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al țării 
harnică.De la un capăt la altul 

răsună zvon de muncă
Cu entuziasm pentru marile lor 

înfăptuiri, dar și cu modestia caracteri
stică constructorilor noii societăți, a so- 
soc tetă ții socialiste, oameni i muncii din 
patria noastră își sporesc eforturile, 
își încordează puterile, pentru a îns
crie pe răbojul vremii minunatele 
SHccese, izbînzile cu care ne mîndrim. 
In tonele de oțel incandescent al 
șarjelor date de vrednicii oțelari ai 
Reșiței și Hunedoarei, în sutele și 
miile de vagoane de cărbuni peste 
plan smulse pămîntului de eroicii mi
neri ai Petroșanilor, Petrilei, Ani- 
Ooasei, în însuflețirea cu care țăranii 
colectiviști, întovărășiți sau cu gos
podărie individuală participă la cam
pania agricolă de primăvară, stă 
mărturia muncii noastre pașnice, do
vada avintului general menit să ducă 
la o necontenită înflorire a econo
miei noastre, la ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al poporului 
nostru muncitor.

Pretutindeni, în fiecare colț de 
țară se simte apropierea zilei de 1 
Mai. Se simte aceasta din graficele 
de producție care vestesc succese deo
sebite, din însuflețirea cu care oamenii 
muncii își îndeplinesc sarcinile la 
locurile lor de producție. Aflăm astfel 
cu bucurie că. în întîmpinarea zilei 
de 1 Mai, petroliștii din țara noastră 
au extras 3.502 tone de țiței 
peste plan în cursul primelor

Mii ne, în întreaga țară:

„Să întimpinâm 1 Mai
In întreaga țară au loc mîine intrece- 

• tradiționalului cros de primăvară 
intimpinăm 1 Mai". Competiție 

sportivă cu o semnificație deosebită, 
crosul „Să intimpinăm 1 Mai" reu
nește in fiecare an la startul alergă
rilor pe teren variat, zeci și sute de 
mii de tineri și tinere care, participind 
la concursuri aduc astfel omagiul lor 
marii sărbători de 1 Mai, Ziua Solida
rității Internaționale a oamenilor mun- 
oii de pretutindeni.

Noua formulă de organizare a cro
sului (o singură etapă — pe colectiv, 
— intr-o singură zi) a constituit pen- 

- tru concurenți un stimulent in plus, 
intrării fiecare dintre aceștia a întreză
rit posibilitatea de a deveni campion al 
oolcctioului la cros. Numai așa se ex
plică dragostea și ambiția cu care 

' cei mai mulți dintre cei ce vor lua 
miine dimineață startul s-au antrenat 
spre a se prezenta cit mai bine la în
treceri.

Pregătirilor făcute de concurenți, orga
nizatorii — colectivele sportive — le-au 
rqșpuns cum se cuvine: prin luarea 
^^ror măsurilor de ordin propagan- 

t^Kic și organizatoric care să asigure 
ooncursurilor Un caracter sărbătoresc, 
festiv, mai pregnant parcă de această 
dată. Știrile primite din Ploești, Ga
lați, Suceava și din comunele raionului 
Buzău. și Sf. Gheorghe ne redau as
pecte grăitoare ale entuziasmului ca 
care activiștii sportivi au pregătit ma
rea sărbătoare sportivă care se va des
fășura mîine in toate orașele și satele 
țării.

Printr-o participare cît mai nume
roasă, printr-o comportare cît mai me
ritorie în întreceri, tineretul sportiv va 
asigura un succes deplin actualei edi
ții a acestei importante competiții în
chinată zilei de 1 Mai.

u

două decade ale lunii aprilie, că mi
nerii de la Ghelar și Teliuc au dat 
15.431 tone minereu de fier peste plan, 
că metalurgiștii fabricii „înfrățirea**  
din Oradea continuă cu depjțin succes 
acțiunea de economisire a metalului. 
Primim cu firească satisfacție vești 
de pe ogoarele patriei, care vorbesc 
elocvent despre marile realizări din 
agricultură: tractoriștii de la S.M.T.- 
Dorobanțu (reg. Constanța) și-au de
pășit de pe acum angajamentele luate 
In cinstea zilei de 1 Mai, ț’ranii co
lectiviști, întovărășiți sau cu gospo
dărie individuală din comuna Sînan- 
drei (reg. Hunedoara) se află „la zi" 
cu însămînțările etc. etc.

Chemările 
lejut zilei de 
imbold spre 
pină acum, 
muncii de la 
și tehnicieni, 
fesori. oameni de știință și lucrători 
din comerțul de stat și cooperatist, 
chemările partidului reprezintă — fie
care în parte — un f-erbinte îndemn 
spre noi și minunate izbînzi. „Oameni 
al muncii din patria noastră 1 In- 
tîmpinati 1 Mai cu noi succese pen
tru realizarea hotărîrilor Congresului 
al Il-lea al P.M.R. Desfășurați tot 
mai larg întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea planului de producție, 
pentru creșterea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost — eh*  
zășia ridicării continue a nivelului de 
trai!" Așa sună una din aceste în
flăcărate chemări — îndemn la mttn 
că spornică, la coexistență pașnică cu 
celelalte popoare, la luotă pentru apă 
rarea păcii, la sprijinirea istoricei 
hotărîri a Uniunii Sovietice cu pri
vire la încetarea unilaterală a expe
riențelor cu arme atomice și cu hidro
gen.

împreună cu ceilalți oameni ai muu 
cii din patria noastră, masele de spor
tivi îsi înzecesc eforturile pentru » 
da viață chemărilor partidului. La 
locurile lor de muncă și pe teren» 
rile de sport, tinerii sportivi dove
desc prin fapte atașamentul for a» 
nezdruncinat față de partidul cla
sei muncitoare, dragostea 
întimpină 
lid ari tații 
muncesc.

Tineri 
putere de muncă, devotamentul și eu 
tuziasmul vostru tineresc în slujba 
construirii socialismului 1 Munciți cu 
însuflețire în întreprinderi, pe șantiere 
și pe ogoare 1 Insușiți-vă temeinic 
cunoștințele științifice și tehnice 1

Organ al Uniunii de cultură fizică și sport din R. P. Romînă
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C.C. al P.M.R. cu pri- 

1 Mai constituie un nou 
sporirea realizărilor de 
Adresindu-se oamenilor 
orașe și sate, muncitori 
țărani muncitori și pro-

ziua de 1 Mai. 
internaționale a

și tinere ! Puneți

Concurenți din șase țări
in prima ediție a campionatelor internaționale de gimnastică ale R.P.R

De multe ori pașii ne poartă cînd spre aeroport, cînd spre Gara de
Nord- Explicația este, desigur, lesne de găsit: pleacă sau sosesc loturi 

de sportivi.
Și, întotdeauna, trăim — în aștep

tarea „internaționalului" sau a avio
nului argintiu — clipe din ceie mai 
plăcute. Ne revedem prietenii, facem 
noi cunoștințe. Uneori — așa cum ni 
s-a întîmplat joi dimineață — sîntem 
și martorii unor surprize. Prima dele
gație a gimnaștilor care vor parti
cipa la campionatele internaționale 
a fost cea a R. Cehoslovace. Nume
le concurenților ne erau cunoscute, 
le anunțasem cititorilor, le știau cu

de

însăcertitudine organizatorii. Iată ___
că din avionul de Praga în locul 
EVEI BOSAKOVA a coborit... HAN
NA MAREJKOVA. Nu este vorba 
de o informație pripită, ci de o sur
priză (desigur neplăcută) pe care 
BOSAKOVA ne-a oferit-o atît nouă 
cit și organizatorilor și mai ales... 
spectatorilor. Regretul de a nu o pu
tea urmări pe talentata gimnastă ce
hoslovacă va fi însă compensat de 
plăcerea de a o revedea pe HANNA

MAREJKOVA, o gimnastă tot atît
..................... :... cunos-

Cît
ea

de valoroasă și tot atît de... 
cută spectatorilor bucureșteni. 
privește absența BOSAKOVEI 
ne-a fost explicată astfel: nu deține 
o formă corespunzătoare și are ne
voie de pregătiri intense pentru un 
apropiat concurs care se va desfă
șura Ia Paris.

Sosirea celorlalte delegații nu ne-a 
mai oferit însă nici o surpriză, ast
fel îneît în seara zilei de joi Capi
tala țării găzduia pe toți cei cara 
astăzi și mîine vor evolua în sala

cu 
ziua 
celoi

Apreciata gimnastă, Miranda Cicoguani (Italia), cunoscută publicului bucu- 
reștean de la „Cupa Europei", execulind cu măiestrie la bimă in timpul 
antrenamentului de ieri de la Floreasca.

(Foto GH. DUMITRU)

îutreaga

astăzi și mtine vor evolua în 
Floreasca.

De la sosire și pînă acum cînd. 
probabil, concurenții încearcă emoți
ile primelor întreceri din cadrul cant' 
pionateior noastre internaționale, oas
peții au folosit timpul pentru ușoare 
antrenamente de acomodare. Primul 
antrenament a fost efectuat chiar 
joi după-amiază și cu toate că nu 
au forțat nota, mulțumindu-se doar 
să „frunzărească" exercițiile, partici- 
panții au 
precizie, amplitudine ț’ 
Campioana R.P. Polone.................
KOT, a făcut o foarte bună im» 
sie la sol, HANNA 
ne-a îneîntat privirile 
cițiu excepțional la 
două reprezentate 
gare, IPMA MIKA

exercițiile, partici- 
irnpresionat totuși prin 

și siguira-nță. 
‘ , NATALIA
.. bună împre- 

MAREJKOVA 
cu același exer- 
bîrnă, iar cele 
ale R. P. Un

și EDITH DE-

ELENA MATEESCU

(Continuare in pag. a S-a)
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Zece sfaturi practice referitoare
Preocuparea centrală a colectivu

lui sportiv: activitatea sportivă a ma
selor. Problema actuală a activității 
sportive de masă: Spartachiada de 
vară a tineretului. Deci, principalul 
obiect al eforturilor consiliilor colec 
tivelor sportive din întreaga țară 
este, în momentul de față, atragerea 
unui număr cît mai mare de pârtiei 
panți în Spartachiada de vară a 
tineretului...

Am ales înadins această introdu- 
cere-silogism, care, în puține cuvinte, 
rezumă problema. La 15 aprilie s-au 
dat primele starturi în Spartachiada 
de vară a tineretului iar primele 
colective sportive s-au grăbit să difu
zeze invitațiile adresate organelor su
perioare de a participa — din tri
bună — la deschiderea festivă a 
celei de-a treia ediții a marii compe-

tiții polisportive de masă. Pînă aci 
toate bune. Iar dacă la aceasta a- 
dăugăm sănătoasa tradiție existentă 
în unele orașe ca Suceava, Brăila, 
Sibiu, Constanța, în unele sate

l—— Ia cajww»-»*. -—1 I (XctiAMtutul AftH&r I

ca

Drăgănești-Olt, Curcani, Niculițel, 
Orțișoara, sau în unele colective spor
tive ca Rapid Cluj, Simo Geza Tg. 
Mureș, Progresul București etc., pre
cum și experiența de ani de zile 
tn legătură cu organizarea marilor 
întreceri cu caracter popular, am a- 
vea toate motivele să presupunem că

Aseară, cele 273 reflectoare in statale pe stadionul Republicii s-'ati aprins, inundind in lumină covorul 
verde al gazonului. Iar echipele G.G.A. II și C.F.R. București au efectuat un scurt meci experimental, preludiu al 
unor interesante intilniri la care vom putea asista in curind (citiți reporta ful in pag. a II-a). (Foto : I. Mihăică)

la Spartachiada
anul acesta Spartachiada va marca 
un nou succes al activității sportive 
a maselor de oameni ai muncii și 
tineret din țara noastră. Din păcate 
însă, la fel de... tradiționale au deve
nit și unele deficiențe, ca goana 
după cifre, pripeala din ultimele zile 
ale etapei de masă a Spartachiadei, 
după o lungă „relaxare" in prima 
sa parte, concursurile organizate „ca 
să fie" etc. Iată de ce socotim ne
cesare cîteva rînduri la adresa ac
tiviștilor din consiliile colectivelor 
sportive, un gen de scurt îndrumar 
format drn... 10 sfaturi practice, după 
cum urmează:

1. Spartachiada nu este o sarcină 
a președintelui, secretarului sau a 
oricărui membru din consiliu, ci a 
întregului consiliu în care însă un 
om anume coordonează întreaga ac
tivitate din cadrul competiției.

2. Cunoașterea
o bună campanie 
din vreme (prin 
propagandistice și 
darul nu numai de a trezi interesul J 
maselor față de competiție, dar și de’ ' 
a crea consiliului o imagine reală' 
a sarcinilor sale tehnice și organi- ’ 
zatorice. ' >

3. Munca planificată constituie de I 
acum o obișnuință în munca spor- ? 
tivă. Dar, o precizare: planurile să ’ 
fie făcute după o matură chibzuință LWîrcea Popescu. Sportivii noștri 
în scopul îndeplinirii lor întocmai si

„ n O jBASCB[ET

competiției, 
regulamentului și 
de înscriere dusă 
toate mijloacele 
agitatorice) au

TENIS DE MAS4
• Ella Constantines cu, Matei 

Gantnor, Maria Golopența fi 
Mircea Popescu pleacă la Moa- 
cova.

După cum s-a mai anunțat, in ziua 
de 4 mai incepe tn capitala U.R.S.S. 
un mare concurs Internațional de tenis 
de masă, la care țara noastră va fi 
reprezentată de Ella Constantinescu, 
Matei Gantner, Maria Golopența

părăsi Capitala vineri 2 mai.
vort

nu exclusiv pentru a fi arătate., 
gri net or de control, la cerere.

4. O reușită deplină în prima 
tapă a Spartachiadei nu poate 
concepută fără aportul secțiilor, 
cadrelor tehnice și al sportivilor frun-’ 
tași ai colectivului. Dar acest aport' 
nit trebuie limitat — așa cum se în-, 
tîrnplă în multe locuri — la particip 
pacea mai mult sau mai puțin for-

V. A.

,e- 
fi 
a!

• Echipa M.i.G. a plecat 
Franța.

ta

cu

(Continuare in pag. 2±

Ieri a părăsit Capitala, plecind 
avionul spre Franța, echipa masculină 
de baschet a Ministerului Industriei 
Grele (M.I.G.) care va participa la 
un turneu internațional in localitatea 
Altforville de lingă Paris. După aceas- 
ta, baschetbaliștii romini vor mai juca 
probabil la Le Havre, Bordeaux, LyoH 
etc*



S-au aprins luminile pe stadionul Republicii...
» In cinstea zilei de 1 Mai. instalația de nocturnă a fost pusă în funcțiune cu două luni înainte de 
termen • Prima „repetiție generală" cu cele 27î reflectoare • Meciurile în nocturnă se vor bucura de 

condiții excelente

Nu trebuie neglijată tactica 
în concursurile de haltere

Cîțiva copii din cartier au răspîndit primii vestea: s-au aprins lu
minile pe stadion! In cîteva minute prietenii lor au și zbughit-o de a- 
casă (cîte pretexte nu se pot scorni în asemenea împrejurări) și pe sta
dionul Republicii s-a înființat, ca lacomandă, „puștimea" nelipsită de 
la antrenamentele atlețifor sau de la trialurile fotbaliștilor. Ceea ce 
vedeau ei în acea seară nu mai văzuseră niciodată și... ca să fim 
drepți, nu mai văzuserăm nici noi.

Cele 273 de proiectoare aprinse, 
așezate pe cei 5 stîlpi, de o parte și 
de alta a stadionului și pe copertina 
tribunei, inundau terenul cu o lumină 
strălucitoare, la prima impresie parca 
ireală.

lată așadar în funcțiune instala
ția de iluminare în nocturnă a sta
dionului Republicii. Iată împlinită 
vechea dorință a amatorilor noștri 
de fotbal (și a celor de atletism, de 
ce nu ?) de a putea urmări specta
cole sportive seara, apărați de ză
pușeala de peste zi.

Ăm așteptat cu atîta nerăbdare 
această • zi îneît ni se pare că a 
trecut mult timp de cînd s-a aflat 
pentru prima oară de intenția 
I.E.B.S., care administrează stadio
nul Republicii, de a amenaja insta
lația de nocturnă. Și totuși, nu e 
ch ar atît de mult de atunci. In pri
măvara lui 1957 un grup de proiec- 
tanțt de la I.S.P.E., ing. Valter 
Schapira, ing. Vlaicu Aurel, ing. 
Gabriel Isac, sub conducerea ing. 
P. Militaru, au întocmit ceea ce se 
numește „documentația tehnică". O- 
perație nu prea ușoară, pentru că era 
vorba de prima instalație de atari 
proporții de la noi, pentru că nu 
există norme internaționale în acest

Pe urmele materialelor publicate

Sportivii din cartierul Filaret 
au din nou o bază sportivă

Intr-unui din numerele trecute ale 
ziarului nostru, discutînd despre ac
tivitatea sportivă din cartierul Fila
ret, văzută prin prisma relațiilor de 
colaborare existente între numeroa
sele întreprinderi din această parte 
a orașului, semnalam faptul că baza 
sportivă din cartier, denumită odini
oară'„Stadionul Muncitoresc", fusese 
înstrăinată, trecînd în patrimoniul 
ținui colectiv sportiv care n-avea nici 
în clin nici’ in 'rriîneca cu tradiția 
sportivă a cjw fierului. Mai mult, baza 
sportivă în cțpspme care — pe tim
pul cit aparținuse de colectivul spor
tiv al fabricii de ulei „Filimon Sîrbu" 
arăta 'ctrm nu se Update mai 'ii- 
peșa — devetîfee în firfirnS vreme o pa
ragină, un maidan, care cu greu mai 
amintea frumosul teren dinainte.

Și iata ca 3-a făcut’rdrep!Late și în 
această privință. La țeserea îidemeiată 
a colectivului sportiv .al fabricii de 
ulei „Filimon Sîrbu", la .care s-a 
adăugat și sezisarea făcută 3e ziarul 
nostru, Consiliul Central al Sin
dicatelor a hotărîf ca baza sportivă 
din strada Veseliei si revină "din nou 
•cestui colectiv. Numeroșii „tineri 
sportivi din.cartier .au deci uri mo
tiv de bucurie. Mai alțs că, așa cum 
ne a informat tov. Mihai Simulescu, 
unul din ceî mai vrednici activiști ai 
colectivului sportiv „Ulei-București“, 
s-au și luat măsuri pentru preluarea 
grabnică a bazei, ca și pentru ime
diata ei renovare. Cu sprijinul orga
nizației de partid și al comitetului 
de întreprindere, ca și al tov. direc
tor N. Bucu, s-a decis să se treacă 
la o serie de reparații care să fie ter-

Zece sfaturi practice
referitoare la

(Urmare din pag. 1)

mala a sportivilor din secții, la Spar- 
tachiadă. El trebuie extins în dome
niu! propagandei, al mobilizării șl 
cu deosebire a! pregătirii tehnice e- 
lementare a viitorilor concnrenți și 
al organizării tehnice a concursurilor.

5. Ce! mai bun mijloc de propa
gandă îl constituie însuși concursul. 
Iotă de ce nu trebuie așteptate ul
timele zile pentru organizarea pri
melor concursuri.

6. Multi t’oeri așteaptă ca, prin 
SpartachiacU. să facă efectiv primul
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domeniu. Lucrarea propriu-zisă a 
început la 15 iulie, comanda fiind 
dată spre execuție întreprinderii nr. 
1 din cadrul Trustului Electro-Mon- 
taj. Stîlpii, înalți de 36 m, au fost 
executați dintr-o bucată, în uzină. 
Montajul lor a pus probleme din 
cele mai dificile. Una este să înaiti 
un asemenea stilp în cîmp (ca la 
liniile obișnuite) și cu totul altceva 
era în spațiul îngust, impropriu, de 
la stadion. Soluțiile ingenioase ale 
maistrului Cocoloș și priceperea lu
crătorilor de sub conducerea sa au în
vins însă aceste greutăți. Apoi, pînă la 
sfîrșitul anului 1957 s-a terminat în 
întregime amplasarea celor peste 10 
km de cablu și instalarea echipa
mentului electric de deservire (pro
dus în țară). O dată cu sosirea re
flectoarelor din R.D.G., s-a putut 
trece la ultima etapă: montarea re
flectoarelor și reglarea lor în pozi
ția indicată de proiect pentru fie
care din cele 273 de bucăți. începu
tă la mijlocul Iui martie această o- 
perație trebuia, conform planului, să 
fie gata la 30 iunie. Dar munca 
plină de devotament a echipelor de 
montori, conduse de ing. Drăghici ți 
maistrul Zamfirescu, sprijinul dat 

minate înainte de 1 Mai. Printre a- 
’cestea, sînt prevăzute: văruirea și 
bituminizarea tribunei, repararea pla

sei care împrejmuiește terenul, etc.

Directorii de întreprinderi și... activitatea sportivă
Fiecare om își are preferințele, 

pasiunile sau chiar... nucile lui 
manii. Unii colecționează tim

bre, alții cîntă la violoncel, iar alții... 
răgușesc în fiecare duminică încura- 
jîndu-și din tribunele stadioanelor e- 
chip a favorită. Există preferințe și — 
desigur — fobii, in funcție de gustul 
și temperamentul fiecăruia. Cînd ai 
însă o muncă de răspundere, de pildă 
ești director de întreprindere, trebuie 
•să ții seama nu atît de propriile pre
dilecții, cît de necesitățile și prefe
rințele întregului colectiv de muncă 
pe care îl conduci. Iar în ceea ce pri
vește sportul, această preocupare de 
interes general a zilelor noastre, tic
ca re director de întreprindere ar tre
bui să-i acorde întreaga înțelegere, in
diferent dacă el, personal, are o po
ziție pro, contra sau... neutră față de 
sport ca atare. Și dacă ar mai putea 
exista dubii în această privință, pri
ma care le-ar putea spulbera ar ti 
însăși Hotărîrea partidului și guver
nului din 2 iulie 1957, care prevede 
sarcini precise ale conducerilor admi
nistrative de întreprinderi în direcția 
dezvoltării continue a sportului în 
rîndurile maselor de salariați.

Sparfachiadă
pas către o adevărată activitate spor
tivă. Să nu-! deziluzionăm, prin con
cursuri sărace, improvizate, organiza
te la voia întîmplării. De multe ori, 
participarea la un prim concurs bine 
organizat a avut un cuvînt hotăritor 
în viitorul sportiv al unui trnăr.

7. Organizați concursuri în cît mal 
multe discipline sportive.

8. Primele concursuri trebuie or
ganizate cît mai curînd.

9. înlăturați orice tentație de a 
umfla rezultatele, pentru că vă... fu
rați singuri căciula.

10. Și totuși, angrenarea maselor 
în sport este principala sarcină a co
lectivului sportiv, iar Spartachiada 
constituie un mijloc miminat pentru 
realizarea acestei îndatoriri. 

de conducerea întreprinderii nr. 1 
și de ing. șef Vorobiev (nu știm 
dacă iubesc sportul, dar le-am da 
oricînd un certificat care să ateste 
acest lucru) au făcut ca, în ciuda 
timpului neprielnic, montarea reflec
toarelor să se termine cu mai bine 
de două luni înainte de termen! In
stalația a fost dată în folosință în 
cinstea zilei de 1 Mai 1

Primii care au pășit pe gazonul 
terenului iluminat de noua instalație 
n-au fost fotbaliștii ci tot inginerii. 
I-am văzut miercuri seara, pe toți: 
proiectanți, executanți, beneficiari, 
privind cu mare bucurie rodul atîtor 
strădanii. Această adîncă satisfac
ție nu era pur platonică. Se înte
meia și pe date reci, obiective. A- 
cele indicatoare ale celor trei lux- 
mețri (aparate pentru determinarea 
iluminării într-un punct) ampla
sate în mijlocul terenului au arătat: 
210 DE LUXI, media pe întreg tere
nul fiind 180 (în proiect se prevă- 
zuseră 150 luxi). E mult? E puțin? 
Judecați singuri, după cele cîteva 
cifre care caracterizează iluminarea 
pe alte mari stadioane din Europa 
care beneficiază de instalații de 
nocturnă : stadionul Rosunda din 
Stockholm: 40; stadionul Parc des 
Princes din Paris: 70; stadionul 
White City din Londra: 70; stadio
nul Armatei din Praga: 80; stadio
nul Luton Town: 80; stadionul o- 
limpic din Amsterdam: 70; stadionul 
olimpic din Berlin: 80; stadionul de 
100.000 locuri din Leipzig: 80; sta
dionul Partizan din BelgTad: 110; 
stadionul Bislet din Oslo 150; sta
dionul Wembley din Londra: 200.
Așadar, instalația de la stadionul Re
publicii este mai puternică decît cea a 
marii majorități a stadioanelor Euro
pei Fără alte amenajări speciale, ea 
oferă condiții și pentru televizarea 
meciurilor în nocturnă.

Acestor d3te comparative edifica
toare, li s-au adăugat aseară elogiile 
unor fotbaliști de frunte (Toma, Voi- 
nescu. Constantin, Tătaru) care consi
deră noua instalație ca o admirabilă 
realizare.

1ACINT MAXOUU

De aceea, în peregrinările noastre 
reportericești prin colectivele 
sportive, notăm deseori pagini 

întregi de carnet pe tema sprijinului 
sau... a lipsei de sprijin din partea 

Pe stadionul colectivului „Ancora" S.N.G. din Galați s-a ridicat recent 
o frumoasă tribună și se lucrează de zor la terminarea vestiarelor. Lu
crările se bucură de un sprijin larg din partea direcțiunii Șantierului Naval.

direcțiunilor. Inlr-o recentă vizită la 
întreprinderea Canal-Apă București, 
am aflat cu satisfacție că directorul 
Dumitru Cherciu privește cu ochi buni 
activitatea sportivă. Ca dovadă, lu
crările efectuate la baza sportivă a 
întreprinderii, datorită sprijinului con
sistent acordat de direcțiune. Pe di
rectorul fabricii de ulei „Filimon 
Sîrbu" din București. N. Bucu, nu-1 
cunoaștem de azi, de ieri. A trecut 
destul de multă vreme de cînd, într-o 
discuție amicală, ne-a împărtășit in
teresanta sa concepție asupra rolului 
pozitiv al sportului în înlăturarea 
fluctuației tinerelor cadre repartizate 
în fabrică. „A face parte dintr-o e 
chipă sportivă sau dintr-o formație 
artistică — ne spunea tov. N. Bucu 
— constituie o dovadă în plus a ata
șamentului tineretului față de între-

In afara celor discutate recent în- 
tr-unul din numerele ziarului nostru 
pe marginea finalelor campionatelor 
republicane de haltere, s-au desprins 
două fapte interesante care cer o 
succintă analiză. Este vorba de eli
minarea din concurs a fostului cam
pion la categoria semi grda, Eremia 
Delcă, și de clasarea pe locul 3 a lui 
Nicolae Amzuică, (la categoria ușoară), 
deși acesta totalizase — din păcate 
în afară de concurs — mai mult de
cît actualul campion. Deosebite ca re
zultate, aceste două cazuri au totuși 
o trăsătură comună. Este vorba de tac
tica de concurs, care după părerea 
noastră a fost deficitară. Să ne ex
plicăm: s-a putut observa de la în
ceput că lupta pentru primul loc la 
semi grea se va da între Octavian 
Gheorghiu și Eremia Delcă. După pri
mul stil, Gheorghiu luase un avans 
de 5 kgr. asupra lui Delcă, asigurîn- 
du-și apoi menținerea în concurs, în- 
trucît „smulsese" la prima încercare 
100 kg. Fiind condus de Ia primul 
stil, Delcă a încercat prima oară 105 
kg., dar din cauza emotivității, a ra
tat.’ Firesc ar fi fost să repete încer
carea la aceeași greutate. Or, el a 
intrat pentru a doua oară la o greu
tate superioară (110 kg.) pe care bine
înțeles n a reușit s-o ridice nici a 
treia oară! De acest eșec este vinovat 
antrenorul său Ștefan Achim, care a 
„mizat" totul pe o carte: „ori titlul de 
campion, ori nimic". Rezultatul s-a 
văzut: Delcă a fost eliminat din con
curs.

După părerea noastră, acelastă men
talitate este greșită, nesportivă. Reve
nind la faptul în sine, considerăm, că 
handicapul de la primul stil putea fi 
recuperat, deoarece este bine cunoscut 
că în condiții normale Delcă este su
perior Iui Gheo'ghiu la smuls și la 
aruncat. E limpede deci că Delcă păs
tra chiar în asemenea condiții (fiind 
condus după prima probă) suficiente 
șanse pentru recucerirea titlului de 
campion.

In^ce-1 privește pe N. Amzuică, so
cotim că „eșecul" său se datorează tot 
unei greșeli a antrenorului, dare ne- 
cuncscîndu-i suficient posibilitățile și 

prindere". Cu atît mai mult ne-au 
bucurat aceste cuvinte, cu cît ele 
ne-au arătat că directorul acestei în
treprinderi, el însuși un vechi spor
tiv, sprijină activitatea sportivă nu

(Foto: V. ARNAUTU) 
numai dintr-o pasiune personală, ci 
pentru că i-a sezisat una din reper
cusiunile pozitive asupra producției. 
Și, cu toate că n-am vrea să mai re
venim asupra clasicei observații că în 
mari întreprinderi randamentul primei 
zile a săptămînii este mai mare sau 
mai mic în funcție de victoria sau in- 
frîngerea echipei de fotbal în etapa 
de campionat, o facem totuși...

Interesant este că mulți muncitori 
consideră grija direcțiunii față de 
activitățile extra-profesionale drept 

o dovadă a faptului căA conducerea 
întreprinderii nu este preocupată ex
clusiv de randamentul salariatului în 
producție, ci se interesează și de via
ța personală a acestuia. Așa pri
vesc lucrurile muncitorii de la Șan
tierul naval Galați (director 1. Caza- 

neavînd curajul necesar pentru a cere 
elevului său să încerce in concurs 
ceea ce a realizai în afara concursu
lui, l-'a privat de titlul de campion 
la care avea tot dreptu' să aspire. 
Subliniem acest fapt, cu ații mai mult 
cu cît, oricum, Amzuică ave a d naente 
asigurat locul 3 în concurs (-are i-a 
și revenit).

Din cele de mai sus reiese s ! - errt 
de clar rolul și importanța tactic:: în 
concurs, care influențează direct nu 
numai rezultatele ci și locul în cla
sament

„Zboară mingea 

peste plasă“
„DRUMEȚII VESELI" ai profe. 

sorului Saftu au de cîteva săptă- 
mîni o concurența de ordin...spor
tiv. Intr-adevăr, în programul emi
siunilor radiofonice pentru copii și 
tineret și-a făcut apariția o nouă șî 
interesantă emisiune: „ZBOARA
MINGEA PESTE PLASA" Dumi
nica trecută s-au „înfruntat două 
școli medii din PIoești — . I.L. Ca- 
ragiale" și „Mihai Viteaza", Tema 
întrecerii a fost istoricul fotbalului 
nostru și fotbalul ploeștean. Cei c« 
au răspuns la întrebările examina
torului au fost componentă echipe
lor de... volei ale celor două școli 
De ce ai echipelor de volei ? Pen- 
tru că după această probă „teoreti
că" — în care școala , I.L. Canagia- 
le“ a terminat învingătoare cu sco
rul de 11—8 — a urmat o aprigă 
dispută de volei. Interesant este 
faptul că regulamentul concursului 
prevede că echipa cîștigătoare 
trecerii teoretice să înecară
set de volei cu avantajul acamuTăl 
la întrecerea teoretică (în speță, 
școala „I.L. Caragiale" a început 
fiecare set la volei cu un avantai de 
3 puncte).

Concursul „ZBOARA MINGEA 
PESTE PLASA" (examinator: I.
Mustață) are șanse să facă c „serie*  
lungă și să șî cîșfige o Irutnoasâ 
popularitate.

cu). „21 Decembrie" București (direc
tor Ion Constantin), precum și din 
numeroase alte întreprinderi din în
treaga țară, unde sprijinul direcțiu
nilor este concretizat în muite reali
zări, îndeosebi în domeniul int^K 
bazei materiale a mișcării sporti■

Firește, privind astfel lucrurile, 
ne apare cu atît mai curioasă 
poziția unor directori d? între

prinderi care se dezinteresează de fe
lul în care salariații își petrec timpul 
lor liber, de condițiile în care ei pot 
să facă sport Tov. Dumitrache, di
rectorul genera! al U.M. Progresul! 
Brăila, arată aceeași nepăsare față de 
activitatea sportivă a salariațilcr. ca 
și față de activitatea lor culturali 
sau artistică. Și este păcat, pentru 
că muncitorii de la U.M. Progresul au 
multă tragere de inimă peitr • -.ort. 
Fără s-o declare, tov. Bă LI.-. direc
torul Filaturii Romîne de Btimbae 
din București, favorizează veșnica ri
valitate dintre sectorul cultural și cel 
sportiv. O dovadă o constituie starea 
deplorabilă a bazei sportive a fabri
cii, căreia i-ar trebui puțin... sprijin" 
directorial pentru a ieși din impasul 
în care se află de cîțiva ani. Exem
plul unor direcțiuni ca acelea ale uzi
nelor „Tractoriir-Orașul Stalin, „la- 
noș Herbac“-Cluj și „23 Augt:-t"-Bu' 
curești, unde salariații au Ia dispozi
ție baze sportive frumos amenajate, 
ar trebui să fie stimulativ și pentru 
acești directori aflați în carență de— 
sprijin I

Si pentru a termina aceste rinduri 
dedicate directorilor de între- 

» prinderi, prieteni sau... adver
sari ai sportului, se cuvine să 

mai menționăm încă ceva. în numele 
tuturor sportivilor și al activiștilor 
sportivi, le solicităm tot sprijinul șl 
toată înțelegerea. Cu o excepție insă: 
cea a „sprijinului" acordat uneori u- 
nor sportivi care își închipuie că pri
mesc salariu pentru a face sport sat 
unor chiulangii tolerați exclusiv pen
tru că se pricep zice-se în ale spor
tului.

A. G.



O donație și mai multe echipamente sportive

C. GRUIA

In ritm susținui

Cu concursul... virilului prima zi de 
antrenament a fost mai rodnică și mai 
plăcută ca oricind.

să în timp de două zile și depusă Ia 
comitetul de întreprindere.

Iată o inițiativă care merită să fie 
știută și, n-ar fi rău, chiar... copiată.

Koi, „galeria
N-om fi nai oameni prea distinși 
Șl nici prea eleganți din fire. 
Deci nu e cazul să vă mire 
Că uneori sintem „aprinși".
N-avem expresii de salon, 
Vorbim cum știm, să fim iertați. 
Nu sintem nici arisiocrați 
Și nici dudui de pension
N-am fost crescuți in living-room 
Cu nurse, frăulein și pian, 
Ne-am zbenguit toți pe maidan 
Și am bătut furca pe drum.
Noi nu sintem molii și muți. 
Căci nu sintem bolnavi de spleen 
Avem trinitrotoluen
Chiar cind ai noștri sini bătuți.
Țipăm, urlăm, tot ce poftești 
Dar nu iscăm nici un bucluc, 
Zvir'.ind cu sticlele de suc, 
Cum jac „colegii" din Giuleștit
Prea obiectivi, e drept n-om fi. 
Asupra-acestei noțiuni 
Avem cu toții slăbiciuni 
De la bătrini pin’ la copii.

Dar care alții peniru-un șui 
Și-aruncă șepcile-n-năliimi 
Peste talazul de mulțimi,

l Fără regret că s-au pierdui ?
X Și care alții-înădușiți.

,5 îngrămădiți trei pe un loc 
ra ter internațional. Despre importan- X Dau aripi la .băieți" in joc 
ța concursului în momentul da față » $« vin acasă răgușiți? 
ne vorbește din plin faptul că la <> _ . ■
startul din acest an se vor prezenta y ' 
aproape 50 de echipaje, repreztntînd X 
un număr de 6 colective și cluburi, ?< 
printre care: Metalul (11 e- y 
chipaje) C.C.A. — Marina (9) Pro >< 
greșul București (7) Constructorul y 
București (4) Dinamo Constanța (6). V 
Farul Constanța (6). In actuala edi >! 
ție, concursul va consta din 7 regate, <i 
cîte două pe zi, alcătuindu-se două X 
clasamente: individual și pe echipe << 
Concursul este deosebit de important, y 
deoarece constituie un-jM^teriu de se- z 
lecție a elementelor care vor participa y 
la faza internațională a Cupei Victo- z 
riei ce se va desfășura în acest an y 
între 5—12 iunie. o

Iată deci explicația începutului fe- y 
brii de activitate a veliștilor constau << 
țeni care de dimineață și pînă seara y 
alunecă cu ambarcațiunii» lor aseme << 
nea unor roiuri de fluturi pe fața y 
luTîe â bătrînului lac cu nume de re (< 
zonanță turcească...

PETRE ENACHE

Veliștii au ridicat pînz-- le jî
Scurtă esțe activitatea sporturilor 

de sezon, spun totdeauna cei care le 
practică. De aceeași părere sînt și! ve
liștii constănțeni. Și pentru a se bit- 
Sura cît mai mult de binefacerile ace 
stiii frumos sport, veliștii din orașul 
de pe malul mării au ridicat de acum 
pînzeje.

l-am întîlnit deunăzi, la Mamaia, 
pe malul lacului Siut-Ghiol pe cei mai 

— valoroși veliști de la noi. In prezența 
lor și a pădurii de catarguri cu care 
au poposit aici, casa-vapor de pe 
marginea lacului, lacul însuși ca șî tot 
ceea ce îi înconjoară capătă un far- 

^^nec deosebit. De ce s-au adunat ve- 
^Mștii constănțeni aici? Pentru cei 
^care urmăresc activitatea iachttngu- 

lt»i din țara noastră în ultimii ani nu 
e greu de ghicit: se apropie 1 Mai și 
fn această zi se dă startul în impor 
tantul concurs de snipeuri devenit de 
acum tradițional la noi, „Cupa Vic
toriei”.

Organizat pentru prima dată în 
1955 ca un mijloc de stimulare a ac
tivității velistice interne, acest con
curs și-a dovedit de la prima ediție 
utilitatea căpătînd, din 1956, un ca-

’? Și care alții decit no-'
'< Sini nelipsiți in orice zi,
X Pe orice timp, oricum ar fi,
7 Pe frig, pe ploaie sau noroi9
7 A'u spun acasă ce pățim
X De la neveste sau părinți, 
•> Cind uzi și clănțănind din dinți
7 Venim ., dar in ce hal venimJ

Și drept răsplată ce ne dați ? 
Ne-ați cam rămas mereu datori 
Și antrenori și jucători... 
Nu plouă și plecăm... plouați!
In lac de-alitea teorii
In loc de artă pentru artă 
Mai bine inoățați pe poartă 
Să trageți cum ar trebui.

Noi vă lăsăm, faceți ce-oți ști. 
Cinci ,Jdobay~ vrem la-înainlare 
Că altfel ,,iese" supărare 
Și iar vă facem... poezii!

PAUL ALEXESCU
București

Nenumărată suit sportivii care în cinstea zilei de 1 Mai își îndepli
nesc și chiar depășesc angajamentele .luate La locul de muncă, iar pe te
renurile de sport își întrec adversarii, aducînd noi victorii colectivului dta 
care fac parte.

O zi măreață, iubită de toți oa menii muncii, întimpinată pe toate 
.fronturile**  cu noi și noi succese, o zi ce prilejuiește întreceri, afirmări, 
atit in uzine, fabrici, ogoare cît și pe terenurile de sport.

In fotografie, pe Șantierul Naval Galați, echipa condusă de Dănilă 
Șerban (dreapta jos), și alcătuită din boxeri cunoscufi în orașul lor, lucrea
ză la centrarea liniei de ax a unui remorcher de 1.200 c.p., care urmează 
a fi lansat pe apă luni 28 aprilie a.c. O dată cu lansarea acestui remorcher, 
echipa boxerului Dănilă Șerban iși respectă angajamentul luat în cinste*  
zilei de 1 Mai.

Multe au fost problemele care au 
frămîntat de la înființare (5 decembrie 
1957) și pînă acum conducerea și mem
brii colectivului sportiv „Poligrafia". 
Una dintre ele a rămas mereu „pe 
tapet", rezolvarea ei dînd mult de lucru 
celor mai sus amintiți De buna solu
ționare a acestei probleme depindea în 
mare măsură însăși activitatea spor
tivă. Cred că ați ghicit: este vorba 
de acumularea de fonduri necesare 
pentru procurarea echipamentului 
sportiv.

Zilele iernii cu întrecerile sportive 
respective au trecut aproape pe nesim
țite, aducînd totodată realizări cu care 
colectivul se poate mândri: participa
rea la „Cupa Sulinarul" la schi, Spar- 
tachiada de iarnă (locul I etapa pe 
regiune Mathilda Kreusel și locul III 
cat. junioare Maria Burețela) etc. Au 
trecut pe nesimțite, cum spuneam mai 
sus, pentru că membrii colectivului 
aveau fiecare echipamentul lor.

Pentru activitatea viitoare însă, si
tuația nu mai e aceeași. Trebuie nea
părat să se procure într-un fel sau 
altul ech pament Și cei ce alcătuiesc 
acest colectiv (dar mai ales tov. Păun 
Busuioc, președintele secției de alpi
nism și Pavel Orban din biroul secției 
de fotbal) au găsit calea de ieșire din 
acest impas: o acțiune de donație în 
bani întreprinsă în rîndui membrilor 
colectivului. Că inițiativa a fost bună 
ne-o confirmă suma de lei 1.48C strîn-

Iubitorul de sport care ar face d 
raită prin Cernavodă ar rămîne pur, 
și simplu uimit de ritmul susținut ta 
care se desfășoară munca de con
strucție și amenajare de baze sport 
tive. Astfel, colectivul sportiv „Ideal”, 
al fabricii de ciment, a terminat tm-’ 
prejmuirea cu plăci de beton a sta-' 
dionului — o adevărată mândrie ă 

localnicilor —; pista de atletism este 
aproape gata, ca și un teren de volei 
nou, sînt realizări care vor contribui 
efectiv Ia dezvoltarea activității spor 
tive. Intre timp, arena de popice a 
fost complet renovată.

Nicji colectivul siportiv „Recolta” 
nu s-a lăsat mai prejos și, în scurt 
timp, va putea raporta că și-a îmbo
gățit patrimoniul cu un frumos teren 
de volei, un portic de gimnastică, • 
groapă pentru sărituri și o pistă 
G.M.A. Aceeași febrilitate se poate 
constata și la colectivul „Ancora", re
cent înființat, unde se muncește cu 
sîrg la îmbunătățirea bazelor sportive, 
printre care și baza nautică. La fel 
au făcut șî cei de la „Știința", care 
au amenajat terenul de volei și au re 
parat coșurile la cel de baschet.

Intr-un cuvînt, la Cernavodă există 
o adevărată febră a realizărilor.

N. BONCOTA



Recucerind de la 2-7 la 8-8 în meciul decisiv

EMi IL1. li Jrinral loc li
Campionatul continuă, azi și mîine, cu proba de sabie

Maeștrii condeiului printre sportivi

In prima zi a campio
natului republican de spa
dă pe echipd (desfășurat 
In ultimele două zile în 
sala Armata Roporufui 
din Capitală) a fost scri
să o nouă pagină inedită 
In istoria scrimei romî- 
nești: victoria obținută de 
echipa C.C.A. după ce la 
un moment dat era con
dusă de Progresul Bucu
rești cu 7—2. O răstun 
nare de rezultat atît de 
senzațională, de la 2—7 
la 8—8 și în final vie 
torie atribuită pentru eî- 
teva tușe echipei care a 
remontat, nu a mai fost 
înregistrată în țara noas
tră și, probabil, nici pe 
plan mondial. Intîmplarea 
Iși are cauzele și... învă 
țămintele sale. Progresul 
București a pierdut pen- 
uu că s-a culcat prea de 
vreme pe laurii unei vie 
torn conturate dar nu definite, pen- 
tiu că a prezentat o echipă lipsită 
de nervul necesar finalizării unui suc
ces, pentru că în cadrul formației 
sînt menținuți trăgători (mai ales Ne- 
culce) care nu acordă suficientă 
atenție unui asemenea campionat (de 
altfel, după acest meci trăgătorul Ne- 
culce nici nu a mai participat) și 
care sînt depășiți de elanul și am
biția tineretului, pentru că nu a orga
nizat cu suficientă atenție acest meci, 
ajungînd în situația ca cel mai bun 
trăgător al său, Mircea Baia să nu 
mai susțină ultimul asalt, fiind re
chemat de sarcinile sale profesionale. 
(Față de importanța întîlnirii, decisivă 
pentru primul loc în clasament, se 
putea face efortul ca un trăgător să 
mai fie scos din producție o oră pen
tru a-și încheia îndatoririle sale de 
•portiv fruntaș!). Peste toate aceste 
cauze, Progresul București a pierdut 
pentru că a întîlnit o echipă care a 
vrut să cîștige, care a luptat mai 
dîrz, mai atent în momentele în care 
spectrul înfrîngerii devenise aproape 
inevitabil. Chiar numai pentru această 
dîrzenie, pentru această calitate care 
de multe ori lipsește sportivilor noș 
tri fruntași, cei patru spadasini ai 
C.C.A. (Stelian, Georgescu, Cio
cârlie și Dobrescu) merită toate feli
citările, merită cu prisosință primul 
loc în clasamentul probei.

De altfel, echipa C.C.A. a fost cea 
mai constantă din această întrecere, 
cîștigînd detașat (cu 14—2, 13—3 sau 
ta cel mai rău caz, 12—4) toate rne-

NUMAI ASTAZI ȘI MIINE FINA LA 
OHA 12 VA MAI PUTEȚI DEPUNE IN 
CAPITALA BULETINELE PENTRU 
CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 17 din 
JR a prii ie! După cum vexieți, toți cei 
cere au... întîrziat cu depunerea buleti
nelor trebuie să se grăbească cu atît mai 
mult cu cît concursul Pronosport din 
această săptămînă se dovedește a ft u- 
nui dintre cele mai interesante dato
rită. în special programului deosebit de 
„tare”: cinci meciuri din cadrul optimi
lor de finală ale Cupei R.P.R. — dispu
tele în orașe neutre — și șapte meciuri 
din cadrul campionatului italian aflat 
la cea de a XXX-a etapă (deci cu 4 eta
pe înaintea... finalului!) După cum ușor 
se constată, fie că este vorba de lupta 
dată pentru „un pas înainte” spre cu
cerirea cupei, fie că echipele depun. 
Ultimele eforturi pentru consolidarea u- 
nor locuri fruntașe sau evitarea retro
gradării, atît meciurile autohtone cît și 
cele italiene stau... gata să furnizeze 
rezultate aducătoare de mari premii. Și 
pentru că vorbim de rezultate — mai 
mult sau mai puțin surpriză — nu tre
buie sa neglijați și posibilitatea apari- 
1*ei  „X ’’-urilor în meciurile de Cupă.

*) Rubrică redactată de I.S. Lx>to-Pro- 
nosport.

Și acum, odată cu urarea noastră de 
uucces vă reamintim că și la acest con
curs sînt acordate în continuare valoroa
se premii în obiecte pentru variantele 
cu „0” rezultate.
• Plata premiilor de la concursul Pro

nosport nr. 16 din 20 aprilie continuă 
In, Capitală astăzi după amiază începînd 
de la ora 17 la agențiile special desem
nate în acest scop din raioanele în care 
ff-au depus premiații buletinele.
• Iată acum programul concursului 

Pronosport nr. 18 din 4 mai 1958:
L Rapid — C.C.A. (Cat. A).
H. Dinamo Buc. — Progresul (Cat. A). 
EH. U.T. Arad — Petrolul (Cat. A).
IV. Dinaono Cluj — Știința Timișoara 

(Cat. A).
V. Jiul — C.S. Tg. Mureș (Cat. A).
VI. CJS. Oradea — Steagul roșu Or. 

■taiin (Cat. A).
VH. Corvinul Hunedoara — Ind. Sîr- 

mei C. Turzii (Cat. B).

ȚI-AI DEPUS BULETINUL PRONOSPORT? Nu uita! Concursul nr. 17 
se închide în Capitală mîine la ora 12.

Micul Adalbert Gurath II (stingă) execută lovitura 
sa preferată „la picior". In timp ce adversarul 
(dreapta) este surprins, tatăl, Adalbert Guralh II 
(in picioare) priveȘe ou admirație isprava fiului.

(Foto 1. M1HAIGA) 

ciurile susținute în cadrul campion» 
tulul. In timp ce principala sa adver 
sară. Progresul București a continuat 
să se zbată în rezultate inconstante 
(a pierdut lamentabil în fața echipei 
O.S. Oradea) și în scoruri strînse.

Revelația campionatului propriu-zis 
este Progresul Cluj, egală în victorii 
cu Progresul București, iar din a 
ceastă echipă revelație (care ne-a o 
ferit interesanta situație de a urmări 
trăgînd cot la cot, tatăl și fiul), s a 
desprins autoritar micul Adalbert Gu- 
rath II unul dintre cei mai buni tră 
gători ai concursului (tatăl său, A- 
dalbert Gurath I și-a făcut datoria 
dar a rămas în urma fiului).

Echipele C.S. Oradea, Știința Tg. 
Mureș, Dinamo Cluj și Stăruința Sa 
tu Mare s-au „războit" în a doua 
parte a clasamentului, reușind numai 
rareori să pună în dificultate pe îna 
intașele lor.

In afara concursului a participat e- 
chipa de pentatlon modern a lotului 
R.P.R. Privind comportarea în con
curs a echipei tinerilor pentatloniști 
putem aprecia că ea s-a ridicat la ni
velul fruntașelor competiției (6 vie 
torii și o înfrîngere la scorul de 8—8).

Clasamentul: 1. Casa Centrală a 
Armatei 6 v., 2. Progresul București 
4 v., 3. Progresul Cluj 4 v., 4. C.S. 
Oradea 3 v., 5. Știința Tg. Mureș 3 
v., 6. Dinamo Cluj 1 v., 7. Stăruința 
Satu Mare 0 v.

RENATO- ILIESCU

onosport
VIII. Tractorul Orașul Stalin — Știința 

Cluj (Cat. B).
IX. Partizan Reghin — Metalul Reșița 

(Cat. B).
X. Minerul Lupeni — Minerul Baia 

Mare (cat. B).
XI. Poiana Cîmplna — Flacăra Moreni 

(Cat. B).
XII. Progresul Suceava — Unirea Foc

șani (Cat. B)

• PRONOEXPRES

In urma omologării concursului Piono- 
expres nr. 14 s-a stabilit că nici o va
riantă nu a întrunit 6 rezultate exacte. 
Conform regulamentului, fondul acordat 
premiului I adică 42958 lei plus cei 
116.444 lei reportați de la concursurile 
anterioare adică 159412 lei au fost repor
tați fondului de premii al categoriei I-a 
de la concursul Pronoexpress nr. 15 cu 
tragerea din urnă miercuri 30 aprilie.

Premiul II: 7 variante cu 5 sporturi 
exacte revenind fiecăreia cîte 18414 iei;

Premiul III: 547 variante cu 4 sporturi 
exacte revenind fiecăreia cîte 471 lei.

Fond de premii: 546.061 lei.
• Plata premiilor de la concursul 

Pronoexpres nr. 14 se face în Capitaflă 
astăzi după amiază începînd de la ora 17 
numai la Agenția Centrală din Calea 
Victoriei nr. 9.

Premiile în obiecte acordate prin tra
gere din. urnă participanților la con
cursul Pronoexpres Nr. 14 au revenit 
următorilor:

O motocicletă de 350 cmc. buletin 
2ț62.612 ?g. 55 reg. 13 din Orașul Stalin; 
o motocicletă de 125 cmc. bul. 377045 
ag. 64 reg. 15 din Timișoara; cîte un 
aragaz cu trei ochiuri și butelie: bul. 
500.802 ag. 27 ■ reg. 9 din Ialși; bul. 
814.189 ag. 75 reg. 17 din București și 
bul. 905.380 ag. 116 reg. 17 din Bucu
rești; cîte un- aparat de radio „Victo
ria": bul. 1.166.559 ag. 29 reg. 5 dan 
Constanța; bul. 4.948.450 ag. 1 reg. 10 

l-am zărit deseori pe maeștrii con
deiului în tribunele stadioanelor. 
Le-am urmărit participarea activă, 
pasionată. Le-am ghicit parcă bătăile 
inimii accelerate la un șut al lui 
Călinoiu (va fi sau nu gol?), la fi
nișul impresionant al lui Wiesen- 
mayer, la evoluția grațioasă a Ele
nei Teodorescu. Erau ceva mai mult 
decît simple prezențe de spectatori. 
Erau prezențe cu semnificații majore, 
un răspuns limpede, fără echivoc, dat 
acelora ce — ignorînd că Jean Girau-

Popicarii de la Rafinăria 4 Cîmpina învingători 
in fața echipei iugoslave Triglav Kranj
Joi la Ploești oaspeții au întrecut echipa Petrolul

PLOEȘTI, 25 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Intîlnirea dintre 
fosta campioană a țării Petrolul din 
localitate și formația campioană iu
goslavă, Triglav din Kranj, a atras 
un număr record de spectatori. Dar, 
suporterii echipei gazdă nu au avut 
aproape nici o clipă de satisfacție de
oarece popicarii ploeșteni au evoluat 
sub posibilități fiind conduși în per
manență și pierzînd la o diferență a- 
preciabilă: 4642 p.d. — 4809 p.d.

Oaspeții au plăcut prin eleganța sti
lului și prin precizia arătată în lan
sarea bilei. Dintre ei am remarcat pe 
Miro Ambrozie care a dat dovadă și 
de o inepuizabilă putere de luptă și 
pe valorosul Rajko Stark (unul din
tre sportivii care a adus țării vecine 
titlul mondial pe echipe la campiona
tele de la Viena), realizatorul celei 
mai bune performanțe a meciului: 
856 p.d. In rest, oaspeții au fost omo
geni la un nivel ridicat, fapt care a 
hotărît victoria lor. In schimb, popi
carii Petrolului aii arătat mari fluc
tuații de valoare care au cîntărit greu 
în balanța rezultatului. Doar I. Di- 
nescu și I. Dragomirescu au dat sa
tisfacție. Ne-a surprins comportarea 
slabă a jucătorilor Albu, Ioanid și în- 
tr-o oarecare măsură a lui Victor 
Ivan, care au lăsat puncte prețioase 
adversarilor direcți. La fel, ne-a sur
prins lipsa de inspirație a conducerii 
formației ploeștene cînd a introdus în 
lotul reprezentativ al acesteia pe tî- 
nărul V. Ambrozie preferîndu-1 unor 
jucători de rezervă mai experimentați. 
Credem însă că din înfrîngerea sufe
rită joi, echipa noastră va ști să tra
gă cele mai folositoare învățăminte.

Partida a fost arbitrată 
J£iss, căruia 
rele formații: PETROLUL : 
(757), V. Grămadă (738), I. Drago- 
mirescu (811), N. Ioanid (724), 1. Di- 
nescu (824), Victor Ivan (788): TRI
GLAV: L. Ambrozie (792), J. Turk 
(792), P. Kordez (764), Z. Debeljak 
(784), R. Stark (821), M. Ambrozie 
(856). După întîlnirea de azi vineri la

de losif 
i s-au aliniat următoa-

E. Albu,

ag. 1H reg.

14
10
1<7

din Oradea; but. 2.790.MO ag. 17 reg. 8 
din Hunedoara; bul. 93202 ag. reg. 17 
din București și bul. 1.742.706 ag. Î5 reg. 
12 din Ploești; cîte un ceas de mînă; 
bul. nr. 8111953 ag. 56 reg. 1 din Ba
cău; bul. 1.499.104 ag. 41 reg. 6 din 
Craiova; bul. 1.270.497 ag. 1 reg. 10 din 
Oradea; bul. 923.899 ag. 37 reg. 2 din 
Baia Mare; bul. 3.594.915 ag. 23 reg. 7 
Galați; bul. nr. 2.634.072 ag. 114
8 Hunedoara; bul. 2.1312.438 ag. 144 reg. 
12 Ploești; bul. 404234 ag. 10 reg. 
din Su-ceava; bul. 146.156 ag. 42 reg. 
din Oradea și bul. nr. 2.780.042 ag. 
reg. 8 din Hunedoara.

De asemenea au mat fost acordate 
truse stilou-creion și 50 ceasuri d 
teptătoare import participanților 
căror nume se vor publica în numărul 
211 din 28 aprilie a-1 revistei „Programul 
Pronosport". Conform regulamentului, 
următorii cîștigători care au participat 
pe buletine colective vor primi pre
miile duble: bul. nr. 513017 ag. 31 reg. 
10 Oradea 2 ceasuri deșteptătoare, bul. 
nr. 4.923.363 ag. 63 reg. 15 Timișoara 
2 ceasuri deșteptătoare și bul. nr. 
460.822 ag. 38 reg. 8 Hunedoara 2 truse 
stilou-creion.
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ciu foarte

pagini de 
viața tu-

doux a închinat sportului 
antologie — consideră că 
multuoasă a stadioanelor are menirea 
de a fortifica bicepșii în detrimentul 
minții. Dar ele mai însemnau ceva: 
începutul unei trainice prietenii între 
oamenii de litere și sportivi 1

Aseară, în sala de festivități a clu
bului sportiv Dinamo, am asistat parcă 
la parafarea acestui „tratat" de amici
ție dintre literatură și sport. La invita
ția clubului Dinamo, care — în treacăt 
fie spus — nu se află. la prima 
inițiativă de acest gen, cîțiva dintre

V

Cîmpina popicarii iugoslavi vor susți
ne sîmbătă după-amiază și duminică 
dimineața ultimul lor meci al turneu
lui din țara noastră, în compania for
mației bucureștene I.O.R.

★
CÎMPINA 25 (prin telefon). —
Prima partidă internațională susți

nută de popicarii din localitate » 
coincis cu un frumos succes. Echipa 
Rafinăria 4 Cîmpina a reușit să în 
vingă puternica formație iugoslavă 
Triglav din Kranj cu scorul de 2391— 
2311 p.d. Jocul a plăcut datorită bu 
nei facturi, alternanței scorului din 
primele confruntări și mai cu seama 
dîrzeniei cu care localnicii și-au apă
rat șansele. Rafinăria 4 Cîmpina a 
aliniat formația: N. Blănaru (418 
p.d.), Petre Purje (411), Aurel 
tic (405), Ion " ‘ 
Sclipcea (390), 
S-a tras la 100 

ar-
_____ , .... Gh. 

Ion Dănuțiu (366). 
bile mixte.

Costea (401),

TR. IOANIȚESCU

M eciuri decisive Ia Cluj și București
pentru titlu! ac campioană masculină 

Ia volei
Sîmbâtă la București și 

la Cluj se joacă titlul de

loc

duminică 
campion 

național pe 1957—1958 la volei mas
culin 1

Intr-adevăr la București, în sala 
Dinamo, Casa Centrală a Armatei 
întîînește formația Dinamo București 
iar la Cluj Știința Cluj întîînește 
C.T.F.T. București. Ambele meciuri pot 
decide soarta titlului.

In cazul unei victorii — de 
excluse —a echipei studențești asu
pra feroviarilor și a victoriei echipei 
dmamoviste asupra C.C.A., Dinamo 
va trece pe primul loc în clasament, 
la egalitate de puncte cu C.T.F.T., 
dar cu un setaveraj mai bun. După 
cum se vede, două meciuri la fel de 
interesante care atrag interesul ama
torilor de volei. De aceea, pentru a-i 
pune pe cititori și mai bine în temă, 
am luat legătura cu antrenorii ce 
lor două echipe care vor juca la 
Doctorul V. Fulger, antrenorul 
denților a răspuns întrebărilor 
de corespondentul nostru la 
lancu Tiberiu:

— Intr-adevăr, meciul Știința 
C.T.F.T. este cei mai tare. Bucureș- 
tenii vin la noi avantajați de cres- 
cendo-ul de formă înregistrat în 
ultimele etape, dar fiindcă jucăm a- 
casă avem și noi un fel de contra- 
avantaj: galeria studenților clujeni, 
renumită pentru entuziasmul cu care 
ne susține. In tur, noi am cîștigat la 
București cu 3—0 (este adevărat că 
de la ceferiști a lipsit Nicolau) si 
sperăm ca și în retur să ieșim cu 
fața curată.

— Ce credeți despre oaspeți ?
— Adversarii noștri au un servi- 

bun și jocul lor se poate ca-

Cktj. 
stu
pit se 
Cluj,

Răducanu și Plocon 
(ambii de la C.T.F.T.) 
au sărit la blocaj și 
au reușit să respingă 
mingea trasă de Mu- 
reșan (Știința Cluj). 
Dar faza aceasta 
repetat de puține 
in meciul disputat 
1 decembrie 1957 
Capitală. Clujenii 
învins atunci cu 3-0... 
Ce rezultat va fi mii-

cei mai de frunte scriitori ai țării au 
venit să citească versuri sportivilor. 
O sală neobișnuită pentru oaspeții de 
pe scenă, cu un public alcătuit aproape 
in exclusivitate din sportivi, generoasă 
în aplauze, a vibrat ca o coardă în
tinsă, a trăit cu intensitate momente 
de autentică poezie. Cum s-ar putea 
reda în cuvinte, oricit de meșteșugite, 
simțămintele încercate de tinărul au
ditoriu, atunci cînd academicianul Mi
hai Beniuc și-a citit cunoscuta-i poe
zie „Mărul de lîngă drum"? Sau cum 
am putea descrie emoția, fierul ce a 
străbătut sala la auzul înaripatelor 
versuri ale lui Mihu Dragomir? Dis
crete, pline de gingășie și prospețime, 
poeziile lui Victor Tulbure au fost pri
mite cu o deosebită căldură. George 
Dan, poetul „Hamalilor", a dăruit e 
surpriză sportivilor dinamoviști: o iz
butită tălmăcire din poetul persan 
Moslih Eddîn Saadi (istorioarele 27 
și 44 din cartea „Grădina florilor"), 
în care este vorba despre un vestit 
luptător și învățăcelul său. Dar nu 
mai puține (și mai călduroase!) a- 
plauze au salutat lecturile poetului 
Nicolae Tăutu, care a fermecat pu
blicul prin versurile de un puternic 
lirism și de o remarcabilă realizare 
artistică. Iar inepuizabilul, maestrul 
Păstorel Teodoreanu ne-a cucerit pur 
și simplu cu spiritualele sale „Cîria- 
nul" și „Gornistul".

A fost o seară literară de neuitat 
O „seară de poezie", cum a numit-o 
în cuvîntul său introductiv academl 
cianul Mihai Beniuc, de care tineru 
spectatori, sportivii și sportivele clu
bului Dinamo își vor aminti multă 
vreme de aci înainte. Am părăsit 
sala din șos. Ștefan cel Mare or un 
singur regret: acela de a nu-i fi în
tîlnit printre spectatori (deși invitați 
special) pe unii dintre fruntașii spor
tului nostru. Ar fi avut desigur multe 
de învățat la acea minunată seara 
literară 1 

M. GODEANU

la 
joc 
cît 
nu

în teren snrt

racteriza prin atacuri in forță. 
și subtile. Sînt insă mai statici 
apărare. Antidotul unui astfel de 
constă in opunerea unui blocaj 
mai sigur și mai prompt. Dar 
blocajul este totul: preluarea servi
ciilor și mobilitatea 
la fel de importante. Și în sfirșit, joc 
simplu, variat la fileu, cu atacuri 
surprinzătoare din a doua pasă. Noi 
aceasta vom căuta să facem dunâ- 
nică.

Pe de altă parte la București, ing. 
Gh. Petrescu, antrenorul feroviarilor 
se gîndește și el — bineînțeles — tot 
la partida de la Cluj: „Meci foarte 
greu, mai ales că studenții au asu
pra noastră nu numai avantajul te
renului, ci și un avantaj psihic: ulti
mele două meciuri oficiale, in cam
pionat, le-au revenit lor la acela»! 
scor: 3—0. Deci noi trebuie să iw 
luăm neapărat revanșa, rnai ales că 
la mijloc este titlul național pe care 
— cedat în 1957 — vrem să-1 recu
cerim".

Și acum, înaintea acestor două me
ciuri socotim indicat să 
clasamentele:

vă prezentăm

FEMININ
i

1. Dinamo Buc. 15 14 1 43: 5 2»
2. C. F. R. 15 13 2 40:12 »
3. Someșul 15 10 5 34:24 25
4. M. I. G. 15 8 7 30:31 S3
5. Voința Sibiu 15 7 8 30:29 22
6. Voința ‘Or. Stalin 15 7 8 26:29 22
7. Știința Timișoara 16 7 8 26:30 22
8. C. P. B. 15 5 10 21:33 20
9. C. S. U. Buc. 15 4 11 20:38 10

10. Progresul Tîrgoviște 15 0 16 4.45 15

MASCULIN

Categoria A

1. C. T. F. T. 16 16 1 45:17 31
2. Dinamo 16 14 2 45:18 30
3. Știința 16 10 6 40:26 26
4. C. C. A. 16 10 6 3e:27 25
5. T. C. H. 16 9 7 33:32 25
6. Tractorul 16 7 9 36:37 2G
7. I. T. B. 16 7 9 34:36 23
8. Victoria 16 5 11 26:41 21
9. Amefa 16 2 14 25:45 18

10. C.F.R. Craiova 16 1 15 10:47 17

Categoria B, seria T

1. Știința Iași 2 2 0 6:0 ( 90: 51) 4
2. Aurul Negru PI. 2 2 0 6:4 (111: 92) 4
3. Feroviarul C-ța 2 1 1 5:3 (103: 74) 3
4. Politehnica Or. St. 2 1 1 4:f5 ( 98: 84) 3
5. Voința Bacău 2 1 1 3:3 ( 7C: 75) 3
6. Știința Galați 2 1- 1 4:5 (102:110) 3
7. Voința Suceava 2 0 2 0:6 ( 56: 91) 2
8. C.S. Snagov 2 0 2 0:6 ( 30: 96) 2

Seria II-aa

1. Șt. Timișoara 4 4 0 12: 3 (213:157) 8
2. Stejarul Rm. V. 4 3 1 HO: 8 (239:215) 7
3. Voința București 3 3 0 9: 0 (135: 7») 6
4. Dinamo Tg. M. 4 2 2 8: 7 (198:189) 6
5. Utilajul Petr. 3 2 1 6: 3 (116:118) 5
6 Casa Of. Timiș. 4 1 3 3: 9 (136:163) 5
7. Dinamo Oradea 3 1 2 4: 8 (147:155) 4
8. Dinamo Cluj 4 0 4 5:12 (190:240) 4
9. Dinamo B. Mare 3 0 3 2: 9 (101:162) 3



CIT MAI MULTE JOCURI Cupa R.P.R. Jin nou la ordinea til

de spectatori auAproape 40.000 
înfruntat joi, înciudați dar curajoși, 
ploaia care nu mai contenea, pentru 
a asista la un joc plin de promi
siuni. Și n-au avut de ce regreta ploaia 
îndurată. La elogiile care li se cuvin 
pentru acest semn al dragostei față 
de fotbal s-au adăugat satisfacțiile 
unui spectacol fotbalistic ales, pentru 
care merită felicitări cele două e- 
chipe, M.T.K. Budapesta și Rapid, și 
în primul rind formația oaspe. Și 
pentru că tot suntem la capitolul ace
sta, al felicitărilor, să-l încheiem prin 
cele adresate organizatorilor parti- 

Jei. Prezența la București a echipei 
M. I .K. — după aceea a Voivodihei 
— ne-a dat putința să vedem din nou 
fotbal de clasă.

Meritul celor două echipe constă 
în faptul că pe un teren foarte greu, 
alunecos, au reușit totuși să creeze 
spectacolul așteptat, un joc de bună 
valoare tehnică, abundent în faze 
spectaculoase.

Î
 M.T.K. Budapesta—Rapid 2 ti 
(1-0).

ARBITRU: D. Schuider. foarte 
bun.

M.T.K. : Bartfai — SZYMCSAK 
11, Borzsei, Lantos — KOVACS I, 
Kovacs III — Karasz, Bukovi, 
HIDEGKUTI, PAfeOTAS, SZYMC- 
SAK I.

RAPID: DUNGU — GREAVU, 
Vărzan, Macri — Bodo, STANCU 
— Copil, RAAB, Ene II (Geor
gescu), Georgescu (Seredai), Se
redai (Koszegy).

Apărarea echipei M.T.K. n-a fost scutită de emoții. Tinerii jucători ai 
cum se vede — de pildă — 
rezolvă respingind balonul peste 

(Foto: T. ROIBU)

bune. Jucătorii 
mingea le vi
de aceea caută 

cu

Frumusețea jocului a făcut pe 
spectatori și mai ales pe suporterii 
ceferiștilor să uite dezamăgirea re- 
ru^HBui final, favorabil — și pe 

meritat — oaspeților Ia sco 
ruf de 2—0 (1—0) stabilit de
Hidegkuti (min. 10) și Palotas (min. 
69), ca urmare a două acțiuni ma
gistral desfășurate și încheiate.

Ce au arătat fotbaliștii oaspeți? 
Lucruri caracteristice fotbalului ma
ghiar:

Ordine, disciplină, 
ospitalitate!

Nu demult, internaționalul Ștefan 
Jntsie ne mărturisea că pentru el este 
> adevărată plăcere să joace fotbal 
n compania unor adversari însuflețiți 
le aceeași dorință și în fața unor 
spectatori oare știu să-și încurajeze 
n mod sportiv echipă favorită dar să 
ii aprecieze și să răsplătească, sportiv, 
acul de calitate.
(j^ktele lui Onisie ne-au revenit 

citind recentul comunicat al 
ederației de fotbal, care anunța sanc- 
nni — foarte severe — împotriva 
chiipei Dinamo Bacău și, implicit, 
npotriva acelor spectatori fanatici ca- 
s, călcînd cele mai elementare reguli 
le educației, disciplinei și ospitalității, 
•au dedat la acte de huliganism, 
>vind pe arbitru după terminarea jo- 
jlui. Sancționarea acestor abateri, 
îlesnite de o slabă preocupare din 
artea colectivului băcăuan față de 
sigtirarea ordinei și disciplinei pe 
ren, pentru echipa Dinamo Bacău 
iseamnă pierderea pe timp de 3 e- 
pe a dreptului de a juca acasă, deci 
psa încurajărilor propriilor spectatori, 
erderea avantajului terenului și șan- 
: mai mici în lupta pentru cucerirea 
imului loc al seriei a Il-a a ca- 
goriei B iar pentru spectatorii din 
tcău înseamnă trei duminici fără 
tbal. Iată unde duce greșita înțele- 
■re a avantajului terenului și folo- 
rea lui în mod abuziv.
— „Măsurile luate de federație — 
i spunea ieri antrenorul ANGELO 
CULESCU — sînt binevenite și 
enite să contribuie la o normală des- 
șurare a activității fotbalului și chiar 
progresului lui. Ele trebuie să con- 
tuie un sever avertisment pentru 
ți eventualii „amatori". Este de do-

oa toate colectivele să nu-și limi
te munca de educație la sportivii lor, 

s-o extindă la spectatori. Să nu 
ăm exemplul Petrolului Ploești, ca-
— sancționat pentru aceeași vină — 
știut să găsească măsurile potrivite 
ătru întronarea ordinei și discipli- 
i în tribune și azi se poate juca 
bal în bune condițiuni la Ploești". 
Activitatea fotbalistică are nevoie

condițiuni cît mai prielnice de 
sfăștirare, de o atmosferă sănătoa- 
și federația este hotărîtă s-o asi- 

■e. Și aceasta trebuie să fie lim- 
le pentru toată lumea, pentru toate 
lipele, pentru toți jucătorii și spec- 
orii, fie ei din Bacău sau Tg. Mu- 
, din lași sau Ciulești.

Rapidului au pus-o deseori la incer care, 
in această fază, pe care portarul Bort fai o 
Szymcsak II și Seredai.
• o tehnică individuală 

control al balonului la 
ambele picioare

• joc atletic corect și 
balonului aproape fără

• mingea aleargă mai mult decît 
jucătorul

• jucătorii joacă și fără balon, se 
demarcă în mod continuu și se pla
sează în pozițiile cele mai favorabile 
pentru a reprimi balonul.

• ritm lent îi faza de pregătire a 
atacurilor (în cîmp), ritm foarte ac
celerat în zona din apropierea porții

• desfășurarea largă și variată a 
jocului, folosind la maximum extre
mele, adevărate motoare ale liniei de 
înaintare.

Cum a ripostat Rapid? Mai întîi să 
subliniem că a jucat mult mai bine 
decît în ultimele jocuri de campionat 
Apoi să arătăm că a jucat și lup
tat de multe ori de la egal la egal, 
dovedind maturitate și nelăsîndu-se 
depășit sau debordat de superioritatea 
tehnică a oaspeților. Cel mai bine 
a caracterizat jocul rapidiștilor antre
norul oaspeților Marton Bukovi- 
„Dacă această formație rămîne așa 
un an sau maximum doi va deveni 
o foarte bună echipă de club. Și așa 
este o echipă sudată, omogenă. In 
joc însă, face greșeli. In primul Find 
in loc să alerge balonul, aleargă ju
cătorii, care fac astfel o mare risipă 
de efort. In plus joacă iute în 
cîmp și încetinesc ritmul în zona 
de tras la poartă. Iar cînd ajung să 
tragă, dovedesc teamă, chiar atunci

fel
excelentă, 

de bun cu

protejarea 
cusur

Selecționata categoriei B 
se deplasează la Budapesta
Astăzi va părăsi Capitala, îndrep- 

tîndu-se spre Budapesta, lotul cate
goriei B, care va evolua duminică 
în capitală R. P. Ungare. Echipa va 
fi alcătuită din următorul lot de ju
cători : Nicoară, Gbibănescu 
tari, Filip, 
nescu, Apostolache, T 
Ujv'ăry, Mafteuță, Semenescu, 
lescu. 
Antrenorul lotului este Cornel Simio- 
nescu.

por-
Nedelcu, Mureșan, Ștefă- 

Panait, Sulyok, 
, Vasi- 

Mi.i.Mateon, Leahevici,

au ocazii foartecîud
se descurcă greu cind 
ne pe piciorul sting și 
să ia poziții pentru a o juca 
dreptul. Aceasta cere timp și fanea
ză jocul. Extremul dreapta nu caută 
să pătrundă spre poartă, ci fuge 
spre corner și apoi centrează. Toate 
acestea au ușurat misiunea apărăto
rilor mei care, mai lenți, au reușit 
totuși să intervină la timp pentru a 
evita șuturile sau pasele rapidiștilor".

Să sperăm că ceferiștii vor ști să 
folosească într-un viitor apropiat în
vățămintele acestui bun și reconfor
tant meci de fotbal.

P. GAȚU

• Orașele neutre nu ilnt de loc— neutre față de meciurile pe 
‘Bre. l®-9ăzilie?c1 * Cîmpinenii au In perspectivă un cuplaj demn de 

Obor se dispută la... jumătatea 
Giulești și Obor.

Sportivii locali păstrează amintirea 
unui excelent joc făcut de Petrolul 
la Focșani și speră ca el să fie re
editat. De aceea, cele 3500 de locuri 

sînt prea 
ce 
Ia

... — re 
cordul de spectatori va fi doborît du
minică. Afirmația este justificată dacă 
ne gîndim că acolo are loc singurul 
joc de cupă în care se întilnesc echipe 
de categoria A: Jiul Petroșani și 
Steagul roșu Orașul Stalin.' Bine că 
stadionul „Independența" cu cele pes
te 10.000 locuri ale sale se dovedește 
o gazdă primitoare pentru importan
tul eveniment fotbalistic.

Sportivii din CIMP1NA au penfrti 
inîine perspective mai promițătoare 
chiar de cît cei din Capitală. După 
toate probabilitățile ei vor asista la 
un cuplaj demn de stadionul „23 Au
gust" al Bueureștiului: Poiana Cîm- 
piria (cat. B) ■— Dinamo București; 
Tractorul Orașul Stalin— C.C.A. Să 
nu ne mirăm deci că nedezmințita 
amatori de fotbal care sînt cîmpinenii 
vor lua cu asalt stadionul. Un cu
plaj interesant se anunță și la ME
DIAȘ unde în' deschidere la meciul 
de Cupă Dinamo Cluj — Progresul 
Sibiu are loc întîlnirea feminină de 
handbal Record Mediaș — Flamura 
roșie Sibiu. Două sporturi în mare 
grație la Mediaș își dau, așadar. în- 
tîlniie mîine pe stadionul Metalul 
(capacitate: 4000 de locuri).

După mm se vede, pretutindeni 
unde ne-am interesat, meciurile de 
Cupă sînt așteptate cu mare, mare 
interes. Ca orice întîlnire în care se 
prevede un k.o. 1 Dar, vă mai amintiți 
cele opt jocuri ? Dacă nu, le puteți 
găsi la rubrica „Unde mergem".

(F.f. I.)

Capitală • Meciul Rapid—Dinamo 
distantei dintre

Opt orașe găzduiesc opt meciuri 
ale... optimilor Cupei R.P.R. la fotbal. 
Șapte dintre aceste orașe sînt neutre. 
Unul singur face excepție de la re
gulă: Bucureștiul. Pentru binecuvîn- 
tatul motiv că în partida Rapid 
București — Dinamo Obor nu mai 
este necesară aplicarea principiului 
neutralității absolute. Cele două e- 
chipe bucureștene se întîlnesc la ju
mătatea distanței dintre Giulești și 
Obor... pe stadionul din șos. Ștefan 
cel Mare. Deci într-o neutralitate re
lativă 1

Cum 
citirilor 
teresate în partidele pe care le găz
duiesc... interesul este invers propor 
țional cu această situație oficială de 
neutralitate. Un tur informativ făcut 
ieri dimineață cu ajutorul firului te- 

în

ale stadionului „Unirea" i*  1 
puține față de mulțimea celor 
doresc să asiste la meci. De 
SIBIU, organizatorii anunță că

semnalam și cu ocazia me- 
din 16-imi, în orașele nein-

lefonic ne-a convins — o dată 
plus — de aceasta.

la BRA1LA, biletele pentru Jntîl- 
nirea Progresul București — ~ 
Gonstanța s-au pus în vînzare 
după-amiază. Vineri dimineața 
erau aproape epuizate. Așa că, mai 
mult ca sigur, stadionul „Vasile Roai 
tă“ cu cele 6000 de locuri ale sale 
se va dovedi neîncăpător duminică. 
Brăilenii sînt convinși că vor asista 
la o partidă interesantă. Bucurește- 
r.ii. care sosesc In localitate sîmbătă 
după-amiază, vor alinia formația; 
Mîndru-Dobrescu. Caricaș, Soare- 
Ciocea (Cojocaru), Știrbei-Oaidă. 
Smărăndescu, Ozon, Dinulescu, P. 
Moldoveanu. Farul devenită o per 
formeră a Cupei, va sosi sîmbătă di 
mineața, bineînțeles cu speranța de 
a repeta isprava din jocul cu Di
namo București.

La FOCȘANI, unde va evolua 
fruntașa campionatului categoriei A, 
interesul este de asemenea enorm.

Farul 
joi 
ele

Turneul U.E.F.A. din Luxemburg prilej de afirmare 
și-mai ales-de învățăminte pentru juniorii noștri

Participarea reprezentativei noas tre de juniori la Turneul Internațional 
U E.F.A. organizat în Luxemburg a prilejuit o strălucită afirmare a tine
relor noastre elemente constituind o experiență în plus, care ne-a oferit 
nouă conducătorilor lotului prețioase 
toarea activitate a juniorilor.

Ceea ce a arătat în primul rînd 
acest Turneu a fost faptul că fotba
lul nostru dispune de elemente tinere 
talentate, dotate cu excelente calități 
fizice și mai ales morale. Lucrul acesta 
a lost scos și mai în evidență de me
ciurile susținute în Luxemburg unde 
juniorii noștri au avut de înfruntat 
adversari bine pregătiți sub raport 
tehnic și tactic, dar mai ales bine 
dezvoltați fizicește, adevărați jucători 
de primă categorie. Olandezii, englezii 
și francezii, de pildă, au solicitat 
foarte mult pe tinerii noștri fotbaliști 
din acest punct de vedere și faptul 
că nu numai că a rezistat, dar a 
și luptat de la egal la egal, a demon
strat posibilitățile echipei noastre. 
Poate că în lotul nostru n-au intrat 
cei mai buni juniori. Timpul scurt de 
selecționare n-a îngăduit o triere —: 
riguroasă. Dar sînt convins că în 
— și nu numai la București — 
foarte multe elemente tinere de 
loare, care oricînd pot face parte

învățăminte în ceea ce privește vil-

mai 
țară 
sînt 
va- 
din

lotul reprezentativ dar care nu sînt 
cunoscute. Și în această privință, ca 
o primă concluzie pe care am tras-o, 
este necesar — și acest lucru l-am 
propus Biroului Federal — să se în
tocmească o evidență precisă a tutu
ror elementelor tinere din țară. In 
acest scop, colegiile regionale de an
trenori să urmărească echipele de 
juniori, să rețină pe cei de valoare și, 
mai mult, să urmărească modul cum 
sînt pregătiți, comunicînd federației 
concluziile lor.

In privința pregătirii juniorilor, ur
mărirea antrenamentelor echipelor 
participante la Turneul din Luxem
burg ne-a dat ocazia să constatăm 
unele lucruri interesante, privind di
rect orientarea fotbalului nostru spre 
un caracter pronunțat atletic. Spa
niolii, englezii și iugoslavii de pildă, 
folosesc metode speciale pentru dez
voltarea fizică a juniorilor, paralel cu 
pregătirea tehnico-tactică (exerciții cu 
haltere mici, gimnastică 'de.). In a-

ceasta direcție trebuie să sc îndrept» 
și atenția antrenorilor noștri, prin in
troducerea în lecția de antrenament a 
unor exerciții pentru dezvoltarea fizică 
din timp a tinerilor jucători.

O problemă importantă este aceea 
a organizării temeinice a activității 
juniorilor. In această privință con
sider că o măsură eficace este orga
nizarea pe lingă fiecare echipă de ca
tegoria A și B, cel puțin di t centrele 
mai importante, a unor centre de copii 
și juniori de care să se ocupe antre
norii cei tnai buni. O astfel de tnă 
sură s-a mai luat, dar a fost aban- 

s-a făcut, pentru ei 
deveni adevărate 

asigurînd per-l

La Sibiu

Vremea se arată —în sfîrșit — îngăduitoare 
motocicliști rămași în cursăcu cei 10

telefon de la tri-
Este imposibil să

SIBIU, 25 (prin
misul nostru). —

simți atașat de acești băieți 
să nu iei

nu te 
minunați! Este imposibil 
parte cu trup și suflet la necazurile 
și bucuria lor. Dacă ai avut posibi
litatea să-i vezi măcar o dată într-o 
cursă atit de grea cum este campio
natul republican de regularitate și re
zistență, dacă te-a impresionat cura
jul și îndemînarea ou care se stre
coară pe potecile mărginite de imen
sele prăpăstii, este cu neputință să 
nu-i admiri. Și dacă întîmplarea a 
făcut să fii alături de ei atunci cînd 
se ajută reciproc, neținînd seama că 
ajutorul dat colegului se repercutea
ză asupra propriei performanțe (fie
care ajutor înseamnă minute, iar mi
nutele de întîrziere — penalizări) ad
mirația față de ei crește. Este deci 
explicabilă simpatia cu care sibienii îi 
înconjoară pe participanții la cam
pionate. Ln fiecare zi, sfidind ploaia, 
se adună la start sute și sute de ce
tățeni. Fiecare din ei a devenit „ad- 
hoc" un specialist. Cunoaște timpul 
în care trebuie să sosească cutare

sau cutare alergător și toleranțele ac
ceptate de regulament, privește îngri
jorat cînd simte că se apropie închi
derea timpului de control și este ne
căjit cînd constată că un alergător 
va fi scos din cursă.

Joi, pe cînd ploua încă Vîrtos, 10 
alergători au pornit în etapa a treia, 
in care a fost străbătut, în sens in
vers, traseul primei etape. Socotindu- 
se că duritatea traseului este peste 
nivelul posibilităților motocicliștiloiț 
și marinilor, organizatorii au redus 
kilometrajul la jumătate, dar și așa 
cursa a fost destul de grea. Cățăra- 
rea spre Fîntînele, coborîrea pe pan
tele înclinate și acoperite de noroi, 
ploaia, apoi zăpada și viscolul au 
cerut alergătorilor eforturi mari. Toți 
au trecut cu bine acest examen și 
astfel etapa a 111-a a fost singura 
în cane nu s-a înregistrat nici un a- 
bandon.

Vineri, beneficiind de un timp fa
vorabil, motociciiștii au pornit in cea 
de a patra etapă spre Păltiniș, bu
curoși că au scăpat de un adversar 
toarte periculos: intemperiile.

această etapă numărul alergă-In
torilor cu 0 puncte penalizare - 
care luptă pentru cucerirea medaliilor 
de aur —- s-a micșorat de la 5 la 4. 

N-a fost vorba de nici nu accident 
mecanic și nici măcar de lipsa de 
pregătire fizică a vreunui concurent 
Totul a fost cauzat de orientarea gre- 
șiță a alergătorului V. Szabo (Dina 
mo). El a crezut că va realiza un 
timp mai bun (deși nu avea nevoie) 
scurtînd traseul pe un drum neja 
lonaț, Dar a scăpat un post de 
trol și a fost obligat să facă 

întoarsă.
Clasamentul individual după 4 

per M. Pep (Din. I) 0 p., C.

con 
cale

eta- 
Ne- 

delcu (Din. II) 0 p., Gh. ion (CCA) 
0 p., Al. Lăzărjscu (CCA I) 0 p., 
V. Szabo (Din. II) 2 p., H. Szitler 
(„23 Aug." I) 12 p., Gh. loniță 
(CCA) I 30 p., St. lancovici („23 
Aug". I) 62 p., Iosif Popa (Din. II) 
117 p., Șerban Murgu (Met. Sport) 
252 p. Clasamentul pe echipe: C.C.A. I 
331 p., Dinamo II 529 p., „23 August" 
1 701 p., Dinamo 1 1059 p., Metalo-
sport 1452 p,

donată și rău 
aceste centre pot 
pepiniere fotbalistice, = 
manent cadre proprii echipelor de ca
tegorie A și B.

Strîns legată de centre consider că 
este problema taberelor anuale de ju
niori. După mine, o singură tabără 
nu-i suficientă și în nici un caz așa 
cum a fost organizată pînă acum. 
Multe colective de teamă de a nu 
pierde juniorii- buni, nu-i trimiteau in 
tabără decît pe cei de valoare scăzută. 
Problema poate fi rezolvată mult mai 
ușor și mai eficace prin organizarea, 
în vacanțele școlare și pe perioade 
mai scurte a unor tabere regionale 
din care să fie selecționate cu adevăr 
rat cele mai bune elemente pentru 
tabăra generală. Un exemplu bun da 
urmat îl constituie inițiativa comisiei 
regionale de fotbal Timișoara, de a 
organiza anul acesta o tabără regi»? 
nală. Măsuța poate fi completată —și 
e bine să se facă așa — prin urmă 
rirea jucătorilor care depășesc vîrst» 
junioratului, la colective, atit ca pre
gătire cît și ca folosire.

In sfîr.șit, juniorilor noștri trebuie 
să li se creeze posibilități pentru cîș- 
tigarea experienței internaționale ne 
cesare. La Luxemburg aproape toate 
echipele aveau la activ cîteva jocuri 
interțări. A noastră, nu. Și pe viitor 
va fi absolut necesar să i se asigure 
un calendar internațional și aceasta 
înaintea viitorului Turneu U.E.F.A. 
Oferte avem. Federațiile din R.F.G. 
și Olanda, de pildă, sînt dispuse să 
organizeze meciuri cu noi.

Desigur că mai sînt și alte măsuri 
de luat, care vor forma obiectul unui 
plan mai amplu. Cele pe care le am 
propus mai sus socotesc că sînt pri
mele spre care trebuie să se îndrepte 
atenția și prin care poate fi pregătită 
participarea juniorilor noștri la vii
toarea ediție a Turneului U.E.F.A.

FERDINAND Z1LCSAK 
membru al Biroului F.R.P.'

H. NAUM



LuMiii iraim ia Ml la Mia o comportaiE niilînmiloare
Pregătindu-se pentru marile între

ceri la care vor pi .cipa în acest an, 
luptătorii noștri fruntași realizează un 

, jpugram de întîlniri amicale cu spor
tivi din țările vecine și prietene. Pe 
Sceastă linie se situează și întrecerile 
desfășurate la Sofia, unde formația 
Bucureștiului a susținut două meciuri 
în compania reprezentativelor capita
lei Bulgariei.

Relatări despre aceste întîlniri ani 
’aflat la timpul lor de la coresponden
tul nostru la Sofia. Cum esfe însă fi
resc am vrut să știm și o serie de 
amănunte asupra desfășurării meciu
rilor. De aceea am recurs la serviciile 
(autorizate) ale antrenorului federal. 
Ion Corneanu, care a însoțit echipa 
în recenta deplasare.

;— In astfel de întîlniri rezulta'ul 
ar trebui să treacă pe planul ci d:i- 
lea, în principal urmărindil-se forma 
sportivilor respectivi. Totuși aș vrea 
să spun cîteva cuvinte și despre re
zultatul primei intilniri în care gaz
dele au utilizat formația națională. 
De la bun început accentuez că re
zultatul ne nedreptățește și afirm cu 
tărie că victoria trebuia să ne apar
țină! Rezt a4 le meciurilor susținute

de I. Cernea, V, Micula, Gh. Du
mitru și chiar L. Bujor au fost vicia
te de arbitrajele necorespunzătoare a- 
le unor arbitri din Sofia.

In ce privește comportarea luptăto
rilor noștri ea poate fi apreciată ca 
mulțumitoare și promițătoare. Mă refer 
în special la’ D. Pirvulescu, Vasile

„Istoria" a- 
Sirakov a 

favorită, saltul, 
mai rapid și l-a 
în salt, adueîn- 
în tuș. Din pă- 
doilea 

putut

r
(7/7. POPOVICI

mare surpriză la Sofia, 
cestui meci este simplă: 
încercat o acțiune. 
Popovici însă a fost 
prins el pe Sirakov 
du-I în pod și apoi 
cate, în cel de al 
povic- nu s-a mai 
fiind suferind.

In acest turneu am avut
„pată neagră": Țăranu. Acest luptă
tor în care ne punem serioase spe
ranțe, s-a comportat foarte slab.

In general însă turneul ne-a edifi
cat asupra posibilităților luptătorilor 
noștri, ceea ce înseamnă mult pentru

meci Po- 
prezenta

o singură

Ia ora 17, în 
Gării de Nord,

'Azi după-amiază, 
sala de festivități a 
va avea loc ședința de constituire 
a clubului sportiv al salariaților 
din unitățile C.F.R. și transpor
turi din București. Sînt invitați să 
participe sportivii și activiștii din 
colectivele sportive respective.

Micula — o plăcută surpriză — 
Popovici...

— Cum a reușit Gh. Popovici 
învingă pe Sirakov?

— Tocmai voiam 
faptul că era necesar 
zat în ziar valoarea 
Am însă prilejul 
In primul 
accentueze 
mondial la 
medalia de 
înîrîngerea

să menționez 
să se fi preci- 
acestei victorii, 

o fac acum, 
bine să se 

că Sirakov este 
lupte libere și 
argint la J. O. 
sa prin tuș a

să 
rînd este să 

campion 
a cucerit 
De aceea 
cauzat o

IOWEL BLAJUT, PIATRA NEAMȚ. — 
Există sporturi — rugbiul și baschetul, 
We pildă — unde gol-avera]u] se calcu
lează prin scăderea punctelor primite 
din cele marcate, dar la fotbal această 
diferențiere în clasament se stabilește 
prin împ'ărțirea golurilor înscrise la cele 
primite. Deci, clasamentele publicate 
sînt exacte. Nu era mai bine să ne în
trebați îhtîi, în loc să vă enervați? Noi, 
în orice caz, sîntem mai îngăduitori 
decît Dv. și nu vă... certăm că. <3eși 
urmăriți de multă vreme meciurile de 
fotbal, nu știți (sau mai bine zis n-ați 
știut pînă acum), cum se calculează gol
averajul!

RADU DAN MIN’TARU, BUCUREȘTI 
și NICULAE MUREȘAN; DEJ. — 1) 
înainte de a veni În București, noul 
stoper al echipei C.C.A., Cepolski, a 
tjucat la echipa Recolta Fălticeni, care 
lactiv azâ acum în cadrul categoriei C. — 
12) Auer n-a jucat la ultimul meci al 
„veteranilor”, pentru simplul motiv că 
ie stabilit de mult în Ungaria. Fostul 
înaintaș al echipei Rapid antrenează 
festăzi o formație de fotbal dintr-un c- 
rășei de lingă Budapesta. — 3) Pentru 
îmeciurile din turneul final al campio
natului mondial de fotbal au fost soli
cits te liste de arbitri din 93 de fede
rații sportive. Alegerea a fost, probabil, 
«destul de dificilă. In general, au fost 
solicitați arbitri englezi, scoțieni, sovie
tici. francezi, elvețieni, uruguaieni și 
Italieni. Arbitrii noștri, deși unii dintre 
ei sînt valoroși, avînd mai puțină noto
rietate internațională, n-au fost aleși.

ION DIMITRIU, VINGA. — 1) Coz- 
)ma, actualul portar al echipei Dinamo, 
s-a evidențiat pentru prima oară Ia Mi

nerul Petroșani. A mai jucat, după cum 
știți, la Progresul București. — 2) Crîs- 
nic apără poarta Minerului Petroșani 
de peste 10 ani. Nu știu să fi apărat, 
cîndva, în altă parte! Ar trebui să între
prind... cercetări speciale, ca să... des
copăr, eventual, așa ceva! Dar cred că 
m-aș obosi degeaba.

GELU SEICEANU, BLAJ. — Sportivii 
Chinei Noi n-au participat nici la O- 
limpiada de la Helsinki nici la aceea 
de la Melbourne, astfel că în orice caz 
nu le-am putea întîlni numele pe tabe
lele ultimilor campioni și recordmani 

au realizat 
în ultimii

olimpici. Sportivii chinezi 
însă performanțe excelente 
ani. Astfel, atleta chineză Cen Fun Iun 
a stabilit, nu de mult, un nou record 
/mondial la săritura în înălțime, cu per
formanța de 1,77 m. La 200 m. bras, 
înotătorul chinez Li Ce Jun deține al 
doilea rezultat mondial: 2:40,5. Haltero
filul Huan Ciu Hui a stabilit un nou 
record — neomologat — la categoria 
bșoară, stilul ,,smuls”. Dar performanța 
lui Van Huan, care l-a învins de 3 ori 
la rînd pe redutabilul jucător maghiar 
de tenis de masă Bercztk nu vorbește 
de la sine?

DINCA TUDOR, BUCUREȘTI. 1) — 
IDin moment ce există revista „Fot
bal”, n-are nici un rost apariția unor 
'„Caiete de fotbal”. Probabil însă că 
n-ați urmărit pînă acum această revistă, 
toar... mai bine mai tîrziu decît nici
odată! — 2) Nici nu vă pot procura, dar 
nici u văd la ce v-ar putea folosi bu
letine Pronosport 
Dacă printre ele, 
aș mai înțelege...

Jln toate țările lumii, 
sr fi unul cîștigător,

ION POȘTAȘUL

In Capitală
AZI

BASCHET. Sala Dinamo, ora 19: se
lecționata : .ilitară a Capitalei-Maeabi 
.Tel Aviv (meci amica] masculin).

ATLETISM. Stadionul Republicii, ora 
concurs republican de primăvară 

jpentru juniori și junioare.
NATAȚIE. Bazinul Floreasca, ora 19: 

«concurs cu participarea înotătorilor din 
lotul R.P.R.

VOLEI. Sala Dinamo, de la ora IC: 
partide din campionatele republicane: 
Dinamo-Comb. Poligr. (f). C.C.A.-Dinamo 
(m); ora 29 39: Victoria-T.C.H. (m).

GIMNASTICA. Sala Floreasca. ora 17: 
prima ediție a campionatelor interna
ționale (exerciții impuse).

SCRIMA. — Sala Armata Poporului 
(str. Armata Poporului nr. 1. — Statuia 
iLeu) Camp. rep. echipe cat. A. — 
proba <?e -able.

MIINE
ATLETISM. Stadionul Repuuncii, ora 

8.45: concurs republican de primăvară 
pentru juniori și junioare

HANDBAL. Stadion ,,23 August” te- 
8en II, ora 10: Dinamo Buc.-Dinamo Tg. 
Mureș (mase. cat. B); ora 11.15: Stea
gul Roșu Buc.-Progresul Or. Stalin (fem. 
cat. A), teren C.C.A. ora 11; C.C.A.-
Metalul Reșița (mase. cat. A).

FOTBAI.: stadion Dinamo, ora IS: F.a-

etapa de mîine au loc meciu-

Speranțele atletismului nostru la lucru

acest sezon

.Azi și mîine pe stadionul Republicii „Concursul 
republican de primăvară pentru juniori și junioare”

Stadionul Republicii din Capitală 
este gata să-și primească oaspeții. 
Pentru aceasta și-a făcut din timp 
toaleta și a îmbrăcat straie de săr
bătoare. Și nid nu este de mirare 
din moment ce astăzi și mîine el a- 
dăpostește primul mare concurs de 
pistă din ./Concursul 
republican de primăvară pentru ju
niori și junioare", întrecere tradițio
nală a tinerilor noștri atleți.

In fiecare din primăverile ultimilor 
ani, acestui concurs republican i-a re
venit cinstea inaugurării sezonului 
atletic competițional. Și de fiecare

In campionatul de tenis de masă luptă mare 
doar pentru evitarea retrogradării

Campionate'e de tenis de masă ale 
categoriei A din anul acesta prezintă 
o caracteristică cu totul și cu totul 
neobișnuită: echipele campioane puteau 
fi prevăzute încă înainte de a fi în
ceput competiția. La băieți, Construc
torul București (Gantner, Popescu, 
Pesch, Naumescu, Iscovici) nu are 
nici un fel de emoții în cursa pentru 
titlu, așa cum în anii trecuții Progre
sul București (Angelica Rozeanu, Ella 
Constantinescu, Maria Golopența, Ani
ta Babichian) nu avea contracandi
date la titlul feminin. De altfel și a- 
cum, această echipă are cele mai iflari 
posibilități să cucerească titlul 
republican, singura formație care poa
te furniza eventual vreo surpriză fiind 
Progresul Cluj (Maria Gavrilescu, 
Marta Tompa). Aceasta fiind situația, 
atât la băieți cît și la fete, să ne în
dreptăm privirile spre celelalte echipe 
și mai a’es spre cele care luptă pen
tru a evita retrogradarea în campio
natul masculin, unde întrecerea ni se 
pare deosebit de interesantă și difi
cilă. Cu excepția Progresului Cluj, Pro
gresului București și C.S.U. București 
care candidează pentru locul II, cele
lalte șase echipe: Spartac București, 
Voința L.M. București, Voința Arad, 
Tehnometal Timișoara, C.S. Victoria 
Satu Mare, C.F.R. Roșiori de Vede 
sînt de forțe oarecum egale și de aceea 
lupta pentru evitarea lanternei roșii 
este foarte deschisă.

• In meciul de săptămîna trecută 
de la Satu Mare, echipa Tehnc letal 
Timișoara a învins cu 5-1 formația 
gazdă C.S. Victoria.

rile: echipe bărbați: Tehnometal Timi
șoara — Voința Arad, Constructorul 
București — C.S. Victoria, Locomotiva 
Roșiori de Vede — Progresul Bucu
rești, Progresul Cluj — Spartac Bucu
rești, Voința L.M. București — C.S.U. 
București (partida are loc luni seara); 
echipe femei: C. S. Oradea — 
Constructorul București, Progresul 
Cluj — Petrol Chimie București. Me 
ciul feminin din această etapă din
tre
s-a
cu 
de

G. S. U. Buc. și Voința Buc. 
desfășurat aseară și s-a terminat 
victoria primei echipe cu scorul 
3—0.

dată a făcut-o cu succes deplin. An 
de an, cu prilejul acestor întreceri, 
s-au evidențiat numeroase elemente 
de talent care și-au făcut un debut 
promițător, completat apoi de perfor
manțe dintre ce’.e mai bune.In același 
timp s-a ținut seama de rezultatele 
obținute cu acest prilej la formarea 
loturilor republicane de juniori. Si
tuația se va repeta, sperăm, întocmai 
și cu concursul care începe astăzi și 
care trebuie să pună în lumina cea 
mai bună toate aspectele muncii de 
pregătire și de educație desfășurată 
de cei mai multi dinte antrenorii 
noștri cu elevii lor.

La întrecerile din cadrul concursu
lui republican de primăvară ver par
ticipa peste 300 de atleți juniori și 
junioare din majoritatea orașelor 
țării, fapt care va ușura desigur ob 
servarea „la lucru*  a speranțelor at 
letismului nostru.

Concursul începe astăzi după-a
miază la ora 16 (programînd urmă- 
tdarele probe: 100 m. b-ț-f; înălțime 
b-f-f; greutate b-J-f; suliță b-Rf; 
110 m. g.; 80 m. g.; 400 m. b-Ț-f; 
4-j-lOO m. b.; lungime b. și 2 probe 
pentru seniori 1000 și 3000 m.) și 
continuă mîine dimineață de la ora 
8,45 (următoarele probe: 5 km marș: 
prăjină; disc b-ț-f; triplu salt; 400 
m. g.; 200 m. b-ț-f; lungime f; 1.500 
m. obst; ciocan; 800 m. b-ț-f; 4X100 
m. f.j 4 X400 m. b.; 3.000 m.). Cu 
acest prilej se va stabili și primul 
record republican la aruncarea greu
tății juniori (6 kg).

A APĂRUT
<? Revista Ilustrată de Sport
I

■>$ Din sumar:.
BOBBY MORROW
C.S.U. București
„The Roumanian Trophy" 
Baschetbaliștii de la C.C.A. 
Lecția de judo 
Competiții — Campionate 
Magazin, umor, cuvinte încruci
șate
ABONAȚI-VA LA REVISTA 

„STADION*

STflBIOQ
Nr. 8

„CUPA 1 MAI*  LA LUPTE
Mîine se desfășoară la Iași un concurs 

de lupte dotat cu „Cupa 1 Mal” șl ro- 
aervat luptătorilor pînă 
clusiv din categoriile 79, 
Numărul particlpanților 
dică la 25.

LOCATIUNE DE 
LA FOTBAL

• Biletele pentru jocul de fotbal 
Cupă Rapid. București — Dinamo Obor 
București, care se dispută mîine pe sta
dionul Dinamo central, s-au pus în vîn
zare la stadioanele Ciulești, Dlnamo și 
terenul Dlnamo Obor, la chioșcul special 
din str. L Vidu și la agenția Pronosport 
din calea Victoriei 9.
• Dinamo București > jucat joi la 

MorenI cu Flacăra și a cîștigat cu 7-3 
(2-2) prin punctele înscrise de R. Lazăr 
(4), Babone (2) și Nicușor, respectiv Ca
po ianu (2) și Nițescu.

UN JOC FRANCO-ROMIN
DE FOTBAL INTRE SURDO-MUȚI
In cursul lunii mal urmează să aibă 

loc un meci Franța-Romînia între echi
pe <ie surdo-muți. Pentru selecționarea 
echipei romînești mîine va avea loc pe 
stadionul P.T.T. (ora 16) un meci între 
București și Timișoara, orașe care dau 
majoritatea selecționabililor.

FEDERAȚIA DE RUGBI COMUNICĂ: 
SE POT r “

la cat. II tn-
87 kgr. și grea, 
înscriși se ri-

BILETE

de

SCHIMBA 3 JUCAȚUSî LA 
CATEGORIA B. !

federației romîne
cu comisia de

/i V

pid-Dinamo Obor (Cupa R.P.R.); ora 14.30; 
Dinamo-Rapid (pitici).

RUGBI. Stadion „Glor a”. ora It: Glo
ria-Vulcan; stadion Tineretului, teren HI, 
ora 11: S.P.C.-Minerul; teren II. ora 11: 
Știința Arhitectura-Dinamo Miliția; te
ren IV, ora 11: Petrol Chimie-Aurora Or. 
Stalln; teren II, ora 13: Petrolul Ploești- 
Stiința Galați (toate meciuri din cadrul 
camp. cat. B).
VOLEI. Sala Giulești, de la ora 8.39: 

Progresul Tîrgoviște- Voința Or. Stalin; 
M.I.G.-Someșul Cluj; C.F.R.-Voința Si
biu (meciuri din cadrul camp. rep. fem.)

TENTS DE MASA. Camp. rep. peț echi
pe: Constructorul Buc.-C. S. Victoria 
Satu Mare (m). sala Constructorul (str. 
Aurora, 1), ora 9.

GIMNASTICA. — Saîa Floreasca, ora 
9: campionatele internaționale (exerciții 
liber alese); ora 18.29 — concursul pe a- 
parate.

SCRIMA. — Sala Armata poporului 
(str. Armata Poporului nr. 1) Camp. rep. 
echipe cat. A. proba de sabie.

in
MIINE

HANDBAL. Campionatul masculin, cat. 
A: Jimbolia: Victoria-Chimia Făgăraș; 
*x;i: Știința-Știința Timișoara; Pleoști: 
v eirolul-Textijla Cismădie; Sibiu: Vo- 
iuța C.S.U. Buc.; Timișoara: Tehnome- 
tal-'Dinamo Or. Stalin; camp, ieminin

cat. A: Reșița: Metalul-Olimpia Buc.
Codloa.: Măgura Codlei-C.S.U. Buc.; Si
ghișoara: Gloria-Știința Timișoara; Me
diaș: Record-Fl. roșie Sibiu; Ploești:
Metalul Ploești-Ilefor Tg. Mureș; cam
pionatul masculin cat. B.: Reșița: Olim- 
pia-Balanța Sibiu; Galați: Știința-Aripile 
Bacău; Arad: I.C.A.-Mureșul Periam: 
Constanța: C.S. Marina-C.F.R. Buc.;
Odorhei: Stăruința-Voința Sighișoara.

RUGBI. Campionatul republican cat. 
B:< Petroșani: Știința-C.F.R, Timișoara; 
Hunedoara: Corvinul-Progresul Sibiu; 
Tîrnăvenl: Chimia-Minerul Lupeni; Cluj: 
Loeomotiva-Utilajul Petroșani; Bîrlad: 
Constructorul-F. B. Galați; Roman: La- 
minorul-Uniiea Brăila; Tecuci: Zimbrul- 
C.F.R. Buzău; Constanța: S.N.M.-Aero
nautica Buc.; Pitești: Petrolul-Știința 
Agronomie Buc.

TENIS DE MASA. Camp. rep. pe e- 
chipe, masculin: Timișoara: Tehnometal-

Voința Arad; Roșiori de Vede: C.F.R.- 
Progresul Buc. Cluj: Progresul-Spartac 
Buc. Camp. rep. pe echipe, feminin: ti
rade a: C.S.O.-Constructorul Buc.; Cluj: 
Progresul-Petrol Chimie Buc.

VOLEI. Camp.iep. feminin.: Timișoara: 
Știința-C.S.U. Buc. Camp. rep. masculin, 
cat. A.: Craiova: C.F.R.-I.T.B.; Orașul 
Stalin: Tractorul- Amef a Arad; Cluj: 
Știința-C.T.F.T. Buc. Camp. r&p. mas

BILETE PENTRU INTERNAȚIO
NALELE DE GIMNASTICA ~

Biletele pentru cele trei „reuniur^i 
ale primei ediții a campionatelor in
ternaționale de gimnastică vor fi 
puse In vînzare astăzi dimineață (era 
9) la casele de bilete de ia sala Flo
reasca. La concurs sînt valabile ur
mătoarele bilete: seria 1 — sîmbătâ 
după-amiază. seria a 2-a — duminică 
dimineața, seria a 3-a — duminică 
după-amiază.

„CVPA PROGRESUL*  LA OCUSM
a contrtb’Jl la Dragitlrea *>er-  
funtașl in vaderea curselor 

din acest an ți, tetodati, pen-

de rugbi, 
competiții, 
etapa din

Biroul 
împreună _ _______ __
au hotărît ca începînd cu 
27 aprilie echipele din cadrul campio
natului categoriei B să poată schimba, 
pînă la începutul reprizei a doua, 
trei jucători în fiecare

CUPA VICTORIEI
Schiorii își încheie ___

acest sezon prin concursul organizat 
azi și mîine de C.C.A. pe Valea Albă,, 
concurs dotat cu Cupa Victoriei. Pentru 
aceste întreceri sînt prevăzute pro
bele de slalom uriaș și slalom soe- 
cial.

Pentru 
gătorilor 
de fond __ ____ - ____
tru a stimula activitatea cicliștilor ti
neri și a fetelor, secția de ciclism *.  
clubului sportiv ..Progresul” organize*  
ză în ziua de 4 mai o serie de con
cursuri care se vor desfășura pe șo
seaua Pitești.

Echipa care se va clasa pe primul 
loc la categoria avansați (proba se »- 
leargă pe 120 km.) va primi „Cupa 
Progresul”.

Adunarea concuren-ților la ora 8. ta 
baza sportivă Progresul din str Dr. 
Staicovici nr. 42. Startul festiv ta 
8,30. Plecările tehnice se vor da cu în
cepere de la ora 9, de la km. 8, 
vor avea loc și sosirile.
CONCURS „CINE ȘTIE... CÎȘTIGA^ 

PE TEME SPORTIVE

meci.

LA SCHI
activitatea din

sportiv „Centrocoop- 
organizează astăzi, sîmbătă 
un concurs „Cine știe... cis
terne din viața sportivi : 
rcmînesc cUn anul 1905 pînă 
„Frumoasă ești, patria roeaf" 

1B îa

Colectivul
București < 
26 aprilie, 1 
tigă“ cu * 
„Fotbalul 
astăzi" șl _ _______________

Concursul va începe la ora 
sala din Cal. Victoriei nr. 29

DE IA FEDERAȚIA ROMfNA 
DE ȘAH

m 9e4inț4, blrenl fe<tora- 
de șah a hoUrit sancțio-

cu’in cat. B.: Ploeștl: Aurul Negru- 
Voința Suceava; Constanța: Feroviarul- 
Politehnica Or. Stalin; Iași: Știința-Ștl- 
ința Galați; Bacău: Voința-C. S. Sna- 
gov; R. Vîlcea: Stejarul-Voința Buc.; 
Cluj: Dlnamo-Dinsmo Baia Mare; Pe
troșani: Utilajul-Dinamo Tg. Mureș; Ora
dea: Dinamo-Știința Timișoara

FOTBAL. — Categoria C: S£if«a I: 
Pașcani: Locomotîva-Oîtuzul Tg. Ocna: 
Buhuși: Textila-Dinamo Brăila; Bîrfad: 
Rulmentul-Steaua Roșie Bacău; Iași: 
C.F.R.-Gloria Dorohoi; Galați: Știința-
Textila Botoșani; Tecpcl: Victoria-Spor- 
tul muncitoresc Rădăuți; Moinesti: Pe 
trolul-Știința IMF Iași; Seria a H-a: PI 
tești: Dinamo-I.M.U.M. Medgidia; Tîr
goviște: Metalul-Petrolul Pitești; Torpe- 
do-Ancora Galați; Giurgiu: Olimpia-SIn- 
teza Victoria; Sinaia: Carpați-Confecția 
Buc.; Galați: Gloria C.F.R.-Rafinăria 
Cîmpina;Constanța: Șantierul Naval-Tl- 
tanii București; Seria a III-a Reșița: 
Olimpia-Unirea Rm. Vîlcea; Craiova: Ro
vine Grivița-Aurul Brad; și Feroviarul- 
Știința Craiova; Tr. Severin: C.F.R.- 
Dunărea Corabia; Alba Iulia: U.M.C.- 
Metalul Oțelul roșu; Orăștie: Fla
căra—Flacăra Tg. Jiu; Seria a IV-a: Sa- 
lonta: Stăruința-Tisa Sighet; Toplița: Mu
reșul:-Recolta Cărei: Cluj: Rapid-Textila 
Sf. Gheorghe; Blaj: CarbidUl-Siăruința 
Oradea; Turda: Arieșul-Dinamo B. Mare; 
Tg. Mureș: Voința-Victoria S. Mare.

„Cupa R.P.R.»’, optimi de finală: Me
diaș: Dinamo Cluj-Progresul Sibiu; Cîm- 
pina: C.C.A.-Tractorul Or. Stalin; Bră
ila: Progresul Buc.-Farul Constanța;
București: Rapid-Dinamo Obor; Cluj: 
C.S.O. Oradea-Gloria Bistrița; Focșani: 
Petrolul Ploești-C.F.R. Iași; Arad: Ști
ința Timișoara-Minerul Lupeni; Sibiu: 
St. roșu Or. Stalin—Jiul Petroșani.

Camp. cat. B: IVrlnd: Dhvw-Comb. 
Poligrafic Buc. (meci restanță).

In ultima
ției romîne __ ,_ ___________ _
narea maestrului sportului D. d*»( rr 
cu avertisment public pe-ntru acte de 
Indisciplină față de arbitru, comise ta 
timpul turneului maeștrilor.

DFMONSTRAȚLX LOTULUI REPU
BLICAN OF HALTERE LA BAIA

MARF

Cu ocazia înființării secției de hal
tere a colectivului Chimistul din. Bata 
Mare, lotul repubhcan de haltere va 
face azi și mîine demonstrații în fața 
publicului băimărean. Iau parte la de
monstrație, S. Cazan, N. Bălcăcean» 
T. Roman ș. a.

a Început faza a doua a cam
pionatului R.P.R. DE BOX LA

JUNIORI
• JOI seara a avut loc In sala de 

festivități a uzinelor „Vulcan” prima 
reuniune în cadrul fazei a doua ■ 
campionatului republican de junior!. 
In general meciurile au fost viu dis
putate. Majoritatea boxerilor au vădii 
însă serioase lacune în pregătirea fizi
că. Din cei 30 pugiliștl care au evo
luat s-au evidențiat P. Ioanițescw 
(T.D.), I. Mifru (Pr^cresul). M. Dumi
trescu (T.D.), Ute Costache (LPROFH4. 
M. Ion eseu (Constructorul), Mihai Du
mitru (IPROFIL) etc.

Astă-seară, tot în sala Vulcan, vi 
avea loc. începînd de la ora 19, semi
finala fazei a d-oua (orășenești).

0 COLECTIVUL sportiv IPROFCL dlr 
Capitală a organizat — în întîmplna- 
rea zilei de 1 Mai — o demonstrați*  
de box în comuna Dobroești. Mîine, 
aceiași efectiv va face o nouă depla
sare sub conducerea antrenorului Cos- 
ticl Di»’-’Crescu — de data aceasta îr 
comuna Dragai!”u.

N. Tokacek-coKspcndeat



Corespondentul nostru, Gerhardt Lerch, din R. D. Germana ne scrie :

SpartackiaJa
va avea

Je vară a sportivilor militari din țările socialiste 
loc la Leipzig între 2,0 și 28 septembrie

• 1500 DE SPORTIVI DIN 12 TARI SE VOR ÎNTRECE IN 11 DISCIPLI NE • ECHIPA DE BASCHET A 
ROMINIEI INTR-O SERIE CU U.R. S.S., R.P. CHINEZA ȘI POLONIA

La Bruxelles 
un interesant turneu de rugbi

Echipele R. F. Germane și Spaniei, două adversare
periculoase, dar mai ales... necunoscute

Anul 1958 nu este sărac în corn petiții internaționale. Multe campio
nate mondiale și europene sînt inter calate între cele două olimpiade de la 
Melt'o,:rne și Roma.

Una din cele mai mari întreceri ale 
anului care va avea loc pe teritoriul 
R.D. Germane este spartachiada mili
tară a sportivilor din țările socialiste. 
Competiția se va desfășura între 20 și 
28 septembrie în orașul târgurilor in
ternaționale, la Leipzig. Este foarte 
util să arătăm că echipele militare și 
sportivii militari din țările socialiste 
se bucură de un prestigiu remarcabil 
în toată lumea. Cine n-a auzit de Vla
dimir Kuț, de Mircea Dobrescu, de 
echipele de totbal T.S.K.M.O. Mosco
va, Honved Budapesta, Ț.D.N.A. So 
fia, C.C.A. București, sau de handba- 
liștii de la Vorwârts Berlin? Firește, 
cercetând numele sportivilor militari 
din țările socialiste ne dăm ușor sea
ma că participarea lor la competițiile 
spartachiadei militare de vară, con
stituie o carte de vizită cu deplină 
garanție. Dar nu numai pe plan spor
tiv aceste competiții prezintă o va
loare deosebită. Cu acest prilej, spor
tivii militari din țările socialiste au 
un minunat prilej să se cunoască, să 
se împrietenească.

Programul competițiilor a fost defi
nitivat. întrecerile vor avea loc între 
reprezentanții următoarelor țări: Al 
bania. Bulgaria, R.P. Chineză, Ceho
slovacia, R.D. Germană, R.P.D. Co
reeană, R.P. Mongolă, Polonia, Romi- 
nia. U.R.S.S., Ungaria și R.D. Vie! 
nam.

Care sînt cele 11 discipline sportiv, 
la care se vor întrece reprezentanții 
acestor țări ? Iată-le: atletism, gin»- 
^■.stică, haltere, fotbal, handbal, bas
ket, poliatlon militar, pentatlon mo
dern, înot, tir, box. Ați remarcat desi

De ce s-a sinucis Szabad Gabor?
.Acest tinăr a coborit in stația de 

metro împreună cu alti zeci de locui
tori ai Romei, grăbiți sa ajungă cit mai 
aurind la treburile lor. Cu capul intre 
umeri, puțin zgribulit. el a străbătut tot 
peronul și s-a oprit tocmai la capătul 
lui. acolo unde începea tunelul.

Curind, se auzi zgomot de roți, iar 
apoi a apărut primul vagon. In a- 
ceeași clipă tinărul s-a aruncai sub 
roțile trenului. Au 
sunai sirenele siste
mului de alarmă, 
trenul s-a oprit și 
zeci de curioși au 
înconjurai locul 

unde se produsese accidentul. Corpul 
I^tilai a fost scos de sub roți. Cineva 
J^vrut să alerge după un doctor. Dar 
i s-a spus că e de prisos. Omul mu
rise. Din actele găsite în buzunarul si
nucigașului a putui fi stabilită identi
tatea tînăruiui. 11 chema Szabad Ga
bor

Cele descrise mat sus nu sint înce
putul unui film de aventuri. Cele ară
tate mai sus sint pură realitate, un 
fapt petrecut nu demult la Romă și 
care a însemnat sfîrșitul tragic al unul 
om rămas fără de patrie.

Szabad Gabor a fost participant la 
locurile Olimpice de la Melbourne. Cei

Pregătiri în vederea 
campionatelor mondiale 

de canoe
Intre 14 și 18 august se vor des

fășura la Praga campionatele mon
diale de canoe. In vederea acestei 
competiții comitetul de organizare a 
campionatelor face de pe acum in
tense pregătiri. Centrul nautic de la 
Podoli, unde vor avea loc întrecerile, 
va fi complet renovat și modernizat. 
La această ediție a campionatelor se 
scontează pe o participare record care 
va depăși cifra de 400 de concurenți 
reprezentând 23 de țări. întrecerile 
vor fi arbitrate de un corp de ofi
cia® special pregătit care va cu
prinde 100 de ari itri internaționali. 
Campionatele vor putea fi urmărite 
de peste 20.000 de spectatori, în 
acest scop instalîndu-se tribunele 
metalice necesare. Cu prilejul campio
natelor se va emite o serie de tim
bre dedicate acestei competiții, iar 
compozitorul Zdenek Jenak a compus 
un imn al campionatelor care a fost 
Imprimat pe discuri.

gur un sport nou: poliatlonul militar. 
Ce cuprinde acest poliatlon? O în
trecere pe garduri (200 m.), arunca
rea cu grenada Ia țintă și tragerea

Ofițerul de marină Vladimir Kuț, 
un nume care face cinste sportivilor 

militari din U.R.S.S.

ce se interesează de polo pe apă, sau 
au fost in tribunele bazinului unde se 
desfășurau competițiile, l-au putut ve
dea în echipa Ungariei. Și puțini ar 
fi bănuit că Olimpiada de la Melbourne 
oa fi ultima competiție a vîețti sale...

In zilele putchului contrarevoluționar, 
propaganda imperialistă s-a dedai la 
atacuri mîrșaoe la adresa poporului 
maghiar. A fost folosit totul, minciuna, 

provocarea, șanta
jul, dezinformarea 
și amenințările în 
așa fel, ca un nu- 

^măr cit mai mare 
ie sportivi maghiari 

să nu se reîntoarcă in patrie. E drept 
că marea majoritate a rămas credin
cioasă țării sale, cile unii insă au că
zut victimele acestei acțiuni. Printre 
acești înșelați s-a aflat și Szabad Ga
bor.

Soarta vitregă i-a aruncat in diferi
te țări pe sportivii maghiari râmași in 
Apus. Szabad a ajuns in Italia. Timp 
de un an nu s-a știut nimic despre 
el. Ce a făcut cum a trăit, din ce a 
trăit. De altfel aceasta nu interesa pe 
nimeni. Și numai cirtd tinărul și talen
tatul sportiv și-a pus capăt zilelor, zia
rele au făcut loc in coloanele lor șt 
citorva rlrtduri despre tragicul eveni
ment. Dar nici unul din aceste ziare
nu a comunicat de ce un om tinăr, 
plin de forță, cu tot viitorul în față a 
hotărîi să se sinucidă. E lesne de în
țeles. Pentru aceasta el ar fi trebuit să 
povestească suferințele la care sini su
puși ungurii ajunși in brațele „raiului 
capitalist".

I • i 

arietati*varietăți»var 
rietațî*varietăți 
V ARIETÂȚI • VAR I12TÂȚI •

•VARIETÂȚI*VARI 
VARIETĂȚI*VARIE •varietăți*var

Geografia șî recordurile...
Halterofilul a stabilit un record 

mondial și pe tabela celor mai bune 
performanțe a apărut o cifră nouă. 
Nici spectatorii, nici arbitrii, nici spor
tivul nu se îndoiesc de exactitatea șl 
corectitudinea rezultatului. Și totuși...

„Mă interesează unde anume a îost 
stabilit recordul ? — ar spune un 
sceptic. Dacă, de pildă, în Grbnlanda, 
aproape de Polul Nord vom trece o 
cifră și dacă undeva lingă ecuator, a- 
tuncii pe tabel va figura un alt rezul
tat".

Bine, bine, i se va riposta, dar ki
logramele cîntăresc exact... 1000 de 
grame, indiferent dacă ne aflăm la 
pol sau la ecuator. Ori unde ar fi sta
bilit, racordul rămîne record. 

la țintă cu armă de calibru redus. 
Fiecare țară participantă va trebui să 
prezinte în întrecerile de poliatlon mi
litar 50 de concurenți 1 Celelalte disci
pline se dispută în conformitate cu 
regulamentul internațional. La lupte, 
vor avea loc numai întreceri clasice 
(fără lupte libere).

Iată acum tragerea la sorți si com
ponența grupelor la unele discipline 
sportive:

FOTBAL: Grupa I: Albania, RO- 
MINIA, Vietnam (la Magdeburg).

Grupa Il-a: Bulgaria. R.P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană (la Dresda).

Grupa II l-a: Polonia, U.R.S.S, Un
garia (la Karl Marx Stadt).

Grupa IV-a: R.D. Germană, Ceho
slovacia, R.P. Mongolă (la Leipzig).

Primele două din fiecare grupă se 
califică în turul următor.

HANDBAL: Grupa I: R.P.D. Co
reeană, ROMINIA, U.R.S.S.

Grupa Il-a: Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia.

Meciurile se dispută în diferite 
orașe.

BASCHET: Grupa I: Cehoslova
cia, R.P.D. Coreeană, R.P. Mongolă, 
Ungaria.

Grupa Il-a: Albania, Bulgaria, R.D. 
Germană, Vietnam.

Grupa Hl-a: R.P. Chineză, Polonia, 
ROMINIA, U.R.S.S.

Meciurile au loc Ia Leipzig, Halle 
i Wurzen.

Cele mai frumoase și mai bine uti- 
ite baze sportive vor sta la dispozi- 
a celor peste 1500 de sportivi din ță

rile socialiste.
La sfîrșitul competiției se va alcă

tui un clasament general pe națiuni, 
acordîndu-se cîștigătorilor frumoase 
premii. O inițiativă demnă de toată 
lauda a luat Federația de handbal 
din R.D. Germană, care a trimis un 
antrenor în R.P.D. Coreeană pentru 
a alcătui și a pregăti în cele mai 
bune condiții o reprezentativă a R.P.D. 
Coreene.

Prima spartachiadă militară a 
sportivilor din țările socialiste va în
semna desigur un frumos succes. De 
aceea, sportivii militari așteaptă cu 
nerăbdare începerea marilor compe
tiții.

Excelentele rezultate ale atleților sovietici 
la început de sezon

Timp de trei zile s-a desfășurat la Nal
cik tradiționalul concurs de primăvară 
al atleților sovieticL In general, ținînd 
seama că ne aflăm la început de sezon, 
plafonul rezultatelor de la Nalcik este 
deosebit de ridicat, demonstrînd forma 
excelentă cu care încep atleții sovietici 
noul sezon.

Remarcabilă este performanța Galinei 
Zîbina oare a cîștigat cu ușurință atît 
aruncarea greutății cît și pe cea a suli
ței, reușind în ambele probe perfor
manțe deosebit de valoroase. Un buchet 
compact- de rezultate extrem de ridicate 
s-af înregistrat la aruncarea discului 
(bărbați și femei), triplusalt, aruncarea 
suliței, aruncarea greutății, aruncarea 
ciocanului. In aceasta probă, de pildă, 
opt atleți au reușit rezultate peste 60 de 
metri.

Multilateralul Ter-Ovanesian a reușit 
o excelentă săritură de 7,78 m în trec in dl 
cu un centimetru propriul său record 
unional. De asemenea, la pentatlon, Va- 
silii Kuznețov a reușit cu 3.901 puncte 
un nou record al U.R.S.S. și totodată 
cea mai bună performantă mondială a 
probei.

Iată principalele rezultate tehnice ale 
întrecerilor de la Nalcik.

ZIUA I. FEMEI: 100 m — Krepkina 
11,7; 400 m — Itkina 54,7; 89 m.g. — Bîs- 
trova U«1 (în serii 11,0); disc — Press 
54,38; Ponomareva 54,36; Begleakova

Și totuși scepticul are dreptate. In
tr-un anumit punct al globului chiar 
și greutatea tea mai exactă va cîntări 
ceva mai mult, iar în alt punct ceva 
mai puțin decît stă scris pe ea. De 
ce ?

După cum se știe, pămîntul are for
ma unei sfere cu capetele turtite. In 
consecință distanța de la suprafața 
pămîntului și pînă în centrul său nu 
este aceeași pe toată întinderea pla
netei noastre. Cel mai aproape de 
centrul pămîntului sînt situate polu
rile, și cel mai departe regiunile ecua
toriale. A fost demonstrat Că cu cît 
ne aflăm mai dep'arte de centrul pă- 
mîntului, cu atît atracția gravltatio 
nală este mai slabă. Cu alte cuvinte

Mari întreceri sportive (un concurs internațional 
de volei și rugbi etc.) vor însoți, tot timpul cît va fi 
universală de la Bruxelles. Sportivii romîni 
rugbi și volei.
Zilele trecute, federația de rugbi din 

Belgia a definitivat programul tur
neului internațional, care se va dis
puta — precum s-a mai anunțat — 
între 1 și 4 mai în principalele o- 
rașe ale acestei țări. Mai întîi par- 
ticipanții: Polonia, Portugalia, R. D. 
Germană, Spania, R.F. Germană, O- 
landa, Belgia, Italia, Marocul și RO
MINIA. Acestor zece selecționate 
naționale li se vor alătura alte patru 
echipe de club din Franța (între ca
re formația pariziană P.U.C. și cea 
a batalionului de la Joinville) și o 
selecționată din Anglia. Echipele au 
fost împărțite în serii, astfel ca fie
care să susțină numai două jocuri. 
Reprezentativa noastră va întâlni la 1 
mai, la Liege, Sfvania, iar trei zile 
mai tirziu (4 mai), la Bruxelles, v» 
juca împotriva selecționatei R.F. Ger
mane.

In rîndurăe da față , nu ne vom 
ocupa de pregătirile echipei-noastre, 
care se apropie da sfîrșit (Astfel, 
în cursul săptămînii, lotul reprezen
tativ a întâlnit în joc de antrenament 
formația de categoria A, Progresul, 
pe care a întrecut-o cu 23—3. Cu a- 
cest prilej, echipa . a funcționat mult 
mai bine, selecționabilii dovedind 
un plus de eficacitate față de me
ciurile trecute și o mai bună legătu
ră între compartimente). Votn da 
acum cîteva date și despre viitoa
rele noastre adversare. Sarcina ti
nerei noastre echipe reprezentative — 
cu toată revenirea ei — este grea, 
pentru că partenerii ei de joc nu vor 
fi numai redutabili, ci mai ales... ne- 
cunoscuți.

Echipa R.F.G., recomandată de un o- 
norabil rezultat de egalitate (6—6) cu 
Franța B, obținut ia Nantes, , apare 
ca foarte periculoasă. Ea a ținut în

51,70; Zolutuhina 51*22.  BĂRBAȚI: 100 m
— Monastîrski 10,8; 400 m — Rachman 
48,3; 1.508 — Maricev 3:55,0; 5.000 m — 
Bolotnikov 14:13,8; 111 m.g. — Mihailov 
14,1; înălțime — Kașkarov 2,05; Cistea- 
kov; Savlakadze; Bulkin;. Sitkin 2,00 m.; 
triplu — Tîgankov 15,83; Cen 15,78; Ve- 
reșciaghîn 15,54; Rlahovskt 15,49; Terkel 
15,36; Dmitrienko 15,27; disc — Baltuș- 
nikas 53,38; Valeșko 53,19; Grinvald 52,93; 
Matveev 32,50; Kompaneeț 51,98; Trușe- 
nev 51,90.

ZIUA a n-a. FEMEI: 200 m — Itkina 
24,2; lungime — Eliseeva 5.91; Sapru- 
nova 5,90; suliță — Zîbina 53.10; Bogun - 
52/25, Ozolfna 51,55; Demonova 50,11; 
greutate — Zîbina 16,29; Doinikova 16,04; 
Tîșkevicl 15,93; Kuznețova 15,79; Vas- 
cenko 15,74; Jdanova 15,42; BARBAȚÎ: 
2®0 m — Ignatiev 21,4; Konovalov șl 
Barteniev 21,5; 200 m.g. — Bogatov 23,4; 
20 km marș — Panicikin 1 h. 28:35,0; 
suliță — Kuznețov 80,33; greutate — 
Lipskis 17,22; Giigalka 17,00; Vnraneus- 
kas 16,98; Loscilov 16,96; Baltusnikas 
16.70.

ZIUA a IlI-a. FEMEI: 800 m — Otka- 
lenko 2:10,8; pentatlon — Bîstrova 4.481 
(greutate — 12,24; înălțime — 1,50; 200 m
— 26,1; 80 m. g. — 10,9; lungime — 5,52);
Smakova 4.454. BĂRBAȚI: 800 m —
Timbaliuk 1:52.5; 400 m.g. — Lituiev
51,6; 3.000 m. obst. — Rjscin 8:49,8; Vla
senko 8:52,8; lungime — Ter Ovanesian

aceeași greutate cîntărește mai puțin 
Ia ecuator și mai mult la pol..

In ce fel acționează zonele geogra
fice asupra vaiorii recordurilor, ?

învingătorul de la cea de a XVI-a 
Olimpiadă, campionul și recordmanul 
lumii la haltere la categoria grea Paul 
Andersson, a reușit la Melbourne 500 
kg la triatlon. In aceleași condiții, la 
ecuator el ar fi ridicat cu un kilogram 
mai mult, iar la Stockholm cu un kilo
gram mai puțin.

In 1935 negrul Jessie Owens a sta
bilit recordul mondial Ia săritura în 
lungime cu 8,13 m. Acest rezultat fe
nomenal nu a fost întrecut pînă în 
zilele noastre. Și tnhiși recordul lui 
Owens ar fi fost și mai valoros dacă

—.... .
de scrimă, turned 
deschisă, expoziția 

vor participa la turneele del 

„șah“ o redutabilă echipă franceză cu 
muiți internaționali (Monola, Darrouy, 
Stener, Roucaries, Monie, Mommejat, 
etc.). Germanii au întreprins multe a- 
tacuri (ce-i drept simpliste), oare au 
pus în dificultate reprezentativa fran
ceză. Jocul lor este foarte oportun, 
iar apărarea atît de dîrză și precisă, 
îneît francezii n-au fost în stare să 
marcheze decît o singură încercare I 
Cei nia. buni, fundașul BREMER, trei-: 
sterturik ‘'OHLWEILER și DANNEN- 
BERC, iar de la înaintare s-au relevat 
VZAPPE și JUENE. Cu toții alcă
tuiesc un colectiv bine sudat, care știa 
să lupte. Lchipa R.F. Germane se mai 
caracterizează prin forța înaintării și 
viteza de acțiune a treisferturilor.

Alte rezultate ale germanilor (în 
1957) : cu. Spania la Barcelona 10—3, 
cu Franța B la Heidelberg 3—11, cu 
italia la Milano 0—8, cu Cehoslova
cia la Brno 3—9, cu Belgia Ia Huy 
16—0.

Despre spanioli posedăm prea pu- 
ține date. Rugbiul Tor este în orica 
caz destul de slab dezvoltat Anul 
acesta ei nu au susținut întâlniri in-' 
ternaționa’.e, iar rezultatele de anul 
trecut nu-i recomandă favorabil (3—16, 
cu R. F. Q. la Barcelona, 3—40 cu 
Franța B la Pau etc.).

(d. c.)

Difpă, o inirpupere de aproape1. un 
art, Ardaiion Ignatiev a revenit p4. 
stadion. Debutul său a fost încununat 
de succes: 21,4 sec. pe 200 m. nu-i 
deloc rău pentru începui de sezon.

7,78; Fedosiev 7,50; Kehlis 7,4S; lerenin 
și Cen 7,41; prăjină — Bulatov 4.40; 
Ciulilin, Petrov 4,30; ciocan — Krivono
sov 65,63; Rudenkov 63,99; Samoțvetov. 
83,26; Kolodii 62,55, Tkacev 62,16; Feo- 
dorov 60,81; pentatlon — Vas. Kuznețov 
3.901 p. (lungime — 7,01; suliță — 64,53; 
ZM m. — 21,9; disc — 50,35; 1.506—4:46,2); 
Kutenko 3.546; Pallu 3.286; 4 x 100 — Bu- 
revestnik 41,4.

Clasament pe echipe: Burevestnik 915 
p; T.s.K.M.O. 901; Spartak 898; Dinamo 
897.

el ar fi sărit nu în S.U.A., ci undeva 
pe pămîntul strămoșilor săi, la ecua-l 
tor. Calculele au demonstrat că acolo 
recordul lui Owens ar fi fost cel pu
țin cu 3 cm mai bun.

Poziția geografică a locului influen
țează și performanțele Aruncătorilor, 
De pildă, un rezultat de 74 m la arun
carea suliței obținut la Harkov (50® 
latitudine nordică) ar fi fost doajț 
73,86 la Leningrad și m,ai puțin Ia 
Arhanghelsk. In schimb, la Yalta, per
formanța era superioară celei obținute 
la Harkov.

La înregistrarea recordurilor se ține 
de obicei seama de condițiile atmosfe
rice în care a evoluat sportivul. Iri 
cursele de viteză de pildă, nu se omo
loghează recordurile obținute cu vînț 
în spate. Va veni probabil vrem&i 
cînd la omologarea recordurilor se va 
ține seama și de forța de atracție a 
pămîntului...



Victoria baschetbaliștilor de la Macabi Tel Aviv
a fost decisa în ultima secundă...

in „Cursa Păcii
Oaspeții susțin azi ultimul joc

Ctnd mai erau patru secunde de jo-, si scorul era de 71—71, diitatnovis- 
tul Asirian Spiridon a aruncat nestîn jeuit la coș, a ratat, mingea a fost 
reluatfi de Macabi și din cîteva pase mingea a ajuns la Abraham Hasid, 
care, exact în ultima secundă, a înscris coșul victoriei.
Acesta a fost finalul pasionantei în

tîlniri internaționale de baschet Ma
cabi Tel Aviv-Dinamo, care a entu
ziasmat prin desfășurarea sa publicul 
prezent în număr destul de mare joi 
scara în sala Floreasca. Deși a fost o 
dispută doar amicală, meciul a avut toate 
caracteristicile unei întreceri importan 
te, 
au 
din 
rut 
un 
echipa învingătoare.

Joi, Macabi Tel Aviv a jucat mai

.cteristicile unei întreceri importan- 
în care jucătorii ambelor formații 
făcut risipă de energie, au luptat 
răsputeri pentru victorie, iar. sco- 
a fost atît de strîns întît in nici 

moment nu a putut fi întrevăzută

C.C.A. și acest 
nu numai de 
în “incăriU

bine decît în meciul cu 
fapt a fost evidențiat 
impresionanta precizie 
de la semi-distanță și distanță sau de 
combinațiile precise, spectaculoase și 
eficace, cît mai ales de faptul că oas
peții și-au stăpînit mai bine nervii, 
chiar în perioadele dificile, care au a- 
bundat de altfel în tot cursul parti
dei. învingătorii dinamoviștilor ne-au 
demonstrat din plin că sînt posesorii 
unei tehnici individuale de invidiat, 
că stăpînesc bine aruncările la coș, 
chiar cînd ele sînt executate din pozi-

în Capitală
ții dificile, viteză în execuțiile tehnice 
și, element care a impresionat în mod 
deosebit, admirabilă pregătire tactică.

Dinamoviștii s-au comportat bine și 
au fost la un pas de victorie. Proba
bil că dacă în acele ultime patru se
cunde încercarea la coș ar ti fost tă
cută de Nagy sau Cucoș, de sub pa
nou, s-ar fi obținut cei puțin un fault. 
Așa însă, Dinamo trebuie să se mul
țumească cu laude pentru practicarea 
unui joc frumos și eficace. Ne-a mirat 
însă faptul că jucătorii de la Dinamo 
au aplicat apărarea „în zonă", deși 
pregătirea lor fizică. — sub toate as
pectele, — s a dovedit evident mat 
bună decit a oaspeților, iar aceștia 
au manifestat în permanență precizie 
în aruncările de la distanță.

Iar acum iată cine a realizat scorul
. de 73-71 (40-43) în favoarea echipei 

Macabi Tel Aviv (cu majuscule sînt 
trecuți jucătorii evidențiati) : DAVID*  
FRISH (18), MINTZ COHEN (10), 
RAFAEL RAM (14), AbRAHAM HA
SID (6), Abraham Schneider (16), 
Itzhar Amary (5), Zohar Cohen (2), 
Yaakov Milstein (2Ț, pentru Macabi, 
SPIRIDON (15), POPOV1CI (18), 
NAGY (21), Borbely (12), Niculescu 
(1), Caragheorghe (1), Cucoș (3).

★
Echipa Macabi Tel Aviv își încheie 

iurneul în țara noastră prin meciul 
pe care-I susține azi Ia ora 19 în sala 
Dinamo în compania selecționatei mi
litare a Capitalei.

La 2 mai se va da 
plecarea în tradiționala 
ternațională „Cursa Păcii", la star
tul căreia cicliștii romîni au fost pre- 
zenți cu regularitate de la prima 
ediție (1948) și pînă acum.

din Varșovia 
competiție in-

Reprezentativa noastră pentru a 
XI-a ediție, care va începe pesta 
cîteva zile, are următoarea componen
ță: Constantin DUMITRESCU, Ga
briel MOICEANU. Gheorghe SER- 
BAN, Aurel ȘELARU, Nicolae VA- 
SILESOU și Ludovic ZANONL

A început concursul hipic
internațional de la Roma

Concurenți din șase țări 
in prima ediție a campionatelor internaționale 

de gimnastică ale R. P. R.
(Urmare din pag. 1)

VAY s-au dovedit cele mai bune 
cutante ale exercițiilor impuse.

După ce am dat cîteva amănunte 
despre concurente, să ne oprim pu 
țin și asupra gimnaștilor. In afară 
de reprezentantul nostru FR. ORENDI, 
se detașează ca valoare ȘANDOR 
RETTY ' (R. P. Ungară), recoman
dat de o carte de vizită valoroasă : 
la mondialele din 1954 el a ocupat 
locul III la bară fixă, ceea ce îl 
anunță drept principal adversar al

exe

$ase etape s-au consumat în cam
pionatul de fotbal al U.R.S.S. La ju
mătatea primului tur al întrecerii ce
lor mai bune echipe sovietice situația 
este departe de a fi clarificată, șase 
echipe ailîndu-se angrenate în lupta 
pentru șefia clasamentului. Sînt ca 
deobicei cele cinci formații din Mos
cova cărora 11 s-au adăugat în acest 

dinamoviștii din Kiev care mani- 
- o formă deosebită. Spartak, Tor- 

Lokomotiv șl Ddnamo Kiev sînt 
în prezent singurele echipe neîn- 
ale ediției jubiliare a campiona- 
u.R.S.S. Spartak Moscova mani- 
în mod special un joc creator și

an
festă 
Ped«, 
pînă 
vinse 
tutui
festă _  ____ ..____  __ ____ ________ .
eficace în linia de atac reușind pînă 
în prezent să înscrie mai mult de două 
puncte de fiecare meci.

Iată poziția echipelor 
șase etape :

fruntașe după

1. Spartak Moscova fi J 3 « 14: fi >
2. Lokomotiv Moscova 6 2 4 0 7: 3 S
3. Torpedo Moscova fi ! 4 1 14: 7 1
4. Dinamo Kiev 6 2 4 • 13: 7 «

5-«. T.S.K.M.O. 5 3 1 1 11: 5 7
B-«. Dinamo Moscova fi M 2 11: 5 7

7. Șah tier Stalrno «222 4: 5 fi

reprezentantului nostru la acest apa
rat. Alături de SANDOR RETTY, IA- 
NOS MOGYORăSY și polonezii JAN' 
jankowicz și Andrei konopka, 
vom putea admira măiestria valoro
șilor gimnaști cehi JAROSLAV B1M 
și KAREL KLECIKA.

O precizare în legătură cu lotul ro- 
mîn: în ședința tehnică, federația 
noastră de specialitate a hotărit ca 
la această ediție inaugurală a cam
pionatelor internaționale să participe 
în atară de concurs încă doi gimnaști 
și două gimnaste : EMILIA LIȚA, A- 
NASTASIA IONES6U, ION ZAMFIR 
și GI1. STANCIU.

Pe MIRANDA CICOGNANI, cu
noscuta gimnastă italiană, am întîl- 
nit-o în sala Floreasca înainte de 
concurs, în calitate de spectatoare 
la meciul...........................
•București și Maccabi Tel Aviv. . Bi
neînțeles, n-am scăpat prilejul <1- 
a-i lua și ’’
a doua oară în București 
dată Miranda ne-a vizitat cu prile
jul „Cupei Europei") — ne-a spus 
ea. Și acum am făcut deplasarea cu 
și mai multă plăcere decit anul tre> 
cut. De ce? Pentru că păstrez des
pre orașul dumneavoastră și despre 
spectatorii romîni cele mai frumoase 
amintiri".

La întrecerile de astăzi și mîine 
participă observatori din R. D. Ger
mană și R.P. Bulgaria. Programul 
campionatelor internaționale este ur
mătorul: azi, ora 17: exerciții impuse; 
mîine ora 9: exerciții liber alese; după 
amiază ora 18,30 concurs cu exerciții 
liber alese pentru desemnarea cam
pionului pe aparat.

D. STĂNCULESCU

ROMA 25 (prin telefon). Călăreți 
din 11 țări (Belgia, Olanda, Elveția, 
Franța, Spania, Germania Occiden
tală, Polonia, Romînia, Chili, Repu
blica Arabă Unită, Italia) și-au dat 
întîlnire în acest an la cel de al 
27-lea concurs hipic internațional ofi
cial de obstacole care se va des
fășura, cu începere de azi (n. r. ieri) 
și pînă la 4 mai pe baza hipică si 
tuată în cartierul Villa Borghese 
din Roma. Dintre oei peste 100 că
lăreți, (146 cai) relevăm prezența 
valoroșilor sportivi francezi în frunte 
cu De Fombelle și D’OrioIa, a călă
reților spanioli Jose Alvarezo, Carlo 
1-ooez și Carlo Castillio și bine înțe
les a gazdelor, dintre care nu vor 
lipsi nici de această dată cunoscuții 
frați D’lnzeo. Concursul de Ia Roma 
cuprinde un număr de 15 probe din
tre care amintim
Cupa Națiunilor, 
Orașului Roma, 
Premiul Piazza di

Participantă 
după cel de 
concursurile hipice 
țara noastră este reprezentată de « 
echipă alcătuită din 5 călăreți: Mi
hai Timu, Gheorghe Antohi, Vasile 
Pinciu, Virgil Bărbuceanu și A'exao- 
dru Longo.

Ieri după amiază concursul a în
ceput cu proba de deschidere dotată 
cu " - • —
lor 
la 
au
ni.
stacolelor fiind de 1,30 
probă au participat 50 
cu 92 de cai.

pentru prima oară 
al doilea război Ia 

de la Roma,

Premiul Esquilino, rezervată cal
care nu au luat parte niciodată 

C.H.I.O. de la Roma. Concurențil 
parcurs traseul cu o viteză de 350 
pe minut, înălțimea maximă a ob 

m. La această 
de concurenți

k

de baschet dintre Dinamo

„ . . de
o... declarație. „Vin pentru 

(prima

pe cele 
Marele 
Premiifl 
Siena.

dotate 
Premiu
Pincio

CU
al
?'

Dubla Intilnire de baschet U.R.SS S.U.A
Cele două reprezentative și-au împărțit victoriile
In Palatul Sporturilor de la Luj- 

niki, în fața a peste 16.000 de spec
tatori, s-au desfășurat aseară primele 
două întîlniri între reprezentativele de 
baschet ale U.R.S.S. și S.U.A. După 
cum se știe, este întîia oară cînd ju
cătorii americani evoluează la Mos
cova.

Primele au apărut pe teren repre
zentativele feminine. La ultimele 
campionate mondiale, în meciul dintre 
formațiile S.U.A. și U.R.S.S. victoria 
a revenit jucătoarelor de peste ocean. 
Cu atît mai mult acest meci stîrnea 
un imens interes. Jocul a purtat un 
caracter foarte aprig, desfășurîndu-se 
sub semnul superiorității baschetba
listelor sovietice, care au obținut o 
frumoasă victorie, cîștigînd la nu 
mai puțin de 15 puncte diferență 
Scor final: 61—46

în prima repriză. La sfîrșitdl celor 20 
minute de joc scorul le este favora- 
bil la o diferență de 9 puncte (40— 
31). După pauză jucătorii americani 
echilibrează partida și cu 5 minute 
înainte de sfîrșit reușesc să egaleze 
52—52. In ultima parte jocul se poar
tă într-un ritm foarte rapid, scorul 
oscilînd In permanență. Cu un finiș 
mai puternic oaspeții reqșesc să ob
țină victoria. Rezultatul final: 74—68.

partida și cu 5 minute 
lîrșit reușesc sa egaleze

Călăreții romîni 
manță deosebită 
cauza unei singure penalizări, repre
zentantul nostru Mihai Timu nu a 
putut să se claseze cu calul Odobești ' 
decît pe locul 8 cu 4 pct. penalizare 
timp 1.25.2. Proba a fost cîștigată de 
italianul Piero D’lnzeo cu 0 puncte 
penalizare timp 1.19.0. Locul doi 
această prohă a revenit tot unui 
ret italia», fratele cîștigătorulni. Ray- 
mondo D’lnzeo cu 0 oct. timp L30.0. 
Un -rezultat bun ca timp a scos călă
rețul romîn Al. Longo cu Sucitu cu 
4 pct. timp 1.26.0. In această probă 
nu au reușit să se califice cunoscuții 
călăreți De Fombelle, D’OrioIa și Bu- 
cholz. Cea de a doua probă disputată 
ieri. Premiul Palatino a revenit ita- 
M anul ui R. D’lnzeo cu 0 p. LI9jO. La 
această probă călăreții romîni nu au 
participat

au reușit o perfor- 
ca timp, dar din

• In prezent au loc
ATI FTIQM la Montevideo campioni IONI natele de atletism «le

Americli de Sud. Proba 
fost ctșttgată de record- 
brazilianul Adhemar Da

Ramon 
in 
lili» 
W;

___  (Chile) MO 
plat: Jose Telle® (Brazilia) 31”6/10; 
m garduri: Garneiro (BrazUia) l«”9f 
prăjina: Infante (Chile) 4,00 m.

• In cadrul pregS^P 
FftTRAI rilor pentru campiona-
rvlDHl* tul mondial de fotbal

reprezentativa R. Ce
hoslovace a jucat la Ostrava cu echipa 
Lokomotiv Sofia pe care a învins-o cu 
scorul de 4—o (0—0). Golurile au fost 
Înscrise de Borovicka, Masopoust, Zikan 
și portarul Stacho care a transformat o 
lovitură de 11 m.

Seara tîrziu, sa desfășurat întîlnirea 
masculină. Jucătorii sovietici încep 
cu multă hotărîre meciul și domină

de triplu salt a 
mânui mondial, 
Silva care a realizat 15,70 m.

Atte rezultate: 10.000 m: Osvaldo
Suarez (Argentina) 3T37"2/10; 800 m.:

La 2 Mai—închiderea primei perioade a concursurilor
speciale organizate cu prilejul Campionatului mondial
de fotbal de

Fără îndoială că sînt puțini acei care 
n-au aflat încă despre concursurile spe
ciale Pronosport organizate cu prilejul 
CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOT
BAL. Aceasta pe de o parte, pentru că 
s-a scris foarte mult despre ele în presă 
și pe de altă parte, pentru că aceste 
concursuri au foarte xriulte puncte de 
atracție.

Astfel, numai faptul că, în afara pre
miilor în bani se distribuie GRATUIT 
participanților, prin tragerea din urnă, nu
meroase premii în obiecte în valoare de 
peste 300.000 lei, constituie un fapt care 
ptrage pe oricine. AUTOMOBILUL, cele 
6 MOTOCICLETE, cele 3 ceasuri de aur 
„Schaffhausen”, 20 frigidere, 6 araga
zuri, aparate de radio, etc., etc..... în to
tal cele 1.270 obiecte ce se distribuie 
GRATUIT participanților sînt premii ten" 
tante...

Așadar, cu un singur buletin puteți 
Obține atît premii în bani cît și premii 
în obie-cte, poate chiar AUTOMOBILUL.

Rămîne numai ca dumneavoastră să 
îndepliniți deocamdată o singură forma
litate: Să vă depuneți buletinele pentru 
concursurile speciale organizate cu pri
lejui campionatului de fotbal!

Și aceasta trebuie s-o faceți cît mai 
repede posibil. Poate mulți dintre cei 
care nu cunosc în amănunțime felul 
cum sînt organizate aceste concursuri se 
întreabă: oare de ce să mă grăbesc cînd, 
de fapt, închiderea celor trei concursuri 
(C. M. 1, C. M. 2 și C. M. 3) se face 
de-abia pe ziua de... 6 iunie?...

In rîndurile de față' vom lămuri de ce 
este bine să vă grăbiți cu depunerea bu
letinelor pentru cele tr>ei concursuri. 
Pentru aceasta este bine să trecem fu- 
jgar în revistă cele trei concursuri.

I. S. Loto-Pronosport și Sportul popular
După cum știți, pentru tumeiul final 

s-au calificat 16 echipe. Pentru optimile 
de finală aceste 16 echipe au fost îm
părțite în 4 grupe a cîte patru. In ca- 
drul fiecăfei grupe, echipele joacă între 
ele sistem turneu (fiecare cu fiecare), 
după care se va alcătui cîte un clasa
ment pentru fiecare grupă în parte. Pri
mele două clasate din fiecare grupă 
se califică mai departe pentru sferturile 
de finală. Incepînd cu această fază și 
pînă la desemnarea campioanei mondia
le competiția se dispută sistem elimina
toriu.

Din toate aceste întîlniri, după cum 
ați văzut, au fost întocmite trei pro
grame de concurs. Pe de o parte, con
cursurile C.M. 1 și C.M. 2 (concurs spe
cial nr. 1 și respectiv, concurs special 
nr. 2) care se aseamănă între ele și 
C.M. 3 care se deosebește de celelalte 
două, datorită modului de participare.

Programele concursurilor C.M. 1 și 
C.M. 2 cuprind flecare cîte 12 meciuri 
din cele care se dispută în cadrul op
timilor. Cu alte cuvinte concursurile 
C.M. 1, și C.M. 2 se aseamănă cu oricare 
dintre concursurile Pronosport obișnuite.

Concursul C. M. 3 constă în indicarea 
în ordine a 5 pronosticuri și anume: 
oare va fi echipa campioană mondială, 
care va fi echipa clasată pe locul 2,

oare va fi echipa clasată pe locul 3, care 
va fi echipa clasată pe locul IV și în 
sfîrșit echipa care în cadrul turneului 
final va marca cele mai puține goluri.

Trebuie să știți că toate aceste trei 
concursuri merg paralei

Dar să vedem acum de ce trebuie să ne 
grăbim cu depunerea buletinelor. După 
cum am arătat mai sus, interesul pen
tru concursurile speciale C. M. este stîr- 
nit de faptul că, pe lîngă premiile în 
bani, se distribuie suplimentar premii în 
obiecte.

Or tocmai aici este „secretul”. Și iată 
de ce. Cele 1.270 de obiecte nu se dis
tribuie toate odată ci prin trei trageri 
din urnă, astfel încît participanții care- 
și depun buletinele, indiferent pentru 
care din cele trei concursuri (C.M. 1,
C.M. 2 sau C.M. 3) să poată participa la 
toate trei tragerile de premii în obiecte 
și deci să aibă șanse mai mari de pre
miere

Cele trei trageri se vor efectua la 
următoarele date-

prima tragere la 3.V.
a doua tragere la 5.VI.
și a treia tragere la 12.VI.

Depunînd buletinele Dvs. PRONOSPORT C.M. (Campicnat mondial 
de fotbal) pînă la 2 mai a.c., participați GRATUIT la trei trageri 

suplimentare de premii în obiecte.

Participarea la aceste trageri de pre- 
mii suplimentare în obiecte se face ast
fel:

1) Pentru variantele depuse pînă la 2 
mai a.c. primiți de la agenții cupoane 
numerotate, barate cu o dungă roșie. Pe 
baza acestor cupoane, participați auto
mat la toate cele trei trageri, avînd 
dreptul de a cîștiga, cu același cupon 
la fiecare din cele trei trageri

2) Pentru variantele depuse între 5 
mai și 30 mai (inclusiv) se dau cupoane 
barate cu dungă albastră care participă 
ia a doua și a treia tragere.

3) Pentru variantele depuse între 1 iu
nie și 6 iuni? (data închiderii celor trei 
concursuri) se dau cupoane albe neba
rate care participă numai la ultima tra
gere.

De remarcat este faptul că numărul 
cupoanelor la care aveți dreptul este în 
funcție de numărul variantelor depuse. 
Dacă de exemplu depuneți mîine 25 
aprilie un buletin cu 5 variante pentru 
concursul C.M. 1, un buletin cu 3 va
riante pentru concursul C.M. 2 și 8 va
riante pentru concursul C.M. 3, veți pri
mi 16 cupoane barate cu dungă*  roșie, 
cu care aveți dreptul de a participa la 
toate cele trei trageri. Dacă veți depăși 
însă data de 2 mai, veți primi cupoane cu 
dungă albastră cu care aveți dreptul de 
a participa numai la ultimele două tra
geri.

Vedeți deci de ce trebuie să vă grăbiți 
cu depunerea buletinelor pentru con
cursurile speciale organizate cu prilejul 
Campionatului mondial de fotbal.

• In cursul acestui sezon echipa sanc
ționată de fotbal a R. D. Getfmane va 
susține mai multe jocuri internaționale. 
La 1 Mai echipa germană va înttlnl la 
Tirana reprezentativa Albaniei, la as 
iunie va juca la Rostock cu echipa R.P. 
Polone, iar la 30 august la Oslo cu e- 
chipa selecționată a Norvegiei. Apoi e- 
ehipa R. D. Germane va întîlni la ® 
septembrie la Berlin echipa RomînM, 
urmind ca In ultimul meci să joace ta 
7 octombrie în orașul Leipzig eu repre
zentativa R. P. Bulgaria.

• Viitoarea verificare a echipei Franței 
va avea loc la Part.=, la 13 mai. ctnd 
„naționala” va întîlni o selecționată pa
riziană. Cu acest prilej în formația Fran
ței va reintra și RAYMOND KOpa, . dar 
a doua zi—așa cum au arătat patronii 
săi spanioli de la Real — el va trebni 
să se reîntoarcă negreșit la Madrid” In 
schimb el va juca în Suedia.

• In cursul acestui sezon 5 echipe 
de fotbal din R.P. Polonă, printre care 
Gwardia Varșovia, Polonia Bytom șt 
L.K.S. vor susțir-e mai multe întilntrl 
în Uniunea Sovietică.

La rîndul lor mai multe echipe so
vietice vor întoarce vizita fotbaliștilor 
polonezi. Vor evoJua în R.P. Polonă e- 
chipele Moldova chișinău, Aripile So
vietelor Kuibîșev și Șpartak Minsk.RUGB1 • La Berkeley (S.U.A.) 

reprezentativa de rugbi 
a Australiei a învins
o selecționată a univer

sităților din California cu 35:3.

• La sfîrșitul acestui an o selecționată 
a rugbiștilor din Africa de Sud va în
treprinde un turneu în Argentina. Esta 
însă vorba de o formație ,,B”, deoarece 
echipa „A” va întîlni în aceeași perioa
dă echipa Franței care se va afla în 
turneu în Africa.
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