
PROLETARI BTȚf TOATE ȚĂRILE, UNIȚf-VAf

ATLETISM
favorabile ale reor- 
sportive am retnar- 
consistentă întărire

Spiritul gospodăresc 
în întreținerea 

bazelor sportive
Printre efectele 

ganizării mișcării 
cat cu bucurie o
a spiritului gospodăresc al activiști
lor sportivi și al sportivilor, o mărire 
a simțului de răspundere față de 
bun-a întreținere a bazelor sportive. 
Am remarcat acest lucru și atunci 
cînd am vizitat uzinele Tudor Vla
dimirescu din Capitală — care au o 
bază sportivă de toată frumusețea și 
în continuă dezvoltare — și cînd am 
văzut terenuri ca Dinamo Obor, „Ti- 

L. tami" din Capitală, „Gloria" din Bis
trița, „Gaz Metan" din Mediaș etc. 
Firește, ne-au interesat și proiectele 
colectivelor „Filimon Sîrbu" din Ca
pitală sau „Nicolae Cristea" din Ga
lați. Pretutindeni, alături de preocu
parea pentru lărgirea bazei materiale 
a colectivelor, se promovează un să
nătos spirit de păstrare a inventaru
lui existent. Avînd în vedere că 
deseori o reparație mică dar făcută 
la timp poate evita cheltuieli de multe 
mii de lei, nu putem decît să reco
mandăm activiștilor sportivi să con
tinue. să permanentizeze chiar, această 
tendință.

Probabil însă că dacă buna gos
podărire a terenurilor sportive ar con
stitui o preocupare generală, n-am 
fi în situația de a consacra un a-rti 
col pe această temă, la rubrica de 
față. Ce 
sens ? In 
colectivelor 
jesc de bazele sportive 
le au — mai ales în cazul bazelor 

■- simple sau de mai mică întindere — 
există multe terenuri mari, importante 
pentru localitățile respective, dar 
care nu și-au găsit însă gospodari 
conștiincioși. Ne referim la stadioa- 

«>le „Portul roșu" din Galați și „Va
le Roaită" din Brăila, la arena 

„Mefaltrf" din Mediaș, precum și la 
starea generală a bazelor sportive 
din Timișoara (cu deosebire sta
dionul ..Știința”). Poate faptul că 
unele din aceste baze și-au schimbat 
deseori „stăpînii” sau poate impor
tanța lucrărilor de reamenaiare pe 
care ele le necesită au contribuit la 
o astfel de stare de lucruri. Cert 
este însă că s-a ajuns la o situație 
intolerabilă; în timp ce se fac efor
turi susținute pentru lărgirea și în
tărirea bazei materiale, unele din te
renurile existente, pentru care s-au 
cheltuit bani gret, sînt lăsate să se

. degradeze, să devină practic inutili
zabile.

Ce-ar 
ca și în 
necesară 
manentă

se întîtnplă 
timp ce 
sportive

în acest 
majoritatea 

se îngri- 
pe care

trebui făcut în aceste cazuri 
altele ? In primul rând este 
o grijă gospodărească per
și nu „în campanii” la în-
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cinci etape înainte de sfîrșit
Problema arbitrajului și a disciplinei jucătorilor din nou in discujie
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• Dinamo organize»* oak 
mare concur* internațional

Activitatea atletică internațională îșt 
face debutul in acest an in București* 
prin concursul organizat la sfirșitul » 
cestei săptămini pe stadionul Dinamo. 
La invitația clubului Dinamo au răs
puns afirmativ cluburile dinamoviste 
din Uniunea Sovietică, R.D. Germană 
șl Polonia, astfel că simbătă și duminică 
vom putea urmări evoluția unor atteți 
renumit i ca: Otto Grigaika (greutate șt 
disc), Charli Valman (suliță), record
mana mondială Maria Itkina (100 și 
200 m.), Elisaveta Ermolaeva (800, 
m.); Helmut Reinnagel (800 și 1.500 
m.), Karl Tb.ierfelder (lungime, tripla 
și înălțime), Inge Gunther (suliță fe
mei), etc. Polonezii nu anunțaseră 
pină ieri numele atleților lor, ci doar 
probele la care vor lua parte: prăjină 
lungime, greutate, suliță. La acest con
curs vor lua parte in afara atlețiloe 
de la Dinamo și cei mai valoroși a- 
tleți din celelalte cluburi și colective^

VOLEI
• Dinamo

la un tarne» Internațional 
Praga

București particip* 
la

Așadar, nici măcar un început de clarificare în campionatul cate
goriei A la fotbal, după o etapă în care gazdele au ciștigat doar în 
două meciuri, iar oaspeții au emerit victoria în trei intîlniri.
Nici o modificare esențială în cla

sament. Primele patru echipe și-au 
păstrat vechile poziții, deci lupta pen
tru primul Ioc continuă la tei de pa
sionant ca și pînă acum. De asemenea. 
C. S. Tg. Mureș și C. S. Oradea au 
rămas pe loc. Singurele schimbări 
s-au produs în mijlocul clasamentului: 
Steagul Roșu, Rapid și Dinamo Bucu
rești au săltat cu cîte un loc, Pro
gresul, Dinamo Cluj și U.T.A. au co
borât cu oîte un foc. Deci, lupta con
tinuă și pentru evitarea locului 11. 
Și toate acestea cu cinci etape înain
te de terminarea campionatului! Di
ferența mică de puncte dintre echipe, 
mai ales între cele din subsolul cla
samentului, lasă să se întrevadă o 
desfășurare ulterioară extrem de agi
tată a campionatului, în care titlul 
va putea fi cucerit cu 29 puncte, de 
pildă, dar locul 11 nu va putea fi

credem cu 20 deevitat 
puncte.

Revenind la etapa de duminică, 
trebuie să subliniem două din 
principalele ei aspecte.

Umil se referă la comportarea 
sportivă, disciplinată, tovărășească, pe 
care trebuie s-o aibă jucătorii. In- 
tîlnirile de la București, de pildă, 
au dat prilej să se consemneze cî
teva gesturi reprobabile din partea 
unor jucători.

Mai numeroase au fost gestu
rile nesportive și intrările foarte 
dure în partida Rapid—C.C.A., două 
echipe fruntașe cu mare prestigiu, 
care se bucură de numeroase simpatii 
și de la care susținătorii lor așteaptă 
joc de calitate și comportare corectă, 
disciplinată. In focul faptei, unii ju-

Continuare în pag. 5)

„Luna construcțiilor și a amenajărilor de baze sportive simplei

Un călduros „bravo!“ colectivelor sportive din Capitală
necesare scuze pentru că, hotă-Sînt 

rîndu-ne să întreprindem un raid în 
colectivele bucureștene pe tema ,,Ce 
s-a realizat in făina construcțiilor și 
amenajărilor de baze sportive simple", 
n-ațn așteptat împlinirea termenului 
calendaristic: 7 aprilie—7 mat!... Vă 
mărturisim fără ocol: ne-am bizuit pe 
faptul că sportivii și activiștii spor
tivi, care într-adevăr au fost animați 
de dorința de a face trearbă, n-au aș
teptat împlinirea unui anumit soroc, ci 
au tradus 
luate, chiar

în fapte, angajamentele 
înainte de termen.
grijă ți preocupare 

de obicei, nu preia dau
Interes,

Gazetarii;
vadă de multă larghețe, mai ales cînd 
e vorba de a trata o problemă cu un 
conținut atît de precis. Eram totuși 
dispuși să facem apel la unele amabi
lități concesive, ținînd seama că luna 
aprilie, exasperant de ploioasă, n-a 
constituit de fel un îndemn pentru o 
astfel de acțiune. De unde să bănuim 
că cele constatate vor depăși cu totul 
așteptările noastre? Așa am aflat că 
pentru numeroase colective sportive — 
care încă de la sfîrșitul lunii martie 
comunicaseră raioanelor U.C.F.S. pro
iectele lor în materie de construcții și 
amenajări — vremea rea n-a repre
zentat un impediment. Ele au pornit 
fa lucru cu dorința fermă ca în ajunul 
zilei de 1 Mai numărul bazelor spor
tive de pe cuprinsul Capitalei să fie 
simțitor sporii, iar activitatea sportivă 
să crească considerabil

Exemple pozitive?... Cîte vreți !
Din noianul de exemple notate cu 

"rileiul raidului nostru, ue care să

do-

le amintim mai întâi?... Să începem 
totuși cu frumoasa bază sportivă a 
colectivelor Flacăra Roșie și Bumbacul 
Dudești (raionul T. Vladimirescu) care 
cuprinde terenul de fotbal și volei. In 
același baton, privirile au stăruit și 
asupra bazei sportive din str. Cezar 
Boliac 7, aparținînd coop. Progresul 
Muncii, care cuprinde terenuri de vo
lei, o tribună și o cabană-vestiar. 
înainte de a părăsi batonul Tudor 
Vladimirescu facem un scurt popas și 
la colectivul sportiv Tricotajul (Intrepr. 
Bella Brainer) care și-a amenajat un 
teren de handbal redus de care se folo
sesc și voleibaliștii. In raionul Stalin 
spcrtul popicelor se bucură de mare 
popularitate — cel puțin așa ne-au 
demonstrat-o numeroasele amenajări de 
arene de popice din cfadrul colectivelor 
Centrocoop, Sănătatea, Intrepr. Poli
grafică nr. 1. după cum în raionul N. 
Bălcescu au abundat construcțiile de 
terenuri de volei: la Autobuzul, LA.R.A. 
(și teren de fotbal), Steaua Roșie, Ulei 
București, Adesgo + Utilaj Chimic.

Cîteva colective sportive din raionul 
Lenin au avut ca leit-motiv în ma
terie de construcții și amenajări spor
tive, cluburile. Așa stan lucrurile la 
Mao Țze-dun și Prototipuri... De pe 
cuprinsul celorlalte raioane, n-am vrea 
să om,item colectivele sportive ICSIM 
(pistă cu zgură în jurul terenului de 
fotbal și construirea unei tribune) — 
raionul Grivița Roșie, [profil (teren 
de volei complet reamenajat și prevă
zut cu instalație pentru nocturnă), 
Electroaparataj (terenuri de volei, bas
chet și fotbal) și F.R.B, (reameuajare'a

terenurilor de volei, baschet, fotbal și 
pistă de atletism) raionul 23 Au
gust, Sere Grivița (reutilarea terenuri
lor de volei, baschet și piste de atle
tism), I.C.H. (terenuri de volei, bas
chet și un bazin de înot), Semănătoa
rea (săli de antrenament pentru box 
și lupte), I.C.A.B. (terenuri de volei 
Și baschet și asanarea unei porțiuni

TIBFRIU STAMA

Mindru, portarul Progresului, a 
ieșit la timp și a blocat printr-un 
plonjon balonul urmărit de Bahone 
(stingă). Dobrescu s-a plasat in a- 
propiere pentru a interveni even
tual (Dinamo București — Progre
sul 2—1).

Proaspeții campioni la volei masculin 
Dinamo București au plecai ieri di
mineață pe calea aerului la Praga. 
unde iau parte la un important turnee* 
internațional alături de formațiile 
Ruda Hvezda (Cehoslovacia), Selecțio
nata Praga și Gwardia Varșovia. Tur* 
neul este închinat zilei victoriei as» 
pra fascismului, și a început încă de- 
ieri. Dinamovtșiii vor susține primul 
meci astăzi, cînd vor juca cu Gveardico 
Varșovia.

Prima gală a finalelor 
campionatelor republicane individuale» 

de box

(Continuare in pag. 2)

Evenimentul se va petrece miine seară, la ora 19,30, în „potcoava*® 
stadionului Republicii. De fapt, miine seară, ca și joi la aceeași oră, se 
vor disputa semifinalele oampionatelor republicane de box, unnînd ca 
de-abia simbătă seara să-i aflăm pe cei 
cei mai buni dintre cei buni, vor 
campioni ai țării, decernate anul 
rația Romină de box.

Care vor fi programele primelor 
două reuniuni ? Iată o întrebare la 
care nu vă putem da decît un sin
gur răspuns: le veți afla mîine 
după-amiază, în paginile „Informației 
Bucureștiului” ! Motivul este destul 
de simplu. Intr-adevăr, după cum se 
uzitează la marile competiții pugi- 
listice, fixarea programului se face 
după operațiunea foarte importantă 
a cântarului oficial. Cum această o- 
perațiune va avea loc mîine dimi
neață, nu putem face altceva decît 
să vă spunem ca — în orice eaz — 
vor fi întreceri pasionante, cei 40 de 
pugiliști. calificați pentru întrecerea 
decisivă fiind aproape tot ce are mai 
bun, mai reprezentativ, boxul nostru, 
la ora actuală.

10 pugiliști care, dovedindu-se 
avea cinstea de a primi centurile de 
acesta, pentru prima oară, de Fed^

Această adevărată „săptănună * 
boxului” ne va prilejui revederea u- 
nora dintre cei mai buni boxeri af 
țării. Vor urca treptele ringului carnH- 
pionul olimpic Nicolae Linca, can»-: 
pionul european Gh. Negrea, vic&-

Vic- 
Petre

Șerbu

Și acum, iată finaliștii

Muscă: Vasile Vintilă, Puiu Ni->' 
colae, Mircea Dobrescu, Ludovfe- 

' Ambruș.
Cocoș: Toma Constantin, Victor; 

Schiopu, Nicolae Mîndreanu, Con
stantin Gheorghiu.

Pană : Ion Boceanu, Vențel Sfo-S, 
ianovici, Andrei Farkaș, Emit Ciș- 
maș.

Semiușoară: Mirpea Albu, Mitiaf 
Trancă, Vasile 
Done.

Ușoară: Iosif 
tin Gherasim, 
trescu, Dumitru

Semtmijlocie:
Nicolae Linca, 
Dragnea.

Mijlocie-ușoară: Dumitru Rizea, 
Ilie Pătran, Ștefan Cojan, 
Neacșu.

Mijlocie: Petre Popescu, 
tor Vlădescu, Albert Blank, 
Deca.

Semigrea: Ghețu Velicti, Ion
Ferentz, Gheorghe Negrea, Petre 
Zaharia.

Grea: Ștefan Comănescu. Va- 
sîle Mariuțan, Dumitru Cîobota- 
ru. Eugen Ffiresz.

Czegeli, DănilăJ

Demeter, Constau-J 
Constantin Dumi- 
Prtinoiu.

Nicolae Negrea;. 
Dobre Pavel, Ilie

campionul olimpic și european Mircea 
Dobrescu, ca și nu mai puțin experi- 
mentații Ilie Dragnea, Victor Șchiopa, 
Constantin Dumitrescu, Petre Zaha<

Czre asemenea faze pline de dinamism nu ne vor oferi finalele din acest 
an ale campionatelor republicane individuale de box/ (Continuate i» paji. 5)



Un călduros „bravo!“ colectivelor sportive din Capitală
(Urmare din. pag. l-a)

din lacul Herăstrău pentru amenaja
rea unui strand) — r’aionul Gh. Ghecr- 
ghiu-Dej, I.T.B. (îngrădirea bazei spor
tive de la Iacul Teii și amenajarea 
ștrandului și a debarcaderului). Cau
ciucul Quadrat (teren de fotbal com
plet reamenajat și în plină construcție, 
terenuri de volei și baschet) — raionul 
1 Mai.

Să fim înțeleși: în rîndur.ile de maf 
sus n-am cuprins decît o infimă parte 
din colectivele sportive care și-au a- 
rfitat vrednicia în aedastă importantă 
•ctiunei

Dovezi de înțelegere — dar 
nu peste tot..

Toate bune, dacă înțelegerea pentru 
rezolvarea problemei bazelor sportive
— vitală pentru desfășurarea și dez
voltarea activității sportive — s-ar fi 
bucurat pretutindeni de aceeași înțele
gere. La modul pozitiv, să amintim în 
primul rînd solicitudinea sfaturilor 
populare și sprijinul comitetelor P.M.R. 
și U.T.M. (în special al raioanelor Tu- 
der Vladimirescu, N. Bălcescu, SfaHn 
și 1 Mai) ca și cel al conducerii unor 
întreprinderi: 7 Noiembrie, Flacăra,
I.S.E.B., Institutul de Cercetări Hidro
tehnice. In schimb, nota discordantă 
față de această acțiune au făcut-o 
unele organe de conducere de la uzi
nele Timpuri Noi (niai ales față de 
personalul care deservește bazele spor
tive) și I.T.B. Ne referim la sala din 
șos. Ștefan cel Mare, aparținînd de 
drept sportivilor, dar care este folosită 
și de formațiile culturale.

O rezolvare „sui generis", (Tar care 
nu contribuie de fel la stimularea spor
tivilor de la I.T.B_  

Pentru dezvoltarea sportului sătesc
In întreaga țară, colectivele sporti

ve sătești muncesc cu dragoste pen
tru îndeplinirea sarcinilor cuprinse în 
Hotărârea din 2 iulie 1957. Frumoasele 
rezultate obținute pînă acum în acțiu
nea înscrierii de membri în U.C.F.S., 
de angrenare a oamenilor muncii de 
pe ogoare în întrecerile din cadrul 
Spartachiadei și a crosului de masă 
„Să întîmpinăm 1 Mai 
sigur, dovezi dîn 
cele mai grăitoare. 
La rîndul lor, con
siliile U.C.F.S. din 
majoritatea regiuni
lor au pus în cen
trul preocupărilor lor

etc., sînt, de-

trul preocupărilor lor problema spor
tului sătesc. Astfel, peste cîteva zile 
se va da startul în „Spartachiada fe
telor" organizată din inițiativa consi
liului regional U.C.F.S. al regiunii 
Stalin, după experiența raionului Si
ghișoara. Cu acest prilej, zeci de mii 
de tinere din satele regiunii vor avea 
posibilitatea să se întreacă pe stadioa
ne și terenuri de sport. Tot pentru 
dezvoltarea sportului sătesc se vor 
desfășura, în. regiunea Suceava, Festi
valurile colectivelor sportive al tăror 
scop este acela de a se iniția diferite 
acțiuni pe linia sportului sătesc fame- 
najări de baze, strîngere de fier 
vechi, manifestații cultural-sportive 
etc.).

Și în regiunile Cluj, Pitești, Con
stanța sau Bacău există o preocupare 
asemănătoare pentru dezvoltarea spor
tului sătesc. Bineînțeles, de la centru 
au fost luate, de asemenea, unele mă
suri care vor contribui în mare mă
sură la activizarea colectivelor sporti
ve sătești. Din fondurile Pronosport se 
va realiza dotarea cu materiale și 
echipament sportiv a colectivelor să
tești care vor fi totodată ajutate și 
pentru amenajarea de baze simple. In 
cursul acestui an vor avea loc — mult 
mai bine organizate ca pînă acum — 
campionatele de casă ale colectivelor 
sportive sătești, care vor da posibili
tate membrilor U.C.F.S. să participe 
Ia diferite întreceri. O acțiune care 
merită toate laudele este inițierea „Cu
pei Moldovei", care se va organiza la 
atletism, volei, gimnastică și fotbal și 
la care vor participa sportivi și spor
tive din satele regiunilor Iași, Sucea
va și Bacău. întrecerile finale vor fi 
găzduite de orașul Iași. Pentru sti
mularea colectivelor sportive a fost 
inițiat și „Concursul bilanț" al colec
tivelor snortive sătești cu prilejul că
ruia vor fi premiate peste 600 de co
lective fruntașe. Pînă la sfîrșitul anu
lui, 1.000 de învățători de la sate vor 
urma cursurile de pregătire și vor de
veni pricepuți instructori sportivi să
tești.

Fără îndoială, în colectivele sporti-

,4șa arată baza sportivă a colectivului sportiv „Progresul Muncii" din 
sir. Cezar Bolbac nr. 7—9, una dintre cele mai frumoase baze sportive din ra

ionul Tudor V ladimirescu.
(Foto: TH. ROIBU)

După apariția Hotărîriiz Je Jouă ori
2.000.000 membri în Uniunea de Cul

tură Fizică și Sport pînă la sfîrșitul 
anului 1958! Acesta este obiectivul 
principal al mișcării noastre sportive, 
este sarcina „nr. 1” a miilor de co
lective sportive, a zecilor de mii de 
activiști sportivi Vă apare uriașă ci
fra ? Desigur. Dar ea va fi realizată 
și chiar depășită. Cu o singură con
diție însă: să existe pretutindeni pre
ocuparea ca tot mai mulțji oameni 
ai muncii, elevi, studenți, tineri ță
rani de pe ogoare să fie atrași pe 
terenurile de sport

Cum muncesc colectivele sportive 
pentru realizarea acestui obiectiv? 
Pentru astăzi ne-am propus o vizită 
la colectivul I.O.R. din Capitală,

ve au fost luate și alte inițiative care 
vor duce la o puternică înviorare a 
activității sportive din satele și co
munele patriei noastre. Principala sar
cină a activiștilor care muncesc la
sate pe linie sportiva ramine însă în- dicale s.a organizat chiar 0 Wre. 
scrierea de noi membri in U.C.F.S. U țn fn-rte» ejre.ia
Aceasta cu atît mai mult cu cît în 
unele regiuni cum ar fi de pildă Ti
mișoara, Oradea sau Galați, numărul 

membrilor U.C.F.S. 
din sate este încă 
sub nivelul posibi
lităților. Și, nu nu
mai în aceste re
giuni. De asemenea, 

colectivele sportive sătești trebuie să 
se preocupe intens de întărirea bazei 
materiale folosind din plin „Luna 
construcțiilor și amenajărilor de baze 
sportive", de mobilizare a membrilor 
în campionatele de casă. în întreceri 
intercolective, în competițiile de masă.

Sport într^o școală profesională

0 vizită plăcută
Cînd am intrat pe poarta Școlii 

profesionale electrotehnice nr. 4 din 
Capitală am fost plăcut impresionați 
de aleile curate, străjuite de co
paci proaspăt înverziț», micile scua- 
ruri cu flori multicolore, curățenia 
sălilor de clasă, a coridoarelor, sta
rea bună a sălii și terenurilor de 
sport. Am presimțit • deci că 
asemenea buni gospodari aveau să 
ne rezerve ți plăcute surprize de 
ordin... sportiv. Așa că ne-am În
ceput însemnările cu această pri
mă impresie, întărită de altfel ți de 
numeroasele diplome și trofee spor
tive care ornează holul principal al 
școlii.

Și nu ne-am înșelat! Am găsit la 
această mare școală profesională un 
grup de profesori de educație fizică 
plin de bune intenții și pasiune, o 
direcțiune gata să sprijine — nu cu 
vorbe, ci cu fapte — orice inițiativă 
sportivă și... 1.100 de elevi pentru 
care sportul reprezintă un element 
indispensabil vieții de fiecare zi. Ne-a 
atras atenția, din capul locului, buna 
organizare a muncii sportive și — 
firește — a procesului didactic Ca
tedra de educație fizică (prof. N. 
Nico'au, șeful catedrei, prof. Gh. 
Taraș, prof. Rodica Ambrustir și 
prof. Dorin Virgil) și-a delimitat 
activitatea în două direcț'i bine con
turate : pe de o parte orele de edu-

La uzinele I. O. R

unde am avut prilejul să consemnăm 
multe succese.

Să recurgem la bunul obicei al 
discutării pe... concret. In vechea for
mă organizatorică, colectivul I.O.R. 
număra 140 membri, mai toți acti- 
vînd în secțiile de fotbal și popice. 
După reorganizare, după alegerea 
noului consiliu numărul celor ce au 
început să practice sportuă (și nu 
numai fotbalul și popicele) a crescut 
aproape de două ori. Astăzi, la 
I.O.R. 401 muncitori și funcționari 
sînt membri ai U.C.F.S. A crescut și 
numărul secțiilor pe ramură de sport 
și s au întărit cele existente. Activi
tatea turistică, foarte îndrăgită de 
muncitori, s-a dezvoltat mult în ul
tima vreme, iar acum, activiștii co
lectivului sportiv — și îndeosebi 
tovarășul Cristian Bucurescu, preșe
dintele colectivului — se mândresc 
cu primul „colț turistic" din Capitală.

Fără să ni se pară „fenomenală", 
această creștere a numărului de mem
bri o considerăm totuși ca o perfor
manță demnă de laudă, cu care am 
dori să se mîndrească tot mai multe 
colective. Cum a fost realizată ? Prin- 
tr-o temeinică muncă în grupele sin- 

icere între acestea, în fruntea căreia 
's-au situat pînă în prezent secția 
'„Optic-Montaj" cu 212 membri (pre
ședinte al comitetului de secție G 
Albeșteanu) și grupa sindicală admi
nistrativă paznici-portari (organiz.a- 
tori de grupă Gh. Georgescu, cultural 
sportiv N. Ciuciuc) care numără 17 
membri ai U.C.F.S. din 20 membri de 
sindicat 1 Aceștia nu sînt singurii ac
tiviști sindicali care au considerat 
de datoria lor să muncească pentru 
creștere,a rândurilor sportivilor din 
uzină. Dumitru Onescu (președintele 
comitetului de secție „tehnico-admi
nistrativă"), Gh. Pavel, cu aceeași 
muncă la secția „mecanic șef" și alții

și o nedumerire 
eațîe fizică, efectuate de fiecare pro
fesor cu un grup de aproximativ 10 
clase, iar pe de alta, activitatea de 
colectiv sportiv, fiecare profesor în- 
grijindu-se de una sau două secții 
pe ramură de sport.

Să ne oprim nai întîi asupra ac
tivității de colectiv 'sportiv, care com
portă cîteva aspecte interesante. Cele 
patru secții (gimnastică sportivă, 
handbal, atletism și volei), funcțio
nează din p'.in, fiecare bizuindu-se pe 
tin efectiv de cea 40 de membri, iar 
performanțele realizate de unii elevi 
ea P. Ionescu. P. Trică, I. Nedelcu 
(gimnastică), Elena Nuțu (atletism), 
N. Bocear sau I. Bănescu (handbal) 
arată ce pepinieră de tinere talente 
reprezintă această școală profesio
nală. De altfel, clubul sportiv Di
namo București, ca și alte colec
tive sportive, printre care S.P.C. și 
I.O.R. și-au dat seama de acest lu
cru și au cerut direcțiunii permisiu
nea de a folosi în cadrul secțiilor 
lor sportive elevi ai acestei școli. Nu 
este lipsit de semnificație faptul că 
primul criteriu pentru acordarea a- 
cestei permisiuni este situația școlară 
a elevilor în cauză și — în al doi
lea rînd — că elevii nu pot fi re
crutați cecît pentru disciplinele spor
tive la care școala n-are secții. Re
levăm caracterul sănătos al acestor 
convenții, menite să înlăture atît os-

Zi de sărbătoare pentru sportivii dm transporturi și telecomunicații:

A luat ființă clubul sportiv Rapid București
O atmosferă entuziastă, creată de o 

hsistență care a umplut pînă la refuz, 
zilele trecute, spațioasa sală de 
festivități a Direcției regionale C.F.R. 
Bucureștii N-ar mai rămîne decît să 
amintim care a fost obiectul acestei 
adunări. Este vorba de ședința de 
constituire a clubului sportiv al sala- 
riaților din Transporturi și Telecomu
nicații. Asupra rostului viitorului club 
avea să ne pună în temă referatul 
comitetului de inițiativă. Se urmărește 
printre altele, coordonare'a activității 
sportive de performanță a colectivelor 
ce vor aparține de club, întărirea orga
nizatorică a secțiilor pe ramură de 
sport, acordarea de sprijin tehnic co
lectivelor sportive din raz*a orașului 
și în general o activitate sportivă cît 
mai bogată. La baza proiectelor-obiec-

mai mulți membri 
și-au adus deopotrivă contribuția la 
realizarea frumoasei cifre amintită 
mai sus.

Consiliul colectivului sportiv de la 
uzinele I.O.R. n-a lăsat sarcina în
scrierii a membrilor în U.C.F.S. nu
mai pe seama organelor sindicale. 
La rîndul său, acesta a folosit fie
care prilej — și în special Sparta
chiada de iarnă — pentru populari
zarea sportului. Au fost organizate 
concursuri de casa la diferite disci
pline și după fiecare concurs de a- 
cest fel, alți tineri muncitori au ce
rut să fie înscriși în U.C.F.S. Am ce
rut tov. Ștefan Bărbulescu, financia
rul colectivului, un vrednic și perse
verent activist sportiv, informaiții cu 
privire la situația încasării cotiza
țiilor sportive. Auzindu-i răspunsiul 
— din 401 membri 386 sînt cu co
tizația la zi — ne-am simțit obligați 
să-l felicităm... Iar acum, după ce 
am aflat că și din înmînarea carne
telor de membru al U.C.F.S. consi
liul colectivului sportiv de la I.O.R. 
face un mijloc de a atrage noi prac
ticianul ai sportului (carnetele se In- 
mînează într-un cadru festiv cu pri
lejul ședințelor de producție), le a- 
dresăm un călduros „bravo", dorin- 
du-le în același timp realizarea cît 
mai grabnică a țelului propus : 50 la 
sută din muncitorii uzinei să devină 
membri ai U.C.F.S.

Pe una din frumoasele alei din curtea Școlii profesionale electrotehnice 
din Capitală, un grup de eleve se antrenează pentru o probă foarte în
drăgită : crosul.

tilitatea profesorilor de educație fi
zică care ar putea avea impresia că 
li se „racolează" cele mai talentate 
elemente, cît și suspiciunea direcțiu
nilor care ar putea bănui că activita
tea sportivă extrașcolară îi îndepăr
tează pe elevi de- la învățătură. In 
cazul de față însă, aceste motive 
care împiedică în unele școli cola
borarea cu colectivele și cluburile 
sportive sînt inexistente. Elevii sînt 
folosiți de colective doar în ramuri 
■care n-au activitate în școală, iar 
orice abatere a vreunul elev de pe 
drumul drept al învățăturii este 
prompt sancționată prin suspenda
rea permisiunii de a activa în secț'ia 
clubului sau colectivului sportiv. Este 
edificator în această privință exemnlul 
elevului Amilcar SmanloTto, rugbist 
de cat. a Il-a la „Tînărul di-namo- 
vist", căruia i s-a retras un timp 
permisiunea de a mai juca, pînă la 
îndreptarea situației școlare. Spre sa
tisfacția generală, Smaniotto își va 
recăpăta în curînd acest drept. De 
aceea, nit ne-a surprifis atunci cînd, 
stînd de vorbă cu directorul Virgil 

tiv enunțate stă însă o temeinică 
muncă de educare a sportivilor, in spi
ritul atașamentului față de culorile 
clubului și a unei conduite demne în 
lupta sportivă. Din consiliul de con
ducere al clubului fac parte tovarăși 
cu munci de răspundere în departa
mentele transporturilor și telecomuni
cațiilor — președinte, D. Mc unu, se
cretar general al Minister.:!;:: Trans
portului și Telecomunicațiilor; vicepre
ședinți: T. Blumenfeld, dir. g-raL De
partamentul Transporturile r, .W. Cer- 
vescu, dir. regional C.F.R., D. Larcaci, 
vicepreședinte al sindicatului muncito
rilor din transporturi și telecoidunicațfi,- 
membri: /. Diaconescu, Gh. Safer, D? 
Dinulescu, locțiitori ai Ministrului 
Transportului și Telecomunicațiilor ele. 
„Denumirea clubului „RAPID" — cons
tituit in cinstea zilei de 1 Mai, — 
vrea să simbolizeze —, așa cum ne-a 
declarat și secretarul clubului tcv. Ion 
Georgescu — năzuințele sportivilor 
noștri către cucerirea — in ritm verti
ginos — a cit mai multor succese'.

Spiritul gospodăresc 
în întreținerea 

bazelor sportive
(Urmare din pag. I-a)

ceput de sezon sau... în preajma uncsL 
competiții deosebite. Activiștii sporOT 
tivi trebuie să solicite în mai mara 
măsură sprijinul conduc; torilor de 
întreprindere, conducătorilor organi
zațiilor de masă, tineretului spor
tiv, în scopul asigurării înt^fe 

nerii terenurilor și a micilor rlț^ 
rații prin resurse locale, muncă vo
luntară, în general prin acțiuni ne
costisitoare, dar eficiente. Pentru ca 
să nu se ajungă însă la reparații ți 
reamenajări de mare amploare, nece- 
sitînd fonduri, contracte cu între
prinderi de specialitate și alte „amă
nunte" care pot amîna uneori cu lu
nile redarea în funcțiune a unei brzd 
sportive, este necesară multă opera
tivitate. Deseori o spărtură in plasa 
de sîrmă care înconjoară terenul san 
alte mici deteriorări foarte lesne re-’ 
parabile dar... nereparate la timp ajung 
să provoace, prin lărgirea lor, pagube 
importante fondurilor colectivului 
sportiv.

(Foto: TH. ROIBU)
Rizescu și cu directorul adjunct 
Stoian Cotnșa, aceștia ne-au decli 
rat că el consideră sportul nu numai 
ca o binevenită ~ relaxare după orele 
de clasă și atelier, dar și un mijloci 
eficace de întărire a discipline și de 
scoatere a elevilor de sub diverse 
influențe dăunătoare.

Sîntem nevoiți, din pricina cadrului 
restrîns al unui articol de ziar, să 
trecem peste frumoasele rezultate aile 
sportivilor școlii în competiț ii de 
masă și interne, în care sînt angre
nați cei mai mulți dintre elevi, pen
tru a face loc unei foarte serioase 
nedumeriri. De ce oare această școa
lă, aparținînd Ministerului învăță
mântului și Culturii, are un program 
de educație fizică (privin.l atît orele 
de clasă, dt și cele de colectiv) 
mult mai restrîns decît al școlilor 
medii ? De ce elevii acestei scoli nu 
pot participa la campionatele repu
blicane ale școlilor medii e nd regu
lamentul campionatului școlilor pro
fesionale le-a fost remis prea tîrrîu ?

A. G.



ATLEȚII FRUNTAȘI AU FĂCUT 
DOAR ÎNCEPUTUL...

Duminică la șirandu! „Pante Gherman*

Din noianul de fapte și întâm
plări pe care le prilejuiește de obicei 
un concurs atletic, mai cu seamă unul 
de amploarea și pretențiile celui desfă
șurat simbătă și duminică pe Stadio
nul Republicii, este o operație destul 
de dificilă de a selecționa pe cele mai 
importante, mai elocvente.

In această situație poate apare firea
scă întrebarea: cu se să începem ? 
De aceea, printr-o alegere destul de 
simplă vom începe cu comentarea 
rezultatului de 50,21 m. obținut la 
disc de Virgil Manolescu. Scriind 
despre acest 50,21 m., nu ne gindîm 
numai la faptul că el înseamnă un 
nou record republican, ci mai mult 
la dubla sa semnificație: în prima 

' sa evoluție din acest an — Manolescu 
s-a arătat a fi „copt" ca pregătire, 
pentru un asemenea record și că 
acest record a depășit — în sfîrșit — 
granița celor 50 de metri la care au 
visat atîta amar de ani,' atâția și
atâția specialiști ai probei. Sîntem

Virgil Manolescu, cu 
a făcut numai începu- 
foarte scurt timp alte 

bune vor veni să depă- 
50,21 m. obținuți durai-

convinși că 
acest rezultat 
tul și că în 
rezultate mai 
șească acești 
nîcă. Dar vorbind despre acest record 
șl despre autorul său. se cuvine a 
arăta că Virgil Manolescu are numai 
22 ani și că practică aruncarea discu
lui de Ia vîrsta de 18 ani. In 1954 el a 
aruncat (41,09 m.), 1955 (42,60 m.), 1956 
(48,44 m.), 1957 (49,85 m.). Muncind 
cu perseverență și seriozitate. Virgi! 
Manolescu are toate posibilitățile să 
adauge încă mulți centimetri noului 
său record, ridicînd valoarea perfor
manțelor noastre la această probă, 
care pînă acum n-a prea strălucit

Mircea Stein a fost cel de al doilea 
recordman al concursului, rezultatul 
său de 15,11 m. modificînd cu 25 cm. 
tabela de recorduri la triplu salt a 
juniorilor. Acesta este al șaptelea 
record de juniori stabilit de Stein la 
țeastă probă, și prin el se anunță 

un candidat principal în a trece 
de cei 15,39 m. ai recordului de

Juniorul M rcea Stein a obținut un frumos succes 
sărind peste 15 metri la triplu salt.

(Foto .R. VILARA)

seniori al lui Sorin loan. Ca și Virgil 
Alanoleseu, colegul său de club, Mir
cea Stein are încă mulle și frumoase 
posibilități de a deveni un performer 
cu renume în concernul atletismului 
european. Să nu uităm că el are toate 
condițiile pentru a și împlini acest țel, 
mai ales că este încă junior. Stein 
a început atletismul în 1954, cina 
a obținut 1371 m. Mai apoi rezulta
tele sale au evoluat: 1955 (14,25 m.), 
1956 (14,56 m.), 1957 (14,86 m.).

Iolanda Balaș a sărit din nou peste 
ștacheta înălțată la 1,70 m., egalîn- 
dlu-și astfel ultimul rezultat, care 
reprezintă cea mai bună performanță 
mondială a sezonului. Cu acest prilej 
ea a stabilit un „record" în ceda ce 
privește totalul săriturilor de 
1,70 m. Deși acest record nu 
înscris pe nici un asemenea 
se cuvine a sublinia că pînă 
nici o altă atletă nu a sărit 
ori peste această înălțime (1, 
o dată, 1,75 m. 
două ori, 1,71 m. 
1,70 de 11 ori).

Debutul competițional pe 1958 
lui Aurel Raica, l-am așteptat cu multă 
curiozitate. Știam că a fost accidentat 
mai multe săptămîni și că din această 
cauză nici nu s-a antrenat, așa pre
cum ar fi dorit. Dar, prima sa evo
luție a îndepărtat toate îndoielile, 
Aurel Raica comportîndu-se excelent 
Rezultatul său, 16,77 m. (al ireilea p« 
lista performanțelor sale, după: 
17,42 in. — Aue 30.6.1957 și 16,88 m.— 
Cîmpulung 22.6.1957) poate fi consi
derat ca gtare, mai ales că el mar
chează un progres de peste 1,50 m. 
față de rezultatul înregistrat anul tre
cut în aceeași perioadă a 
atletic.

După o luptă de mai multe ere, trei 
săritori cu prăjina și-au disputat în
tâietatea la 4,20 m. Zoltan Szabo și 
Paul loan (ultimul și-a stabilit cu 
acest prilej cea mai bună performanță 
a sa) au trecut ștacheta. Aiircea Du 
mitrescu, accidentat la un deget, nu 
a reușit însă. Alai apoi, la 4,30 m 

Szabo ne a dat pentru 
un moment satisfacția 
unui nou record, dar șta
cheta atinsă, în cădere, 
cu nfina, n-a rr.ai rămas 
suspendată pe tacheții 
stâlpului. Ceea ce n-a 
reușit duminică, sîntem 
convinși, va fi un fapt 
împlinit în săptămînile 
următoare.

Aceste cîteva fapte, 
dar și încă multe altele 
pe care spațiul nu ne 
permite să le înșirăm a- 
<jm, sînt pe măsură să 
ne facă să așteptăm cn 
încredere evoluțiile viitoa
re ale atletilor noștri.

ROMEO VILARA
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Sportivul din ramura natației așteap
tă totdeauna primăvara cu nerăbdare, 
deoarece da înseamnă pentru ei o eva
dare din cadrul strimt al piscinelor 
de iarnă, spre bazinels descoperite 
scăldate de soarele arzător. Intr-un 
asemenda climat începe duminică la 
bazinul „Dante Gherman" din Capi
tală cea de a XI-a ediție a campio
natului republican de polo pe apă. A- 
nul acesta se pare că toți factorii che
mați să asigure succesul celei mai im
portante competiții de polo pe apă cu 
caracter intern „răspund prezent la 
apel". Spre deosebire de edițiile trecute, 
două elemente de primă importanță — 
CONTINUITATEA și REGULARITA
TEA campionatului — sînt asigurate. 
Astfel, eșalonarea etapelor pe intervale 
regulate va înlesni o urmărire orga
nizată a partidelor și deci și a jucă
torilor pe toată durata competiției pre
cum și o pregătire de instruire-antre- 
uament a echipelor, mult mai temei
nică decît pjnă acum. Noua ediție a- 
duce și un fapt inedit în ceea ce pri
vește numărul echipelor participante. 
Redus la șase formații mai omogene 
da valoare, el va aduce, sperăm, echi
librul necesar unei bune desfășurări în
tregii competiții. In sfîrșit, reușita a- 
cestei a XI-a ediții, creșterea nive
lului de tehnicitate a jocului de polo, 
depinde și de modul în dare vor con
lucra colegiile de arbitri și antrenori 
de pe lîngă federația romînă de nata- 
ție. Cum se pdate realiza 
derat? Iată spre edificare 
unui arbitru (N. Blidaru) 
antrenor (Ad. Balint):

N. Blidaru; ,Jn ce mă privește 
mă declar, din capul locului, susțină
torul unei concepții de arbitraj in care 
aplicarea severă a regulamentului de 
polo trebuie să primeze. De aceea se 
aduc mereu modificări regal ament uliu 
ca să facă din acest sport un joc 
curgător (bazat pe inot și nu pe ți
neri), cavaleresc, care să schirnbe men
talitatea acelor care-l considerau, un 
joc brutal. Arbitrii noștri trebuie să 
înțeleagă că o asemenea concepție —

acest dezi- 
declarațiile 
și a unui

Duminică începe campionatul categoriei 
mai avea prilejul să prindă pe peliculă 
noastră la ridicarea nivelului general 
al poloului rominesc'.

Ad. Balint: „Din ce In ce mai muți 
se conturează formarea unei școli ro- 
mîneșfi in jocul de polo. Dar la o Iz- 
bindă deplină nu putem ajunge deci! 
dacă sprijinim și încurajăm jocul mo
dem, arbitrind.„ in spirit modem".

Iată acum echipele campioane ale 
celor zece ediții: 1948: FL roșiie Timi
șoara: 1949 — FL roșie Timișoara; 
1950 — FL roșie Timișoara; 1951 — 
FI. roșie Timisoara; 1952 
1953 —------ ' -----
— CiC.A.: 1956 — 
Dinamo București.

Programul turului 
tegoriei A; etapa I, 
București: C.C.A. — Start București; 
Știința — Știința Cluj; Dinamo — 
Ilefor Tg. Mureș; etapa a Il-a (18 
mai): Start București — Ilefor Tg. 
Mureș; Dinamo București — Știința 
București; C.C.A. — Știința Cluj;

A de polo. Reporterii fotografi vor 
multe asemenea faze...
etapa a IlI-a (25 mai): Știința Buc. —«. 
C.C.A.; Dinamo Buc. — Start Bucx 
Știința Cluj — Ilefor Tg. Mureșp 
etapa a IV-a (1 iunie): Ilefor Tg. Mu
reș — Știința Buc.; Dinamo Buc. — 
C.C.A.; Știința Cluj — Start Bucr 
etapa a V-a (8 iunie): Ilefor Tg. Mu
reș — C.C.A.; Știința Cluj — Dinam» 
Buc.; Start Buc. — Știința Buc.

G. N1COLAESCU

CC A.'
C.C.A; 1954 — C.C.Aj 1955

C.C.A.- 1967 —

campionatului ca- 
duminică 11 mai;

Concurs de verificare 
a parașutiștilor

dimineață a început pe 
sportiv din apropierea 
iaiereslant concurs de

Duminică 
un aeroport 
Capitalei un 
parașutism dotat cu „Cupa Informația
Bucureștiulur. Sportivii romîni, care 
se pregătesc pentru campionatul mon
dial de parașutism, au astfel prilejul

—Margareta Szemany a egalai recordul mondial?
Săptămîna trecută au fost chemate 

la București cele mai bune jucătoare 
de popice din țară. Ele au participat 
la primul concurs republican, care mar
chează începutul pregătirilor oficiale 
în vederea „Cupei Europei". Acest „in
termezzo" de două zile a constituit un 
minunat prilej de verificare a unor ti
nere și talentate elemente, susceptibile 
de a fi selecționate în lotul național 
precum și o necesară verificare a sta
diului de pregătire a jucătoarelor cu 
o experiență mai îndelungată.

Dubla noastră campioană. Margareta 
Szemany (Tg. Mureș), a depășit de data 
aceasta toate așteptările, împunîndu-se 
cu o clasă peste celelalte adversare. 

r După ce în prima zi pe o pistă foarte 
diticilă — arena 23 August — a rea
lizat un valoros procentaj (397 p.d.),

în a doua evoluție pe arena Recolta, 
jucătoarea din Tg. Mureș a doborit 
din 100 bile mixte, 432 popice, perfor
manță care egalează recordul mondial 
Ia această probă clasică, deținut de 
iugoslava Franka Erjavek. Au mai co
respuns integral Maria N'adaș (A- 
rad) 764 p.d., Maria Calchi (Timișoa
ra) 
751 
749 
rele 
lovan (Arad) și Stela 
(Mediaș) care în cele două zile

762 p.d., Ana Felseghi (Sibiu) 
p.d. și Olimpia Popescu (Buc.) 
p.d. Trebuie remarcate și jucătoa- 
Popa Salotneea (Sibiu), Sidolia Ji- 

' ~ ' Moldoveanu
' “; de

concurs au obținut scoruri apropiate
însumînd o medie care trece de 350
Pd-Spre surprinderea generală o serie 
de sportive fruntașe ca: Ileana Nagy 
(Tg. Mureș), Wilhemina Besinger (Ti-

mișoara), .Maria Corpoș (Timișoara), 
Elena Predeanu (Buc.), Kelemen Mar
gareta (Cluj) și. mai ales, maestrele 
sportului Elena Dumitrescu, Erika A- 
rion și Fforica Lăpușan, toate din 
București, au evoluat cu mult sub 
valoarea lor. Ele au arătat o inadmi
sibilă sărăcie de cunoștințe tehnice și 
tactice. Concluzia? Lipsa unui antre
nament metodic care să le asigure pre
cizia în lansarea bilei.

Considerăm — după această primă 
confruntare—că este cazul ca tovarășii 
care răspund de selecționarea lotului 
național să organizeze în viitor con
cursuri individuale de mai lungă du
rată, pentru a se putea aprecia mai 
bine forma și valoarea reală a jucă
toarelor vizate pentru echipa reprezen
tativă.

să-și verifice forma. De menționat că 
la începutul lunii iunie vor participa 
Ia un cou concurs — de data aceasta 
cu Caracter internațional •— în com
pania parașutiștilor bulgari și iugo
slavi.

In prima zi au avut loc două sal
turi de la 600 m. cu aterizare la punct 
fix. Deș: condițiile atmosferice nu au 
fost dintre cele mai prielnice (vțnt 
în rafale, tăria 6-8 metri pe secundă) 
se poate aprecia totuși, că rezultatele 
realizate de cei zece concurenți sînt 
mentorii. Iată de altfel clasamentul 
primei zile de întreceri: 1. V. Țurcanu 
(la 10,12 m. de punctul fix); 2. Gh. 
Iancu (15,82 m); 3. I. Negroiu (17,05 
m); 4. Elisabeta Kiss; 5. Elisabeta Po
pescu: 6. Elena Suciu; 7. 1. Teschler; 
8. T. Tănăsescu; 9. I. Roșu; 10. N. 
Velicu. După cum se vede din confi
gurația clasamentului, trei concurente 
au realizat o performanță deosebită 
reușind să se claseze înaintea
parașutiști de valoare, printre care 
Teodor Tănăsescu (recordman mon
dial). Greșeala băieților — după cum 
ne relata chiar antrenorul lotului T. 
Tănăsescu — este că nu au intrat de 
fa început în direcția punctului fix, 
după care cu...... sprijinul" vîntului au
pierdut posibilitatea de a ateriza cît 
mai aproape de punct. O mențiune spe
cială pentru tjnăra Elisabeta Kiss care 
s-a prezentat surprinzător de bine, reu
șind să ocupe un loc de frunte.

Astăzi are loc ultima probă — con- 
stînd din două salturi de la 1000 me
tri cu aterizare la punct fix

V. Teodorescu (Progresul) 
conduce în concursul 

republican de pentatlon
Sfinbătă a început desfășurarea con

cursului republican de pentatlon mo
dern „Cupa Primăverii" organizat da 
FJÎ.C.PM.

In proba de călărie pe primul foc 
ș-a clasat concurentul G. Schuster (Vo
ința Sibiu) 807,5 p. El a fost urmat 
de W. Roman (Rec. M.A.S.) 765,5 p 
V. Teodorescu (Progr.) 754,5 p. AL 
Dnșcu (Voința Sibiu) 689 p„ Al. Bru, 
jca (Progr.) 688 p. In a doua probă, 
scrima, pe locul I s-a clasat concu
rentul Dan Jonescu (C.C.A.) cu 35 v.„ 
urmat de V. Teodorescu (Progr.) 35 
v„ D. Țintea (C.C.A.) 34 v„ D. Stoe- 
nescu (C.C.A.) 29 v., D. Popescu 
(Progr.) 29 v. Iti clasamentele alcă
tuite după două zile de concurs pe 
primele locuri se află: individual: I. 
V. Teodorescu 1586,5 p. 2. D. Țintea
1484.5 p., \V. Roman 1405,5 p., AL 
Brujea 1376 p., D. Popescu 1369,5 p., 
G. Schuster 1351,5 p., D. Ionescu
1326.5 p., AL Drișcu 1257 p., I. Vesa 

«1192,5 p„ Al. Stoenescu 688 p.; echipez
1. Progresul 4483 p., 2. Voința 3884 
p., 3. C.C.A. 3697 p., 4. Recolta
2480.5 p.

Concursul se încheie miercuri.

Rezultatele categoriei B 
la volei masculin

unor

(XVII) SPIRIT DE PR E VEDE RE l TR. IOAN1ȚESCU

In etapa de duminică a cat. B la 
volei s-au înregistrat rezultatele:

SERIA I : Voința Suceava—C.S. 
Snagov 3—2; Știința Galați—Voința 
Bacău 3—1 (12—15, 15—10, 15—13, 
16—14); Politehnica Or. Stalin— 
Știința Iași 3—2 (12—15, 15—11.
11—15, 15—11, 15—12); Aurul Negru 
Pioesti—Feroviarul Constanța 2—3 
(13--15, 15—7, 4—15, 15—8, 12—15).

SERIA a Il-a : Dinamo Tg. Mureș— 
Dinarro Oradea 3—2 (16—14, 10—15, 
15—7, 16—18, 15—4); Dinamo B.
Mare—Utilajul Petroșani 3—2 (15—10. 
11—15, 15—7, 14—16, 15—8); Voința 
București—Dinamo Cluj 3—1 (15—5» 
15—4, 15—17, 15—C); Casa Ofițerilor 
Timișoara—Stejarul Rm. Vilcea 3—21 
(16—14, 14—16, 15—6, 6—15, 15—11)*

de Matty



Săptămîna viitoare, la Sighișoara

0 interesantă competiție de handbal 
rezervată echipelor de juniori

Conștiinciozitatea în pregătire și constanța în comportare 
au caracterizat pe voleibaliștii 

de la DINAMO-BUCURESTI
anul trecut, prin dispu- 
duble întîlniri între echi

pele reprezentative ale R. P. Romîne 
și R. P. Polone, activitatea internațio
nală a juniorilor și junioarelor in 
handbal va fi continuată anul acesta 
prin alte noi și interesante jocuri 
internaționale. Un program mai bo
gat însă necesită și o pregătire mai 
atentă, mai intensă. 1 _
iterației de handbal 
temeinică pregătire 
junioarelor au fost încununate 
succes, astfel că forul de specialitate, 
în colaborare cu ziarul „Neuer Weg", 
organizează o frumoasă competiție: 
cupa ziarului „Neuer Weg" pentru se
lecționatele de orașe 
juniori și junioare.

La băieți întrecerea 
b Sighișoara în zilele i 
și se va disputa la hai 
(competiția echipelor feminine 
organizată pentru handbalul în 
Sighișoara vor fi prezente 8 
ționate de orașe : București, 
șoara. Sibiu Pioești, Orașul 
Sighișoara, Odorhei și Rm. 
Formațiile participante au fost 
țite în două serii după aim 
ză: SERIA I : București, Timișoara, 
Odorhei, Rm. Vîlcea ; SERIA a Il-a : 
Orașul Staim, Sibiu, Sighișoara, Pio
ești. In zilele de 14, 15 și 16 mai 
se vor disputa jocurile din secii, în 
iadrttl cărora fiecare va juca cu fie
care, numai tur. In ziua de 18 mai 
vor avea loc finalele, primele echipe 
clasate în fiecare serie disputîndu-și 
primul și al doilea loc, cele clasate 
ș»e locurile II întreeîndu-se pentru 
locurile III și IV și așa mai de
parte.

Conform regulamentului, la această 
eompetiție au dreptul să participe ju
cătoarele și jucătorii născuți în anul 
1940 și mai tineri. Organizarea în
trecerii va fi asigurată de federația 
ie specialitate și de către ziarul

Începută 
tarea unei

Strădaniile Fe
de a asigura o 
a juniorilor și 

de

alcătuite din

loc
mai

va avea 
de 14—18 
indba! de cîmp 

: este
7). La 
selec- 
Timi- 

Stalin, 
Vîlcea. 
împăr- 
urmea-

„Neuer Weg". In încheiere 
ționa faptul că întrecerea 
echipelor feminine va avea 
Mureș între 11 și 15 iunie.

CLASAMENTgLE CAMPIONATULUI 
CATEGORIEI A.

Masculin

vom men- 
rezervată 

loc la Tg.

1
*
2
7
6
8
8
9
10

1. C.C.A. 17 12 3 2 219:157 27
2. Dinamo Or. Stalin 17 12 3 2 206:169 27
3. Voința Sibiu 17 10 3 4 176:187 23
4. C.S.U. Iași 17 3 3 6 171:182 19
5. Tehnometal Tim. 17 7 3 7 172:189 17
6. Victoria Jimbolia 17 7 2 8 200:196 16
7. Metalul Reșița 17 6 3 8 168:159 15
8. Chimia Făgăraș 17 6 3 8 156:161 15
9. Petrolul Pioești 17 6 2 9 164:171 13

10. C.S.U. București 17 5 3 9 197:215 13
11. Știința Timișoara 17 5 2 IO 167:207 12
12. Textila Cisnădie 17 2 3 12 174:219 7

Feminin

1. FI. roșie Sibiu
2. Olimpia București
3. Steagul Roșu Buc.
4. Hefor Tg. Mureș
5. Știința Timișoara
6. C.S.U. Buc.
7. Progresul Or. Stalin
8. Măgura Codlei
9. Gloria Sighișoara
10. Record Mediaș
1<1. Metalul H. Pioești
12. Metalul Reșița

117 15 1 
117 14 3
17 15 0
17
17
17
17
17
17
17
17
17

9 1
6 5
6 3
6 3
5 3
4 3

96:26 31
86:26

101:53
69:66
39:36
61:62
67:78
51:62
34:62 11
46:78 9
18:78 7
35:78 6

31
30
19
17
15
15
13

3 3 111
2 3 12
1 4 12

O dată cu înmînarea tricourilor de 
campioni ai țării de către tov. General 
Petre Dumitrescu, președintele Federa 
ției romîne de volei, campionatele re 
publicane de volei se pot considera în
cheiate.

Fără îndoială, victoria finală cea 
mai neașteptată a fost aceea a dina- 
moviștilor care s-au întrecut pe ei în
șiși, în special spre sfîrșitul campio
natului, cînd an depășit celelalte echipe 
prin conștiinciozitatea pregătirii și 
constanța rezultatelor. Astfel, cu o e- 
tapă înaintea terminării campionatului 
au luat conducerea în clasament și... 
n-au mai cedat-o.

Dar, așa cum ne spunea Victor Su
rugiu, antrenorul echipei campioane, 
după meciul disputat duminică în com
pania Științei Cluj, „rezultatul final 
înregistrat este o urmare a pregătirii 
intense, metodice, înoepută încă din 
campionatul pe 1957 și continuată pe 
toată durata celui încheiat azi. In 
plus, am avut condiții de lucru foar
te bune create de conducerea clubu
lui Dinamo. Dar, mai important de- 
cît orice a fost conștiinciozitatea ■ a- 
rătată de toți jucătorii, care au mun
cit ca niciodată pentru a-și însuși

Dinamo București a cucerit pentru a doua oară titlul națio-mi la volei 
masculin. De la stingă la dreapta: Apostol Sebastian, Păunoiu, Eremia, Wî- 
culescu, Mircea Cristea. Chiriță, Botez (in picioare'), Derzsi, Mihăilescu (că
pitanul echipei), Constantinescu, Teodorescu (jos).

o pregătire cît mai bună". Intr-adevăr, 
toți jucătorii au merite egale în 
cucerirea titlului. Dar, după părerea 
noastră, Păunoiu și Derzsi (care în

r sfirșitul acestei săptămîni se dispută primele jocu
din cadrul campionatului republican de hochei pe iarbă

Duminică, la București și Craiova 
se vor disputa meciurile inaugurale 
ale celei de a treia ediții a campio
natului republican de hochei pe iarbă. 
Deși este vorba (cum, desigur, ați 
putut ghici după modesta cifră a edi
țiilor campionatelor republicane) de 
un sport relativ nou, totuși apropie
rea datei de începere a campionatului 
a stârnit interes în rîndurile jucătorilor 
și ale amatorilor de hochei pe iarbă. 
Afirmația nu este deloc întîmplătoare 
pentru că deși numărul echipelor nu a 
crescut prea mult în ultimul timp, 
totuși progresul tehnic înregistrat face

celor mai bune formații 
fie așteptată cu nerăb-

cum 
va

am anunțat, cam- 
desfășura în prima 
echipele participante 
astfel : ZONA I : 

C.S.A. București,

ca întrecerea 
masculine să 
dare.

Așa după 
pionatul se
fază pe trei zone, 
fiind împărțite 
C.S.U. București, 
Metaloglobus București, Acvila Bucu
rești, I.P.C.H. București, Fulger Olte
nița, Dinamo Craiova, Voința Pio
ești ; ZONA a Il-a : Dinamo Oradea, 
Electrica Oradea, Electrica Timișoara,. 
Constructorul Cluj, Meteor Timișoara ; 
ZONA a IlI-a: Progresul Gheorgheni,

s>

I

Arbitrii au rămas corijenfi!
« Finala campionatului motociclist de la Sibiu a »co« în evidență serioase lipsuri în arbitraj. • Amen- 

— ' ' ■- ----- " " -----" adaptate la specificul nostru.

finală să fie selecționați cu mai mult 
discernămînt. La ediția pe acest an 
s-a constatat că o serie dintre arbitri) 
din Sibiu nu și-au îndeplinit cu con
știinciozitate datoria, punîndu-i de cî
teva ori pe concurenți în situații foarte 
grele. De asemenea opinăm pentru 
numirda unui om experimentat, bun 
cunoscător al problemelor tehnice, în 
funcția de director al cursei.

Sperăm că în afara sugestiilor noas
tre tehnicienii care vor fi prezenți la 
„Cursa de 6 zile" vor veni cu prețioase 
noutăți și în materie de regulament și 
că aceste informații vor fi judicios adap
tate la specificul activității noastre.

H. NAUM

damente la regulament • învățămintele de la „Cursa de 6 zile" pot fi

Vorbind despre greutățile pe care 
le-au avut de întîmpinat participanții 
la campionatul de regularitate și re
zistență, spuneam —- într-unul din nu
merele trecute ale ziarului nostru — 
că exigența uneori exagerată a juriu
lui a determinat mărirea coeficient ulm 
initial d? dificultate. Urmarea a fosl 
eliminarea prematură (în primele două 
etajfe) a 40 din cei 50 motocicliști 
prezenți la start.

In ce a constat exagerarea? Pentru 
ă răspunde la această întrebare, pe 
care în mod legitim și-au pus-o iubi
torii sportului cu motor, trebuie (para
doxal, dar adevădat) să lăudăm pe or
ganizatori. Clubul Dinamo — prin an
trenorul E. Katzender și activistul B. 
Ghenovici — a ales un traseu excep
țional care putea tri'a normal valorile 
motociclismului nostru. Pe acest tra
seu urmau să reziste 25-30 alergători, 
adică atît cît cuprinde prima catego
rie. în momentul de față, proba de re
gularitate și rezistență. Ploaia căzută 
în cantități mari cu o zi înainte de 
start și apoi de-a lungul a trei zile 
de concurs a transformat traseul într-c 
masă de mocirlă prin care cu greu 
au trecut 10 alergători, nu fără a se 
resimți și nu fără a degrada mași
nile. Porțiunile aproape impracticabile 
au transformat campionatul într-un 
adevăr*ait concurs de motocros dispus 
însă pe distanțe nefirești de mari. In 
această situație datoria directorului de 
concurs era să constate starea traseu
lui șl — cu puterea cu care îl înves
tise regulamentul — să amine înce
perea campionatului cu o zi sau chiar 
cu două. Nu s-a întîmplat așa și ur
mările sînt cunoscute. Dar nu acesta 
este rostul materialului de față. Nu 
vrem să stabilim vinovați și nici să 
împărțim observații care oricum n-ar 
mai aduce nici un beneficiu campiona
tului. Vrem însă să sugerăm pentru 
viitoarea ediție a campionatului cîteva 
propuneri la regulament.

• In primul rînd socotim că este 
necesar să fie amînată cu cel puțin 
două săptămîni data desfășurări, cam
pionatului. Avînd în vedere că numai 
Sibiul oferă condiții adecvate pentru 
disputarea campionatului de regulari
tate și rezistență, dar că în ace'astă 
regiune primăvara este mai capricioasă,

credem că cea mai bună dată pentru 
începerea întrecerilor este 13 mai.

• Pentru a menține nivelul întrece
rii l'a pretențiile unei finale de cam
pionat și pentru a evita pe viitor a- 
bandonurile „în corpore", trebuie insti
tuite concursuri de standard. De pildă, 
înaintea campionatului să existe obli
gativitatea ca toți, cei care vor Să fie 
prezenți la finală să participe la două 
concursuri eliminatorii de cîte o zi. Pe 
baza performanțelor obținute Ia aceste 
întreceri pot fi selecționați alergătorii 
care merită (ne gîndim la pregătirea 
lor fizică și tehnică) să ia startul în 
finala campionatului republican.

• Arbitrii care vor fi chemați la

Acesta este dirt-track-ul

Indemînare, forță, suplețe, viteză

SPORTUL POPULAR
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O plăcută surpriză: duminică di- < 
mineața și-a făcut reintrarea în are
na competițională dirt-track-ul! La 
reluarea acestui gen spectaculos de 
întreceri motocicliste de viteză pe 
pistă de zgură au participat peste 30 
de alergători, dornici să evolueze din 
nou în concursurile unde îndemîna- 
rea, forța suplețea și viteza se îmbină 
armonios pentru a da naștere — ca 
un corolar — unor întreceri de o 
rară frumusețe.

5.000 de spectatori au salutat cu 
bucurie această frumoasă demonstra
ție a posibilităților și latentului aler
gătorilor noștri pentru proba de dirt- 
track.

Subliniem inițiativa colectivului sportiv 
Geotehnica și a activiștilor D. Iones- 
cu și Cernătescu care au depus efor
turi lăudabile pentru organizarea a- 
cestui concurs. Remarcăm comporta
rea peste așteptări a tânărului Alex. 
Sinea (Metalosport), precum și a a- 
lergătorilor Tr. Macarie (Dinamo), 
Paul Enescu („23 August"), Die Pet
ei) (A.V.S.A.P.), Al. Schneider 
(A.V.S.A.P.), M. Sărățeanu („23 Au
gust"), a cuplurilor M. Dănescu-|-Al. 
Huhn și C. Udrescu-j-E. Seiler (am
bele de la O. O. A.).

In încheiere, o sugestie: atât co
lectivul Geotchnhica, cît și celelaflte

colective și cluburi cu secții de moto 
să se preocupe de organizarea acestor 
întreceri care — în afară de faptul 
că nu pun în pericol pe alergători — 
scot la iveală frumusețea acestuil 
sport. (H. N.)

■

Victoria Sighișoara, Sportul Muncito
resc Rădăuți, Penicilina Iași, Politeh
nica Orașul Stalin, Progresul M. Ciuc.

Deoarece în zona 1 au fost repar
tizate mai multe echipe prima etapă 
este programată aci mai devreme cu 
o săptămînă, adică la 11 mai, în timp 
ce în celelalte zone primele partide 
vor avea loc abia la 18 mai. Primele 
jocuri din zona I sînt următoarele: 
BUCUREȘTI : C.S.A.-Voința Pioești ; 
C.S.U.-Fulgerul Oltenița ; Acvila-Me- 
taloglobus; CRAIOVA: Dinamo-
I.P.CTH. București.

In vederea acestor jocuri, echipele 
au făcut pregătiri intense. La Bucu
rești s-a disputat „Cupa Primăverii" 
la care au luat parte majoritatea for
mațiilor din Capitală. In general, par
tidele au arătat că echipele bucureș- 
tene se găsesc în progres, 
pregătiri în 
natului au 
Gheorgheni. 
dacă ținem
Progresul Gheorgheni este deținătoarea 
titlului de campioană a țării. Ea a 
reușit să cîștige titlul de două ori 
consecutiv (primele două ediții) și 
dorește să-l cucerească și, anul aces
ta. Va reuși ? Este greu de spus. In 
orice caz jucătorii din Gheorgheni (în 
majoritatea lor jucători de hochei pe 
gheață) și-ati început din timp an
trenamentele. Pentru verificarea pre
gătirilor echipa Progresul Gheorgheni 
a efectuat un turneu la Craiova și la 
Iași.

Ca încheiere, cîteva amănunte și 
despre pregătirile făcute de federația 
de specialitate. O problemă serioasă 
pentru organizatori a constituit-o de
legarea arbitrilor, pentru că majorita
tea arbitrilor de hochei pe iarbă stnt 
și jucători. Problema a fost însă re
zolvată pentru toate etapele. In afară 
de aceasta, federația a difuzat colec
tivelor participante la campionat și 
comisiilor locale un Instructaj privind 
organizarea meciurilor de campionat, 
regulamentul campionatului și instruc
țiuni privind interpretarea principale
lor reguli de joc.

acest campionat au făcut dovada 
unei valori crescînde) ca și Mihăi- 
lescu și Miculescu au fost jucătorii 
cei mai constanți. Alături de 
B. Teodorescu, Apostol 
Mircea Cristea și Botez, 
un aport substanțial. De asemenea, 
Eremia și Chiriță. Trebuie să evi
dențiem însă și un jucător care (în 
acest campionat ca și în cele tre
cute) a avut — aparent — un rol 
șters. Este vorba de Cristian Con- 
stantinescu, „omul de rezervă", care 
introdus în echipă în momentele cele 
mai dificile reușea să-i insufle cal
mul necesar pentru a trece clipele 
grele și a o repune pe „linia de 
plutire". Un rol de care s-a achitat 
întotdeauna foarte bine.

Cu această victorie, echipa Dina
mo București a cucerit pentru a doua 
oară titlul republican la volei mas
culin.

Iată acum clasamentele:
Masculin

ei, 
Sebastian, 
au adus

AZ-'

Serioase 
vederea începerii campio 
făcut și jucătorii din 
Și nu este de mirare, 

seama de faptul că echipa

1. DINAMO BUC. 18 16 2 51:20 34
2. C.T.F.T . Buc. 18 16 2 50:20 34
3. Știința Cluj 18 11 7 45:31 29
4. C.C.A. 18 11 7 42:31 29
5. T.C.H. Buc. 18 10 8 37:36 28
6. I.T.B. Buc. 18 9 9 41:38 27
7. Tractorul Or. Stalin 18 8 10 37:40 26
8. Victoria Buc. 18 5 13 21:47 23
9. Amefa Arad 18 3 15 29:48 M

19. C.F.R. Craiova 18 1 17 11:58 19
Feminin

1. DINAMO BUC. 18 17 1 52: 7 35
2. C.F.R. Buc. 18 16 2 49:13 34
3. Someșul Cluj 17 11 6 38:2© 28
4. M.I.G. Buc. 17 10 7 36:32 27
5. Voința Sibiu 18 8 10 34:36 26
6. Voint-a Or. Stalin 17 8 9 32:32 25
7. Stiinta Timișoara 17 8 9 30:35 25
8. Comb. Poligr. Buc. 17 5 12 24:3© 22
9. C.S.U. Buc. 17 4 13 22:44 21

10. Progresul Tîrgoviște 18 0 18 4:54 18

• S-a amînat înc3p?rea 
campionatului republican 

de tenis pe echioe
Intîlnirile de tenis din cadru! cam

pionatului categoriei A etapa I (din 
10 și 11 mai) și etapa a Il-a (din 
17 și 18 mai) s-au amînat din motive 
tehnice pentru o dată ce va fi comu
nicată ulterior. Totodată, delegările 
de arbitri pentru aceste etape se anu
lează.

A

In plina viteză alergătorii atacă turnanta.
(foto: GH. DUMITRU^

„Cupa regi ii nilorM 
deschide sezonul 
oficial la oină

O veste bună pentru iubitorii spor
tului nostru național : sîmbătă, o
dată cu primele jocuri din cadrul 
„Cupei regiunilor", se va inaugura, 
în opt centre din țară, sezonul ofi
cial Ia oină. Această competiț e este 
la fel de importantă ca și turnai 
final al campionatului republican; 
deoarece din cele 17 reprezentative 
care și-au anunțat pînă în prezent 
participarea, fac parte cei mai ta- 
lentați jucători din regiunea respec
tivă.

Pentru a asigura buna desfășurare 
a meciurilor, biroul federației de 
oină a delegat la conducerea jocuri
lor de sîmbătă și duminică, pe uniî 
dintre cei mai buni arbitri care au 
participat la recentul curs de per
fecționare. Iată acum, delegările: 
Oradea — Simion Spătaru, Geza 
Oswald, N. Hu’ea ; Timișoara — 
P. Ciolac, N. Chiroiu, N. Străjan; 
Cluj — Viorel Balin, G. Bădescu; 
Suceava — Petre Tănăsescu, Virgil 
Haiu ; Orașul Stalin — I. Veresejan. 
I. Nanu, I. Papuc; Brăila: — Aurel 
Pascu, C. Stroe; București — G. Ma
rinescu, I. Cîrjan, I. Albu ; Pitești — 
Grigore Bădărău, Anton Peter.

In centrele unde sînt delegați doar 
doi arbitri, urmează ca comisiile re
gionale, raionale satt orășenești să 
numească arbitri locali.



Nici o clarificare in categoria A Clasamentele categoriei C
cu cinci etape înainte

(Urmare din pag. 1) Ștefan Ionescu n-a sancționat, din 
această pricină, un ofsaid al lui Ca- 
coveanu și G.C.A. era să marcheze 
un gol.

Trebuie ca arbitrii să se străduias
că să corespundă cît mai bine mi
siunii lor, să fie mai atenți și prompți 
în intervenții, să ia decizii curajoase 
și autoritare în spiritul regulamentului 
de joc, în folosul jocului, a normalei 
sale desfășurări și al sportivității

cători au uitat de respectul pe care 
și-l datorează unii altora și toți față 
de spectatori. Asemenea acte nu au 

ce căuta pe terenurile noastre și sîn- 
tem convinși că conducerile celor 
două echipe vor interveni cu toată 
autoritatea pentru a chema la ordine 
pe jucătorii vinovați și a reinstaura
o atmosferă de disciplină și sporti
vitate în rîndurile lor.

esigur că și arbitrii — și cu 
? 1 aceasta ajungem la al doilea

aspect relevat de etapa de 
duminică — își au partea lor de 
vină. Atît D. Rusu (care a 
condus partida Știința—Comb. Poli
grafic), cît și Șt. Ionescu, arbitrul jo
cului Rapid—C.C.A., au dat dovadă 
de lipsă de autoritate și curaj, tole
rând sau făcîndu-se că nu văd abateri 
evidente comise de unii jucători și 
dind astfel mai mult... curaj infrac
torilor la regulile de joc și la spor
tivitate. Acești doi arbitri au avut 
greșeli* și în aprecierea infracțiunilor, 
fie că le-au lăsat nesancționate (mai 
ales pe cele comise în careu...) fie 
sancționîndu-le diferit. In plus, nu au 
fost atenți — plasîndu-se greșit pe 
teren — sau nu au ținut seama de 
semnalizările arbitrilor de la tușă.

Dungu, portarul Rapidului, a avut 
citeva intervenții bine inspirate in 
partida cu C.C.A., lămurind situații 
dificile. Iată-l primind balonul prin- 

săritură, sub privirile colegului 
s^PVărzan (Rapid — G.C.A. 0—0).

• In urma trierii variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 18 din 4 
mai au fost găsite: 30 variante cu 12 
rezultate exacte; 763 variante cu 11 re 
zultate exacte și 7862 variante cu 10 
rezultate.

• In programul concursului Prono 
sport nr. 19 din 11 mai, participanții 
vor întîlni pe lîngă obișnuitele dispute 
de categoria A și B și două intere
sante întîlnirf internaționale, prima 

opunînd două din finalistele actualelor 
campionate mondiale. Dar să le luăm 
pe rțnd:

I. R.P.F. IUGOSLAVIA — ANGLIA. 
Avantajul terenului va ătîrna foarte 
greu în... balanță și cu toată forma 
dovedită în ultimele întîlniri, echipa 
engleză are toate șansele să părăsească 
■trenul înfrîntă.
[ II. R.P. BULGARIA (13).— R.P.F. 
IUGOSLAVIA (B). Din nou un meci 
In care avantajul terenului va conta. 
[ III. JIUL PETROȘANI — C.C.A. 
[Cat. A). O întrecere ;,tare“ care poa
te aduce evenhi'ale clarificări în situa- 
ia candidatelor la titlu. Militarii pot 
bbține o victorie de prestigiu.

IV. RAPID BUC. — ȘTIINȚA TIM. 
[Cart. A.). In mod normal stu- 
Beiițil. pot obține minimum un punct. 
I V. STEAGUL ROȘU OR. STALIN — 
DINAMO BUC. (Cat. A). Dinamoviș- 
ii nu au încă certitudinea că an evi
tat retrogradarea. Ca atare vor forța 
rictoria și — cu tot dezavantajul de
clasării — pot obține cel puțin un 
hinct.
I VI. PROGRESUL BUC. — U.T. 
KRAD (Cat. A). Din nou o întîlnire 
Ichilibrată. Ambele formații au pier- 
lut duminică, așa că vor încerca în 
Icest meci să Se re'abiliteze. După 
lărcrea noastră arădanii pot spera cel 
huit un meci egal.

VII. C.S. TG. MUREȘ — C.S. ORA- 

I *) Rubrică redactată de I.Ș. Loto- 
|ronosport.

Meciul Dinamo București — 
Progresul București a repus 
în discuție problema cu

noașterii regulamentului de joc. 
O parte dintre spectatori și chiar 
dintre jucătorii Progresului au pro
testat cînd arbitrul D. Schulder a ho- 
tărit repetarea loviturii de la 11 m. 
Arbitrul Schulder a procedat însă bi
ne dictînd repetarea penaltiului: Ca- 
ricaș contravenise prevederilor regula
mentare, pătrunzînd în careu o dată 

cu Nicușor și înainte ca acesta să fi 
executat lovitura de la 11 m. Și pen
tru ca lucrurile să fie mai bine lă
murite. iată și textul de regulament 
(art. 14 — Lovitura de pedeapsă — 
11 m.) cu privire la situația întîm- 
plată duminică:

„Lovitura de pedeapsă se acordă din 
punctul de pedeapsă si MAI ÎNAINTE 
CA EA SA FIE EXECUTATA, TOȚI 
JUCĂTORII, cu excepția celui care ur
mează să execute lovitura și a porta
rului din echipa adversă, VOR TRE
BUI SA STEA IN INTERIORUL TE
RENULUI DE JOC, DAR IN AFARA 
SUPRAFEȚEI DE PEDEAPSA ȘI LA 
0 DISTANȚA DE CEL PUȚIN 9,15 m. 
DE PUNCTUL DE PEDEAPSA".

Iar Ia sancțiuni, regulamentul pre
cizează :

„a). Pentru orice infracțiune comi
să de un jucător al echipei care se 
apără. LOVITURA DE PEDEAPSA 
VA FI REPETATA DACA PUNCTUL 
NU A FOST ÎNSCRIS".

E clar deci, că jucătorul Cariczș a 
greșit pătrunzînd în suprafața de pe 
deapsă înainte ca Nicușor sa fi e- 
executat lovitura de la 11 m. Pentru 
această greșeală și pentru că Nicușor 
n-a marcat, arbitrul Schulder a decis 
repetarea loviturii. Regulamentul de 
joc îi dă acest drept, după cum în 
virtutea aceluiași regulament ar fi pu 
tut să acorde golul — dacă Nicușor 
I-ar fi înscris, chiar cu Caricaș in
trat în careu, aplicînd în acest mod 
legea avantajului.

De asemenea, nejustificate au fost 
și protestele față de arbitru, cînd Di
namo a înscris golul egalizator. Acest 
punct a fost marcat înainte de scur
gerea timpului regulamentar. De altfel, 
nu ceasul de pe un stadion crono-

C^ono sport )
DEA (Cat. A). Echipa gazdă pornește 
mare favorită.

VIII. PETROLUL PLOEST1 — DI
NAMO CLUJ (Cat. A). Beneficiind de 
avantajul terenului, liderul are șansa 
de a-și mări bagajul de puncte.

IX. ’ DINAMO BACAU — FARUL 
CONSTANȚA (Cat. B). Oaspeții vor 
trebui să se întrebuințeze Ia maximum 
pentru a „ciupi" măcar un punct în 
fața unei echipe cu o înaintare peri
culoasă.

X. FLACARA MOREN1 — ȘTIINȚA 
IAȘI (Cat. B). Echipa studenților ie
șeni gata oricînd să furnizeze surpri
ze, poate obține în acest meci — 
deșt e în deplasate — o prețioasă vic
torie. Gazdelor nu le putem acorda — 
în mod normal — mai mult ca un 
meci egal.

XI. C.F.R. ARAD — U.V. ARAD 
(Cat. B). Ca la orice derbi local, 
primul pronostic trebuie să fie ,,X“.

XII. METALUL REȘIȚA — CORV1- 
NUL HUNEDOARA (Cat. B). Prono
sticul nostru? — „X" și j.l".
• Reamintim particijJanților că și 

la acest concurs sînt acordate în con
tinuare premii în obiecte pentru varian
tele cu „0“ rezultate.

• Astăzi după-amiază începînd de 
la ora 18 va avea loc la Agenția Cen
trală din Calea Victoriei nr. 9, trage
rea din urnă a premiilor în obiecte 
acordate variantelor cu „0" rezultate 
de la concursul Pronorșiort nr. 17 din 
27 aprilie.

ASÎ'AZI ESTE ULTIMA ZI IN CA
RE PARTICIPANȚII DIN CAPITALA 
IȘ1 MAI POT DEPUNE BULETI
NELE PENTRU CONCURSUL PRO
NOEXPRES Nr. 16.

de sfîrșit
metrează o partidă, ci arbitrul, căruia 
regulamentul îi dă dreptul de a 
„îndeplini funcția de cronometror" și 
de a „veghea ca jocul să aibă durata 
regulamentară". Un arbitru poate a- 
dâuga Ia sfîrșitul unei reprize, timpul 
pierdut în cursul jocului fie prin arun
carea mingii în aut, fie prin întreru
perea jocului (cum s-a întîmplat, de 
pildă, Ia acordarea penaltiului, cînd 
din cauza discuțiilor jocul s-a întrerupt 
aproape un minut).

In lumina acestor prevederi regu
lamentare, arbitrul Schulder a procedat 
bine și într-un caz și în altul. El poate 
fi criticat — eventual — pentru alte 
greșeli (de interpretare a jocului dur 
sau de sancționare diferită a aceleiași 
infracțiuni), dar nu i se poate reproșa 
nimic în cele două cazuri. Jucătorilor 
însă, le recomandăm să mai răsfoiască 
din oînd în cînd regulamentuL Se sim
te nevoia...

Noutăți din „Cupa Campionilor Europeni" la baschet
• Excelenta impresie Usată de C.C.A. la Tel *»iv. • Un jueMor care nu _ vrea să transforme lovU 
turile libere • Cum a realizat Akademik Sofia — viitoarea adversari a campioanei noastre — marea 

surpriză de la Ljubljana • Propuneri de date pentru partidele C.C.A. - Akademik
Posturile de radio europei^ de 

duminică noaptea s-au ocupat pe larg 
de meciurile din cadrul Cupei Cam
pionilor Europeni de baschet. In spe
cial meciul de la Tel Aviv a fost 
obiectul unei atenții speciale, de
oarece — așa cum am mai scris — 
a fost de un nivel foarte bun și 
extrem de echilibrat Comentatorii au 
subliniat că echipa romînă a lăsat o 
impresie excelentă în capitala Israe
lului Ea a fost îndelung aplaudată 
la terminarea întâlnirii pentru acțiu
nile de mare spectacol și viteză ofe
rite. Specialiștii care au asis’at la 
meci au declarat că ..echipa cam
pioană a Rominiei posedă o forma
ție de bază de valoare rid cată care 
poate evolua cu succes in orice in- 
tilnire internațională" Jocul a fost 
arbitrat de ATAKOL (Turcia) și 
SI.MRY (Israel). Arbitrul SI.MRY a 
condus în iipsa arbitrului bulgar Ko
lev care nu a putut face deplasarea. 
Menționăm că între timp FIBA de
semnase pe arbitrul grec, Katapis în 
locul lui Kolev, dar nici acesta nu 
a ajuns în timp util. Arbitrajul a fost 
corect competent După meci, arbi
trul SIMRY a declarat că „echipa 
CCA a realizat unul dintre cele mai 
frumoase jocuri văzute la Tel Aviv. 
Baschetbaliștii romi ni sînt adepții 
nedezmințiți ai jocului modem. Ceea 
ce am constatat la Sofia, la campio
natele europene, mi-a reieșit mai dar 
acum; romînii au calități deosebite 
pentru jocul de viteză și imaginație".

După cum se știe, la concursul Pro- 
noexpres nr. 16 fondul de premii pen
tru categoria I (6 rezultate exacte) 
este mărit cu 195.798 lei. Adăugați Ia 
acesta și suma care va reveni din 
fondul de premii al concursului și 
veți vedea că posesorul unei variante 
cu șase rezultate exacte la acest con
curs Pronoexpres are șansa de a ob
ține un premiu de peste 200.000 Iei. 
De remarcat faptul că în ajutorul par- 
ticipanților continuă să vină cel de al 
șaptelea sport de rezervă. Intr-adevăr, 
dacă nici un participant nu a indicat 
cele ș'ase numere extrase primele, toți 
concurenții cu ciițpi numere exacte care
l-au indicat și pe cel de rezervă vor 
primi cîte un punct în plus — deve
nind deci posesori de variante cu 6 nu
mere exacte (același, lucru se întîmplă 
și cu cei cu 4 și 3 numere exacte, ale 
căror variante devin cu 5 și respectiv 
4 sporturi exacte). In încheiere vă 
reamintim că la concursul Pronoex
pres nr. 16 sînt acordate prin tragere 
din urnă la care participă toate va
riantele depuse indiferent numărul de 
rezultate indicate următoarele premii 
în obiecte: o motocicletă de 350 cmc., 
o motocicletă de 125 cmc., 3 araga
zuri cu 3 ochiuri și butelie, 5 apă
rate de radio ,Victoria", 10 ceasuri 
de mină, 20 mape de piele, și 50 de 
ceasuri deșteptătoare. Participanții pe 
buletine colective vor primi premiile 
duble. Depuneți deci și dumneavoastră 
cît mai multe variante pentru con
cursul Pronoexpres nr. 16.

• O NOUA AGENȚIE LOTO-PRO- 
NOSPORT MODEL! Se aduce la cu
noștința participanților că în Calea 
Victoriei nr. 22-24 (pasajul magazi
nului „Bijuteria") a fost deschisă o 
nouă agenție model Loto-Pronosport, în 
localul căreia va funcționa și un cen
tru de inițiere pentru toți participanții 
«Un Capitală, ■

seria i:

1. Dinamo Brăila 17 12 4 1 40:12 28
2. CFR lași 16 12 2 2 35:1.1 26
3. Victoria Tecuci 17 10 3 4 24:16 23
4. Sp. Muncit. Rădăuți 17 9 3 5 28:18 21
5. Locomotiva Pașcani 17 8 4 5 27:18 20
6. Petrolul Moinești 17 7 3 7 21:23 17
7. Știința Galați 17 5 6 6 25:19 16
8. Știința IMF iași 17 6 3 8 15:22 15
9. Textila Buhuși 17 5 4 8 19:21 14

ÎC. Gloria Dorohoi 16 4 5 7 22:30 13
11. Textila Botoșani 17 4 4 9 26:38 12
12. Steaua R. Bacău 17 5 2 10 12:27 12
13. Rulmentul Bîrlad 17 4 4 9 15:34 12
14. Oi tuzul Tg. Ocna 17 3 1 13 11:31 7

Rezultatul meciului Gloria Dorohol— 
1-ocomotiva Pașcani fi—o

13. Petrolu.1 Pitești ■ 17 4 2 11 16:43 10
14. ‘Olimpia Giurgiu 17 3 2 12 19:48 8

SERIA A III-A :

1. Metalul Oțelul Roșu 16 i:L () 5 32:19 22
2. Știința Craiova 16 10 2 4 33:15 22
3. Unirea Rm. Vîlcea 16 9 2 5 37:1Q 20
4. Aurul Brad 16 7 6 3 28:14 20
5. C.F.R. Tr. Severin 15 8 3 4 32:19 19
6. U. M. Cugir 16 7 3 6 22:21 17
7. Dunărea Corabia 16 6 3 7 21:22 15
8. Olimpia Reșița 16 6 2 8 22:2J 14
9. Rovine Grivița Crv. 16 4 5 7 14:23 13

10. Feroviarul Craiova 15 5 2 8 18:25 12
11. Indagrara Arad 15 3 6 q 14:24 12
IE. Flacăra Tg. Jiu 16 4 2 1 16:32 10
13. Flacăra Orăștîe 15 3 2 3 > 9:38 8

SERIA A n-A :

1. Metalul Tîrgoviste 17 12 2 3 52:16 26
2. Titanii București ¥7 11 4 2 43:20 26
3. Carpațl Sinaia 17 11 2 4 55:30 24
4. Torpedo 17 8 5 4 32:20 21
5. Gloria C.F.R. Galati 17 7 4 6 29:24 18
6. Ancora Galati 77 6 4 7 21:19 16
7. Șantierul Naval C-ța 17 6 4 7 23:27 18
8. Sinteza Victoria 17 7 2 8 23:31 18
9. Rafinăria Cimplna 17 8 3 8 38.40 15

18. IMUM Medgidia 17 6 2 9 20:38 14
11. Dinamo Pitești 17 6 2 9 19:31 14
12. Confecția București 17 i 2 9 18:31 14

Reprezentanții noștri au 
lăsat aceeași admirabilă 
impresie și în al doilea joc 
disputat duminică seara 
cînd au dispus da Hap- 
poei, clasată pe locul doi 
in campionat!’' Israelului 
cu 62—38 (37—18). In a- 
cest meci antrenorul He
rold a folosrt și jucătorii 
de rezervă care nu evolua
seră în ajun. După încă o 
partidă Ia Ierusalim echi
pa C.CA. părăsește luni 
noaptea Israelul urnind 
să sosească, după toate 
probabilitățile, astăzi la 
București

Și acum să trecem la 
un alt meci care ne intere
sează în mod deosebit: 
partida de la Ljubljana 
unde Akademik Sofia a 
realizat una dintre cele 
mai mari surprize ale 
competiției dispunînd de 
Olimpia la un scor ca
tegoric: 80—64 (39—33). 
Dar mai întâi să vă po 
vestim un fapt interesant 
din partida-tur de la So
fia: în ultimele zecimi de 
secundă ale întâlnirii 
la situția 81—79 pentru 
Akademic — jucătorii iu
goslavi aveau balonul.
Ei au forțat pătrunderea și
au obținut dreptul să execute
două lovituri libere chiar în momen
tul cînd arbitrii fluiera- sfîrșitul me
ciului. Jucătorul de la Olimpia — 
Skjauc — a transformat prima lo
vitură (deci: 81—80 pentru Akade
mik) iar la a doua a aruncat ba
lonul... peste panou. De ce ? Pentru 
a nu se ajunge la egalitate și deci 
la prelungiri. Antrenorul Olimpiei a 
socotit că va reface ușor handicapul 
de 1 punct acasă și de aceea a stri
gat jucătorului său să rateze a doua 
lovitură. Dar acasă... La Ljubljana 
socotelile nu au ieșit de loc conform 
planurilor. Iată cîteva amănunte de 
la această întîlnire aflate prin in
termediul arbitrului nostru C. ARMA- 
ȘESCU care a condus acest meci
împreună cu KRISTIS (Grecia) : 
„Ambele echipe s-au comportat com
plet opus ca la Sofia: Akademik ex
celent, Olimpia de nerecunoscut. 
Soarta meciului a fost decisă' de ad
mirabilul pivot al echipei bulgare, 
Radev (1,96 m.) care a marcat 28 
de puncte și a scos de pe teren pe 
cei doi pivoți iugoslavi Dermastia 
(2,02 m.) Jelnikair (2,01 m). In
plus pătrunderile lut Gheorghi Panov 
s-au soldat de fiecare dată cu coș 
sau fault. In schimb cel mai bun 
trăgător de la semi-distanță al Olim
piei, Kristancici, nu a marcat nimic. 
Akademik a dominat meciul de la 
un capăt la altul conducînd uneori 
și cu 25 d'e i’uncte. Ea se anunță un 
adversar ex'r m de redutabil pentru 
campioana n istră OCA".

Fixarea datelor întîlnirilor CCA— 
Akademik va fi făcută cu ocazia 
reuniunii comisiei tfe organizare a 
Cupei Campionilor Europeni care se 
va ține la 10 mai la Lddz. 'Cele două 
•echipe vor face propuneri de date. 
Se pare că CCA via alege 18 și 25 
mai. Tot comisia de organizare va 
stabili unde va avea loc primul meci: 
la Sofia sau București ?

Comisia de organizare a comunicat

SERIA A IV-A :

1. Gloria Bistrița 16 11 2 3 38:14 2*
2. FI. roșie Oradea 16 9 4 3 36:22 22
3. Arieșul Turda 17 7 4 6 39:29 18
4. Tisa Sighet 17 6 6 5 30:28 18
5. Textila Sf. Gh. 16 4 9 3 23:17 17
6. Stăruința Salor.ta 17 6 5 6 25:30 17
7. Rapid Cluj 17 3 10 4 16:17 16
8. Dinamo Baia Mare 17 6 4 7 24:31 16
9. Mureșul Tcplița 16 5 6 5 17:22 16

10. Someșul Satu Mare 17 6 4 7 23.33 16
11. Voința Tg. Mureș 17 6 3 8 26:28 15
12. Stăruința Oradea 17 5 4 8 22:26 14
18. Recolta Cărei 17 4 6 7 20:26 14
14. Chimica Tîmăvenî 17 4 3 10 31:46 11

Folbert, pe care îl vedeți in plină acțiune, a fost 
la Tel Aviv (ca și la București) unul din cei mai 
buni oameni ai echipei G.C.A.

federațiilor ale căror echipe au ră
mas în Cupă că trebuie să dispute 
partidele care vor desemna pe cam
pioanele grupelor (in cazul seriei 
noastre partida OCA—Akademik) pină 
la 27 mai. Intre 1—25 iunie vor avea 
loc semifinalele. Semifinalele vor fi 
trase la sorți, ele disputîndu-se între 
câștigătoarele celor patru grupe.

Dar pină la semifinale trebuie să 
ne gîndim la difi Tul, la foarte difi
cilul examen cu Akademic Sofia...

Prima gală a iinaie'or 
la Box

(Urmare din pag. 1)

ria și — firește — „veteranul" Albert 
Blank. Dar, alături de ei, vor încerca 
marea afirmare o serie de tineri pu- 
giliști, debutanți în materie de... fi
nale, cum sînt talentații Andrei Far- 
caș, Dumitru Prunoiu, Nicolae Ne
grea, Ștefan Cojan. Și nu fără șanse 
de succes 1 ■ Pentru că, așa cum se 
întîmplă de obicei în sport, „out-side- 
rii" pot încurca multe din socotelile 
principalilor favorițî...

Ne aflăm, așadar, înaintea unui ve
ritabil eveniment sportiv. Să spe
răm că spectacolul pugilistic, pe 
care avem toate motivele să-1 anti
cipăm de calitate, va fi întregit și 
de comportarea .,1a înălțime" a cor
pului de judecători-arbitri. Dar fap
tul că printre cei ce vor judeca și 
arbitra meciurile celor trei gale de
cisive se află arbitri-judecători cai 
M. GhinesCu, I. Gruia, P. Epureanu, 
A. Andreofpol, Gh. Dui. itrescu, dr. P. 
Tonitza și Petre Mihelfy constituie 
o garanție An acest sens. Rămîne 
doar ca și publicul spectator să dea 
dovadă de sportivitate, să nu falcă 
uz de patimă, să aprecieze cu obiec
tivitate fazele din ring. Ar fi în in
teresul acestei competiții, al boxului 
nostru.



Meciuri echilibrate în campionatul 
de tenis de masă FEDERAȚIILOR

Dintre ceie trei meciuri masculine ale 
campionatului de tenis de masă desfă
șurate duminică, cel de la Arad dintre 
Voința și C.S.U. București a avut o 
evoluție de scor interesantă. Gazdele 
au condus cu 3-1, dar oaspeții, care 
au jucat fără Andronache, au recupe
rat, au egalat și au luat și conduce
rea cu 4—3, în cele din urmă victoria 
revenind la limită arădanilor cu 5—4. 
De remarcat comportarea lui Bujor 
'Zaharia care a cîștigat toate cele trei 
partide. Rezultate tehnice: Papp—Pîrvu 
2—0, Covaci—Segal 2—0, Procopeț— 
Zaharia 0—2, Covaci—Pîrvu 2—0, 
Papp—Zaharia 0—2, Procopeț—Segal

In cursul acestei Iuni

Trei selecționate provinciale de rugbi 
vor evolua la București

Scriam la siîrșitul anului trecut în 
coloanele ziarului nostru Țatunci cînd 
analizam desfășurarea campionatului 
categoriei B pe 1957) că sportul cu 
balonul oval tinde să se răspîndească 
în întreaga țară prin cuprinderea me
reu a noi si noi centre. Și timpul care 
s-a scurs a arătat că nu ne-am în
șelat deloc, interesul în jurul acestui 
joc sportiv fiind în continuă creștere. 
Ne-au dovedit-o interesul spectatorilor 
în jurul întrecerilor de rugbi ca și 
creșterea nivelului performanțelor și 
echilibrul campionatului. Dar nu nu
mai atît I Valoarea tehnică a parti
delor din categoria B a înregistrat — 
comparativ cu anii trecuți — un în
semnat pas înainte.

Avem astăzi în București și provin 
cie cîteva bune echipe de rugbi de 
categorie secundă, ca de pildă Gloria 
(antrenor Toma Moldoveana), Minerul 
(Al. Carnabcl), Zimbrul Tecuci (Dan 
Ștefănesca), Constructorul Bîrlad 
(Dragoș Țenescu), Petrolul Ploești 
(prof. Victor Vardella), Știința Ga
lați (G. Sfetescu), Știința Cluj (prof. 
Viorel Cirligelu), Știința Petroșani (N. 
Ureche), Chimica Tirnăveni (M. Con- 
deescuL Dacă la toate acestea adău
găm că mai avem antrenori cu expe
riență și la alte echipe care deocam
dată au dat un randament mai slab, 
c'a de exemplu. Al. Argeșia (C.F.R. 
Buzău). G. Fanella (Aeronautica 
Buc.), Grismre Aman. (Laminorul Ro

Alexandra Nicolau, revelația turneului feminin 
de șah din Capitală

Calendarul competițional intern al 
șahistelor noastre era destul de sărac 
pînă în ultima vreme. Campionatul na
țional, două mese în întrecerile pe e- 
chipe, rareori cîte un modest concurs 
și... cam atît. Un program care nu 
putea nici pe departe să satisfacă ne
cesitățile mereu crescînde ale șahului 
feminin și nici să-i asigure o conti
nuitate necesară în evoluția la mari 
competiții.

De aceea, inițiativa Federației ro- 
mîne de șah de a organiza în această 
primăvară un turneu rezervat jucătoa
relor de prima categorie este bineve
nită și lăudabilă. Programat rațional 
(cu numai două runde pe săptămînă) 
concursul s-a putut disputa în cele 
mai bune condițiuni, fără a împieta 
asttpra activității în producție a jucă
toarelor.

Și acum, cînd ne aflăm la termina
rea concursului, bilanțul este numai 
pozitiv. Cu excepția maestrei interna
ționale Maria Pogorevici, turneul a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to <2 13

NICOLAU 1 ?2 1 0 1 1 7z 1 72 72 f 1 1
2 TEObOZESCU 0 1 h Vz 0 Vz 1 1 i 1 1 1 1
3- hanolescu ?2 0 0 1 1 7z 1 1 1 1 1 7g 1
4 GÂUR.O/U 0 72 7 72 0 7g 1 1 i 1 0 1 7g

ÎONESCU 1 7i 0 7z 1 0 1 O 0 7g 7Z 7Z 1
£ S/MU 0 1 0 1 0 1 0 0 1 7z 7z 7Z 1

7 GO/AM 0 7z v2 / 0 1 0 'A 0 7
8 TZÎTSON £ 0 0 0 o 1 0 1 72 1 1 i 0
9 GOG/Z. EA 0 0 0 o 1 1 1 0 7g 0 1 ■ 1 72
10 '/z 0 0 0 1 0 7z 72 % 1 0 1
11 7z 0 0 o 7z 7g 7g o 1 0 o 1 7Z
12 bfjCO/VESCU 0 0 o 1 7z 0 0 0 1 1 0 V2
?3 /LțZSCU 0 0 Vg 0 7a 7z 1 0 0 7g 0 “r s y..
ti. FZL/PESCU o 0 0 V 0 0 7g 1 Vi 0 7Z 7Z

0—2, Covaci—Zaharia 0—2, Procopeț—• 
Pîrvu 2—1, Papp—Segal 2—1. Voința
L. M. București (Bottner 2 v., Nazar- 
beghian 2 v., Stan Ilie 1 v.) a 
obținut a doua victorie consecutivă în- 
vingînd cu 5—3 formația Spartac 
incur ești (Reiter 2 v., Ionescu 1 
FIosu). Alte rezultate: echipe bărbați 
C. S. Someșul (fost Victoria) Satu 
Mare (Leker3v., Grunfeld 2 v., Bodi) 
— C.F.R. Roșiori de Vede (Marinescu 
2 v., Dinu Grigore 1 v., Georgescu) 
5—3; echipe femei: Petrol Chimie Bu
curești — Voința Buc, 3—1, I.T.O. 
Oradea (fost Ferotex) — C.S.U. Bucu
rești 0—3.

man), Tudor Georgescu (Știința Agro
nomie), Al. Ștefănescu (Aurora Or. 
Stalin), V. Ioniță (Petrol Chimie), 
Af. Dumitrescu (Vulcan), prof. D. 
Antonescu (C.F.R. Timișoara), prof. 
Constantin Panciu (S.N.M. Constan
ța), vom vedea cu ușurință că per
spectivele echipelor de. rugbi din ca
tegoria B sînt mai frumoase ca ori- 
cînd. Nu ne răniîne decît să așteptăm 
evoluția viitoare a acestor formații — 
și a altora — care va avea loc sub 
îndrumarea antrenorilor noștri — în 
general oameni devotați cauzei rug- 
biului — și pe cît de eurînd să cu
legem roadele acestei activități.

Deocamdată în mod cu totul deo
sebit s-au remarcat formațiile Gloria, 
Zimbrul și Știința Cluj (fruntașe în 
cele trei serii d’in B). alături de. Pe
trolul Ploești, Minerul București, ele 
practică un rugbi de valoare apropiată 
celui al formațiilor din categoria A. 
Ca o apreciere a acestei rodnice acti

vități și ca un stimulent în munca 
viitoare, federația de rugbi a luat lău
dabila inițiativă de a organiza în luna 
mai cu ocazia vizitei echipei galeze 
S-jsansea, la București un turneu la 
care vor participa în afară de o selec
ționată de tineret bucureșteană și 
trei selecționate provinciale (NORD, 
VEST și CENTRU), în componența 
cărora vor intra cei mai buni jucă
tori tineri, adevăratele speranțe ale 
rugbiului nostru, (d.c.) 

adunat tot ce are mai bun ș'ahul nos
tru feminin la ora actuală. Ă fost un 
prilej util de antrenament și, totodată, 
o bună ocazie de selecție fn vederea 
viitoarelor întîlniri internaționale.

A învins tînăra studentă Alexandra 
Nicolau. Rezultatul ei nu mai constituie 
o surpriză. Alexandra Nicolau confirmă 
din nou că speranțele puse în ea sînt 
pe deplin justificate. Sîrguința, seriozi
tatea și multilateralitatea caracterizea
ză pe tînăra șahistă. De la concurs 
la concurs, eleva lui J. Sielbermar. 
demonstrează o tot mai bună pregă
tire teoretică și o tot mai mare ma 
turitate în rezolvarea problemelor de 
pe tablă.

In imediata apropiere a cîștigătoa 
rei au terminat alte două concurente: 
Margareta Tcodorcscu și campioan'a 
R.P.R., Rodica Manolescu. De fapt intre 
aceste trei jucătoare s-a dat lupta pen
tru supremație Ia care se alăturase la 
un moment șl Lidia Giuro.u. Următoa

M. Dumitriu-Gh. Lungu (Metalul) 
din nou învingători 

în „Cupa Victoriei" la iahting
Mamaia 5 (prin telefon de la tri

misul nostru) — Luni după-amiază 
36 din cele 45 de snaipuri înscrise au 
luat startul în ultima regată a „Cupei 
Victoriei" la iahting. Victoria a reve
nit echipajului C.C.A.—Marina, con
dus de Tașcu Millio, care a întrecut 
la o mică diTerență pe cel al Metalu
lui, condus de V, Gelles. Pe locurile 
următoare echipajele conduse de: 
N. Calcan, Puiu Mana, Andrei Butu- 
caru (Prog.), Ștefan Budișteanu 
(T.C.H.). Etapa s-a desfășurat pe un 
timp favorabil, deși a bătut un vînt 
puternic cu mai multe schimbări de 
direcție, fapt care a influențat într-o 
oarecare măsură cea de a doua parte 

'a clasamentului regatei
După cele șapte etape a fost întoc

mit următorul clasament general in
dividual : 1. Af. Dumitriu — Gh.
Lung (Met.) 9.621 p.; 2. V. Gelles 
— D. Popovici (Met.) 8.174 p.; 3.
Tașcu Millio — V. Barasch (C.C.A. - 
Marina) 7.647 p.; 4. N. Calcan — N. 
Petrescu (C.C.A.-Marina) 6.691 p.; 
5. S. Budișteanu — P. Romașan 
(T.C.H.) 6.111 p.; 6. L. Predescu — 

Ion Hora (Dinamo) învingător 
în „Cupa Progresul" la ciclism

După startul festiv alergătorii se îndreaptă spre kilometrul 6 de unde vor 
porni să înfrunte cei 120 km. (Foto T. ROIBU)

rele clasate au rămas Ta o distanță 
apreciabilă.

Și o sugestie pentru Federația de 
șah: n-ar fi rău ca acest concurs, ai
doma turneului maeștrilor, să devină 
tradițional desfășurindu-se în fiecare 
primăvară în această perioadă de 
„acalmie" șahistă competițională.

(V. Gh.)
Rezultatele detailate le publicăm în 

tabel.

r
LOCAT1UNE DE BILETE LA BOX 

ȘI FOTBAL
• Semifinalele campionateor repu

blicane de box au loc miercuri 7 și 
joi 8 mai, iar finalele sîmbătă 10 
mai în potcoava peluzei a I-a de la 
Stadionul Republicii, în fiecare seară 
de la ora 19,30.
• Sînt valabile biletele „S.adionul 

Repub'icii" scria nr. 4 cu indicative 
speciale pentru fiecare zi în parte 
(1, 2, 3).
• Posesorii de bilete au acces in 

stadion prin poarta nr. 1 de la tri
buna a Il-a (str. Izvor).

9 Biletele cu ștampila „PARTER” 
au acces la ring, prin poarta specială 
.le la intrarea atleților (str. Izvor).

e Biletele se pun Tn vlnzare de 
azi, marți, la Pronosport din Cal. 
Victoriei 9, la chioșcul special din 
str. I. V>du și la stadionul Dinamo, 
iar în ziua galelor la Stadionul Re
publicii

© Biletele pentru jocul internațio
nal de fotbal dintre o combinată di
vizionară și echipa braziliană Canto 
do Rio (joi 8 mai la „23 August") 
se pun în vînzare de azi, marți, 
după amiază (ora 15) la casele sta
dioanelor „23 August", Republicii, 
Giulești și Dinamo, la agenția Pro- 
aospert din Cal. Victoriei 9, la chios 
cui din s‘r. I. Vidu și la agenția 
C.C.A. (Bd. 6 Martie). Biletele cu

M. Bucurescu (Met.) 5.339 p.; 7.
M. Saghin — Ion Naum (T.C.H.) 
5.259 p.; 8. A. Butucaru — I. Zamfir 
S.P.C.) 5.013 p.; 9. Af. Anastasesca
— I. Coman (Met.) 4.951 p.; 10.
N. Iliescu — V. Gavrilescu (Met.) 
4.734 p.; 11. C. Țico — V. Potulescu 
(C.S.U. Buc.) 4.442 p.; 12. E. Groza
— R. Minăsiireanu (C.S.U. Buc.) 
4.194 p.

Clasamentul pe echipe: 1. Metalul 
București I 23.124 p.; 2. C.C_4.-Ala- 
rina I 18.012 p.; 3. T.C.H. 13.243 p.; 
A.Metalul II 12.513 p.; 5. C.S.U. I 
12.316 p.; 6. S.P.C.; 7. Farul Con
stanța; 8. C.C.A.-Marina II, 9. Dina
mo Constanța; 10. C.S.U. II.

Frumoasa întrecere a veliștilor din 
această ediție a „Cupei Victoria” a 
fost cîștigată de sportivii de la Meta
lul, care s-au dovedit ca și anul tre
cut cei mai bine pregătiți. Echipajul 
Mircea Dumitriu — Gh. Lungu a cîș- 
tigat „Cupa Victoriei” cu o perfor
manță deosebit de valoroasă : primul 
loc în cinci, din cele șapte regate. 
Colegii lor de colectiv V. Gelles — 
D. Popovici au cîștigat o etapă iar 
echipajul Tașcu Millio — V. Barasch 
cealaltă.

N. MARDAN

Duminică dimineața peste 100 de 
cicliști din majoritatea colectivelor bu- 
cureștene au participat la competiția 
de ciclism — fond — dotată cu 
„Cupa Progresul",

In proba de 120 km. avansați locul I 
a fost ocupat de Ion Hora (D) 3:08,45 
urmat de R. Klein (C.C.A.), I. Stoi
ca (V) și I. Constantinescu (P) toți 
cu același timp. Pe echipe cupa a 
revenit reprezentanților formației Di
namo I cu 9:30,37. Pe locul II s-a 
clasat C.C.A. I cu 9:30,43 iar pe 
locul III-IV Progresul și Voința cu 
9:30,49. Iată celelalte rezultate: semi- 
curse băieți: C. Aramă (Constr.); ju- 

■niori: 1. Bărbulescu (Șc. sport, tine
ret); fete: Silvia Stănescu (Bere Ra
hova).

preț redus pentru studenți și elevi se 
distribuie prin Uniunea Asociațiilor 
Studențești ș' prin Dir. Educației Fi
zice din M.I.C.

Sînt valabile biletele „Stadionul 
23 August" cu seria nr. 8.

ACTUALITĂȚI DIN TIR

• La 3 mai a luat sfîrșit în întreaga 
țară concursul republican inter-regiuni 
prin corespondență inițiat de Federa
ția romînă de tir si dotat cu „Cupa 
1 Mai".

Iată rezultatele tehnice: clasament 
general al „Cupei 1 Mai": 1. Regi
unea Stalin 3 puncte., 2. oraș București 
8 p., 3. regiunea București 8 p., 4. Plo
ești 8 p., 5. Cluj 11 p-, 6. R.A.M. 11 
p., 7. Iași 11 p., 8. Timișoara 12 p., 
9. Craiova 18 p., 10. Hunedoara 21 p., 
clasamente individuate — bărbați: 1. 
G. Toth (T) 544 p., 2. I. Petrovici (B) 
53 i p. 3. Gh. Predescu (P) 530 p.,
4. W. Roth (S) 527 p., 5. Gh. Girceag 
(S) 527 p.; femei: 1. Rozalia Bolesch 
(S). 515 p., 2. Eleonora Cosrha (RAM)

De la Federația Romînă 

de Box
După consumarea campionatului in

dividual de box și „Turneul celor 4“, 
în scopul asigurării continuității în 
pregătirea boxerilor fruntași. Federa
ția Romînă de Box organizează și în 
acest an tradiționalul campionat de 
box pe echipe. Competiția va începe 
la 20 septembrie și Tși va consuma 
ultima etapă în jurul datei de 23 no
iembrie. Organizat pentru prima cară 
în anul 1955, campionatul de box pe 
echipe a devenit în scurt timp o axă 
principală în jurul căreia s a polarizat X 
interesul boxerilor din țara noastra. El 
a răscolit masa pugiliștilor fruntași și, 
ca un aspect pozitiv, a scos la iveală 
numeroase talente tinere din provincie, 
care, în scurt timp au devenit elemente 
de bază ale lotului romînesc. Cităm 
printre alții pe Martin Farkaș. Ștefan 
Cojan, Maximilian Biedl, V. Mahu, 
Nicolae Lupu, Ion Rodicenco, Gh. To- 
mescu, Petre Constantin etc.

Cu toate rezultatele satisfăcătoare, 
campionatul de box pe echipe a avut 
de întîmpinat — în edițiile trecute — 
și o seamă de greutăți provenite fie 
din lipsa de fonduri a unor colective 
sportive, fie din cauza neparticipării 
unor echipe față de care se emiteau pre
tenții justificate. Biroul Federației Ro
mine de Box nu poate fi de acord cu 
atitudinea colectivului C.C.A. care, su- 
bestimînd campionatul pe echipe, nu a 
participat la această importantă com
petiție internă. Biroul Federal atrage 
atenția colectivelor cu secții de box 
înscrise în campionatul pe echipe, că 
nu va mai tolera pe viitor asemenea 
lipsuri nemotivate.

Pentru asigurarea succesului acestei 
competiții, Biroul Federal sfătuiește 
colectivele cu secții de box să se pre
gătească temeinic, încă de pe acum^^ 
în vederea campionatului pe echipe. A^V 
colo unde există un singur colectiv 
cu secție de box care nu-și poate al
cătui o echipă completă, se pot împru
muta boxeri — în mod special, pentru 
campionat — de la alte colective. Spre 
deosebire de alți ani, anul acesta (cu 
aprobarea comisiilor regionale de box), 
pot participa în campionatul pe echipe 
și boxeri de categoria a doua.

Biroul Federal a stabilit echmeie 
care vor participa la cea de a IV» 
ediție a campionatului pe echipe: 
C.C.A., Dinamo București, Metalul 
București, Voința București, Rapid 
București, S.P.C. Gospodara Bucu
rești, Dinamo-Rapid Craiova, Fla
mura Roșie Cluj, Dinamo Or. Stalin, 
Marina Constanța, Metalul Timișoara. 
Pot participa de asemenea și alte e- 
chipe prin fuzionarea mai multor sec
ții din regiunea respectivă.

Biroul Federal atrage atenția colec
tivelor cu secții de box că pînă ia 
20 mai a.c. sînt obligate să înainteze^^ 
cererile de înscriere în campionatul 
echipe și lista boxerilor participanțL

Pentru asigurarea fondurilor nece- 
sare, conducerile cluburilor sportive 
(sprijinite, bineînțeles, de Comitetele 
Centrale Sindicale pe ramuri de pro
ducție) sînt obligate să subvenționeze 
echipele de boxeri, pentru a se pregăti 
și participa în condiții optime la a- 
ceastă importantă competiție internă.

BIROUL FEDERAȚIEI ROMINE
DE BOX

513 p., 3. Aurelia Cosma (RAM) 509 
p., 4. Ecaterina Panait (P) 504 p.,
5. Ilona Ronca (C) 501 p.

• Miercuri, joi și vineri se des
fășoară pe poligonul Tunari, in 
organizarea Casei Centrale a Ar 
matei, al doilea concurs republican 
de tir dotat cu „Cupa Victoriei*. 
La această importantă competiție 
vor participa maeștri emeriți ai 
sportului, maeștri ai sportului și 
sportivi fruntași.

CUPA R.P.R. LA RUGBI

Duminică s-au disputat cîteva par
tide în Cupa R.P.R. la rugbi. Astfel 
la București, după un meci frumos, 
MINERUL a întrecut cu 26—3 (8—0) 
echipa PETROL-CH1MIE. A plăcut 
mult jocul liniei de trei sferturi a în
vingătorilor, cu acțiuni spontane și 
supranumerice. Cei mai buni: Seni, 
Caligari, Ghiață, Canluniar și Negr
ie seu, de la învingători și Barba, Băr- 
bălău (Petrol Chimie). GLORIA i 
învins mult mai greu decît era de 
așteptat formația VULCAN: 12—9 
(6—3). De remarcat că și în această 
partidă s-a jucat deschis.

(V. Hossu, coresp.)
© La Hunedoara, o restanță din cac 

tegoria B.: Corvinul-Știința Clu] 0—14 
(0—7). (C. Moraru, coresg.).



ZVLarele Palat al Sporturilor de la Lujniki, cu o capacitate de peste 
16.000 locuri, s-a dovedit neîncăpător cu prilejul meciurilor de baschet 
dintre echipele U.R.S.S. și S.U.A. 
atît de mare încît printre numeroșii 
tehnicieni și sportivi venițl din cele 
Sovietice și chiar de peste hotare.
Reprezentativa masculină a S.U.A. 

a fost selecționată în urma desfășu
rării campionatelor țării, disputate 
între 24—29 martie în orașul Denver, 
cu participarea a 26 de echipe. Din 
echipa campioană „Peoria Kets” au 
fost selecționați 6 jucători, restul fiind 
aleși dintre jucătorii celorlalte for
mații participante La campionat. Din 
echipa americană au făcut parte 4 
jucători de peste 2 metri înălțime, 3 
între 1,90 și 2 metri iar restul între 
1,85 m. și 1,90 m. Worem Womble, 
antrenorul selecționatei este în ace 
lași timp și antrenorul echipei cam
pioane. In echipa sovietică întîtaim 
3 jucători de peste 2 metri înălțime,
3 între 1,90 și 2 metri iar restul în
tre 1,74 și 1,90. Pregătirea acestor 
jucători a fost încredințată și de a- 
oeastă dată antrenorilor Spandarian 
și Nikitin, iar selecționarea jucăto
rilor a fost făcută în urma desfășu
rării campionatelor U.R.S.S. din luna 
martie de la Leningrad.

In prima întîlnire datorită unei 
bune apărări colective după sistemul 
„om la om”, și unui joc colectiv în 
atac bine realizat din punct de ve
dere tactic jucătorii sovietici reușesc 
să ia un avantaj de 13 puncte în 
min. 10 și să termine repriza la 9 
puncte diferență: 40—31. Jucătorii 
americani surprinși de această puter
nică ripostă și urmăriți de spectrul 
unei eventuale infringed depun efor
turi extraordinare tn a doua repriză. 
Trecînd la o apărare „om la om“ pe 
tot terenul și arunc-înd cu curaj la 
coș de la semidistanță și distanță ei 
reușesc să reducă din handicap și 

ț să egaleze. In min. 26 scorul este 
52—52. Ln timp ce în echipa ame
ricană se fac schimbări dese — re
zervele avînd valoare egală cu cea 
a jucătorilor din prima formație — 
în echipa sovietică evoluează aproape 
aceiași oameni ca la început De 
sigur că ei nu pot rezista efortului 
la care sînt supuși de apărarea agre
sivă a adversarului ș», deși reușesc 
să mențină timp îndelungat scorul 
egal (min. 29, 57—57, min. 34, 62—62) 
din min. 35 ei cedează. Acesta a

al 
de 

Jucătorii sovietici dau posibilitate e- 
chipei americane să ia un avans de
4 puncte în min. 38 și să termine 
învingătoare la o diferență de numai 
6 puncte : 74—68.

Cel de al doilea meci dintre echi
pele masculine a avut o desfășurare 
aproape identică cu primul iar Kru- 
minș (2,18 m.) a evoluat cu mult 
succes.

In jocul dintre echipele feminine 
baschetbalistele americane au fost a- 
vamtajate de înălțime: o jucătoare 
de 1,91 (Barbara Sieps), 3 de peste 
1,80 (printre care Nera White recu
noscută ea cea mai bună baschetba- 
listă la campionatele mondiale de 
anul trecut), 6 jucătoare de peste 
1,75 m. și 2 sub 1,70. In echipa so
vietică întîlnim o jucătoare de 1,80 
(fără a face parte din formația de 
bază) 9 jucătoare în‘re 1,70—1,75 și 
4 sub 1,70.

Dezavantajate de înălțime, dar 
mult mai mobile și posedînd o vi
teză mai mare jucătoarele sovietice 
folosesc apărarea combinată în timp 
ce echipa americană utilizează apă
rarea în zonă 2—1—2 și mat tîrziu 
2—3. Organizând mult mai bine a-

Interesul pentru aceste întîlniri a fost 
spectatori din sală puteau fi văzuți 
mai îndepărtate colțuri ale Uniunii

tacul 1—3—1 și avînd în Otsa și 
Maximiliariova două bune realizatoare 
echipa sovietică reușește să se dis
tanțeze: 18—12. Jucătoarele sovietice 
practică o apărare ermetică (4 echi
piere aplică ..om la om* iar a 5-a Otsa

mai bună 
in meciu-

fost dealtfel momentul hotărîtor 
tocului. Trei contraatacuri ratate 
Jucători'

Maximii:anooa a fost cea 
jucătoare a echipei sovietice 
rUe cu reprezentativa SJJ.A.
— rămîne mereu în zonă) 
para avantajul înălțimii pe care îl 
are echipa americană prin prezența 
ltd Sieps sub panou. Prima repriză 
se termină cu avantajul de 4 puncte 
pentru U.R.S.S.: 29—25.

Atacând mult prea static cu 2 pi
voți, baschetbalistele din echipa ame
ricană reușesc să marcheze puncte 
numai prin aruncări de la semidis- 
tanță și distanță. Eficacitatea jocului 
sub panou a Maximilia no vei, recupe
rările excelente în apărare și atac ale 
celorlalte jucătoare, viteza de execu
ție a procedeelor tehnice mult mai 
mare oecît a adversarelor, toate a- 
cestea creează superioritatea netă a 
echipei sovietice care, de altfel, ter
mală întîlnirea cu o diferență clară 
de 15 puncte : 61—46.

In cea de a doua partidă echipa 
S.U.A. își organizează mult mai bine 
apărarea în zonă în diferite variante 
(2—1—2, 2—3 sau chiar 3—2). Da
torită nervozității jucătoarele sovie
tice nu reușesc să-și concretizeze su
perioritatea ci obțin un rezultat in
ferior posibilităților, și diferenței ac
tuate de valoare dintre cele două 
formații cîștigînd doar cu 48—41.

Care sînt principalele constatări în 
urma desfășurării meciurilor dintre 

mai bune echipe de baschet din 
?

Obținerea unor performanțe su
perioare, atingerea unei clase înalte 
a jocului este posibilă numai asigu
rând o pregătire temeinică, de lungă 
durată și de la vîrstă timpurie ti
nerilor jucători și jucătoare. In lupta 
pentru afirmarea pe plan internațio
nal jucătorii îna'ți (în jurul 
metri la băieți și 1,80 la fete), 
buști și foarte mobili 
aibă un ‘ 
victoriei, 
însușirea 
cedeelor 
condiție
Din ce -îtî ce mai mult sînt folosite 
pasele cu o mînâ, aruncările la coș 
de la distanță cu două mîini și de 
la semidistanță ctț o mînă din sări- 

. tură ‘și din deplasare. Folosirea al
ternativă a ambelor mîini în executa
rea procedeelor tehnice și relaxarea

pentru a

în momentul aruncărilor la coș sînt 
două din punctele forte ale j 
terilor americani. La fel ca și 
tehnică combinațiile elementare 
2 și 3 jucători, executarea lor 
rectă, înlănțuirea lor în raport 
situațiile de pe teren, aplicarea 
succes a cunoștințelor de tactică 
dividuală, reprezintă cheia succesului. 
In atac. a6t formația S.U.A. cît șf 
a U.R.SS. au folosit în permanență 
2 sau 3 oameni înalți și 2 jucători 
de talie medie. Jocul cu un centru 
și un post rămîne actual, principalul 
scop al jucătorilor americani fiind 

însă crearea pozițiilor optime pentru 
realizarea aruncărilor de la semi 
distanță și distanță. Acest lucru este 
însă realizabil numai în cazul asigu
rării unui procenTaj superior în re
cuperarea mingilor la panou. Apă
rarea „om la om” este sistemul cel 
mai eficace și cel mai recomandabil 
ta pregătirea echipelor. Presingul, 
varianta cea mai modernă a apărării 
„om la otn" se dovedește foarte eficace 
și devine arma hotărîtoare în arse
nalul echipelor de valoare. Disciplina 
în joc, încrederea în forțele proprii 
sînt de asemenea factori hotărîtori 
și numai în urma unui îndelungat 
proces de educație sportivii pot de 
monstra aceste calități.

jucă- 
i în 
: de 

co
de 
cu 
in-

OCTAV DIMITRIU
antrenor federal pentru baschet

a 2 
ro- 

continuă să 
rol hotărîtor în obținerea 
Din punct de vedere tehnic 
temeinică și corectă a pro- 
tehnice de bază rămîne o 
fundamentală a succesului.

Spartak și Torpedo 
neînvinse în campionatul de fotbal 

al U. R. S. S.
fost o etapă agitată în

al U.R.S.S.
campio-

și in
A 

natul de fotbal 
urma ei, dintr-odată, grupul echi
pelor neînvinse s-a redus la două 
(Spartak și Torpedo), prin înfrânge
rile neașteptate suferite de Dinamo 
Kiev și Lokomotiv Moscova. Primii 
au pierdut în fața minerilor din 
Stalino cu 1-0, în timp ce feroviarii 
au trebuit să plece steagul Ia Tbi
lisi, unde formația loca’ă Dinamo a 
cîștigat cu 4-3 o partidă de-a drep
tul dramatică. Derbiul Moscovei din
tre cele două neînvinse, Spartak și 
Torpedo, a oferit un meci palpitant, 
soldindu-se cu scorul de 3-3. In ge
neral înaintările celor două echipe 
manifestă o formă deosebită. La 
Spartak se remarcă Moser și Ilin,

care în 
pedo au 
goluri, 
frunte sî 
mul, s • 
pentru

partidele cu Zenit și Tor" 
marcat nu mal puțin de 8 

La Torpedo realizatorii de 
tet Ivanov și Strelțov. Ulti- 

'ționat după cum se știe 
a ..a teri de fa disciplină și 

exclus :.n lotul U.R.S.S., face mari
efort -. : pentru a arăta că aspra cri" 
tică ce : s-a făcut a dat roade și
că e aproape de a obține reabilita
rea.

lata elasauaentul, în partea sa su
perioară, după opt etape :
Spartak Moscova 8 4 4 0 22:10 12
Torpedo Moscova 8 3 5 0 21:11 11
Lokomotiv Moscovc 8 3 4 1 13: 8 10
Dinamo Kiev 8 2 5 1 15:10 9
T.S.K.M.O. 1 3 2 211:1 8
Dinamo Moscova 8 3 2 3 12: 8 8
Sahtior Stalino 8 3 2 3 5: 7 8

Un campionat mondial de 
în perspectivă

GENEVA (Agerpres). — In cursul 
unei reuniuni la Montreux, comisia 
tehnică a Federației internaționale de 
canotaj a luat cunoștință de raportul 
reteritor la pregătirile pentru orga
nizarea Campionatelor europene 
canotaj academic care vor avea 
la Poznan (R. P. Polonă) între 
și 31 august.

A fost aprobată propunerea Comi
tetului Olimpic italian care prevede 
organizarea regatelor olimpice din

de
loc
22

canotaj

1960 pe lacul Albano de la Castel-1 
gandolfo.

Comisia tehnică a adoptat de ase-: 
menea în unanimitate un proiect pri-: 
vind crearea campionatelor mondiale 
de canotaj academic. Aceste camp io-: 
nate ar urma să se desfășoare din 
patru în patru ani, în intervalul din
tre jocurile olimpice, și alternativ: da 
două ori în Europa și o dată .într-o 
țară din alt continent Proiectul va fi 
supus spre aprobare Congresului fe-t 
derației ce se va ține în vara aceasta 
Ia Poznan.

Lupta va fi grea dar laurii cîștigătorului 
vor fi pe deplin meritați

De vorbă cu antrenorul maghiar M. Bukovi despre campionatul mondial de fotbal
Pe Bukovi Marton l-am cunoscut 

în 1953, cînd a venit la București 
în calitate de antrenor al echipei 
maghiare Bastya (fostă Voros Lobo- 
go — actualmente M. T. K.). Din 
discuțiile avute ne-am putut da sea
ma că renumele de care se bucură 
în fotbalul mondial este cu totul me
ritat. Simțul său pedagogic, fantezia 
tactică, cunoștințele sale tehnice, me
todele de antrenament, l-au făcut 
cunoscut in lumea întreagă. Bukovi 
și-a început cariera fotbalistică la 
începutul celui de al treilea deceniu 
al secolului nostru ca extremă stîngă 
ia echipa H ungaria. El a ajuns re
pede în echipa națională, unde ală
turi de Sarosi I, Toldi, Titkos și 
alte stele ale fotbalului ungar, s-a 
afirmat cu prisosință. Apoi, 
a jucat în iugoslavia și in 
și a devenit antrenor al ___,
Gradjanski din Zagreb, in ultimii 
15 ani el desfășoară o laborioasă 
activitate în slujba fotbalului ma
ghiar...

Am făcut această succintă prezen
tare a renumitului antrenor maghiar 
pentru a înțelege de ce revederea 
cu Bukovi Marton care a însoțit în 
calitate de antrenor echipa M.T.K. 
a produs tuturor celor cared cunosc 
o reală plăcere.

„Mîna“ lui Bukovi au putut-o ve
dea cei 50.000 de spectatori care an 
urmărit jocul echipei M.T.K. în me
ciul cu Rapid. Pregătirea tehnică 
deosebită a maghiarilor, fantezia a- 
tacanților șî, în general, toată gama 
tactică folosită de această formație 
se‘ datorase în mare măsură lui Bu
kovi. Am discutat mult cu „Marczi

bacsi” cum i se spune și (probabil) 
subiectul conversației noastre l-ați 
ghicit: campionatul mondial de
fotbal.

Cum era firesc, conversația a înce
put cu o discuție asupra șanselor pe 
care echipa maghiară le are la cam
pionatul mondial.

„Principiul care călăuzește azi pe 
conducătorii fotbalului ungar este 
întinerirea echipei reprezentative. Vă 
dați seama că în afară de Grosics, 
Bozsic și Sandor, toți ceilalți sînt

Bukovi 
Franța 

echipei

lumii. Sudamericanii de pildă au o 
tehnică încîntătoare, dar nu au suflu. 
Jucătorii noștri au o tehnica superi
oară multor echipe însă suflul lor 
este destul de slab. Și să nit credeți 
cumva că aceste echipe n-ar dori sau 
nu se străduiesc să aibă o cît mai 
bună condiție fizică. Poate tempe
ramentul, constituția lor fizică nu le 
permite mai mult oricît s-ar 
In ce privește jocul atletic, 
mea personală nu este prea 
bilă. Pe cît posibil jucătorii 
în general echipa maghiară este 
vățată să evite lupta corp 1’ corp.

De pe pistele de atletism ale lumii
• Zîbina din nou dublă învingătoare • Charles Dumas... 14.1 sec. pe 120 yarzi garduri! • Krivonosov în 

serie © Herman — 7,84 m. la lungi me • Recorduri la Varșovia și Johannesburg
curs 120 yarzi garduri în 13,6 sec., 
întrecîndu-1 cu aproape 5 m. pe Glenn 
Davis. La înălțime, — Smith 2,03 m. 
la lungime — Beli 7,64 m„ la greutate 
— Trautman 16,20 m.

O Două valoroase recorduri au fost 
obținute de atleții polonezi: tînăra 
Dmowska a ’aruncat discul la 50,67 m., 
iar Kwiatowski â reușit la aruncarea 
greutății, 17,05 m. Alte rezultate: 
400 m. — Makomaski 48,8 sec., lun
gime — Malchalczyk 7,16 m. disc — 
Piatkowski 52,10 m., 200 m. fentei — 
Janiszew’ska 24,8 sec.

• La Johannesburg (Af. de Sud) 
s-au obținut cîtev/ excelente perfor
manțe. Tînărul Malcom Spence —-21 
ant — finalist al probei de 400 m. la 
Melbourne, a realizat în proba de 440 
yarzi un nou record al țării, p’arcur- 
gînd distanța în timpul de 46,6 sec,

• După cum s-a mai anunțat, la Nal- 
cik a avut loc un mare concurs Ia care" 
au luat p/arte cei mai buni atleți so
vietici. In afară de cele două recorduri 
unionale anunțate în ziarul nostru de 
ieri (Bulatov — prăjină — 4,56 m. și 
Baltușnikas — disc — 56,58 m.) s-au 
obținut și alte rezultate excelente, ca 
de pildă : ciocan — Krivonosov 65,53 
m., disc femei — Kuznețova 52,73 
greutate femei — Zîbina 16,27 m., 
liță femei — Zîbina 54,94 m.

® Și atleții americani au început 
zonul întrecerilor în aer liber. Iată
teva dintre primele rezultate. La Los 
Angeles Bill Nicder a obținut o exce
lentă perform,anță Ta aruncarea greu
tății cu 18,36 m. Charles Dumas după 
acel 2,12 m. a sărit consecutiv 2,03 ș!i 
2,05 m. și a alergat 120 yarzi garduri 
în 14,1 sec.! La disc, Babka a reușit

m., 
su-

se- 
cî-

56,12 m. iar dedatlonistul Rafer John
son a aruncat sulița la 70,35 m. In a- 
celași concurs campionul grec Rouba- 
nis, (student în S.U.A.), a sărit cu 
prăjina 4,41 m.

In localitatea Lawrence s-a remar
cat Gene O’Connor, care a înregistrat 
pe 120 yarzi garduri timpul de 143 sec. 
iar pe 400 m.g. 51,3 sec. In această 
probă al doilea s-a crăsat Cushman 
cu 52,0 sec, urmat de Johnes la o ze
cime de secundă. Alte rezultate: Iun- 

Oerter
m., 
din

gime Shelby 7,54 m., disc
53,39 m., suliță — Parker 70,93 
4 x 100 m. — ștafeta universității 
Texas 40,3 sec.

Lă New York Micky Herman a 
ținut a două performanță mondială a 
anului în proba de săritură în lungime, 
reușind 7,84 m.

Lă Columbus (Ohjpl Hayes a par-

ob-

BUKOVI MARTON 
tineri. Talente mari nu avem, dar 
ele vor apare cu timpul. TALENTUL 
se CULTIVĂ. Itese suficient ca un 
înaintaș să aiba anumite calități 
(viteză, simțul golului, șut) și dacă 
acestea sînt bine cultivate, el poate 
deveni un jucător de mare clasă 
Fotbalul maghiar a știut întotdea
una să FORMEZE jucători, să 
CREEZE linii de atac care să func
ționeze ca un mecanism perfect. Pen
tru aceasta trebuie multă, multă 
RĂBDARE”.

Se vorbește mult în lumea fotba
lului despre condiția fizică, despre 
jocul atletic. Ce ne puteți spune în 
această direcție î

— Faptul că noi am pierdut din 
mînă cum se spune titlul suprem în 

ț 1954 se datorește și lipsei de condiția 
fizică a unor jucători, care fiind _ în
trebuințați prea mult s-au epuizat 
tocmai în finală. Din acest lucru am 
avut de învățat. Am văzut cum joacă 
sovieticii și vest-germanii, englezii 
și cehii (de altfel toți aceștia cu 
excepția englezilor ne-au învins în 
ultimii doi ani) și am ajuns la con
cluzia că rolul esențial în fotbalul 
de azi este condiția fizică. Dacă 
„suflul” inepuizabil ar fi dublat de 
tehnică, cred că acea echipă ar putea 
fi denumită de pe acum campioană a

strădui, 
părerea 
favora- 
mei, și 

« în- 
corp. S o 

evite prin plimbarea balonului mai 
mult decît fuga inutilă a jucătorului 
pe teren, prin pasele precise care se 
dau la coechipier, prin demarcarea 
continuă a jucătorilor, prin pasele 
la întîlnire. Bineînțeles, nu sînt adep
tul jocului de fotbal pentru domni
șoare, ba chiar în jocul apărării re
comand lupta corectă, bărbătească, 
pentru balon fără a se călca regulile 
de joc. Sovieticii, vest-germanii, sue
dezii și chiar unele formații brita
nice practică bine și cu succes jocul 
atletic. Poate și conformația lor fi
zică, solidă, îi avantajează în apli
carea corectă a jocului atletic.

L-atn întrebat apoi pe Bukovi 
asupra noutăților pe care le va aduce 
cea de a Vl-a ediție a campionatului 
mondial și... asupra... favc.riților.

— Firește, vor fi noutăți. Cine știe 
ce tactici noi vor aduce sudameirica- 
nii, cine știe ce gînduri au Kaciălin, 
Winterbotom sau Tr n an ici. In ce ne 
privește pe noi ungurii (n. n. este 
vorba de colectivul de antrenori) vă 
asigurăm că vom încerca o tactică 
nouă. Tactica veche a reprezentativei 
noastre cu interii vîrfuri de atac este 
învechită și toți adversarii mizează 
că o vom folosi și acum. Se vor în
șela. Ne străduim, cum am mai spus, 
să punem în practică ceva nou. Cum, 
și cu ce randament vom folosi tactica 
noastră nouă ne vom da seama îri 
primele meciuri din grupă.

Ah, și mi se pare că mai am de 
răspuns la o întrebare (Bukovi ne-a 
mărturisit — destul de nervos — că 
i s-a mai pus de... 99 ori). După 
mine toți cei 16 finaliști sînt favoriți. 
Bineînțeles, unii cu șanse mai mari. 
Dar nu va fi deloc o surpriză, de 
pildă, dacă Cehoslovacia, Iugoslavia 
sau necunoscuta Paraguay sau Țară 
Galilor va cîștiga titlul siînrem. Un 
lucru este cert : lupta va f: grea, va 
cîștiga echipa care are cea mai bună 
pregăfire fizică, morală, tactică. Și 
dacă o echipă posedă toate acestea, 
merită să devină campioană a lumii”.

I. OCHSENFELD
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„€ ursa Păcii6*
pe linia sosirii locul I în etapăG. AAoiceanu a pierJut

...și s-a clasat al IlI-lea după Schur și Krolak
♦ ♦♦

ban, Șelaru, Vasilescu) care au venit 
cu plutonul imediat următor „evada
ților".

Dar, grăbit să vă relatez cum a 
pierdut Moiceanu locul 1, am comis 
o greșeală : am început cu... sfîrșitul. 
Să reparăm. Etapa a IV-a — des
fășurată pe ruta Katowice — Wroclaw 
(181 km.) — nu s-a deosebit cu ni
mic de celelalte în ceea ce privește 

__ ____ , __ ______ ____ ___ combativitatea. Primul atac este între- 
acțiuni, să impui plutonului o trenă prins de Kapitonov care vrea neapărat să 
sufogantă, să reușești la 2 km. de 
sosire o evadare decisivă și să pierzi 
chiar pe linia albă care marchează 
sfîrșitul unei etape de 181 km! Dacă 
ați fi fost alături de mine pe stadio

nul din Wroclaw sînt convins că n-ați 
fi suferit mai puțin! Dar și așa — 
să lăsăm supărarea firească deoparte, 
în fond Moiceanu n-are nici c vină— 
comportarea rutierului romîn este ex
cepțională și confirmă revenirea în 
formă a cicliștilor noștri. De altfel, 
linia ascendentă a comportării alergă
torilor romînî este demonstrată și de 
performanța lui Zanoni (sosit tot cu 
plutonul fruntaș) ca și de aceea a 
celorlalți 4 cicliști (Dumitrescu, Șer-

WROCLAW 5 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Gabriel Moiceanu a ratat astăzi o 
mare și meritată victorie! Poate nici
odată un alergător romîn, participant 
la „Cursa Păcii", n-a fost mai aproape 
de un succes răsunător, decît a fost 

.astăzi Gabriel Moiceanu... închipui- 
ți-vă: să fii tot timpul pe primul plan 
al cursei, să participi activ la toate 
evadările, să conduci multe dintre

refacă terenul pierdut în etapa alll-a. 
Anihilarea acțiunii prilejuiește lui Schur 
posibilitatea să încerce și el o deta
șare. Deși este bine secondat de Ka
pitonov și italianul Zoppas, sub pre
siunea crescîndă a plutonului este ne
voit să se integreze, împreună cu co
legii de evadare, în plutonul continuu 
agitat. Lupta este în toi. După cî- 
teva acțiuni combătute „în fașă" se 
inițiază o nouă evadare periculoasă. 
Schur. Moiceanu, Saumond. Zoppas, 
Fornalczyk. Zucconelli, Bebenin și 
încă 4—5 cicliști se desprind de pluton 
și pedalează cu peste 50 km. pe oră. 
Plutonul răspunde prompt,dar vigoarea 
rulajului celor „evadați" face ca .dis
tanța să se mărească în favoarea fu-

In turneul internațional de tenis

Reprezentativele R. P. Romine și U. R. S. S. 
Învingătoare la scor

Astăzi încep ultimele întîlniri: R. P. Romînă 
R. P. Polonă și U. R S. S

ieri după-a- 
tenis de la 

Progresul pentru a asista la continu
area întîlnirilor R.P.R. — R.P.U. și 
U.R.S.S. — R. P. Polonă au urmărit 
de data aceasta fără emoții evoluțiile 
tinerilor tenismeni sovietici, polonezi, 
unguri și romîni. Și aceasta, pentru 
că indiferent de rezultatele de teri 
după-amiază, echipele Romîniei șt Uni
unii Sovietice își asiguraseră victoria 
încă de duminică dimineață, cînd ele 
au luat cond ‘cerea cu 3—0 în întâl
nirile cu reprezentativele Ungariei șt 
Poloniei. Dar și jucătorii au scăpat 
din încleștarea emoțiilor. De pildă, cei 
care l-au văzut ieri pe D. Viziru ju- 
eînd cu maghiarul Toth au rămas plă 
cut impresionați. Cu un calm desă
vârșit, plasînd cu dezinvoltură min 
gâie în unghiurile cele mai dificile 
pentru adversar și venind prompt la 
plasă unde încheia cu o lovitură sea 

' că și puternică punctul, D. Viziru a 
evoluat în stilul unui tenismen cu ex 
periență. Desigur că reprezentantul 
nostru mai are multe de învățat, dar 
chiar și cu cele știute acum, poate spera 
ia une’e rezultate frumoase, cu o con
diție însă: să dovedească multă stă- 
pînire de sine, să se pregătească cu 
«rguință și modestie și să asculte 

‘ ‘' îndrumările antrenorilor.’
Pentru prima oară în cursul aces

tui turneu, Serester, utilizat pînă a- 
cum doar în meciurile de dublu, a iu 
cat ieri și la simplu împotriva lui 
Kurner. Serester a acționat degajat, 

,cu lovituri tăiate mai ales de pe 
..backhand dar a păcătuit prin prea 
multă pasivitate, venind numai din 
cînd în cînd la fileu El a cîștigat m’- 

.ciul, dar trebuie să insiste pe viitor îr> 
practicarea unui joc mai ofensiv.

, , In ultimele două partide ale întîl 
nirii U.R.S.S. — Polonia victoria a 
revenit cu ușurință jucătorilor sovie
tici Potanin și Leyus, net superiori. 
De la învinși o comportare bună a

Spectatorii prezent' 
miază pe terenurile de

R. P. Ungară
avut totuși Jamroz, un jucător cu lo
vituri clare din ambele părți, cu un 

smeci excelent șl cu un serviciu pu
ternic. El va fi un adversar dificil 
pentru D. Viziru și Țiriac în întîlni- 
rea care începe art.

C. COMARNISCHI

REZULTATE TEHNICE: R.P.R. — 
R.P.U. 5-0 (D. Viziru-Toth 6 0, 6 1; 
Serester-Kiirner 4—6, 6—4, 6—3); 
U.R.S.S. — Polonia 5-0 (Potanin- 
Jamroz 6-3, 6-4; Levus-Faruzel 6-1. 
6-2).

PROGRAMUL ULTIMELOR DOUA 
ZILE ALE TURNEULUI

gărilor. Prin orașul Strzelice, unde 
este sprint pentru premii, ordinea tre
cerii este : I. Bebenin, 2. Jeankowski, 
3. Moiceanu. Relaxarea fugarilor este 
bine folosită de pluton care face jonc
țiunea cu grupul avansat. Km. 100 
aduce rezolvarea parțială a frămîntă- 
rilor. Fug — și nu vor mai fi prinși 
pînă la Wroclaw — Brittain, Blower, 
Haskel, Schur, Moiceanu, Bebenin, Vos
triakov, Krolak, Koledov, Zanoni și încă 
10 alergători. Cu 35 km. înainte de 
sosire, cînd fugarii au peste 2 min. 
avans, antrenorul olandez îi face 
semne disperate lui Damen — „tri
coul galben" — că Hermans, situat 
în clasamentul general la numai 1 
min. 12 sec. de el, îl deposedase de 
tricoul atît de rîvnit, simbol al su
premației în clasamentul individual. 
Pit Damen pleacă de unul singur, 
fuge nebunește pentru a-și apăra po
ziția și în final reușește să reducă 
la 50 sec. — suficient pentru a păs
tra tricoul galben — avansul adver
sarului său direct. Pe străzile orașu
lui se încinge bătălia pentru sprintul 
final între comppnenții primului plu
ton. Nu știu dacă a rămas vreun a- 
lergător care să nu-și încerce „noro
cul"! Cu 2 km. înainte de sta
dion se părea că victoria va surîde 
romînului Moiceanu. El luase avans 
și străbatea primul șirurile nesfîrșite 
ale entuziaștilor spectatori. Intră pri
mul și pe stadion urmat la cîțiva me 
tri de pluton. Ah I încă un metru 
dacă ar mai ti rezistat I Chiar pe li
nia sosirii a fost însă depășit la 
o grosime de cauciuc (așa a arătat 
celula fofoelectric.ă) de Schur și Kro
lak.

Clasamentul individual al etapei: 
1. Schur (R.D.G.) 4 h. 56:52; în ace
lași timp cu el Krolak (R.P.P.), 
Moiceanu și restul plutonului în care 
se afla și Zanoni. Ceilalți 4 alergă
tori romîni au sosit într-un pluton la 
2 min. 15 sec. Clasament pe echipe: 
R. D. Germană. Anglia. U.R.S.S., 
Bulgaria, Franța, ROMÎNIA, Polo
nia, etc. In clasamentul individual 
continuă să conducă Pit Damen (O- 
landa). Alergătorii romîni se află pe 
locurile: 27. L. Zanoni, 30. C. Dumi
trescu, 40. Gh. Șerban, 52. G. Moi
ceanu, 53. N. Vasilescu, 68. A. Șelaru. 
Pe echipe conduce URSS, iar R.P. 
Romînă se află tot pe locul 8. Astăzi 
este zi de odihnă, iar miercuri se dis
pută etapa a V-a.

EMIL IENCEC
Azi

Ora 15,15: Roitiinia — Polonia 
meciurile de simplu: (D. Viziru-Zein- 
neg și Țiriac Jamroz) și U.R.S.S. — 
R.P.U. (meciurile de simplu: Leyus 
Kurner și Potanin-Toth). După termi
narea partidelor de simplu vor avea 
Ioc întîlnirile de dublu Țiriac, Seres- 
ter (Romînia)-Jamroz, Zenneg (Polo
nia) și Potanin. Lihacev (U.R.S.S.)- 

Toth, Kiirner (R.P.U.).

Mii ne

Ona 16: Continuarea întîlnirilor Ro- 
nânia — Polonia (meciurile de sim 
piu: D. Viziru-Jamroz și Țiriac-Zen 
neg) și U.R.S.S. — R.P.U. (meciu
rile de simplu: Leyus-Toth și Pota- 
nin-Kurner).

f

DEDE
Gimnaștii bulgari învingători 

la Paris
PARIS (Agerpres). — La Palatul 

sporturilor din Paris s-a desfășurat 
întilnirea de gimnastică dintre echi
pele reprezentative ale Franței 
R.P. Bulgaria. Sportivii bulgari, net 
superiori în probele masculine, au. 
cîștigat cil 464,65 — contra 460,80 
puncte.

Clasament individual: masculin: 1. 
Kapsazov (R.P.B.) 57,65 puncte; 2. 
Mathiot (Franța) 56,45 puncte; 3 
Bacivarov (R.P.B.) 56,05 puncte; 4. 
Dot (Franța) 55,85 puncte. 
1. Danielle Sicot (Franța) 
puncte; 2. Ivanova (R.P.B.) 
puncte; 3. Naidenova (R.P.B.) 37,46 
puncte; 4. Demortiere (Franța)' 
37,05 puncte.

Și

femei:
37,6.5
37,50

Echipa de fotbal CANTO DO RIO 
în Capitală
Sao Cristhovo (3—0), Ben Sucesso 
(2—0), Fluminense (1—0).

Dintre jucători se remarcă interna
ționalii din Paraguay, Garcia, Ismael, 
Floriano, Victor, ca și Ademir, de 20 
de ori internațional în naționala Bra
ziliei. Așa cum am mai arătat și în 
numărul de ieri, antrenorul echipei 
este cunoscutul Zeze Moreira, cel 
care a pregătit și a condus echipa 
Braziliei în campionatul mondial din 
1954.

Brazilienii sînt de mai multe săp 
tămîni în turneu în Europa unde an 
jucat numeroase partide. Ultimele lor 
evoluții, în Bulgaria, nu s-au soldat 
cu rezultate prea bune (0—I cu 
Levski și 0—0 cu Ț.D.N.A.).

Meciul de joi va începe Ia ora 17, 
fiind precedat (la ora 15,45) de me _ 
ciul de pitici Rapid-Titanii.

De remarcat că echipa Canto do 
Rio este prima formație braziliană 
de fotbal care joacă în Romînia.

mai 
echi- 
bine

ora- 
locul

sosește azi
Azi urmează să sosească în Capi

tală echipa braziliană de fotbal CAN
TO DO RIO, care va întîlni joi după- 
amiază pe stadionul „23 August" o 
combinată divizionară.

Fără îndoială că amatorii de fotbal 
din București doresc să afle 
multe amănunte despre această 
pă, al cărui nume nu este prea 
cunoscut în țara noastră.

Canto do Rio este campioana 
șului Rio de Janeiro și ocupă
VI în clasamentul categoriei I. O ur
mează echipele Portuguesa, ,Madu- 
reira, Sao Cristhovo, Ben Sucesso, 
Bangu și este la egalitate de puncte 
cu echipa „America". Iată cîteva 
rezultate obținute în compania echipe
lor braziliene: a terminat la egalita
te cu Flamengo (2—2), Botafogo 
(2—2), Santos (1—1), a întrecut e- 
chipele Bangu (3—1), Tamoio (3—0), 
Boca Juniors (3—1), America (1—0), 
Portuguesa (2—1), Madureira (5—2),

In vederea campionatelor europene de natatie

Un nou bazin pe
BUDAPESTA (Agerpres). — In 

vederea apropiatelor campionate eu
ropene de natație ce vor avea loc în 
luna august la Budapesta, se con
struiește o nouă piscină de 33 de 
metri care va completa ansamblul 
celebrului stadion nautic de pe insu
la Margareta.

Lucrările de construcție a noii pis
cine vor fi terminate la 31 iulie. A- 
ceastă piscină va dispune de un sis
tem modern pentru iluminație, care 
vs face apa la fel de transparentă

insula Margareta
ca tn plină 
la mărirea 
bazin și la 
și cabinelor

zi. Totodată se lucrează 
tribunelor de la marele 
modernizarea vestiarelor 
pentru sportivi.

Torpedo Moscova 
a ciștigat turneul 
de fotbal

de la
(juniori) 

Gând *

Atletii germani în echipă unită 
la campionatele europene 

de la Stockholm
STUTTGART (Agerpres). Organi

zațiile sportive din R.D. Germană și 
R.F. Germană duc convorbiri pentru 
alcătuirea unei echipe comune a Ger
maniei, în vederea participării la 
campionatele europene de atletism de 
la Stockholm. Echipa va fi selecțio
nată în urma desfășurării unor con
cursuri de selecție la Duisburg și 
Leipzig.

Echipa sovietică 
pedo Moscova a 
de fotbal din orașul Gând. Ținej 
fotbaliști sovietici âu î 
echipa 
mâți a 
mană) 
(0-0) 
glia).

de juniori Toc- 
cîștigat turneu!

Gând. Tinert^ 
învins cu 4-^B~ 

Ajax Amsterdam, cu 3—1 for- 
„1880“ Dusseldorf (R.F. Ger
și‘ au terminat Ia egalitate 
cu West Ham United (An-

Rezultate valoroase 
la concursul international 
de natație de la Varșovia

16 mai:
meciul de volei Franța-Romînia

Programul internațional al volei- • antrenorului federal Marcel Mathore. 
baliștilor noștri va fi inaugurat anul 
acesta vineri 16 mai, cînd reprezen
tativa țării va întîlni la Palais des 
Sports, ta Paris, echipa națională a 
Franței. In vederea acestei- partide, 
Federația franceză de specialitate a 
alcătuit următorul lot : Bertăgnol,
Ferrer, Nomico, Boulatsel, Courtam, 
Chabeirt, Briere, Montoni, Esteve, 
Bellan. Jucătorii francezi urmează

Iun program special 
care a început la 2 
Național de Sport,

Montoni, 
francezi 

de antrenament 
mai la Institutul 
sub conducerea

Și voleibaliștii noștri și-au început 
pregătirile în vederea acestei partide. 
Astfel, sub conducerea antrenorului 
Gh. Petrescu se pregătesc: Roman, 
Nicolau, Qorbeanu, Rusescu, Ponova, 
Micuilescu, Păunoiu, Derzsi. Din lot 
m»i fac parte : Ganciu, Bărbuță, Che- 
zan, Drăgan. Plocon.

După meciul de la 16 mai, echipa 
noastră! națională va mai juca cu 
echipe de club la Saint Raphael și 
Cannes, urnfind ca ultima partidă să 
se dispute tot la Paris, cu reprezen
tativa F.S.G.T.

VARȘOVIA (Agerpres). In capi
tala R.P. Polone, s-a desfășurat un 
mare concurs de înot ba oare au par
ticipat campioni renumiți din Olan
da. Suedia, Ungaria și Polonia. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate fa 
acest concurs : bărbați: 100 m lib^^ 
Midler (R.P. Ungară) 58” l;10; țH 
m. fluture Varzegy (R.P.Ur 
l’05”5'10; 100 m spate Muker
(R.P.U.) r06”4/10; 100 m bras
Klopoiovski (R.P.P.) i’12”4H0; 200
m fluture Krieze (R.P.P.) 2’30’’; 400 
m liber Bostek (R.P.P.) 4’45’W10;
femei: 100 m liber Mary Kok (Olan
da) l’O7”4IO; 200 m spate Van
Alphon (Olandal 2'39”3'!0; 100 m
fluture Larsen (Suedia) 1’16”1/IO; 100 
m bras Jaskiewicz (R.P.P.) l’22”9'10 
(nou record polonez); 400 m liber 
Mary Kok (Olanda) 5’05”2H0: 200 
m br®s Jaskiewicz 3’02“8*16.

HOTAREHOTARE
Continuîndu-și tur 

RAVMFT neut Pe care îl între- DAdUHEl i)rjnd în URSS e.
chipele reprezentati

ve de baschet ale S.U.A. au evoluat 
în orașul Leningrad. Iată rezultatele 
înregistrate: feminin: S.U.A.—Lenin,- 
grad 58—42; masculin: S.U.A.—Le
ningrad 76—72.
• In cadrul „Cupei campionilor 

europeni" la baschet (grupa D), Real 
Madrid a întrecut pe campioana Bel
giei, „Royal IV Bruxelles" cu 
78—59 (35—28).

• BRUXELLES (Agerpres). 
cent a avut loc la Bruxelles 
rea internațională de baschet
echipele masculine ale duhurilor Lo 
comctiv Zagreb și Racing Club 
Bruxelles. Baschetbaîiștii belgieni au 
repurtat victoria cu scorul de 66—60, 
după ce la pauză; echipa -iugoslavă 
conducea cu 33—32.

scorul

BOX
Germană.
Berlin, boxerii 
victoria cu 16—2 
bele echipe n-au 
renți).

Reprezentativa Re
zervelor de Muncă din 
U.R.S.S. a susținut al 
doilea meci în R.D. 

Intîlnind echipa Vorwârts, 
sovietici au obținut 

(la cat. pană am- 
prezentat concu

FOTBAL stadionul Maraca 
din Rio de Janei- 
în prbzența a 

80.000 de spectatori, 
la 4 mai selecționatele 
Braziliei și Paraguayu-

Pe 
na 
ro,

s-au întâlnit
de fotbal ale =
lui care se pregătesc în vederea tur 

— Re . neului final al campionatului mondial 
întîlni-
dintre

de la Stockholm. Brazilienii au pres
tat un joc excepțional, surclasîndu-și 
adversarul cu scorul de 5—1 (3—0). 
Punctele au fost înscrise de Za- 
galo (2), Vava, Didi și Eles. Pen
tru Paraguay a înscris Arevallo

® La sfîrșitul acestei luni echipa 
de fotbal a Braziliei ■ care se pregă
tește pentru turneul final al cam-

pionatului mondial de Ia Stockholm 
va susține două meciuri amicale în 
Italia. Brazilienii vor întîlni la 29 
mai, la Florența, echipa Fiorentina, 
iar apoi - vor evolua la 1 iunie, la 
Milano, în compania echipei Interna- 
zionab. (Agerpres).

• Echipa Tatabanya din R.P. Un
gară, adversara echipei C.C.A. în 
„Cupa Dunării" a jucat duminică la 
Halle (R.D. Germană) cu formația 
divizionară Chemie. Victoria a reve
nit fotbaliștilor maghiari cu 3—2.

• Mîine se dispută următoarele
meciuri internaționale: la Glasgow: 
Secția—Ungaria, la Malmo: Suedia— 
Elveția, la ' "
gal ia

RUGB1

l.ondra: Anglia—Portu-

Echipa de lupte cla
sice a P” ”------
se află în turneu 
Turcia. După ce luptă

torii maghiari, sub denumirea de 
reprezentativa orașului Budapesta, au 
învins ou 6—2 selecționata orașului 
Ankara, sîmbăta, selecționata R.P.

LUPTE R.P. Ungare 
în

Ungare a întrecut reprezentativa Tur j 
cieî cu 5—3

A LUAT SFIRSIT TURNEUL 
DIN BELGIA

lată și ultimele re
zultate din cadrul 
turneului de la Bru
xelles: Armata Fran

ceză — Armata Britanică 19—3, 
Spania — Belgia 11—5, Franța de 
Nord — R.D. Germană 6—0, A.S. 
Roma — U.S. Montferrand 11—11.

După cum s-a mai anunțat, echipa 
ROMINIEI a terminat neînvinsă tn 
acest turneu, obținînd două victorii: 
asupra Spaniei (14—12) și R.F. Ger
mane (9—0).

• Duminică s-au disputat în Fran
ța semifinalele campionatului. 
Bordeaux, Mazamet a întrecut 
pa P.U.C. cu 18—6, iar la 
louse, Lourdes (fostă campioană) a 
învins formația Pau cu 13—6. În
vingătorii s-au calificat pentru finală, 
care va avea loc la 18 mai, în ora
șul Toulouse.

La 
echi- 
Tou-
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