarî Marx, ca. și de 
construcția primei fahrici de plăci a 
glomerate din lemn, complet automa
tizată;. sau a> modernului, combinat pen
tru fabricarea celulozei din- stuf), tar 
rrăndria de- a fi cetățean al orașului- 
s-a îmbinat la sportivi cu efervescența 
stârnită de aparițja și aplicarea Hotă’ 
rîrii partidului și guvernului cu pri 
vice la reorganizarea mișcării sporii 
ve,. pentru a alunga apăsătorul senti
ment al lipsei, de perspectivă-. Este un 
fapt care- ne-a. impresionat într-o- re.

o data cu orașul se dezvoltă 
și mișcarea sportivă

cetită vizită, și socotesc căi ne facem 
datoria, setnnalîndu-1 înainte încă, de 
a trece la dovezile concrete, de ri
goare-, pentru susținerea afirmației.

Vom începe deci prin a vorbi despre 
interesul general crescut față de sport 
(tipic, de altfel,. locurilor unde lucru
rile merg spre bine în toate domeniile). 
Comitetul orășenesc de .partid, hotă
rî! să dea- un imbold hotărîtor activi
tății. sportive; a chemai îatîi activul 
U.C.F.S. local la analiză, dupâ care, 
conformi proiectelor prezentate de pre
ședintele Emil Mîrza, a trecut la în
drumarea organizațiilor de partid din 
instituții și întreprinderi. Primul rezul
tat practic: activiști din organizații de 
partide» acelea1 de la Sfatul popular, fa
brica „Stânca44 ete. caută să-și îmbine 
bunele intenții cu cunoștințe despre 
munca sportivă căpătate printr-un con
tact mail strîns. cu U.C.F.S.-ul orășe
nesc, este proiectată construcția din 
resurse tocate a unui bazin de înot,, 
precum și. •— foarte interesant — ame
najarea tuturor tocurilor virane ca 
baze sportive simple sau terenuri de 
joc pentru copii Vom. trece apoi la. ini
țiativa, promovată azi ta loc de cin
ste: sînt îm construcție popicarii, pen
tru bazinul de înot sînt prevăzute for-

V. AIWĂUTU

[Continuare^ in pag. 2)

eu IM Tel fiuiu: 
M-65 (38-37)

Astăzi Macabi Tel Aviv întîlnește pe Dinamo, în meci amical

Marele succes de public de care 
se bucură pretutindeni. în Europa Cupa 

'Campionilor Europeni a fost verificat 
din plin ieri și în capitala noastră ; 
amatorii de baschet au luat pur și 

! simplu cu asalt sala Floreasca. Me- 
Iciul ai răsplătit din plin marile efor
turi pentru procurarea biletelor și răb
darea dovedită de cei veniți cu aproa
pe trei ore înainte de începerea meciu
lui-vedetă. El a purtat pe aripile sa-

I

tisfacției, apoi pe ale emoției și, în 
sfîrșit din nou pe ale bucuriei pe cei 
peste 3500 de spectatori prezenți Bas
cheții, cu tot cortegiul lui de satis
facții spectaculare și — mai ales — 
cu cel de... emoții a fost prezent ieri 
în sala Floreasca.

CCA a învins cu 84—65 (.38— 37}.
EFTLMIE IONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

(Foto:. I. M1HA1CA) 

ne vor reprezenta la Campionatele In
ternaționale : Elena Teodoreșcu, Ileana 
Petroșanii,"Fr. Orendi și Șt. Hărgă- 
laș.

Cum șe vor desfășura Campionatele. 
Internaționale? Sîmbătă după-amiază; 
și duminică dimineață, vor avea loc: 
întrecerile pentru cucerirea titlului de: 
campion absolut de gimnastică, iar 
duminică după-amiază, primii șase- 
clasați Ia fiecare aparat își vor dis
puta titlul de campioni pe aparate. In' 
cadrul concursului pentru titlul dei-, 
campion absolut, se va lucra și Cit 
exerciții impuse — cele care vor fi 
prezentate la campionatele mondiale- 
din acest an — și liber alese, iar 
pentru cel pe aparat, numai cu liber - 
alese. Vom avea astfel prilejul să 
urmărim de două ori excepționalele 
„soiuri* ale Bosakovei, Elenei Ten- 
dorescu (n-am rezistat și tot am firi 
cut... pronostic) sau „bara" luf 
Orendi care în întâlnirea internațio* 
nală pe care reprezentanții noștri atf 
susținut-o zilele trecute a obținut o 
notă aproape de maxim: 9,90.

ELENA MATEESCU f

Spartachiada de vară a tineretului — 
sarcină principală a întregului colectivi 

chiaxtei, noi plecăm de la principiul 
că, deși se întitulează „a tineretului4-* 
această competiție se adresează totuși 
și celor mai vîrstnici. Și astfel, -prin
tre concurenții Spartachiadei puteta 
număra, la popice, pe vopsitorul Gh. 
Dej», în vîrstă de 48 de ani și pe 
planificatorul Petre Dragomir, învîrsta 
de 42 de ani, iar la fotbal (jucat 
însă în ritm de... „olds-boys44) pe lăcă
tușul I. Pană, atlat în preajma unei 
jumăități de secol de viață, și pe turnă
torul N. Chircorian, care a trecut șl 
el de patru decenii. Mai tineri sau 
mai vîrstnici, muncitorii, tehnicienii, 
și funcționarii uzinei s au obișnuit să 
vină, fără prea multe... invitații, Ia 
startul întrecerilor Spartachia-dei. Pe 
cei care încă se mai codesc, îi atra
gem

*

De multă vreme, dar mai cu seamă 
după reorganizase a mișcării sportive, 
educația fizică de masă se află pe 
primul plan al. preocupărilor colecti
vului nostru. Avem. ce-i drept, destule 
secții fruntașe (și în munca pe care 

io depun, dar și în sensul participării 
la campionate de categorie superioa
ră). La noi însă; interdependența din
tre sportul de- masă și cel; de perfor
manță este o realitate evidentă, o 
bază trainică, a. succeselor. Nu-i deci 
de mirare că Spar tachi adele- se bucu
ră întotdeauna de o atenție deosebită, 
constituind o preocupare a întregului 
colectiv și nu a unuia sau a 2-—3 
tovarăș! De pildă, acum am împărțit 
sarcini concrete fiecărui membru al 
consiliului: tov. Cristian Popescu, res
ponsabilul tehnic, se ocupă de pro
gramări, de stabilirea zilelor <fe antre
nament ști de concurs, desemnează 
tehnjpienii. care să supravegheze pre
gătirea concurenților; tov. Va si le Di- 
nescu, responsabilul cu educația șl 

i propaganda, răspunde de populariza- 
l’rea competiției prin stația de radio-

ziarul „.Viața uzinei"amplificare, în
și la gazeta de perele sportivă, de 
elaborarea afișelor șt lozincilor; ș.a.m.d. 
Dar sarcina de a coordona desfășu
rarea întrecerilor Sportaehiadei nu re
vine doar activiștilor din consiliu. Noi

wNDcmtom 
Acriwmfwi

ne bizuim — și încă în mare măsură t 
pe sprijinul pe care ni-1 dau ca

drele tehnice (antrenorii șl irislntctorii 
sportivi), precum și sportivii fruntași 
ai uzinei. La aceștia apelăm nu 
numai pentru pregătirea participanți- 
lor, dar și pentru arbitrarea concursu 
rilor. In sfîrșit, noi considerăm ca 
foarte important faptul că am reușit 
să angrenăm în muncă o- serie de 
vechi sportivi, printre care fostul in
ternațional de fotbal Cuedati Alexan
dru, qcbitrul de fotbal Ștefan Geac, 
Cains Novac, Ștefan Stanică și alții.

Organizînd prima etapă a Sparta-

prin demonstrațiile sportive ce

NICU PETRE
președintele colectivului sportiv

„Titanii—Bricureștt 6

(Confaniare in pag. 2).



Campionatul motociclist de regularitate și rezistență

ZECE MOTOCICLIȘTI Al' MAI RAMAS 
CURSA DUPĂ DOUA ETAPE

1

Interesante acțiuni propagandistice

T SIBIU (prin telelon de la trimisul 
tinstru).

'■-’rfi dimineață, eveniment in cen
trul Sibiului. Se dădea plecarea în 
prim” et pă a campionatului republi
can de regularitate și rezistență. Mul
țimea se îmbulzea în jurul zecilor de 
motociclete, cercetîndu-le cu viu inte
res. Comentariile și încurajările erau 
„bruiate" de zgomotul asurzitor al 
mașinilof gata de pornire. Chiar și 
soarele a zîmbit pentru o clipă tutu
ror, dar apoi s-a înfășurat iar într-o 
mantie groasă de nori. Ploaia care 
cănise fără încetare în tot cursul nop
ții contenise, dar urmele ei rămăsese-- 
ră. In uralelc miilor dc persoane, mo- 
tocicliștii au perrit să străbată cei 
256 de kilometri ai primei etape.

Sibiu — Cristian — Orlat — Fîn- 
tînele — Sibiel —» Vale — Siliște — 
Tilișca —- Poiana Sibiului — Săcel — 
Mag — Rupciori — Sibiu. Pentru 
dumneavoastră acest itinerant! nu pre 
zintă, poate, decît un interes de ordin 
turistic. Pentru motocicliștii care l-au 
străbătut de două ori, el a însemnat un 
traseu extrem de greu, prin drumuri 
desfundate, prin băltoace, cu urcușuri 
pe porțiuni impracticabile și coborîșuri 
pe pante acoperite de lut galben, un 
traseu „infernal" (expresia nu na
aparține nouă, ci majorității concuren- 
țitor). Mărturii ? 29 de abandonuri,
adică 58% din totalul alergătorilor 
care au luat stârnii 1 Doar 6 motoci- 
«iști : 
rescu
Mihai 
namo 
gust", 
etaj u.
repțională, dat fiind grelele condiții 
In care a fost obținută.

Echipa C.C.A. 1 a pierdut șansa de 
a realiza 0 puncte în prima etapă, 
din cauza unei defecțiuni de motor su-

Gheorghe Ion. Alexandru Lăză- 
și Nicolae Sădeanu de la C.C.A., 
Pop și Vasile Szabo de la Di- 
si Hugo Sitzler de la „23 Au- 
au terminat nepenalizați prima 
Performanța acestor 6 este ex-

ferită pe traseu de Gh. Ioniță. Acest» 
a reușit totuși, pjinfr-un admirabil e- 
fort, ca după ce a reparat panp în 70 
de minute, să ajungă la Sibiu doar 
cu 30 de minute întîrziere. Și aceasta 
este o performanță 1 Dinamo I a ieșit 
din cursa pentru primul loc fiind des
calificată — ca și alte formații — din 
cauza abandonului unuia dintre echi
pieri: Ludovic Szabo, care a suferit o 
defecțiune la motor, nereparabilă pe 
parcurs.

Datorăm poate explicații în plus în 
legătură cu marele număr de abando
nuri. Duritatea excesivă a traseului, 
datorită în mare măsură ploii căzute 
în cursul nopții, este indiscutabil o 
cauză de prim ordin. Este însă de 
vină și slaba pregătire a unor concu- 
renți. După prima etapă, în clasamen
tul pe echipe conduce C.C.A. I. ur
mată de Energia 1.

★

SIBIU 23 (prin telefon de la tri
misul nostru).

Desfășurată pe ruta Sibiu — Păl
tiniș — Cisnădie — Sadu — Bradu 
— Sibiu (240 km), etapa de astăzi a 
mai eliminat încă 11 concurenți. Prin
tre cei care au abandonat fie 
za defecțiunilor mecanice, fie 
za traseului, se afla și M.

Uernescu, C. Radovici,
Ai. Sărățeanu. Campionatul republican 
de regularitate și rezistență se află, 
după numai două, din cele șase etape 
ale sale, în impas. Ploaia căzută în 
cantități foarte mari a modificat coefi
cientul de dificultate prevăzut inițial 
și a făcut ca traseul să devină aproape 
impracticabil. Cei zece concurenți care 
au reușit să termine doua etape sînt 
elemente foarte dotate și beneficiază 
de mașini de calitate superioară. Și pe 
ei i-a extenuat Insă efortul depus tu

primele zile, astfel că nu se știe dacă 
după etapa treia vom mai avea pe 
cine urmări în cursă. Dar deocamdată 
vă mai putem... comunica clasamen
te. INDIVIDUAL: M. Pop (Din. I 
0 puncte), V. Szabo (Din. 1 0 pftiicte), 
C. Nedelcu (Din. II 0 puncte. In ur
ma unei contestații a fost introdus în 
plutonul celor cu 0 puncte), Gh. Ion 
(CCA I 0 puncte), Al. Lăzărescu 
(CCA I 0 puncte), H. Sitzler (23 Au
gust I 4 puncte), Șt. Iancovici (23 
August 1 14 puncte), Gli. Ioniță (CCA 
I 30 puncte), I. Popa (Din. II 71 
puncte) Șerban Murgu (Metalosport 
131 puncte). CLASAMENT PE ’E- 
CHIPE: 1. CCA I 131 punct?, 2. Di
namo II 271 puncte, 3. 23 August 275 
puncte etc.

H. NĂUM

din cau- 
din cau- 

Sădeanu, 
T. Popa,

La Brăila: o dată cu orașul
se dezvoltă și mișcarea sportivă

(Urmare din pag. 1) ' toate forurile interesate în bunul mers 
al sportului. Iar schimbul de experi-

nie interesante de strîngere a fohdu- ență bilunar, organizat sub forma „Zi- 
rilor, precum : competiții, tombolă, fes-, lei președintelui de colectiv sportiv" 
tivaluri cultural-sportive etc. Legătură 
strînaă existentă azi între U.G.F.S. 
și comitetul orășenesc U.T.M; va 
duce la înlăturarea fostelor para
lelisme și ■ divergențe, promovînd 
un spirit de colaborare altăda
tă insuficient. Și lucrurile nu se o- 
presc la nivelul comitetelor orășenești: 
dacă la I.M.D. s-a realizat un nu; 
imSr de membri V.C-F.S. egal cu nu
mărul salariaților, dacă I.C.B. a or- 
garizft alegerile cit 80 de membri iar 
azi arc 460 (și exemplele se pot înșira

'încă pe mid'!e rîhd.uri) linul din fac
torii determin-anți este și strînsa cola

borare dintre colectivul sportiv și

La Constanfa, o reușită 
demonstrajie rugbistă

O știre venită duminică seara la re- 
’dacție, ne anunța că la Constanța e- 

.chipa de rugbi locală — S.N.M. — 
■■cedase cu 0—14 în fața formației bu- 
«cureștene Vulcan, într-un îneci din ca
târul Cupei R.P.R. Un rezultat sportiv 
ca multe altele... Și poate că nu am 

.‘li revenit asupra iui, dacă nu am fi 
iprimît ulterior la redacție un telefon 
«fe la arbitrul întîlnirii, Em. Valeriu, 

«care a ținut să ne sublinieze maniera 
ireproșabilă în care s-a desfășurat me- 

-eiuL Programată în deschidere la jo 
■ cui de fotbal de categorie B. Farul 
Constanța—C.F.R București, întîlnirea 
<ie rugbi a fost urmărită, firește, de 
un număr mare de spectatori (peste 
.lâOOO f). Ei nu au avut însă ce regre
ta, din fericire, avînd ocaz'a să admi- 

:re frumusețea jocului prestat de cei 
;80 de rugbiști, cărora le-au adresat 
>la sfîrșit aplauze la scenă deschisă, 

:răsplătindu-le astfel eforturile pentru 
jacul lor spectaculos, deschis, desfă 
țarat într-o notă de deplină sportivi
tate.

Toate felicitările noastre organizato
rilor (pentru inițiativa de a programa 
jocuri de rugbi în deschidere la fot
bal), spectatorilor (pentru rțtodul spor
tiv în care au urmărit jocul) \ca și ju
cătorilor celor două echipe, care prin 
comportarea lor — ce trebuie să cons
tituie un exemplu de urmat — au 
făcut la Constanța o foarte bună pro
pagandă sportului cu balonul oval. 
4*1-

tinde să generalizeze bunele metode, 
astfel ca orașul să-și poată îndeplini 
angajamentul de a raporta la stîrșitul 
anului 19.000 membri cotizanți în 
U.G.F.S. (față de 10.000 care vor ti 
pînă în ziua de I Mai).

Este păcat numai că această atmos
feră de elan general este „pigmen
tată" (în culori întunecate, bineînțe
les) de unele greutăți provocate toc
mai de.cine nu te aștepți. Ne.referim 
în primul rind la situația existentă 
în atletismul brăilean, unde munca 
plină de pasiune a prof. V. Totrescu, 
un priceput îndrumător al tinerilor 
atleți, este zădărnicită în oarecare 
măsură prin „boicotul' 
unii profesori de educație fizică, mai 
grijulii față de propria-le faimă decît 
de faima atletismului brăilean. Aceas
ta și alte greutăți la fel de puțin obiec
tive. dar nu mai puțin dăunătoare, 
trebuie. înlăturate și este rolul comite
tului orășenesc U.G.F.S. de a proceda 
Cu hotărîre și... tact pentru a aduce 
mentalitatea unora dintre activiștii 
sportivi la nivelul corespunzător ac
tualelor exigențe.

exercitat de

CENTRE DE TENIS 
PENTRU COPII

Cu începere de ia 1 Mat se vor des
chide în unele orașe din provincie și 
în Capitală centre de antrenament de 
tenis pentru copii. In București vor 
funcționa două asemenea centre la te
renurile centrului de antrenament nr. 2 
(fost Doherti) ANTRENORI: Eva Stăn- 
cescu și Tieă Marinescu și la stadionul 
„S3 August”: ANTRENOR: Stan Fkuea. 
înscrierile se fac zilnic la antrenorii res
pectivi după cum urmează: la centrul 
de antrenament nr. 2. între orele &-11 și 
15-18, iar la stadionul ,,23 August” între 
orele 10-11,30.

Aceste centre de antrenament de tenis 
pentru copii vor funcționa pînă în jurul 
datei de 15 octombrie.

ÎNCEPE ETAPA DE „ZONA" 
A CAMPIONATULUI DE BOX 

LA JUNIORI

le U.C.F.S. regional
niunea Sovietică și alte teme actuale, 
de mare importanță în educația ce
tățenească a sportivilor. Ele au fost 
expuse de activiști ai Cabinetului de 
partid, ai comitetului regional U.T.M., 
UCFS sau sportivi fruntași.

In scopul extinderii acestei inițiative 
și în raioanele regiunii Cluj, au fost 
luate măsuri pentru multiplicarea uno- 

ciclu de conferințe politicd-educătive." ra dintre conferințele prezentate la 
Ținute în fiecare luni după-'amiază, Cluj și trimiterea lor către comitetele 
conferințele s-au bucurat de participă- raionale și orășenești UCFS. 
rea permanentă a 100—12,0 de, spor
tivi și antrenori din echipele de fotbal 
Dinamo, Știința, Locomotiva, Rapid, j „ . . .
Metalul și Voința, din echipele de volei, pagandei sportive, o latură a act'vi- 
baschet, scrimă, lupte, polo, a înotăto- tații sportive neglijată în trecut nu 
rilor și altor sportivi din Cluj. Cele numai în regiunea Cluj. O apropiată 
șase conferințe care au compus ciclul ședință de schimb de experiență cu co
rni avut ca subiect aspecte din lupta misiile de propagandă ale UCFS ra- 
popdarelor pentru pace, din munca en- ionale constituie încă o acțiune care 
tuziastă a poporului nostru pentru ar trebui să servească de exemplu 
construirea socialismului,, din realiză- sectoarelor de propagandă ale comite
rile sportului în țara noastră, în U- telor UCFS

â «1
Munca de agitație și propagandă și 

îndeosebi acțiunea de educare cetățe
nească a sportivilor se află în centrul 
atenției forurilor sportive clujene. ■ De 
curînd, sectorul de propagandă și agi
tație al UCFS regional a organizat, 
cu sprijinul comitetului regional P.MtR. 
și în colaborare cu comitetul regional 
U.T.M. și org'anul orășenesc UCFS un

Aceasta este doar uria dimre lrn- 
moas'ele acțiuni întreprinse în regiu
nea Cluj în domeniul agitației și pro-

Note și comentarii după „zonele“ de box
Arbitrii-judecători A. Andreopol 

și B. Robert despre „zonele" de la 
Cluj și Tg. Mureș

Despre „zonele" de la Cluj și Tg. 
Mureș am căutat să aflăm părerea 
unor „martori oculari". Ne-am adresat 
arbitrului-judecător A. ANDREOPOL, 
care a funcționat în această calitate 
la Cluj. El ne-a spus : „Nivelul meciu
rilor a fost — în general — 
bun. Am remarcat cu deosebire 
excelentă în care se află Puiu 
lae. Constantin Gherasim, 
Schiopu, Georgică Popa și 
Godeanu. Nu mai puține merite are și 
tinărul „semigreu" Ion Ferentz, care 
l-a învins fără drept de apel, pe redu
tabilul boxer ploeștean Adolf Cristea. 
El l-a pistonat cu directe de dreapta, 
silindu-l să abandoneze in repriza a 
doua, cînd Cristea ajunsese la capătul 
puterilor. Foarte slab a boxat Constan
tin lordache, care a abuzat de obs
trucții și a fost in general greoi și 
imprecis. In asemenea condiții, nu-i 
de mirare că a pierdut in fața fostului 
campion de juniori Iile Pătran, care 
nici el n-a avut o comportare deosebi
tă. Cel mai disputat meci a fost cel 
dintre Schiopu și Popa, care a ridicat 
pur șl simplu arena „în picioare*. 
Mărturisesc că de multă vreme n-am 
mai văzut un meci atît de dinamic. 
Linca a fost nervos și din această 
cauză n-a putut demonstra adevărata 
lui valoare".

Despre cele trei reuniuni de la Tg. 
Mureș ne-a vorbit arbitrul-judecător-: 
B. ROBERT: „Cei mai buni pugiliști au 
fost: Constantin Dumitrescu care s-a 
„jucat" cu Dumitru Burlaș, Andrei Far
kas, tehnician de clasă,Vasile Czegeli și 
Gh. Negrea. Dintre tineri, țin să evi
dențiez pe Ahmet Nuri. Nicolae Dică 
șl Gh. Vieru. Meciul Blank-Gheorghiu 
în care victoria i-a revenit — surprin
zător — lui Blank, a avut un final 
neașteptat. După primele două repri
ze, Gheorghiu avea un ușor avantaj. 
In ultima repriză. Blank l-a „prins” 
cu o stingă la bărbie și dinamovistul 
a fost la un pas de K. O. Acest d_ez- 
nodămint a hotărit soarta meciului!"

foarte 
forma 
Nico- 

Victor 
Ma tei

Un reușit asalt al tinerilor boxeri
Asaltul tinerilor pugillști, în cadrul 

„zonei" de la Or'adea, a lăsat în ge
nere o frumoasă impresie. Pe primul 
plan se situează ploeșteanul Paul Pa
vel (Voința). Înalt, bine dezvoltat, cu 
un box în linie, cu mult curaj și des
tulă mobilitate, el este cu adevărat o 
„speranța". Un alt tînăr, Mih'ai Nico-

SCH1ORII 1ȘI DISPUTĂ ULTIMUL 
CONCURS AL SEZONULUI: 

„CUPA VICTORIEI"

Iau (Energia Cîmpina), cu promiță
toare calități, mai are însă nevoie de 
o serioasă șlefuire, în special in ceea 
ce privește utilizarea respectabilei sale 
'alooje.

De asemenea, Ioan Nicolae (GSA 
Craiova), de 18 ani, este un pugilist 
cu perspective, iar semi-ușorui Iosif 
Toth (Constr, Cluj), de 19 ani, 
lovituri precise, tari și 
Un alt element care 
Stroe Trifan (CSA Or. 
dovedit posesorul unui 
cu care de altfel l-a și trimis la po
dea pe I. Dragnea. leșanul Gr. Verep- 
ceanu (Voința) a făcut meciuri bune, 
știe să se orienteze, dar păcătuiește 
atacînd des cu Vapul înainte.

Și acum cîteva cuvinte despre unii 
cîștigători. Cei mai bine pregătiți s-au 
arătat a fi C. Gheorghiu (Dinamo 
București), care se anunță un serios 
pretendent la titlu; Dănilă Done (Ener
gia Buc.) impetuos, hotărit, va fi un

are 
un ochi ager, 
se ridică este 
Stalin). El s-a 
pumn puternic,

adversiar greu de trecut în finale" 
Șerbu Neacșu (CCA) în iormă ascen
dentă ca și Petre Zaharia (Aripile 
C.F.R. Or. Stalin).

1. Mihalic (Rapid Cluj) ar fi pirtut 
cîștiga clar d-acă nu ar ii greșit ata- 
cutd furibund la începutul reprizei a 
doua; ceea ce l-a sufocat apoi, meciul 
termhiîndu-se foarte strîns. In mult* 
meciuri, victoria s-a acordat la „mus
tață". Arbitrii judecători M. Ghmescu, 
N. Albii, C. Iorgulescu și 1. Cetâțeanu, 
au dat decizii bune, cu excepția a 
două, printre care și cea din meciul 
Mihalic-Cișmaș în care Mihalic ciști- 
gase de puțin.

In încheiere, o subliniere necesară: 
organizarea deosebit de reușită; și aci 
merită o mențiune speciala delegatul 
general Petre Milielfv.

EMIL 1ENCEC

mai bine!
In sHrștt, se pare că după cițiva ani 

de experiențe (dureroase...) factorii 
de răspundere s-au hotărit să scoată 
handbalul în 7 din umbra handbalului 
în 11 și — pentru aceasta — să-i a- 
corde o atenție sporită. O serie de 
acțiuni din ultimul timp, printre care 
vom saluta cu o deosebită satisfacție 
introducerea în calendarul competițio- 
nai a campionatului republican, vin să 
confirme afirmația noastră.

Apariția campionatului republican 
de handbal în 7 nu este însă singurul 
lucru semnificativ pentru „renașterea" 
acestui sport. Recent, biroul federal a 
ratificat o hotărîre a colegiului de an
trenori prin care se delimitează precis 
sarcinile antrenorilor privitor la selec
ționarea și pregătirea echipelor repre
zentative.

Pînă la ratificarea acestei hotărîri, 
selecționarea și pregătirea echipelor 
reprezentative de handbal în 7 reve
neau în mod automat celor doi antre
nori (Ion Kunst-masculin și C. Popes- 
cu-feminin) care se ocupau și de e- 
chipele naționale de handbal în 11. 
Capacitatea acestor doi antrenori a 
fost de nenumărate ori verificată 
în ihandbalul în 11. Frtimoasele 

rezultate obținute, în special de echipa 
feminină, dar și de cea masculină, 
sînt probe concludente care pledează 
evident în favoarea acestor doi tehni
cieni. Din păcate însă, în handbalul

tn 7 
mai 
sînt multiple, 
cele două sporturi există mari diferen
țe și că valoarea și rutina căpătată în 
handbalul în 11 nu aduceau după ele, 
în mod automat, valoare și rutină în 
handbal în 7.

Conform recentei hotărîri, pregăti
rea și selecționarea echipelor reprezen
tative vor cădea în viitor în sarcina 
următorilor antrenori : loan Kiansf 
(masculin, handbal în 11), Constantin 
Popescu (feminin, handbal în fi), 
Oprea Vlase (masculin, handbal in 7) 
și Gabriel Zugrăvescu, (feminin, hand
bal în 7). Repartizarea ni se pare foar
te judicioasă, cu atît mai mult cu 
cît fiecare dintre cei patru poate 
solicita ajutorul oricărui antrenor. 
Deci chiar a unuia citat mai sus...

(-«- •—)

rezultatele obțin ie * es w
fost așa de strălucite. Cauzele 

Esențial ește că înt/e

Spartachiada de vară 
a tineretului

avem un motiv în plus să afirmăm efi 
- - disputate și . desi-probele vor fi foarte 

gur, spectaculoase.

ACTIVITATEA LA LUPTE

(Urmare din pag. 1)

însoțesc uneori festivalurile artistice. 
De altfel, trebuie spus aci că primim 
un sprijin efectiv din partea comite
tului U.T.M. Mărturisesc însă că aș 
dori, așa cum se întîmpla în alți ani» 
ca și secretarii organizațiilor de bază 

printre concu- 
puterea exem- 
poî să nu su- 
permanenta, ca 
pe care îl pri-

U.T..M să se numere 
renți, venind astfel cu 
plului personal. Și nu 
bliniez aci îndrumarea 
și Sprijinul foarte larg 
mim din partea comitetului de partid, 
în special din partea tov. Florea Emi
li an șa țjh. Panțtiru. ’

In privința desfășurării întrecerilor, 
perioada „plină", va fi luna mai și 
prima jumătate a lunii iunie. De data 
aceasta rail vom mai repeta greșala 
din alți ani, cînd am organizat simul
tan concursurile la toate disciplinele 
sportive, ci vom desfășura întrecerile 
treptat, astfel încît să le putem asi
gura condiții optime. Cele mai talen
tate elemente, remarcate ne parcursul 
întrecerilor, vor veni să întărească sec
țiile colectivului. Să nu uităm că, da
torită Spartachiadei de iarnă de anul 
trecut, am izbutit să punem pe picioa
re o secție de lupte, precum și secții 
de gimnastică fete, handbal fete și 
tenis de masă. Pentru anul acesta, în 
Spartachiada de vară, avem ca obiec
tiv recrutarea unui număr cît mai 
mare de tineri si tinere nentrn viitoa
rea noastră secție de atletism.

• O altă competiție rezervată seniori
lor va începe duminică în toata țara. 
Este vorba de campionatul individual 
la lupte clasice-seniori. Prima fază 
(raion sau oraș) urmează să se desfă
șoare între 27.IV-4. V, faza de regiune 
va avea loc între 18 și 25 mM,. iar fi
nala între 27 și 29 iunie la Lugoj.

Campionatul individual pentru se
niori la lupte libere va începe mai 
tîrziu cu faza de regiune (8-15.VI) ur- 
mînd ca finala să aibă loc — pentru 
prima oară la București — de la 4 
Ia 6 VII.

SEARA LITERARĂ ORGANIZATĂ 
DE CLUBUL DINAMO

Clubul sportiv Dinamo București 
organizează în seara zilei de 25 apri
lie 1958 orele 19.3© o seară literară, 
la care sînt invitați a lua parte toți 
sportivii fruntași din capitală.

Vor citi friagmente din operele lor: 
acad’. Mihai Beniuc, Mihu Dragomir, 
Eugen Barbu, Victor Tulbure, Riadu 
Tudoran și Al. O. Teodoreanu.

Seara literară va avea Ioc în sala 
de festivități a clubului din Șoseaua 
Ștefan cel Mare Nr. 43.

schiorii 
______ r.. ___ T__ ______ , disputau 
în Făgăraș, pe Negoiul, prima ediție 
a Cupei_____ '________________________ : *
de Casa Centrală 
cinstirea victoriei „
Atunci s-a disputat o probă de slalom 
uriaș, cîștigată de Ion Cojocaru și Eri
ka Niedfermaier. An de an. Cupa Vic
toriei, s„a desfășurat cu regularitate, 
• ‘ ’ o competiție cu o tradiție
demnă de invidiat. Anul acesta la a 
IX-a ediție, Cupa Victoriei se desfă
șoară în Bucegi, . ----- -
Sîmbătă și duminică cînd 
gramat concursul, Bucegii 
probele de silalom special și 
(sau slalom uriaș), la care vc

r
nînd' că această întrecere constituie și 
ultimul „1

In luna mai a anului 1950 
fruntași, din țara noastră își

Victoriei, ~ concurs organizat 
a Armatei pentru 

asupra fascismului.

Protagoniștii campionatului republican 
Individual de box la jimiori își vor devenind 
discuta șansele — cu£ începere de mii- ' ' 
ne -- într-o nouă etapă. Est© vorba de 
etapa de ,^onă’» care, va avea loc între 
25-30 aprilie în următoarele centre: Re
șița, Cluj, Rădăuți și Ploești, După 
această fază, între 15-10 mai, se va 
desfășura în Capitală finala campiona
tului individual de box al juniorilor, 
la care vor lua parte campionii celor 
paitru zonox

pe Valea lui Carp, 
'le pro- 

găzduiesc 
;i coborâre 
vor partici

pa fruntașii schiului romînesc. Mențio-

.tablou” aJ sezonului die schi, L-—



oate cîștiga Romînia 
Cupa Balcanica de atletism" ?

De la bun început, o precizare : 
ne referim — deocamdată — la 

upa pusă în joc la fiecare din cele 
6 ediții de pînă acum ale Jocurilor 

lcanice de atletism, ci la... sora ei 
ai mică, în vîrstă de numai 3 ani, 

botezată „Cupa Balcanică de at- 
tism pentru juniori-băieți și fete".

ria ei, cum spuneam, este foarte 
rtă. Ln 1955, federațiile de atle- 

ism ale Iugoslaviei, Greciei — 
iei au hotărît instituirea

pe. Cu un an mai tîrziu, 
esul balcanic ținut în luna 
ie la Atena, cadrul competiției s-a 

it prin aderarea federațiilor din 
îînia și Bulgaria.

Dar, în fond, ce este Cupa Bal- 
nică pentru juniori ? Cu toate că 
em experiența unui an de prezență 
această competiție, o sumară pre- 
tare a modului de desfășurare și 
țelurilor acestei frumoase între- 

ri, ni se pare deosebit de actuală. 
Cupa Balcanică este o largă între- 
e atletică de mase, care se adre- 

ază tineretului din acest colț al 
urnii. Concursurile sînt organizate 

ual în plin anotimp al tinereții, în- 
re 1 și ...........................
ilor de 
ingura 
ctării

9 ani.
est an, pot lua parte cei născuți 
1939 și mai tineri) și 17 ani pen- 

fete. Federațiile de atletism ale 
arilor participante pot organiza ori- 
îte concursuri doresc pe durata 
—31 mai. Concursurile se vor des- 
îșura la următoarele probe: BĂIEȚI: 

n; 400 m; 1.500 m; 3000 m; lungii : 
ălțime; prăjină; greutate (6 kg.);

și Tur- 
acestei 

la con- 
decem-

31 mai. Numărul participan- 
fiecare țară este nelimitat, 
condiție este acea a res- 

limitelor maxime de vîrstă: 
pentru băieți (de pildă, în

^pin lumea
ascheiului.-
• Programul echipei CCA în 

Israel

In cadrul convorbirilor purtate intre 
aducătorii cluburilor C.C.A. și Ma- 
bi Tel Aviv a fost stabilit pro grâ
ul echipei romine în Israel: la 3 mai
.C.A. susține meciul revanșă cu Ma- 
bi, la Tel Aviv, la 4 mai joacă 
fța. iar la 5 niai la Ierusalim.

• Dinamo bucurești pleacă 
Turcia

Za

în

După cum om moi anunțat, Dinamo 
ucurești va susține o serie de me- 
uri in Turcia. Dinamociștii părăsesc 
apiiala duminică, urmind să joace 

Istanbul cu Moda Spor, Galatasa-

• Alți arbitri romîni progra
mați pentru întreceri interna
ționale

Pentru meciul masculin Cehoslova- 
ia-Italia, care se va desfășura la 26 
prilie Ia l’raga. a fost desemnat ar
inii Eugen Hottia. Același arbitru 
a conduce la 3 mai, la Riga, meciul 
mire echipele Casa Ofițerilor din 
iga și I.egia Varșovia, din cadrul 
Cupei Campionilor Europeni".
Arbitrul Lucian Vasilescu va conduce 

r 26 aprilie la Sofia partida Akade- 
uk Sofia—Olimpia Ljubljana, care se 
ispuiă toi in cadrul C.C.E.

• In urma omologării concursului 
ponesoort nr. 16 din 20 aprilie au fost 
ttoiltte următoarele premii:
Premiul I: 85.65 variante cu 12 rezul- 
>te exacte revenind fiecăreia cîte 3772 
!i; Premiul H: 1774.03 variante cu 11 
«uitate exacte revenind fiecăreia cîte 
l» lei: Premiul III: 12.614,03 variante 
u io rezultate exacte revenind fiecă- 
•ia cîte 40 lei. Fond de premii: 1.292.515

• APROAPE 15.000 PREMII AU FOST 
CORDATE LA ULTIMUL CONCURS' 
RONOSPORT IN VALOARE TOTALA 
E PESTE 1.300.000 LEI! Iată cifre care 
rată eoncret. pe de o parte numărul 
xare de premiați pe care-1 dă cu re- 
ularitate Pronosportul, iar pe de altă 
arte creșterea simțitoare a participării
1 <feci și a valorii premiilor de Va con- 
urs la concurs. La aceasta mai trebuie 
ă edăogăm și premiile acordate la „0” 
exultate. De remarcat în această pri- 
ința că motocicleta I.J. de 350 cmc. 
coTdată participantului cu cele mai 
îulte variante cu ..0” pe același formu- 
ir a revenit unui jucător cu numai 8 
ariante cu „0” rezultate ceea ce s-ar 
trladuce” astfel: la Pronosport o moto- 
ieletă I.J. de 350 cmc. cosțiă... 16 lei! 
rtă un „preț” care trebuie sa vă eon- 
ingă de avantajul participării și la ..0’* 
«zultatie! Cu această ocazie vă reamin- 

că și la' concursul Pronosport nr. 17 
in 27 aprilie sînt acordate premii pen
ii „0” rezultate. lată-le: pentru cele

disc (1,5 kg.) ; suliță (800 gr.) ; 
FETE : 60 m. ; 100 m.; lungime ;
înălțime; greutate (3 kg.).

Cum se stabilește clasamentul final ? 
Fiecare federație centralizează la 
sfîrșitul perioadei de întreceri rezul
tatele ce-i parvin din întreaga țară. 
Se întocmesc clasamente ale celor 
mai bune rezultate la fiecare probă, 
din care primele 20 intră în calcu

lul „performanței medii" la proba 
respectivă. La stabilirea ierarhiei ce
lor 5 țări, la probă cu probă, sînt 
puse față în față, deci, cinci per
formanțe (care la rîndu-le sînt medii 
aie primelor 20 din fiecare țară). 
Țara cu cea mai bună „performamță 
medie" primește 5 p„ următoarea 4 
p„ apoi 3„ 2, 1 p. Se calculează 
apoi numărul total de puncte obținut, 
la toate probele, separat la 
fete, de țările participante.

Tot ceea ce v-am descris 
s-a și petrecut în fapt încă 
trecut După efectuarea operațiilor a- 
ratate, clasamentele finale au arătat 
astfel :

BĂIEȚI. 1. Iugoslavia 45 p. 2.

Romînia 39 p. ț 3. Bulgaria 30 p.;
FETE. 1. Romînia 22 p.; 2. Iugo

slavia 20 p.; 3. Bulgaria 18 p.
In clasamentele „performanțelor 

medii" pe probe, Iugoslavia s-a cla
sat prima în 6 probe (400 m.: 54,13 
sec.; 1.500 m. : 4:19,60; înălțime:
l, 733 m.; prăjină; 3,024 m. ț greu
tate; 13,860 m.; disc; 40,330 m.), 
Romînia la 2 probe (3.000 m. : 
9:49,53; lungime: 6,338 m.), iar 
Bulgaria tot la 2 (100 m.: 11,34 sec.; 
suliță : 48,10 m.). La fete Romînia 
este prima la 3 din cele 5 probe 
(100 m. : 13,40 sec. ț lungime 4,798
m. ; înălțime: 1,384 m.), Iugoslavia
la 2 (60 m.; 8,38 sec. ; greutate
10,76 m.).

Prin forma sa de desfășurare ș; 
prin modul de stabilire a țării cîști- 
gătoare, „Cupa Balcanică" permite 
efectuarea unui veritabil „sondaj" în 
masele tinerilor atleți. Fiecare țară 
este interesată sâ dispună nu numai 
de 1—-2 performeri de valoare ridi
cată, ci de un număr mare de tineri 
cu rezultate bune. Din
rezultate'or primei ediții la care 
luat parte țara noastră, se poate 
constata că deși la unele probe ju
niorii noștri au fost, individual, în 
frunte (la 400 m„ Ciobanu și Romfeld 
au ocupat primele două locuri, la 
1.500 m. V. Florea a fost primul, 
la fel și I. Nicolau la prăjină), to
tuși, la „media celor 20" n-am mai 
avut întîietatea. Față de anul tre
cut avem datoria să reedităm suc
cesele repurtate la probele cîștigate 
de țara noastră dar, mai ales, să 
ridicăm nivelul performanțelor la 
probele în care juniorii noștri au 
fost întrecuți — prin corespondență 
— de colegii lor din celelalte țări. 
Ne referim la : 100 m., 1.500 m„ 
înălțime, prăjină, greutate și suliță 
la băieți; 60 m. și greutate la fete. 
Sîntem încredințați că R.P. Romînă 
poate cîștiga în 1958 „Gupa Balca
nică" atit la juniori cit și la ju
nioare.

cercetarea
a

băieți și

mai sus, 
de anul

masuri luate
DE FEDERAȚIA ROMÎNĂ DE FOTBAL

— Echipei Dinamo Bacău î s-a ridicat dreptul 
de organizare pe timp de trei etape —

întrecerile pentru cîștigarea titlului 
de campion sau a Cupei R.P.R. și lup
ta pentru evitarea retrogradării, deși 
extrem de strinsă, se desfășoară cu 
regularitate, într-o atmosferă’ tovără
șească și de disciplină sportivă.

Cu toate acestea, la cîteva întîlniri 
printre care Rapid București-Jiul 'Pe
troșani, Știința Iași-Dinamo Bîrlad și 
C. S. Tg. Mureș-Petrolul "Ploești, au 
avut loc unele incidente care dovedesc 
că mai există tendința de a cîștiga 
cu orice preț, depășindu-se limitele 
sportivității și ale ospitalității.

Cu totul ieșite din comun apar fap 
tele petrecute la meciul Dinamo Ba- 
cău-Dinamo Obor București, disputat 
la 13 aprilie la Bacău.

După joc, arbitrul Ionescu Alexan
dru (Ploești) a fost lovit în mod săl
batic, sub privirile conducătorilor și 
organelor de ordine ale echipei din 
Bacău, de un număr de spectatori 
nemulțumiți că echipa locală nu a 
cîștigat De asemenea arbitrul a 
fost lipsit de protecție atit din partea 
jucătorilor echipei Dinamo Bacău, cit 
și a jucătorilor echipei • Dinamo Obor 
București.

Față de cele întîmplate cu prilejul 
acestui meci, federația romînă de fot
bal a luat următoarele hotărîri :

1. Ridică dreptul de organizare 
teren propriu, pe 3 (trei) etape^ 
chipei Dinamo Bacău.

2. Comisia de disciplină să analize
ze cazul jucătorului Vatani (Dinamo 
Bacău) învinuit de 
ciplină sportivă, și 
Biroului Federal.

3. Atrage atenția 
conducerii secției de fotbal a colec
tivului Dinamo Bacău asupra atitudi
nii necorespunzătoare pe care a avut-o 
în această împrejurare, precum și a- 
supra faptului că pe viitor trebuie să 
ia măsurile necesare pentru a asigura

P« 
e-

abateri de la dis- 
să facă propuneri

in mod serios

Două aspecte
Studanfii

un
din lași au pierdut 
punct prețios

dimineața ia Iași peDuminică
..Strada Mare", din 100 de localnici 
99 discutau despre meciul de după- 
amiază. La fel ca ân filmul lui Bar- 
dem imagine^ se repetă, aproape Săp- 
tămînal, numai că în cazul nostru 
exuberanța, optimismul localnicilor în
locuiește „spleenul", plictiseala ce i-a 
servit ca inspirație regizorului spâ
nă?!. Frînturi din conversațiile lor îmi 
ajungeau la urechi: „Am „ciupit" noi 
un punct la Bacău dar acasă"... Alții 
mai circumspecți, acordau în întregime 
creditul lor apărării și mai puțin li
niei de atac, compartiment care, după 
spusele lor, nu „trăiește" decît prin- 
tr-un singur om: Vasilescu. Cu toții 
erau, însă, unanimi în a constata câ 
anul acesta studenții din Iași sînt mai 
aproape ca oricînd de... categoria A: 
mai ales că cei doi „contracandidați", 
Dinamo Bacău și Farul Constanța, se 
deplasează la Iași. Cîteva ore mai tîr- 
ziu, inimoșii suporteri ai echipei gazdă 
părăseau dezamăgiți terenul din de'alul 
Copoului, pentru că studenții lăsaseră, 
acolo, un punct prețios, iar jocul îu 
sine nu depășise nici un moment nota 
de mediocritate. Și, în plus, după cum 
aveam să constat seara, dezaprobau

t^onosport
mai multe variante 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 cmc., două aragazuri 
cu 3 ochiuri și butelie, două aparate de 
radio „Opereta”, șase ceasuri de mînă 
„Pobed-a” și patru biciclete bărbătești.
• Vineri începînd de la ora 18 va avea 

loc la Agenția Centrală din Calea Vic
toriei nr. 9 tragerea din urnă a premii
lor în obiecte acordate la concursul Pro
noexpres nr. 14.
• Plata premiilor de la concursul Pro

nosport nr. 16 din 20 aprilie se va face 
în Capitală vineri și sâmbătă începînd 
de Ia ora 17 la agențiile special desem
nate în acest scop din raioanele în care 
și-au depus premiații buletinele.
• Premiile acordate variantelor cu „0” 

rezultate de la concursul Pronosport nr. 
15 din 13 aprilie au revenit următorilor 
participanți:

Premiile acordate pentru cele mai mul
te variante cu „0” rezultate pe același 
formular: Moise David Leibu din Bacău 
cu 8 variante cu „0” rezultate; un ceas 
Schaffhausen: Munteanu Bucur din Se
beș cu 4 variante cu „0” rezultate (64

din campionatul categoriei B
cu tărie (și pe drept cuvînt) faultul 
comis de Dascălu asupra lui Biltz, 
al doilea jucător (după Chirilă-Dinamo 
Bîrlad) care părăsește terenul din Iași 
grav accidentat. Accidentul petrecut ln 
min. 45 a influențat desfășurarea re
prizei secunde. Oaspeții în zece oa
meni au pus accentul pe apărare, du- 
blind stoperul și ripostînd numai prin 
contraatacuri sporadice purtate în 2—3 
jucători. Studenții și ei (de ce?) l-au 
retras pe Bedivan în apărare, dovedind 
în acest mod lipsă de orientare tactică.

G. NICOLAESCU

Iarăși despre arbitrii de tușă 
șl ofsaid

3—1 cu Corvintil Hunedoara, la ca
pătul unui meci în care am avut im
presia că pe pitorescul teren 23 August 
din Baia Mare, nu există — de fapt — 
decît o echipă, aceea a minerilor. Vic
torie clară, mai clară decît o ilus
trează scorul, după o dispută care 
trebuia să se soldeze cu un scor și 
mai sever! Bara Iui Dorszanski din 
min. 6, șuturile lui Sulyok (min. 2-8 
și 44), care au trecut de puțin pe 
lingă țintă, precum și cîteva erori ale 
arbitrului de tușă, V. Hittner (Oradea) 
i-au oprit pe mineri de la o victorie și

mai răsunătoare. Dacă lui Dorszanski 
și Sulyok — care în pofida emoțiilor 
pricinuite spectatorilor au fost totuși 
oamenii de bază ai minerilor — le 
putem acorda circumstanțe atenuante 
pentru micile lor... inexactități de... 
caicul, în schimb, arbitrului Hittner, 
pe care-1 cunoaștem ca pe un merituos 
cavaler al fluierului, trebuie' să-i repro
șăm cîteva „scăpări" în ceea ce pri
vește semnalizarea unor poziții de of
said. Printre acestea, două ni s-au pă
rut de-a dreptul de neexplicat, ln min. 
60, mingea respinsă de Vasilescu a- 
junge Ia marginea careului de 16 ni. 
al Corviniiltii. Interceptează Sulyok, 
care-1 avea în fața sa pe Gec. Ofsaid?... 
In min. 72, o acțiune a Minerului fa 
poarta lui Niculescu. Mingea ajunge la 
Szilaghy (la 8 m. de poartă) care se 
pregătește să șuteze. Acțiunea este 
oprită, deși înaintea lui Szilaghy —■ 
chiar, pe lin?a porții —se afla Calotă.

Iarăși ofsaid?
TIBER IU STAMA

variante total jucate); un frigider: Dumi
trescu Niculae din Ploești cu 4 varian
te cu ,,0” rezultate (27 variante total 
jucate). Ultimii doi participant fiind 
la egalitate ca număr al variantelor cu 
„0” rezultate conform regulamentului 
s-a acordat prioritate participantului cu 
cele mai multe variante total jucate pe 
buletinul respectiv. Premiile acordate 
prin tragere din urnă: o motocicletă I.J. 
de 350 cmc.: Dumitrescu M. Nicolae din 
Brezoaele; 
și butelie: 
de SUS Și nasia&e aurei uni dug, , uite 
un aparat de radio „Opereta*’: Sorocea- 
nu Aurel din Zaul de Cîmpie și Voica 
Nicolae din Buc.; cîte un ceas de mînă 
„Pobeda”: Necula Ion din Ciorani; Vus- 
can Traian din Huedin; Trălstaru Nic. 
din Strehaia; Do-rofte Alex. din Buc.; 
Botoagă Gheorghe din Siut Ghiol și 
Gr ecu Gheorghe diți Brad-Tărățel; cîte 
o bicicletă bărbătească: Buzlea Olga
Maria din Sibiu; Radu Maria din Buc.; 
Schahter Ilie din Buc. și Roșea Ene din 
Ploești. In urnă au fost introduse 415 
variante cu „0” rezultate.

La tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres nr. 14 au fost extrase urmă
toarele numere:

7 box; 32 polo; 40 șah; 24 maraton; 
2f natație; 4 aviație.

Număr de rezervă: 3 automobilism. 
Fond de premii: 546.121 lei.

*) Rubrică redactată dte L. S. Loto- 
Pronosport.

cite un aragaz cu 3 ochiuri 
Necula Gh. Ion din Provița 

Năstase Aurei din Buc.; cîte

Ți-«ii depus buSethau! peutru cone. Pronosport Mr. 17?

buna desfășurare a meciurilor organi
zate pe teren propriu (construirea 
unui culoar de trecere pentru jucători 
și arbitri, întărirea măsurilor de ordi
ne, asigurarea protecției jucătorilor e- 
chipei oaspe și arbitrilor etc.).

4. Colegiul Central al arbitrilor să 
analizeze cu toată atenția arbitrajul 
prestat de Ionescu Alexandru si să 
facă propuneri Biroului Federal.

Federația romînă de fotbal atrage 
atenția că orice încercare de a tul
bura buna desfășurare a activității 
compeliționale prin folosirea abuzivă 
a avantajului terenului propriu și in
timidarea arbitrilor' și jucătorilor e- 
chipei oaspe, va fi aspru sancționată 
prin măsuri exemplare.

BIROIL FEDERAL AL F.R.F.
★

N. R. Alăsurile luate de federale 
sînt binevenite. Ne exprimăm convin
gerea că ele vor contribui la instaura
rea unei atmosfere de deplină sporti
vitate, mai ales printre spectatori, la 
toate jocurile de fotbal.

Conducerile colectivelor și cluburi
lor sportive trebuie să pună un accent 
sporit pe munca de educare a sporti
vilor și să acorde atenția cuvenită a- 
sigurării celei mai perfecte ordini în 
tribune și pe teren in timpul si ■ ună 
desfășurarea meciurilor. Numai în 
felul acesta ele vor fi ferite de mă
surile drastice dar necesare pe care 
F.R.F. este hotărită a le lua pentru 
asigurarea unui climat favorabil între
cerii sportive.

i din
Ața da !

Duminică se Otspută o nouă e<tapă 
de Cupă, optimile de finală. De data 
aceasta, colegiul central al arbitrilor 
a ținut seama de criticile aduse și a 
făcut delegări mai raționale, fixând 
arbitrii fie din orașele unde se dispu
tă meciurile, fie din apropiere, contri
buind astfel la micșorarea cheltuielilor 
necesitate de organizarea partidelor: 
Iată arbitrii jocurilor de duminică:

MEDIAȘ: Dinamo Cluj — Progresul 
Sibiu, arb. S. Popa (Mediaș), I. Lupes- 
cu (C. Turzii), Gr. Ștefănescu (Me
diaș).

cîmpina: 
Stalln, arb. 
Grigorescu

BRAIL A: 
Constanța, 
san și D.

BUCUREȘTI: Rapid — Dinamo Obtțr, 
arb. St. Geac. N. Mihăilesuu, și Gh. 
Negoiț-escu (București).

CLUJ: C.S. Oradea — Gloria Bistrița, 
arb. Ăd. Varga, Gh. Vereș și Ad. Doja 
(Cluj).

FOCȘANI:'" Petrolul Ploești — CFB 
Iași, arb. S. Lupu (Focșani), I. Ștefa- 
niu (R. Sărat) și P. Stamate (Galați).

ARAD: Știința Timișoara — Minerul 
Lupani, arb. N. Szegd, Fr. Hubert și I 
Oprița (Arad).

SIBIU: Steagul roșu Or. Stalin — Jiul 
Petroșani, arb. E. Bucșa (Sibiu), A. Si
mian și M. Lăzărescu (R. Vîțcea)
• Jocul Fl. roșie Oradea — Gloria 

Bistrița (cat. C) nu se dispută dumi
nică, G4oria Bistrița fiind programat*' 
în Cupa R.P.R.
• Jocul restanță Dinamo ’Bîrlad 

Combinatul Poligrafic București (cat. 
B) are loc duminică.

C.C.A. — Tractorul O».
M. Marinciu (Ploești), G 

și I. Tiron (Cîmpina), 
Progr^ ui București — Farul 
arb. Gh. Ionescu, Gr. Bir- 
Turcitu (toți din Galați).

„Cupa DANTE GHERMAN‘S 
o competifie utilă

abaterii amintite mai stis, alții (N, 
Sonnen-jL'irth, de exemplu) dovedesc 
de-a dreptul incompetență. E sulicietăi 
să amintim de maniera în care a fost 
arbitrat meciul ILEFOR Tg. Mureș— 
Știința Cluj de către Sonnenwirth, pen
tru a ne da seama de „capacitatea” 
acestui arbitru. Acum, în preajma În
ceperii campionatului republican, este 
cazul ca membrii colegiului de arbitri 
să dovedească discernămînt, curaj și 
pricepere în delegarea arbitrilor

Meciurile de polo pe apă din ca
drul „Cupei Dante Gherman*4 s-au do
vedit binevenite, ca și cele din „Cupa 
Dinamo“t desfășurate cu puțin timp în 
urmă. Ele au oferit echipelor fruntașe 
ale țarii posibilitatea de a-și verifica 
loturile, stadiul de pregătire, consti
tuind astfel un sever examen înaintea 
campionatelor naționale.

Pentru o singură echipă și anume 
ILEFOR Tg. Mureș jocurile nu au în
semnat prilej de verificare, ci au fost 
pur și simplu antrenamente. Mure
șenii, lipsiți de posibilitatea unui an
trenament metodic, (pînă acum s-au 
pregătit într-un bazin cu lungimea de 
12 m.) au folosit din plin prilejul 
oferit

din plin prilejul

au arătat, în ge- 
pregătire nnilțmni-

e Dacă echipele 
neral, un nivel de 
tor, arbitrii sau arătat deficitari, toc
mai intr-o perioadă în care, partici- 
pînd la cursul de unificare a arbitra
jelor, se presupune că sînt cu lecția 
„la zi“. Cele mai frecvente greșeli 
provin, după părerea noastră, din ne- 
sancționarea, în același mod, a înotu
lui „peste adversar". De aici se nasc 
confuzii și bineînțeles interpretări mul
tiple, dintre care normal... una singură 
e regulamentară. Din păcate însă, dacă 
unii arbitri (de pildă N. Nicolaescu. 
I, Trincu). greșesc prin nesancționaiea

• Dintre jucătorii care au evoluat 
timp de cinci zile la bazinul Ftoreas- 
ca doi ne-au impresionat în mod deo
sebit: Simon de la ILEFOR Tg. Mu
reș și Mureșan de la Eternit Oradea. 
„Veteranul" Simon s-a dovedit un a- 
devărat „stîlp" al echipei mureșene și, 
în același timp, ne-a convins că și în 
acest an va fi until din component» 
de bază ai „naționalei". Mureșan se’ 
află la polul opus în ceea ce privește...; 
vîrstă, dar se prezintă ca o reală spe
ranță chiar pentru echipa reprezenta
tivă. Înregistrăm cu multă satisfacției 
apariția acestui talent, mai ales cS 
postul de portar al naționalei prezintă 
multe semne de întrebare, din cauza 
valorii necorespunzătoare, la ora ac
tual:!, a titularului și a rezervelor de 
anul trecut.



C.C.A. și-o asigurat un avantaj de 19 puncte 
pentru returul meciului cu Macabi Tel Aviv 

condus cu autoritate și competență 
un meci care Ie-a dat mult de lucru.

Formații:
CCA: Folbert (19), Fodor (16), Ne

def (18), Niculescu (16), Nedelea (13), 
Pruncu (2). MACABI: Shneier (7), 
Ram R. (18), Frish (8), Hasis (4), 
Cohen (12), Amary (4), Cohen Zo
har (8), Milstein (4). Au mai jucat: 
Kaplan, Ben Bassat și Birnbaum. Ex
cesiva tactică a faulturilor a dus la 
descalificarea următorilor jucători de 
la Macabi: Shneier, Frish, Hasid, Co
hen Mintz, Amary, Cohen Zohar..

*
Astăzi echipa Macabi Tel Aviv In- 

tîlnește pe Dinamo. Programul din 
sala Floreasca este următorul: ora 17 
— Șc. sp. eleve — Lie. I. L. Cara- 
giale (junioare); ora Î9: T. D.—SPC 
(juniori); ora 19.30: Dinamo—Macabi.

(Urmare din pag. l-a)

19 puncte acumulate cu trudă și cu 
jnari, cu foarte mari emoții vor în
soți pe reprezentanții noștri la Tel 
Aviv. „Zestrea" ar părea suficientă. 
Noi spunem că este departe de a fi 
sigură. Fiindcă adversara campioanei 
noastre, Macabi Tel Aviv, a demons
trat o valoare tehnică incontestabilă 
și un spirit tactic modern, avansat 
care îi consacră după părerea noastră 
ca o echipă care poate învinge multe 
echipe mari de pe continent. Iată de 
ce spunem, chiar în aceste clipe care 
succed o performanță deosebită a bas- 
chetbaliștilor militari, că întilnjrea de 
la Tel Aviv rămîne un examen foarte 
dificil. Mai ales că însăși victoria de 
ieri a stat multă vreme în cumpănă, 
în ciuda un-’ diferențe finale care 
ne contrazice. Ei bine, aflați că CCA 
a învins pe campioana Israelului 
INTR-O SINGURA REPRIZA. IN RE
PRIZA A DOUA.

Pînă în minutul 21, am asistat la 
o luptă extrem de echilibrată. Am vă
zut chiar pe jucătorii oaspeți într-o 
perioadă de vervă deosebită, condti- 
cînd cu 9 puncte (min. 15: 31—22 
pentru Macabi). Minutele de care ne 
ocupăm coincideau cu o perioadă ex
trem de slabă a reprezentanților noș
tri. Arma lor nr. 1 n:,-i slujea de 
data asta: Folbert, Fodor, Nedef, oa 
menii recunoscuți pentru coșul de Ia 
semidistanță încercau, încercau me
teci, dar fără rezultat. Mai ales că 
Q.G.A. nu exista nici în lupta de sub 
panou: mingile refuzate de... coș se 
opreau fie în mîinile Înaltului Cohen 
Mintz sau ale subtilului David. Frish. 
Dar iată că spre sfîrșitul taimului, 
Macabi comite o serie de faulturi, în
țepe să fie efectiv deranjată de „zona" 
Echipei CCA și diferența începe să se 
micșoreze: 24—31; 25—31; 27—31;
87—33 și apoi o avalanșă de puncte

consecutive (9 la număr) care aduc 
echipa noastră la pauză la un avan_ 
taj de o jumătate de coș. O repriză 
grea, echilibrată, în care campioana 
noastră n-a strălucit. îngrijorare deci 
pentru taimul doi.

In acest taim doi a fost decis me
ciul. Remontați de cele 10 minute 
de pauză, pe teren au apărut parcă 
alți jucători de la CCA. Sau poate 
greșim: abia atunci, în minutul 21, 
au apărut adevărații baschetbaliști de 
la CCAl Precizia în aruncări, care 
rămîne cheia de boltă a baschetului, 
le-a revenit. Folbert, Fodor, Nedef și 
mai ales Emil Nicuiescu care rămîne 
un „as“ al intercepțiilor, împreună eu 
un Nedelea deosebit de inspirat, au 
pornit de la bun început în trombă. 
In primele momente ale taimului, dis
tanțarea nu s-a produs ușor: 2—3—4 
puncte. Spre jumătatea reprizei însă 
CCA s-a distanțat. A sezisat nervozi
tatea excesivă a oaspeților, a trans
format sigur faulturile de care a be 
nefici-at și în min. 33 avea 11 puncte 
înainte: 67—55. O victorie care stă
tea în cumpănă la jumătatea partidei 
surîdea acum echipei noastre și spec
tatorii care s-ar fi mulțumit numai 
cu atît, doresc acum... scor I Fiindcă 
partida are și retur 1 După ce Macabi 
se apropie la zece puncte (min. 36: 
73—63) urmează 75 de secunde în 
care CCA realizează 9 puncte față de 
două ale oaspeților așa că scorul se 
fixează la 19 puncte diferență: 84—65.

Jocul nu poate fi lăudat pentru deo
sebita lui valoare tehnică. Ar fi și 
greșit să se pretindă așa ceva unei 
întîlniri cu o miză așa de importantă 
ca cea d- ieri. Dar a fost ceea ce se 
numește un joc. de campionat: dîrz, 
rapid și însoțit de auxiliarul fără de 
care baschetul n-ar avea... sare — 
pasionanta evoluție a scorului.

Arbitrii Asen Dimitrov (Bulgaria) 
și Obrad Belosevici (Iugoslavia; au

Campionatul de scrimă pe echipe

Progresii I B ucurești pe primul !
Jar nu

oc

Azi pe sta<iionul 23 August

INT1LNEȘTE
Oaspeții au sosit cu un valoros lot de jucători 

în frunte cu Hidegkuti
Azi, pe stadionul „23 AUGUST" un intermezzo internațional, in ac^- 

vitatea fotbalistică de la noi : M.T.K. din Budapesta, una din reprezentantei^ 
fotbalului maghiar în „CUPA DUNĂRII", se prezintă în fața puMicuM 
bucureștean întilnind tînăra formație a RAPIDULUI. Meciul va începe la 
ora 16,45 sub conducerea arbitrului D. Schulder. in deschidere, la ora 15: 
selecționata categoriei B (care va juca duminică la Budapesta) — Cămin 
natul poligrafic București (arb. P. Rapaport). Rapid va alinia următoare* 
formație: Dungu — Greavu, Vărzan, Macri — Bodo, Stancu — Copil. 
Raab, Ene II, Georgescu, Seredai.
După 10 ani, Nandor Hidegkuti se 

află din nou în București, de data a- 
ceasta în calitate de căpitan al echi
pei M.T.K. El este unul din cei mat 
buni fotbaliști din lume și timp de

De două ori a avut emoții echipa 
feminină Progresul București (cam
pioana de anul trecut). Prinzi dată, 
atunci cind tinerele reprezentante ale 
G.C.A. conduceau cu 6—5 la asalturi 
și în ultimul meci, acela, cu Stăruința 
Satu Mare, cînd de asemenea, flore- 
listele de- la Progresul au trebuit șă 
depună eforturi sei ..’ase pentru a 
reface un handicap care la un mo
ment dat era de 4 asalturi. In am
bele situații, Progresul București — 
eciwpă mai experimentată — a reu
șit să termine învingătoare întrece
rea, obținînd victoria la limită : 9—7 
cu C-.C.A. și 8—8 (dar cu o „tușă" 
În plus) cu Stăruința. Astfel, Pro
gresul București s-a clasat pe locul I 
dar — după părerea noastră mai 
gjreu decît lăsa să se întrevadă cal- 
ctttul hîrtiei. Una dintre explicații este 
Și plăcuta surpriză oferită de forma
țiile Stăruința și C.C.A. care s-au 
prezentat — față de anul trecut — 
In accentuat progres. Cit privește 
echipa Progresul, ea s-a bazat în ge
neral pe aportul a trei dintre tragă- 
țoare: Maria Vicol, Eugenia Tărân- 
goiu și Glicheria Șteiănescu, care au 
luptat cu multă ambiție (mai ales 
Eugenia Tărăngoiu în ultimul asalt 
cu Elena Ferencz) și au reușit să 
se situeze în clasament pe locul la 
care valoarea lor le dădea dreptul.

Desigur, fiecare dintre cele șapte 
echipe participante la turul campio
natului republican pe echipe poate 
constitui subiectul unor comentarii 
ample. Ne vom opri însă asupra celor 
care — în afara Progresului — au lă
sat cea mai frumoasă impresie. Cla
sată pe locul III, echipa C.C.A. a fost 
o adevărată revelație a întrecerilor în- 
registrînd 3 victorii și pierzînd Tot 
alîtea dar la limită (7—9) în fața 
unor echipe mai experimentate (Pro
gresul București, Stăruința Satu 
Mare, Progresul Cluj). O apreciere 
pozitivă pentru toate componentele 
tinerei formații a C.C.A. : Elena 
Melac. Georgeta Sachelarie, Lidia 
Gribb și P. Roman. Floretistele din 
Satu Mare au fost și de data aceasta 
iaoelașt adversar bine pregătit în com
pania căruia nu te simți chiar așa 
de... comod și sigur de victorie. Săt- 
tnărcMiii au avut în Elena Ferencz 
Cea mai în formă trăgătoare dar și 
Celelalte trei componente (Otilia Vad- 
inay, _Agneta Csipler șt Măria Lutscki) 
âu merite în frumoasa comportare a 
echipei.

Clasamentul turului în proba de 
floretă femei este următorul : I. Pro 
greșul București 6 v.; 2. Stăruința

fără emoții
Satu Mare 4 v. ; 3. C.C-A. 3 v. j 4. 
Progresul Cluj 3 v.; 5. Dinamo Cluj 
3 v. S 6. C. S. Oradea 1 v.; 7. 
Știința Tg. Mureș 1 v.

Nu numai întrecerea pe echipe a 
fost urmărită cu interes, ci și cea 
dintre ftoretistele fruntașe. Dacă s-ar 
întocmi un clasament individual, va
loroasa noastră trăgătoare Olga Or
ban ar ocupa desigur primul loc cu o 
performanță deosebită. Dintre toate 
asalturile susținute în cadrul cam
pionatului, floretista din Cluj a pier
dut unul — la Maria Vicol — și a 
primit în total 13 tușe!

Am mai remarcat forma bună în 
care se află Maria Vicol, Maria 
Lutscki și Georgeta Sachelarie.

Astăzi, în sala din strada Armata 
Poporului, campionatul de scrimă pe 
echipe continuă cu proba de spadă 
la care participă rn afară de cefe 
șapte formații și reprezentativa de 
pentatlon modern a țării noastre.

Excelenta performantă a echipei de popice 
Construcții II Sibiu

Ea a întrecut formația Triglav, campioana Iugoslaviei

zi a întîlnirii, Victor Felseghi dove
dind o mare precizie în lansarea bilei, 
a realizat o performanță admirabilă, 
882 p.d.. hotărîtoare pentru victoria 
echipei sale. De la învingători s-au 
mai remarcat 7. Munteanu și I. Fărcas 
care au obținut 821 și respectiv 802 
p.d. De la oaspeți a lăsat o frumoasă 
impresie Turk Jose (850 
Vlado Ambrozie (804 p.d.). 
Alex. Damian (Timișoara) i 
niat următoarele formații:

CONSTRUCȚII — I. Fărcaș, 
Ciăian, 1. Munteanu., V. Felseghi, 
Vierii, A. Murgășan.

TRIGLAV — M. Ambrozie. Turklo- 
si, S. Walenter^ Stark Rajko, Debel- 
jak Zvonko. V. Ambrozie.

Oaspeții vor evolua astăzi la Ploești 
In compania 
Petrolul, iar 
pina tînăra 
localitate. * <

Echipa Construcții 11 Sibiu și-a 
îmbogățit palmaresul internațional cu 
o victorie de mare prestigiu. Popicarii 
sibieni au Învins redutabila formație 
iugoslavă Triglav din Kranj la o di
ferență de 87 popice doborîte. Scor fi
nal: '4814—4727 p.d.

Succesul sportivilor noștri este deo
sebit de valoros Intrucît în echipa oas- 
pe au evoluat cîțiva dintre titularii 
reprezentativei iugoslave care a cuce
rit anul trecut la Viena titlul de cam
pioană mondială. Demn de menționat 
este faptul că în ultimii șapte ani, 
Triglav a suferit la Sibiu al doilea eșec 
pe plan internațional. Animate de o 
puternică dorință de a învinge (pentru 
Construcții această confruntare însem
na revanșa partidei de la Kranj, un
de popicarii iugoslavi au învins) gaz
dele au luat conducerea după pri
mele trei schimburi cu 26 de popice. 
Iji prim manșă din cea de a doua

p.d.) și 
Arbitrului 
s-au ali-

C.
D.

fostei campioane a țării 
mîine vor întîlni la Gîm- 
formație „Rafinăria" din

București—Sof ia 115-3 la lupte clasice
67 kgr.). V. Bularca a pierdut la 
puncte în fața lui Petkov (cat. 73 
kgr.), 1. Țăranu a pierdut prin tuș îti 
fața lui Șeinov (cat, 79 kgr.), iar Gh. 
Popovici — bolnav — nu s-a prezen
tat în meciul cu Sirakov. _

SOFIA 23 (prin telefon de la cores
pondentul nostru TOMA HRISTOV). 
— Marți seara, luptătorii reprezenta
tivei orașului București au întîlnit se
lecționata secundă a orașului Sofia. 
De data aceasta, victoria a revenit 
luptătorilor romîni cu scorul de 5—3. 
La categoria 52 kgr. Dumitru Pîrvu- 
lescu a obținut o frumoasă victorie 
prin tuș în min. 7 în fața lui Belkov, 
iar Lazăr Bujor la categoria grea a 
întrecițt în ultimul minut tot prin tuș, 
pe Marinkov care clntărea cu 20 kgr. 
mai mult decît el. Celelalte victorii ale 
romîni lor au fost obținute de l. Cer
nea (cat 
puncte pe 
învingător 
rev (cat. 
învingător

peste 15 ani el a fost unul din jucă-" 
torii de bază ai naționalei maghiare: 
„Sandi", cura i se spune, are azi 36 
ani și a jucat de peste 60 ori în 
echipa vice campionilor mondiali. Dar 
alături de acest faimos tehnician au 
sosit ieri după-amiază, cu două avioa
ne speciale de la Budapesta, și alți 
maeștri al căror renume a trecut .da 
mult granițele Ungariei. Excelentul 
tundaș, Lantoș (31 ani), de peste 50 
ori internațional, stoperul Borzsei (37 
ani), portarul Geller (34 ani), înaint*-' 
șui Palotas (29 ani), mijlocașul Ko
vacs I (37 ani) ș.a.

După cum se vede, jucătorii de mai 
sus nu mai sînt atît de tineri, de 
aceea, în ultima vreme, Marton Bu
ko vi, (fostul selecționer unic al re
prezentativei, unul din renumițiî an 

itrenori din lume) actualmente antre
norul echipei M.T.K. a întinerii simți- 

.tor echipa pe care o conduce. El a pro-’ 
movat în formație o serie de jucători 
tineri printre care pe... fiul său, Arata, 
Karasz, Molnar, Boder, Szimcsak î, 
(înaintași), Szimcsak II (fundaș). Bart- 
fai și Gelei (portari). Gal și Kovacs 
III' (mijlocași). Acesta este de altfel 
Iotul celor 17 Jucători de la M.T.K. 
care au făcut deplasarea.

Clubul M.T.K. are a veche 
sportivă în Ungaria. El va sărWR 
curîijd 70 ani de existență. „Alb-aibaș- 
tri" au obținut nenumărate' sucee=e db 
mare răsunet. Iri ultimii ani, M.T.K„ 
sub numele de Voros Lobogo, a* cîș
tigat campionatul Ungariei, a partici
pat în „Cupa campionilor europeni" 
șl a cîștigat „Cupa Europei Centrale”.

Ieri, la sosire, Marton Bukovi ne-» 
spus: ..Spertm să satisfacem exigen
tul public bucureștean pciatr-a* K* 
frumos și să obținem un rezolut ono
rabil".

Formația maghiară nu a fost al 
cătuită. Irr schimb, Bukovi ne-a asf 
gurat că vor juca Hidegkuti. Lantoș, 
Geller, Palotas, Kovacs L Arato.» fiul 
său etc., adică tot ce are mai bun ta 
ora actuală renumitul club maghiar.

I. OCHSENFELD

57 kgr.) care l-a învins Ia 
Mageârov, de Mihai Solei 
la puncte în fața lui Za- 
62 kgr.) și Gh. Dumitru 
asupra lui Damianov (cat.

Știința Timișoara și €• € 
in ..Cupa Dunării6'

Adversarii din primul lur: Dinamo Slavi* 
Praga și Tatabanya

In ultima sa ședință. Biroul federa
ției rotuîne de fotbal » desemnat cele 
două echipe care ne vor reprezentaE. M.

BAS CHETE AJLIȘTII AMERICANI VOR 
EVOLUA IN UNGARIA

_ * După turneul înRÂVHFT V.R.S.S., echipele re-
iwilfviili prezentative de baschet 

ale S.U.A. au accep
tat să susțină mai multe întîlniri fa 
Budapesta. Federația maghiară de bas
chet a anunțat că meciurile vor fi or
ganizate pe Stadionul Popular, puțind 
reuni 50.000 de spectatori. Selecționata 
masculină americană va fi opusă echi
pei reprezentative a R.P. UNGARE, 
în timp ce reprezentativa feminină va 
juca eu o selecționată a orașului Buda
pesta deoarece echipa națională va fi 
angajată atunci în Campionatele Euro
pei. Meciurile vor avea loc la 16 și 19 
maf. (Agerpres).

Echipa feminină a R.P.D. Coreene 
și-a încheiat turneul în R.P. Bulgaria. 
Reprezentativa Bulgariei a cîștigat de 
două ort cu 54—36 fia Sofia) și cu 85—35 
(la Plovdiv). Reprezentativa coreeană a 
cîștigat un meci, în compania reprezen
tativei de junioare a Bulgariei, cu 64-40.

UN MARE TURNEU INTERNATIONAL 
LA PARIS

Intre 21 și 23 mai va 
avea loc la Parts un 
turneu internațional de 
fotbal cu participarea

echipelor Ujpcst (Budapesta). Fiamengo 
(Rio de Janeiro), Bolton Wanderers si 
Racing Club (Paris).

Zilele trecute s-au desfășurat alte me
ciuri contînd pentru campionatul bul
gar. Ț.D.N.A. a obținut două victorii, 
1—« în fața echipei Botev Stara Zagora 
și 2—1 în fața lui Spartak Varna. Alte 
rezultate: Dunav Ruse-Slavia 6—1, Spar
tak Plovdiv-Mlnior 4—3, Botev Varna- 
Spartak Pleven 1—2, Botev Stara Za- 
gora-Botev Plovdiv 3—2. Cea mai mare 
surpriză a constituit-o prima înfrîngape 
a echipei Levski în fața formației fero
viare din Sofia. Lokomotiv a cîștigat cu 
1—• și s-a apropiat la numai două 
puncte diferență de fruntașele clasa
mentului Levskt și T.D.N.A. care tota
lizează acum 19 puncte (T. H.).

BUDAPESTA, 23 (Ager preș). Biroul 
tehnic al federației maghiare de fotbal 
a comunicat lotul celor 22 de jucători 
ai selecționatei maghiare pentru turneul 
final al campionatului mondial de la 
Stockholm. Din lot fac parte următorii: 
Grosies, Uku (portari), Matrai, Ka^pati, 
Sipos, Szigheti, Sarosi (fundași), Bo
zik, Szojka, Berendi, Kotasz (mijlocași), 
Sandor, Budai II, Vasas, Machos, Lac- 
hos, Tichy, Bundszak, 
Fenyvessi, Freidmanszki, 
tași).

Monostori IL
Lenkei (înain-

Continutndu-șl
neul In Suedia echipa 
reprezentativă de lupt» 

clasice a U.R.S.S. a în
vins □ selecționată suedeză cu 1-1. Lup
tătorii sovietici au cîștigat toate cale 
trei întîinipi susținute pînă acum in Sue
dia.

ZABELINA (URSS) ȘI CLOSSET 
(FRANȚA) ÎNVINGĂTORI IN PROBA 
DE FLORETA IN CONCURSUL DE LA

BRUXELLES

Cu ocazia deschiderii 
St KlMA expoziției universale dte
DvnuTlrl ja Bruxelles, în orașul

belgian Gând s-a des
fășurat un mare concurs internațional 
de scrimă, cu participarea a peste Să» 
de sportivi din ÎS țări. Proba de flo
retă femei a fost cîștigată de reprezen
tanta Uniunii Sovietice, ALEXANDRA. 
ZABELINA, recenta învingătoare a Cri
teriului Mondial pentru tineret de la 
București. In finala probei de flotfetă 
bărbați, francezul CLOSSET a * * *
după o luptă ”
dler (URSS).

LUPTE

TENIS

foarte strtnsă pe
întrecut
M. Mi-

începe

FOTBAL

în „CUPA DUNĂRII". Această 'cinste 
a revenit Științei Timișoara — ca echi
pă.-nr. 1 — și C.C.A.-ului, ca echini 
nr. 2.

Potrivit programului întocmit de e*- 
misia de organizare a J^UPEl DU
NĂRII", îu primul tur echipa noastră 
nr. 1 se va întîlni la 25 mai cu pri
ma echipă cehoslovacă, respecți» 
Dinamo Slavia la Praga (returul ia
1 iunie la Timișoara), iar echipa nr.
2 pe a treia maghiară — Tatabanya— 
la București. Returul meciului echipei 
C.C.A. va avea loc la Tatabany» !a 
I funie.

Campionatul mondial de

SMlSLOV A eî Șf 16 Al 
PARTIDA a 19-a

In partida a 19-a Smîslov, cu aF 
bele, a jucat foarte activ deschide
rea, Botvinik a ales din nou apăra
rea Caro-Kann, dar intrînd iatr-c 
variantă nefavorabilă negrului i 
pierdut inițiativa. Făcînd rocada ma 
re, Smîslov a inițiat atacuri puternici 
și în fața matului inevitabil Bot vi 
nik s-ar recunoscut învins Ia mutare 
36-a. Scorul este 11-8 în favoare; 
Iui Botvinik.

Vineri va 
la Budapesta întîlninea 
Internațională de tenis 
dintre echipele seiec- 
Ungare și Braziliei corv- 

,Cupa Davis”. In vederea
cum transmite 
Slnhma, îno- 

Wank Cian-ii 
nou re-

După 
Agenția 
tătorul 
a stabilit un . „ _ _ 

cord al R.P. Chineze Ia IOD m fluture, 
realizînd timpul de l*D5”3/10.

ÎNOT
ț tona te ale R.P.
tînd pentru _ _ . __ ___________
acestei întîlniri marți dimineața a so
sit la Budapesta echipa braziliană caro 
este alcătuită din Fernandes, RiberirO' și 
Barres.
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