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Atlefi renumifi la startul concursului internațional 
organizat de Dinamo

u
Numeroase competiții în cinstea celei de a X-a aniversări a clubului Dinamo IF

n deceniu de viață al clubului dinamoviștilor bucureștem! Un dece-
— Je rodnică activitate, pre sărat cu atîtea și afitea succese și 

care au făcut cinste mișcării cei cultură fizică și sport 
Populară Romînă.
acestei aniversări.

niu de 
realizări 

din Republica
Cu prilejul 

clubul Dinamo organizează o serie de 
competiții interne și internaționale. 
Astfel, astăzi și mîine are loc pe sta
dionul din parcul Dinamo un impor
tant concurs internațional la care par
ticipă atleți din U.R.S.S., R. D. Ger
mană, Polonia și bineînțeles cei mai 
de seamă atleți ai țării noastre.

La 14 mai echipa 
întîlnește cunoscuta
Swansea, la 15 

loc dublele întîlniri 
•jolei, masculine și feminine, ale clubu- 

Dinamo

(Bărbați: 100 m., 400 m., 800 m., lun
gime, înălțime, prăjină, greutate, su
liță; Femei: 100 m, 4x100 m., greu
tate, suliță) și continuă nuine de la 
ara 10 (Bărbați: 200 m., 1.500 m.,
4x100 m., triplu , disc; Femei: 200 
m., 800 m., lungime, înălțime, disc).

de rugbi Dinamo 
formație galeză 
mai vor avea 

între echipele de
^volei. masculine și femini
^B°r Dinamo București 

Moscova.
Din programul competițiilor 

raoter intern desprindem: la 
Gupa Dinamo la caiac-canoe! la 11-18 
mai: Cupa Dinamo la tenis de cîmp, 
pentru copii, și la 14 mai: Cupa Dina
mo la ciclism, pe velodrom.

Un mare concurs atletic, deschide 
seria acestor frumoase competiții și 
prilejuiește totodată și inaugurarea se
zonului competițiilor internaționale ale 
acestui an în capitala țării noastre. 
Așa cum am mai anunțat, la startul 
acestor întreceri vor fi prezenți cițiva 
dintre cei mai valoroși atteți din

Și

cu ca
ll mai:

U.R.S.S., R. D. Germană și Polonia. 
Astfel, recordmana lumii și campioană 
europeană Maria Itkina va lua parte

l
109 (11,5 sec) și 200 
Elisaveta Ermolaeva, 

mai de seamă alergă- 
pe 800 ni. (2:05,8 în 
la startul probei care 

alături de Levițka

Cum am pregătit prima etapa 
a Spartachiadei de vara

Spartachiadele tineretului sînt pen
tru colectivul nostru sportiv cele 
mai prielnice prilejuri de angrenare 
a miilor de muncitori din întreprin
dere intr-o bogată activitate sporti
vă de 
acestor 
pentru 
drumul 
sportului, al a- 
tragerii tineretului 
în practicarea di
feritelor discipline, 
a lărgirii tazei 
materiale a colectivului. De aceea, în 
fiecare an, așteptăm Spartaichiada 
cu aceeași nerăbdare cu care o în- 
tîmpină sute de mii de tineri și 
tinere. Și, în fiecare an, ne pregă
tim cu mai multă atenție, cu mai 
multă grijă, cfaoarece știm că nu
mai astfel vom culege roadele scon
tate.

Așa s-a întimplat și în acest an. 
în care, țin să spun de la început, 
sîntem hotărî fi să mobilizăm la în
treceri oel mai mare număr de par
ticipant: 3.000—3.500 față de 2.200 
cit am reușit în ediția trecută a 
Spartachiadei de vară. Este precum 
vedeți o cifră apreciabilă, dar așa 
cum am pornit avem convingerea că 
o vom realiza.

Cum am pregătit competiția? In 
primul rind respectind cu strictețe 
prevederile regulamentare care, toc
mai pentru a ne veni în ajutor, sta
bilesc o perioadă de o lună (15 
martie—15 aprilie) pentru PREGĂ
TIRI. In acest timp am fecut unele 
reamenajări bazei sportive Tei pe 
care vor avea loc majoritatea con
cursurilor, am revizuit materialul și | 
echipamentul sportiv și, după un 
plan d? acțiune dinainte stabilit, am 
început înscrierile, formarea echipe
lor pe unități de producție și efec
tuarea antrenamentelor, sarcină de 
care au răspuns tehnicienii colecti
vului sportiv, antrenorii și unii spor
tivi fruntași. Am atras 
acțiune de PREGĂTIRE 
secțiilor pe ramură de 
chemare au răspuns cu 
goste tovarășii

secției

mase. Fiecare dintre edițiile 
mari competiții a însemnat 

noi. un izvor
răspîndirii

al

de succese pe

tași, componenți ai echipelor noastre 
de primă categorie: Nicolae Paladeș 
Constantin Nicolau (volei). Dumitru 
Mungiu, Gh. Oîfu (handbal), Ilio 
Groșanu (popice), Gh. Angliei (atlei 
tism), Ioana Sotir (tir) și Gh. Săn4 
dulescu (natație). Aceștia se ocupai 
de inițierea începătorilor și de ridi- 

carea calificării 
sportive, acolo urr— 
de aceasta există^.

Pentru înscrie— 
re la concursuri 

și cu organizația de

wnixpfrhnța 
ÂCTÎYiTTUlvi sportiv

in această 
conducerile 

sport. La 
multă dra- 

Savu Buia, 
dintele secției de handbal, 
nerv! Gh. Turbuțiu, directorul 
al întreprinderii, președintele 
de Volei, Al. Gărdescu, președintele sec
ției de fotbal și alții, ca și spo rtivii frun-

.Xupa Moldovei2^

I

preșe- 
ingi- 

tetmic 
secției

am luat legătura
tineret, care ne-a sprijinit efectiv îni 
mobilizare, cum a fost cazul la „A— 
telierele centrale", unde chiar secre
tarul comitetului U.T.M. Ion Angliei^ 
s-a ocupat de atragerea trierilor lai 
întreceri. In fiecare unitate (trebuia 
să precizez că datorită specificului! 
nostru de muncă avem multe unității 
răspîndite în tot orașul) organizatori® 
sportivi au alcătuit echipele repre—

radu badescu 
tehnicianul colectivului? j 

sportiv I.T.B.

(Continuare in pag. 2)

RUGIM
• Echipa noastră campioană ab> 
plecat tn Polonia

Ioi seara a părăsit Capitala, pleciruR 
in R.P. Polonă, echipa noastră cam*} 
pioană de rugbi C.F.R. Grivița Roșiei 
Ragbiștii feroviari vor susține in (arai 
prietenă trei sau patru jocuri la Var-, 
șovia și Katovice, unde vor intilni cele? 
mai redutabile formații poloneze

TIR

OMiHAIL BOTVINIK 
din nou 

campion al lumii
MOSCOVA (prin telefon). Cea de 

a 23-a partidă a meciului Smîslov— 
Botvinik pentru titlul de campion 
mondial la șah, întreruptă intr-o pozi
ție sensibil egală, s-a încheiat ieri cu 
un rezultat de egalitate. In felul a- 
ocsta Mihail Botvinik totalizează cele 
12l/2 puncte necesare pentru victorie 
în meciul revanșă și recîștigă titlul 
suprem cedat anul trecut lui Smîslov. 
Scorul final al intilnirii este de 
'12ll2—W/2 in favoarea tui Botvinik. 
8ea de a 24-a partidă a meciului nu 
se va mai desfășura.

Recordmana lumii, Maria Itkina (in dreapta), in finala cursei de 100 m din 
cadrul locurilor Universitare de la Paris din 1957

Ia probele da 
m. (23,4 sec ), 
una dintre cele 
toare ale lumii 
1957) participă 
a consacrat-o
(2:07,9), iar tînărul Charli Valman va 
concura la aruncarea suliței, probă la 
care a obținut rezultate de piste 77 
metri. Dintre reprezentanții clubului 
Dinamo Berlin, cel mai cunoscut pu
blicului nostru este desigur semifon- 
distul Helfried Reinnagel, campion in
ternațional al R.P.R. pe 800 m. în 
1955. El a realizat anul trecut două va
loroase performanțe: 1:48,5 pe 800 m. 
și 3:44,0 pe 1500 m. La suliță-fcmei 
va lua parte Ingeborg Gunther (cel 
mai bun rezultat al său:' 48,36 m. tn 
1957), iar la sul iță-barba ți Erich Ah
rend, care a obținut anul trecut 73,27 
m. Săritorul Rari Thierfelder va lua 
parte la lungime (7,17 m.), triplu 
(14,84 m.) și înălțime (1,94 m.).

La întreceri vor participa și urmă
torii atleți polonezi: Sbygniew Lewan
dowski (2,05 m. la înălțime), Janusz 
Gronowski (4,30 m. la prăjină), Ivona 
Ronczewska (la înălțime) și Eugenia 
Rusin (14,71 m. la greutate).

Concursul începe astăzi la ora 16

_ _ _ _ _ _ _ _ o importantă 
acțiune pentru dezvoltarea sportului sătesc

Poți răsfoi 
gălbenite de 
tive din trecut. Despre sportul 
dovean n-ai să găsești mare 
Doar cîteva informații izolate 
tesc despre mănunchiul de

zile întregi paginile în- 
vreme ale ziarelor spor- 

mol- 
lucru. 
amin- 
tineri 

entuziaști care jucau fotbal la lași, 
hochei la Rădăuți sau șah la Boto
șani. Multe sporturi nici nu erau 
cunoscute. Tradiție sportivă în Mol
dova aproape că nu exista. Uriașa 
dezvoltare a mișcării de cultură fi
zică și sport din 
ntocrat-popular a 
rile moldovenești, 
munele și orașele 
ste 200.000 de 
practică sportul în mod organizat. 
Există astăzi în regiunile din Mol
dova multe colective puternice, echi
pe valoroase, cadre tehnice pregă
tite temeinic, 
sportive. Mai

numeroase construcții 
sînt însă multe de 

făcut pentru dezvoltarea sportului în 
această parte a tării. In special la 
sate. Iată de ce Uniunea de Cul
tură Fizică și Sport a inițiat o 
competiție care răspunde nu numai

ur.or cerințe evidente, ci și unei pu 
ternice dorinți a tinerilor din satele 
moldovene: „GUPA MOLDOVEi[“.> 
Rîndurile de mai sus arată că nu 
este vorba de o competiție oarecare, 
ci de o acțiune menită să contribuie 
temeinic la dezvoltarea sportului să
tesc din Moldova.

Succesul acestei competiții, care 
are și scopul de a întări organiza-

(Continuare in pag. 3)

• Med internațional romtno-px»*- 
lon prin corespondență

Duminică începe meciul internaționaS. 
de tir dintre reprezentativele Z.K.SÂ 
Varșovia și Metalul București. Intru** 
cerea se va desfășura prin cores pon** 
dență. Trăgătorii rom'ni vor concurați 
în poligonul Tunari, de față fiind doll 
reprezentanți de la Z.K.S., iar adoer» 
sării lor vor trage la Varșovia in fațdt 
delegaților noștri. Concursul va încep#} 
mtine cu proba de 3~X.4O șl va conți» 
nua in zilele următoare.

In același timp cu concursul inters* 
național prin corespondență se vățti 
desfășura la poligonul Tunari întrece» 
rea celor mai buni trăgători din Că» 
pitală, întrecere ce este dotată aii 
„CUPA VARȘOVIA" oferită de clu
bul Z.K.S.

anii regimului de- 
cuprins și așeză- 
Azi, in satele, co- 
din Moldova, pe- 

tineri și vtrsbnici

La meciul Cante te Rio — Combinata divizionară, in af^ri defc 
fotoreporterii siaretor, care au sarcina de a tua imagini din joc, în* 
juriri porților s-ara stains și mu Ki fotografi amatori, oare au împie
dicat și munca fotoreporterilor și buna vizionare a jooullni.

Astă-seară, vom cunoaște pe cei 10 campioni 
de box ai R. P. Romine

Surprize în reuniunea de joi: M. Dobrescu și L. Ambruș învinși
A dotta semifinală desfășurată joi 

seara în „potcoava" de la Republicii 
a plăcut miilor de spectatori, prin dîr 
zenia întilnirilor și emoțiilor pe care 
le-a creat în tribune. Am fost mar
torii unor dispute palpitante în care 
— cu unele excepții ■— toate eforturile 
s-au îndreptat spre obținerea de puncte 
necesare victoriei. Nu au lipsit nici 
surprizele.

Una dintre acestea — și credem

I. SEINESCU
R. CALARAȘANU

(Continuare in pag. 8)

---------------------- Programul reuniunii --------------------
Astă seară vom ști care sînt noii campioni de box ?i Republicii Populare 

Romine. Incepînd de ia ora 19.30 Stadionul Republicii va găzdui „ultimul 
act“ — finala campionatului individual de box. Fără îndoială că pe mulți 
dintre finaliștii care vor urca treptele ringului i-ați văzut la lucru în reuni
unile anterioare. Surprizele oferite de cele două semifinale — dată fiind va
loarea echilibrată a participanților — ne determină să nu ne grăbim în acor
darea de șanse, deoarece întrevedem dispute înverșunate, pline de neprevazu .

Iată programul reuniunii de astă seară: Puiu Nicolae (Dinamo.Or. Sta
lin) — V, Vintilă (Marina Constanța); V. Schiopu <£;c *•> •~IrT?“a 
(Dinamo București); Emil Cișmaș (C.C.A.) — A. Jtirkaș (Dtaamo’
M. Trancă (Dinamo București)—V. Czekeiy (C.C.A.), C. Dumitrescu (Dinamo 
București) — C. Gherasim (Voința Bucu rești), N. Linca (Dinamo București)— 
I. Dragnea (Dinamo București); șerbu Neacșu (C.C.A.) — D. Rizea (Titanii); 
V, Vlădescu (Locomotiva Ploești) — Petre Popescu (Voința Ploești); Gh. Ne
grea (C.C.A.) — Petre Zabarla (Aripile C.F.R. Or. StaMn); ». Ciobota.ru (Di
namo București) — v. Marluțan (Dinamo București)

„ultimul

— Heeeei11/... La o parte ! I!
țeseri de MATTY£

Ciobota.ru


Cot la cot ew bărbații! Complexul G. M. A. în... amintirea
' Cine a spus că femeile nu se pot 
bctipa la fel de bine, dacă nu și mai 
bine, ca bărbații, de organizarea mun
cii sportive? L-aș lua de mină și l-aș 
duce la sediul U.C.F.S.-Oraș Bucu
rești pentru a’-i face cunoștință cu 
Ioana Dumitru. L-ași lăsa să observe 
cîteva ceasuri munca acestei femei, 
•ă vadă intuiția și operativitatea cu 
cele mai complicate probleme și vă a- 
sigur că n-ar mai obiecta niciodată 
împotriva femeii ca activistă sportivă...

De altfel, pe Ioana Dumitru o cu 
nosc mulți sportivi. O cunosc fiindcă 
«a este singura femeie din țara'noastră 
care posedă un carnet de arbitru de 
handbal, Un carnet de categoria I. Ioana 
Dumitru • a arbitrat, achitîndu-se exce
lent de misiunea încredințată, jocuri 
internaționale feminine: Austria — 
R. D. Germană, F.S.G.T. —• Austria, 
la Festivalul de la București, Progre
sul M.l.C. — Vojvodina Novisad. Des
toinicia ia fost unanim recunoscută 
și de aceea nu-i de mirare că a fost 
delegată uneori să conducă și meciuri 
masculine, în care și-a demonstrat de 
asemenea priceperea. Ioana Dumitru 
se poate mîndri însă și cu calitatea de 
arbitru de fotbal, obținută în 1951. 
A arbitrat chiar un joc P.C.A. Con
stanța — Voința Sibiu, cu atîta com
petență, îneît cei peste 10.000 de spec
tatori din tribune au fost de părere că 
asemenea arbitraj merită a fi răsplă
tit. Și l-au răsplătit prin aplauze căl
duroase „la scenă deschisă"...

Activistă sportivă, Ioana Dumitru 
este din anul 1947, de cînd a început 
să lucreze la Federația de Handbal. 
Ani la rînd a fost președinta C.C.F.S. 
— raion Lcnin, iar astăzi lucrează la 
U.C.F.S.-oraș, avînd responsabilitatea 
evidenței muncii organizatorice. Este o 
treabă cum nu se putea mai nimerită 
pentru o femeie! Spiritul gospodăresc 
își face simțită prezența în munca 
Ioanei Dumitru. Fișele, cartotecile, do
sarele sînt puse într-o ordine desăvîr- 
șită. Nimic de prisos, nimic în dezor
dine. Ca o adevărată gospodinăl Și 
tot așa. la Federația de Handbal, unde 
Ioana Dumitru ocupă funcția de preșe
dinte al comisiei de transferări și cla
sificări. Cine alta decît o femei?, cu 
recunoscutele-i înclinații gospodărești,

Simpozion 
despre întîlnirile 

de baschet U.R.S.S.-S.U.A.
Antrenorii, arbitrii și jucătorii de 

baschet din Capitală, sînt invitați lunj 
.la ora 19 Ia U.C.F.S. (Str. Vasile Con 
la Nr. 16, etajul VIII), pentru a par
ticipa la un simpozion despre întrece
rile de baschet dintre echipele U.R.S.S. 
și S.U.A. Expunerea va fi făcută de an
trenorul federal prof. O. Dimitriu, după 
■care prof. S. Ferencz va face unele co- 
țmunicări în legătură cu maniera de 
arbitraj. La sfîrșit, va rula un film de 
baschet.

putea face ordine în acest domeniu 
destul de... delicat?

M-a interesat foarte mult acest as
pect din munca Ioatiei Dumitru. Și 
am aflat că, din. totdeauna, a luptat, 
cu îndîrjire uneori, pentru curățenia 
desăvîrșită a bazelor sportive, pentru 
buna întreținere a terenurilor și sălilor 
de sport, pentru o prezentare estetică 
a sportivilor pe teren. O dată, mi s-a

Evidența muncii organizatorice trebuie 
Icana Dumitru a găsit timpul pentru 
povestit, Ioana Dumitru, pe atunci 
președintă a C.C.F.S.-raion Lenin, a 
oprit o echipă de volei să participe 
la competiție, fiindcă nu avea echipa
ment corespunzător. Și nu s-a lăsat 
pînă n a făcut rost jucătorilor de un 
rînd de echipament frumos și îngrijit. 
Și astfel, echipată cum trebuie, for
mația respectivă și-a putut relua lo
cul în competiție...

Ar mai fi multe de spus despre spi
ritul gospodăresc al activistei sportive

Predilecții și necesități în sportul școlar
Indiferent ce școală vizitezi, nu 

importă din care oraș (și excepțiile nu 
fac decît să... confirme regula), observi 
un fenomen interesant: elevii se 
îndreaptă cu predilecție spre jocurile 
sportive, profesorii de educație fi
zică se lasă și ei atrași de acest cu
rent, favorizînd pregătirea elevilor 
pentru jocuri sportive, în dauna spor
turilor individuale. In școli ca liceele 
„Gh. Șincai" și „D. Cantemir" din 
Capitală, „V. Alecsandri" din Galați, 
.Gh. Bacovia" din Bacău, „AL Sa- 
doveanu" din Iași etc., în numeroase 
școli profesionale (MTD, Șc. elec
trică Timișoara etc.) baschetul sau 
rugbiul, handbalul sau fotbalul for 
mează — ceea ce nu e rău de altfel 
— coloana vertebrală a activității 
sportive. Ceea ce dăunează însă este 
exclusivitalea aproape completă a 
acestor discipline, deși în anumite o- 
cazii elevii dovedesc interes și chiar 
pasiune față de sporturile indivi
duale.

Cum s-ar explica atunci predilec
ția pentru jocurile sportive? Credem 
că în primul rînd prin atractiviiatea 

Ioana Dumitru. S-ar mai putea vorbi 
despre preocuparea dovedită pentru pa
voazarea terenurilor de sport, despre 
grija manifestată pentru răsplătirea 
celor mai buni sportivi cu premii.

Dar ne vom opri aci. Nu însă fără 
a spune că asemenea Ioanei Dumitru, 
multe femei muncesc cu dragoste și 
pricepere pentru dezvoltarea sportului 
nostru. Că la Oradea și Timișoara, la 

pusă la punct, dar activista sportivă 
a zitrtbi a clipă fotoreporterului nostru 
Cluj și Constanța, la Craiova și Tg. 
Mureș, zeci de femei sînt angrenate 
în conducerea muncii sportive, în co
lective, în cluburi, în organele DCFS. 
Și aportul lor se face simțit nu numai 
printr o energie care ar putea stîrni... 
invidia oricărui bărbat, ci și printr-o 
tendință de a promova pe primul plan 
tocmai ceea ce îi este caracteristic ei, 
femeii: spiritul gospodăresc, ordinea, 
curățenia...

(m- £•)

mai mane a antrenamentului pentru 
jocuri față de cel pentru atletism, 
gimnastică sau natație. Este ori
cum mai distractiv să tragi de 10(1 
de ori la coș sau la poartă (mai ales!) 
decît să exersezi de 100 de ori lua
rea startului sau să bați cu picioarele 
zile de-a rîndul, apa în bazin. Pe de 
altă parte, consacrarea (din păcate 
nu și măiestria) în jocurile sportive 
se realizează mai ușor și într-un 
timp mai scurt decît în atletism, na
tație sau gimnastică. Este un fapt 
care-i tentează pe elevi, dar și pe pro
fesorii dornici de rezultate imediate

S-ar putea întreba: și e rău dacă 
vom avea un mare număr de hand- 
baliști și fotbaliști, rugbiști, baschet- 
baliști sau voleibaliști în rîndul ti
neretului școlar? Intr-adevăr, privind 
astfel lucrurile s-ar părea că princi
palul este să se facă sport și nu ce 
sport să se facă. Totuși o serie de 
elemente pledează pentru primatul 
gimnasticii, atletismului și natației. 
In primul rînd, acestea sînt sporturi 
cu un rol mai mare decît al jocu
rilor în dezvoltarea armonioasă a 
organismului și a calităților morale

activiștilor sportivi clujeni
De cîte ori n-am consemnat în 

paginile ziarului nostru frumoasele 
succese realizate de activiștii spor
tivi clujeni în activitatea din cadrul 
complexului G.M.A, Scriam pe-atunci 
despre zilele de sărbătoare pe care 
le trăiau stadioanele din Cluj: „V. 
BABEȘ", „GH. GHEORGHIU-DEJ", 
„I. HERBAC", despre colectivele 
sportive fruntașe în 
activitatea G.M.A.: 
Progresul, Știința, 
Locomotiva, Vo
ința, despre popu
laritatea complexu
lui în școlile din 
întreaga' Regiune.’

Și, nu o dată pe carnetele de însem
nări am cules — cu nespusă bucu
rie — zeci de exemple de antrenori 
care munceau cu dragoste pentru 
pregătirea aspiranților, de comisii 
GALA care se puteau mîndri cu re
zultate excepționale...

Sînt imagini de acum 3—4 ani și 
dacă ne-am permis această depărta
re de... actualitate, n-am făcut-o în- 
tîmplător, ci tocmai pentru a subli
nia faptul că nu întotdeauna în re
giunea Cluj complexul GALA repre
zenta o activitate secundară pentru 
colectivele sportive. Cu aceasta, am 
pășit, de altfel, în... 19581 Care este 
stadiul actual de dezvoltare a com
plexului GALA în această regiune cu 
vastă tradiție sportivă ? Tot ce s-a fă
cut pe linia complexului GALA poate fi 
cuprins în cîteva vorbe: unul-două 
concursuri în raioanele Bistrița, Cluj 
și Zalău (de ce numai aici?), cîteva 

și de voință ale generației în creș
tere (credem că și cei mai fervenți 
susținători ai jocurilor sportive vor 
recunoaște acest lucru). In al doilea 
rînd, aceste sporturi creează tinerilor 
taieniati o platformă de pe care se 
pot oricînd aoinfa spre culmile 
măiestriei în jocuri, în timp ce pro 
cesul invers este mult mai rar în- 
tîlnit. Și, în sfîrșit, experienfa utrot 
țări foarte avansate în sporturile res
pective (U.R.S.S., R. P. Ungară pen
tru atletism și gimnastică. Australia 
pentru natație) arată că vîrsta opti
mă pentru începerea specializării în 
aceste sporturi (și pentru marile per
formanțe la notație t) este cea a ulti
melor clase de școală elementară și 
a primilor ani de școală medie. Și 
socotim că nevoia de cadre tinere în 
cele trei sporturi amintite va contri
bui să convingă și elevii și proîesorii 
de necesitatea unei reprofilări a... 
predilecțiilor sportive. Iar în ce ne 
ne privește am făcut în rîndurile de 
față nu o pledoarie contra jocurilor, 
ci IN FAVOAREA ATLETISMULUI. 
GIMNASTICII ȘI A NATAȚIEI!...

întreceri pentru reconfirmarea nor
melor— organizate în raioanele Def, 
Zalău și Bistrița (cele mai... recente 
datează însă de anul trecut), o „Săp- 
tămînă GALA" desfășurată în orașul 
Cluj la începutul acestei luni și... 
atît 1 Tehnicienii s-au piLiisit, co
lectivele sportive „n-au timp" pen
tru activitatea GALA, inimoșii îndni- 

mători GALA de a- 
cum trei, patru ani 
s-au risipit, cursele 
cu obstacole 
devenit tot mai pu
ține și mai— de 
nefolosit, numărul 
purtătorilor’ de in

signă și al aspiranților este cu mult 
sub’ posibilitățile existente. In gene
ral, activitatea GALA stagnează. De 
ce ? Iată o întrebare la care aștep
tăm răspuns (prin fapte) de la co
lectivele sportive clujene, de la acti
viștii sportivi din această regiune, altă
dată fruntașă în munca desfășurată 
pe linia complexului GALA.

Cum sm pregătii 
prima etapă 

a Spartachiadei 
de vară

(Urmare din pag. 1)

zentative și au înaintat coLcti. ulu 
tabele nominale de participanțu i 
vein în acest fel o evidență pre 
a concurenților. Și pentru că ara r 
mintit de evidență, precizez că a 
ceasta constituie pentru noi o sarci 
nă la fel de importantă ca și orga 
nizarea concursurilor. Am făcut d 
la început un dosar care cuprinde 
înscrierea tuturor unităților și a cor 
curenților; programul etapelor: dr 
gramele cu clasamentele fiecărei di: 
cipline sportive; programele săptăm 
nale ale întrecerilor. Stabilirea corpi 
lui de arbitri pentru fiecare sport 
a zilelor de luni, miercuri și sîrnbăf 
cînd baza sportivă va fi exclusiv r 
zervată pentru concursuri au compb 
tat pregătirile în vederea începe: 
Spartachiadei de vară în acset a

Zilele trecute am dat startul pi 
melor întreceri. Cele 12 echipe- i 
fotbal au susținut primele ni^r 
iar săptămîna viitoare vor awj^B 
și meciurile de volei la care s-au_ ; 
scris 10 echipe masculine și 6 'î 
minine. La jumătatea lunii mai v 
intra în lupta sportivă aț.'e ii, juc 
torii de popice și handbalișt’î, rău 
nînd ca înotătorii să se prezinte 
start atunci cînd vremea va p< 
mite organizarea întrecerilor.

H-H i-

Însemnări dintr-un popas arădan (I)
j-j—i ram hotărîți să nu mai revenim 
țț-, asupra ultimului meci de fotbal 
,—1 desfășurat la Arad, socotind că 
Superioritatea Petrolului a fost firesc 
^conturată de proporțiile scorului, iar 
idespre- comportarea localnicilor nici 
măcar nu doream să ne mai amin- 

'tim (o socoteam ca un accident
grav, totuși trecător). Dar ecourile
(acestui joc ne obligă să începem cu 
(„fotbalul" un material dedicat vieții
feportive. din orașul de pe malurile
^Mureșului.
i Ecouri la meciul U.TA.-Petrolul ? 
Diverse 1 Unele care indică tristețe, 

famărăciune; altele care marchează 
un moment de panică (după părerea 
noastră, nejustificat) provocat de 
spectrul retrogradării și, în fine, cî
teva despre care vom vorbi mai pe 
la-g...

ARTICOLUL „SCINTEIl" ESTE 
ÎNCĂ ACTUAL

La 13 martie „SCINTEIA" a dedicat 
coloane întregi muncii de educație 
ce trebuie desfășurată în rîndurile 
fotbaliștilor arădeni. Dar multe nu 
s-au schimbat de atunci. Poate chiar 
de loc. Jucătorilor sancționați li s-au 
uitat repede faptele și au fost luați 
în recenta deplasare în R.D.G., vîrst-
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nicii aii aceeași rezervă și neîn
credere față de tineret, . imixtiunile 
continuă, consiliul colectivului nu 
are ciivînt în fața biroului de secție 
și multe altele. Sînt atîtea exemple 
care prezintă atmosfera de la U.T.A., 
care demonstrează cum a fost posi
bil ca în 10 ani la această echipă să 
se perinde 13 antrenori (Blum, O- 
pata, Steinbach, Dvorjak, Burdan. 
Juhasz, Albu, Braun, Reinhardt, Do- 
bai, Schwartz, Tomescu, Mladin) și 
ultimii 5 în mai puțin de 6 luni, 
înoît nu știi de care să te ocupi mai 
întîi.

Le lăsăm pe toate în seama foru- 
ri'or competente să le analizeze și 
să acționeze în. consecință. Socotim 
însă că în primul moment se impun 
două soluții:
• 1. consiliul colectivului nou ales 
să devină ceea ce trebuie să fie — 
for diriguitor al vieții sportive al 
celor 1042 de membri (curînd numă
rul membrilor va ajunge să fie 
2000) și să fie sprijinit în acțiunile 
sale de organele conducătoare ale 
întreprinderii, fără amestec în pro
blemele tehnice sau organizatorice: 

2. să se treacă imediat la alege
rea noului birou al secției de fotbal. 
Actuala conducere care datează de 
mulți ani și care are ca președinte 
al secției, pe tov. Eugen Grecsner 
(acesta nici măcar nu și-a depus a- 
deziunea pentru a deveni membru 
al colectivului U.T.A.) poate fi soco

4-t

tită cel puțin tot atît de răspunză
toare de faptele care au determinat 
schimbarea multora dintre antrenorii 
amintiți.

PE CIND ALEGEREA BIROURI
LOR DE SECȚIE?

Secția de fotbal de la U.T.A. nu 
face excepție de la situația generală 
a secțiilor din cele 37 colective 
sportive din Arad. Acțiunea de ale
gere a birourilor de secție este pe 
cale să se încheie în toată țara. In 
cele mai multe orașe cu această o- 
cazie au fost promovate cadre com
petente, cu dragoste de muncă, lu
cru care a adus un reviriment în 
activitatea secțiilor, determinînd te
meinica lor organizare, întărirea au
torității antrenorilor și sprijinirea 
muncii acestora. La Arad, deși sec
ția de fotbal de la U.T.A. și multe 
altele aduceau la ordinea zilei ale
gerea neîntîrziată a birourilor de 
secție, acțiunea a fost totuși amîna- 
tă pînă după 1 Mai. Cunoaștem o 
serie de motive și explicații. Toate 
au însă un pronunțat iz de subiec
tivism, părînd mai degrabă scuze 
față de neglijarea unei sarcini de 
importanță majoră.

16 mai este data la care trebuie 
să ia sfîrșit acțiunea de alegere a 
birourilor de secție. Știm că U.C.F.S. 
Arad a programat să încheie la 
termen această sarcină. Față de 

importanța ei și față de întîrzierea 
cu care a fost începută socotim însă 
că îngrămădirea celor peste 100 de 
alegeri în numai cîteva zile ar fi o 
nouă greșeală, poate chiar mai gra 
vă decît întîrzierea.

SPORTUL ISI REVENDICA SPE
CIALIȘTII !

Tradiția sportului arădan este bi
necunoscută. In mai toate discipli
nele sportive din acest centru au 
răsărit sportivi valoroși internațio
nali, oameni de nădejde. Puțini din
tre aceștia au părăsit leagănul a- 
mintirilor lor sportive. Cu părul în
cărunțit, ei privesc astăzi cu bucu
rie la tineretul sportiv care împîn- 
zește orașul sub ochii lor. Am stat 
de vorbă cu cîțiva dintre ei. Unii au 
fost solicitați să activeze pe tărîm 
sportiv. Au venit cu toată inima, re
înviind în ei entuziasmul și energia 
de altădată. Dar au în față greu
tăți obiective peste care nu pot trece, 
deși ei ar vrea. De pildă, neobositul 
Mihai Csillag ' (cine nu-1 cunoaște 
în Arad pe „Csillag baci", vechi 

militant în mișcarea muncitoreas
că ?) este astăzi angrenat în »u mai 
puțin de 6 sarcini obștești în diverse 
domenii de activitate. Printre ele, 
fostul valoros luptător are și 2 sar
cini pe tărîm sportiv: membru al 
comitetului de organizare U.C.F.S. 
și președinte al colectivului său 
sportiv. Csillag „baci" vrea să le 
facă pe toate. De unde timp? Dar 
fiindcă Mihai Csillag este un fost 

sportiv fruntaș și pentru că a c 
monstrat cil cîțiva ani în urmă 
deosebită competență în munca 
activist sportiv, astăzi sportul îl i 
vendică, cerînd să-și dedice rr 
mult din timpul său liber.

De linia de fundași a Gloriei Ar 
(Hust'g-Abu) ne lovim la tot ; 
sul cind răscolim amintirile foîbaj 
tice. Albu este astăzi un ap*ec 
antrenor, iar colegul său de eelu: 
Ilustig este în Arad, ocupînd. 
muncă de răspundere în Sfatul po; 
Iar. Dar el nu este angrenat in mu 
ca sportivă, deși comisiile locale 
fotbal ar avea mare nevoie de 
portul unui asemenea activist. S 
la U.TA., unde se sirr.te nevoia 
existe în jurul echipei de fotbal 
meni coirțpetenți care cunosc subf 
tățile și greutățile jocului, lucre; 
ca șef de serviciu fostul portar 
A.M.E.F.A. — Ferdinand Ger< 
De ce oare nu este el solicitat 
muncească în biroul secției ? Nu 
buie socotit un impediment fapfu 
a fost ales în consiliul colectivi 
sportiv. Poate tocmai prin preze 
sa în aceste două foruri, s-ar rea. 
unitatea punctului de vedere și 
acțiune. In fine, asemenea exen 
pot continua pentru că în Arad d 
știi să cauți găsești suficienți 
prezentanți de frunte ai sportului 
altădată. Totul e să știm să i 
tragem și să-i angrenăm.

...însemnările din acest popas 
rădan nu se opresc însă te ac 
cîteva constatări!

RENATO 1L1ESG



Dinamo București pentru a doua oară campioană feminină de volei

JUN TITLU PE DEPLIN MERITAT
Echipa C.C.A.

la
a clștigat „Cupa Primăverii" 
pentatlon modern

Și in campionatul acesta, ca și in 
rcci din 1957, titlul de campioană la 
volei feminin a revenit echipei Dina- 
'mo București. Pe drept cuvint, titlul 
!se află în posesia celei mai bune for- 
'tnații, 

’altfel, 
'prima 

’111-a) 
rești, 
țării.

Nu iniimplător titlul a poposit pentru 
a doua oară la Dinamo București. Qi- 
'namovistele alcătuiesc o echipă omo- 
tgenă, sudată nu numai ca joc, ci șl 
'sufletește. (Este meritul antrenorului 
611. CONSTANTINESCU, care a știut 

’să pregătească echipa și din punct de 
'vedere tehnic și din punct de vedere 
’moral). In plus, ceea ce este mai im
portant aici intilnim și o sene dintre 
’cele mai talentate jucătoare ale țării, 

’majoritatea selecționate în nenumă- 
’raie rinduri în echipa reprezentativă.

In prima parte a campionatului, di- 
"hamovistele au jucat cea mat mare 
'parte din meciuri fără Doina Ivănescu, 
'care era suspendată. Lipsa ei din for- 
'mație nu a dăunat echipei, ci a contri. 
huit la verificarea potențialului rezer
velor care s-au arătat aproape la fel 
de bine pregătite ca și titularele. In 
plus. Cornelia Morarii a fost introdusă 
pe post de trăgătoare principală, în 
care a dat completă satisfacție.

Sudura sufletească existentă in ria
dul jucătoarelor de la Dinamo Bucu
rești s-a făcut simți’ă șt mai mult cu 
ocazia meciului din retur cit C.F.R. 
București, in care aces'ea au dorit 
și au reușit să ofere spectatorilor bucu- 
teșteni o adevărată demonstrație de 
volei.

Fără i-idoa'ă meniul antrenorului 
GH. CONST ANTI NESCU este la fel

neînvinsă timp de 15 etape. De 
singura infringere a suferit-o în 

parte a campionatului (etapa a 
din partea echipei C.F.R. Bucu- 
actualmente a doua formație a

pe 4 km., a 
,ou|ra i-jiiuawi,. la pentatlon mo
dern, s-au înregistrat rezultatele: 1. 
Mircea Driscu (Voința Sibiu) 15:11,0 
(967 p.); 2. ~ ”
Buc.) 15:49,0 
rescu (Progr.
4. A. Bruja 
(817 p.); 5.
16:31,0 (727 p.); 6. D. Ionescu'(C.C.A.) 
16:35,0 (716 p.). In acest fel. primul 
loc în clasamentul general pe echipe 
și „Cupa Primăverii" au revenit for
mației C.C.A. care a totalizat 10.548 p. 
Pe locurile următoare, s-au clasat: 2. 
Progresul 10.222 p.; 3/Voința 8214 p.; 
4. Recolta 7852 p. In clasamentul ge
neral individual situația se prezintă 
astfel: 1. D. Țintea (C.C.A.) 3891 p.; 
2. V. Teodorescu (Progresul) 3672,5 
p.; 3. D. Ionescu (C.C.A.) 3621.5 
D. Popescu (Progresul) 3507,5 
W. Roman (Recolta) 3472,5 p.;
Drișcu (Voința Sibiu) 3014 p.

In ultima probă, crosul 
Cupei Primăverii"

D. Popescu (Progresul 
(853 p.); 3. V. Teodo- 
Buc.) 15:58,0 ( 826 p.); 

(Progr. Buc.) 16:01,0 
W. Roman (Recolta)

1. D. Țintea (C.C.A.) 3891

p.; 4.
p.i 5.
6. M.

Paralel cu concursul pentatloniști- 
lor a avut loc și o întrecere pe 4 pro
be, care a cuprins sporturile obișnuite, 
mai puțin călăria. Rațiunea organizării 
acestui „cvadriatlon" este simplă: lo
tul de pentatlon din București dispune 
de numai 12 cai (deci pentru maximum 
4 echipe) din care unii sînt foarte slabi, 
handicapînd serios pe cei care au 
„norocul" să-i tragă la sorți. Preblema 
-cailor pentru pentatloniști — c proi 
blemă veche, și de multe ori dezbătută 
chiar în aceste coloane — trebuie grab: 
nic rezolvată (în iulie organizăm la 
București un concurs internațional). 
Nici nu ni se pare prea greu acum, 
cînd există Federația Romînă de Că
lărie și 
samentul 
driatlon, 
rezultate 
(C.C.A.) 
(C.C.A.) 
(C.C.A.) 
(C.C.A.)

Pentatlon Modern! Iată clă
tinat al concursului de cva- 
în care primii 2 au obținut 
excelente: 1. Cr. Lichiardi 

3186 p.;
3142 p.;
2519 p.;

2337 p.

lopOl
2. C. Țintea

3. N. Marinescu
4. V. Lisznevski

la Dinamo Bucu- 
pentru a doua 

titlul de campioa- 
noastră 

lor. De Ia

Voleibalistele de 
rești au cucerit 
oară consecutiv 
ne ale țării. Fotografia 
reprezintă formația 
stînga la dreapta: Cornelia Mo- 
raru, Doina Ivănescu, Tinela Ple- 
șoianu. Florina Teodorescu, Jeny 
Metopadov, Viorica Herișanu, 
Georgeta Ozon, Mia Păun (în 
picioare) și Sonia Colceriu (jos). I

de mare ca și al jucătoarelor care du
minică au îmbrăcat pentru a doua 
oară tricoul de campioane ale țării și 
pe care le vedeți in fotografia de mai 
sus.

In tenisul nostru

Talentele există,
rămine doar să le dezvoltăm

Pentru iubitorii tenisului din țara noastră sau pentru cei care urmăresc 
„sportul alb" doar din coloanele ziarelor, succesul echipei de tineret 
R.P.R. în turneul recent organizat în 
lată că și tenisul poate să ne ofere 

satisfacții! Evenimentul merită toată 
atenția pentru că de mulți ani în
coace tenisul nostru se zbate în me- 
jdiocritate și este privit cu indiferență. 
'Ar fi greșit să se creadă că prin lo
cul 1 ocupat de echipa noastră la a- 
ceasta „repetiție generală" înaintea 
zonei Cupei Galea, situația s-ar fi 
schimbat ca prin farmec. Dar faptul 
că astăzi Cupa instituită de forul nos
tru de specialitate pentru turneul echi
pelor 
rești 
Dacă 
tarea 
făcut 
jnte de toate tineretul.

Preocuparea față de tinerele ele
mente nil este nouă în tenisul nostru. 
Dar pînă acum rezultatele n-au fost 
tele așteptate. De ce? Pentru că an
trenamentele nu s-au efectuat întot
deauna cu atenție și metodă, pentru 
ca materialele puse la dispoziție s-au 
arătat totuși insuficiente șj nu de cea 
mai bună calitate, pentru că tinerii 
jucători n-au avut posibilitatea să se 
rodeze în întîlniri internaționale. Nu 
ine poate fi indiferent dacă un jucă
tor tînăr avansează în primele rînduri 
ale jucătorilor noștri la 20 sau la 25 
de ani. Nu ne poate fi indiferent dacă 
ascensiunea lui se datorește talentului, 
imuncii și perseverenței sau faptului 
că jucătorii vechi, îmbătrânind, ce
dează treptat pozițiile. Totuși, trebuie 
să consemnăm că afirmarea, în ulti- 
jmii ani, a tinerilor noștri tenismani, 
s-a lăcut mai degrabă prin „pensio
narea" celor mai vîrstnici. Oare ace
eași soartă îi așteaptă și pe Tiriac, 
Dumitru Vizirii, Serester, autorii vic
toriei romînești la concursul inaugural 
al sezonului? Dacă lucrurile se vor 
desfășura ca și pînă acum, rezultatul 
va fi același. Dar sperăm — și

de tineret a rămas la Bucu- 
este semnul unui început bun. 
se poate tace ceva pentru îndrep- 
situației în tenis, și dacă trebuie 
ceva, apoi aceasta privește îna-

Capitală a avut efectul unei revelații, 
strădaniile depuse de noua Federație 
ne îndreptățesc la acest lucru — ca 
progresul celor trei jucători, ca și al 
altora mai tineri sau de o seamă cu 
ei, să fie mai rapid, să primească un 
impuls mai puternic. Ce trebuie pen
tru aceasta? Jucătorii tineri să pri
mească materialele cele mai bune, cele 
care se folosesc în concursurile inter
naționale. Antrenamentele lor să fie 
conduse cu competență și cu o grijă 
mai mare pentru latura educativă. Re
zultatele bune obținute de data aceasta 
de antrenorii MARIN 
și CR. 
preciate 
activității 
jucători 
măsura cerințelor de azi 
lui. Nu se poate asigura experiență 
doar cu 2—3 confruntări internaționale 
pe an, chiar dacă sînt la un nivel ri
dicat. „Tinerii jucători români sînt 
bine înzestrați — ne declara conducă
torul echipei sovietice, fostul jucător 
KORBUT. Ei au mari posibilități de 
progres. Dar jucătorii dvs., ca și ai 
noștri, au nevoie de mai multă expe
riență, și asta nu se poate căpăta de- 
cît în întîlniri internaționale. De aceea 
noi luăm parte în acest an attt la 
Cupa Galea cit și la turneul de ju
niori de la Wimbledon".

C. COMARXISCHI 
I. MANOLIU

CARALULIS 
ca pozitive.
internaționale 

trebuie să fie

BADIN 
pot fi a- 

Programul 
al tinerilor 
alcătuit pe 
ale tenisu-

Un bogat și variat program internațional la handbal
Handbalul se apropie de czea ce numim, în mod obișnuit, perioada 

de vîrf a activității sale. Pe de o parte, cele trei campionate republi
cane au intrat într-o fază decisivă iar pe de altă parte, nu mai este 
mult pînă la inaugurarea activității internaționale. Ceea ce atrage aten
ția in mod deoszbit este apropierea datei cînd se va disputa primul joc 
internațional.
Dorința de a oferi cititorilor amă

nunte interesante în această privință, 
ne-a îndemnat să ne adresăm tov. 

Lucian Grigorescu, secretarul gene 
ral al Federației de handbal.

înainte de a ne răspunde în mod 
amănunțit, tov. Grigorescu a ținut 
să precizeze că sezonul internațional 
ce va fi inaugurat în curînd este 
mai bogat ca în alți ani. 
ția privește atît cantitatea 
jocurilor internaționale), cît 
tea (valoarea adversarilor), 
subliniat este de asemenea 
eșalonarea întîlnirilor în funcție de 
valoarea adversarilor reprezentanților 
noștri a fost judicios făcută. Poate, 
cu o sir|gură excepție: întîlnirea 
masculină cu reprezentativa R. F. 
Germane de la 24 mai, care deschide 
seria jocurilor internaționale din a- 
ccst sezon și 
de ' 
este bine plasată la început. Dar, 
în privința acestui joc au 
ccndițiuni obiective: 
în R. F. Germană, . ._
federația de specialitate din R. F. 
Germană nu a putut organiza me
ciul la altă dată.

Pe scurt, iată cum arată calendarul 
internațional al echipelor noastre 
reprezentative de handbal. După par
tida de la 24 mai, despre care am 
vorbit mai sus, la 29 iunie va avea 
loc la București meciul dintre se
lecționatele feminine ale R. P. Ro- 
mîne și Austriei. Se duc tratative 
pentru ca în aceeași zi să se dis
pute o partidă între o selecționată 
divizionară masculină și selecționata 
regiunii Schleswig-Hollstein (R. F. 
Germană). Intre 13—17 iulie echi
pele masculină și feminină vor în
treprinde un turneu în U.R.S.S. un
de vor susține cîte două întîlniri 
cu reprezentativele Uniunii Sovie
tice. Puțin mai tîrziu, la 27 iulie, 
se va dispufa la București meciul 
dintre echipele masculine ale R. Pi 
Rcmîne și R. P. Ungare, iar la Bu
dapesta — cel dintre echipele fe
minine ale acelorași țări. In sfîrșit. 
la 19 octombrie, selecționatele țării 
ncastre se vor deplasa în R. D.

Ob serva- 
(numărul 
și calita- 
Demn de 
faptul că

care — ținînd seama
valoarea adversatXor — nu

j i existat 
partida are loc 
la Duisburg, și

Primate concursuri de canotaj 
pe iacurPe Herăstrău și Floreasca

Comisia de sporturi nautice Bucu
rești organizează mâine, pe lacurile 
Herăstrău și Floreasca, „CONCURSUL 
UE DESCHIDERE A SEZONULUI 
CANOTAJ".

Concursul de canotaj academic 
avea loc pe Iacul Herăstrău, de la ora 
® d!m. și cel de caiac-canoe pe lacul 
Floreasca de la ora 10 dim. Rezulta
tele obținute vor fi considerate în ca
dru) competiției „Cupa București", 
ceea ce trebuie să constituie un sti
mulent pentru colectivele sportive par
ticipante.

U.C.F.S. Oraș București și Comisia 
de sporturi nautice vor oferi „Cupa 
de deschidere a sezonului de canotaj" 
colectivului care va întruni punctajul 
cel mai ridicat și o a doua cupă co
lectivului care va prezenta numărul 
Cel mai mare de participant.

DE

va

unde vor întâlni repre- 
acestei țări.
de aceasta, calendarul in- 
mai prevede jocuri pentru 

j i (în august la 
noi în țară cu selecționatele R. P. 
Polone) precum și o serie de tur
nee ale unor formații de club.

După cum se vede, deci, un 
program bogat. Pentru ca echipele 
noastre să se poată prezenta cît mai 
bine în aceste întîlniri, au fost

Germană, 
zentativele

In afară 
ternaț'onal 
echipele de juniori

preconizate o serie de măsuri. Ele 
au menirea să asigure o pregătire 
de bază și pentru Campionatele 
mondiale masculine (1959) și chiar 
pentru cele feminine (1960).

Din păcate însă, chiar colegiul de 
antrenori, inițiatorul acestor măsuri, 
nu a făcut încă totul pentru reali
zarea lor. Așa cum preciza tor. 
Lucian Grigorescu, colegiul de antre
nori nu a urmărit felul în care sînt 
respectate aceste măsuri în colective 
și nici nu a dat îndrumări de na
tură să asigure respectarea lor. Pro 
blema este deosebit de acută, mai 
ales pentru faptul că s-a constatat 
o îngrijorătoare scădere a valorii teh-| 
nico-tactice la majoritatea echipelor 
noastre fruntașe.

După un frumos speciacol rugbistic

C. S. U. București a întrecut 
formafia poloneza A.S.Z. cu 20-14

loi, rugbiul n-a fost o rudă săracă 
a fotbalului! Așa se explică de altfel 
și faptul că toți spectatorii prezenți pe 
stadionul „23 August" au participat 
entuziast la susținerea echipei noastre 
studențești. Tuturor le-a plăcut meciul. 
Și asta înseamnă mult! Înseamnă, că 
partida de rugbi C.S.U. — A.S.Z. a 
completat fericit programul de fotbal 
de joi, dovedind din plin utilitatea u- 
nor astfel de cuplaje.

Partida dintre C.S.U. Buc. și forma- 
a îneîntat, 

satisfăcut chiar 
pe cunoscători, 

veniseră ex-
Și acesta este

poloneză 
mult, 

deplin, 
și pe

A.S.Z. 
a 

atît 
cei care

ția 
mai 
pe 
cît clusiv pentru fotbal, 
lucrul cel mai important. Scopul pro
pus, realizarea unei bune propagande 
pentru rugbi a fost astfel atins, cu 
largul concurs al celor două protago
niste și, mai ales, prin spontaneitatea, 
fantezia și verva deosebită a formației 
studenților bucureșteni. Joi, echipa an
trenată', cu excelente rezultate, de Ion 
Buzoianu, s-a întrecut pe sine, prac
ticând cel mai bun joc din sezon. Un 
rugbi clasic (deschis, cu schimbări de 
direcție și încrucișări) a creat studen
ților din București o evidentă superio
ritate tehnică și teritorială. Iar linia de 
trei sferturi, excelent alimentată cu 
baloane de înaintare, a creat faze

de mare spectacol și întocmai unei 
echipe mari, mature, a înscris multe 
(6) încercări spectaculoase. Jucătorii 
și antrenorul laolaltă, merită toate lau- 
uele, ei trecînd cu succes primul lor 
examen internațional, cu afît mai im
portant cu cît a avut loc în prezența 
a peste 80.000 de asistenți. Cei mai 
buni oameni de la C.S.U.: Nistor (deo
sebit de combativ și inspirat), Co- 
chia, Georgescu, Rangu, Lazarovici, 
Șerbu și Nadolenco,

Polonezii (deși fără suficientă i 
tină), au răspuns printr-un joc la 
de plăcut, dar mai puțin eficace. far 
în final, cînd au jucat la mînă și au' 
folosit viteza aripei lor, Jurawski (nr. 
14), au reușit să marcheze cîteva fru
moase și aplaudate încercări, dove
dind realele lor posibilități. Au mai 
corespuns: Wojciekowski și Dziemni. 
Au marcat: Dădulescu, Borșaru, Geor
gescu, Rangu, Zâne și Nistor (fiecare 
cîte o încercare), și a transformat 6 
dată Declesis pentru C.S.U.. iar pen
tru A.S.Z., Jurawski (3 încercări), 
Dziemni (I încercare); a transformat 
o dată Matusrek. Scor final: 20—14 
(14-3).

D. Manoileanu. arbitrînd corect, a 
contribuit la realizarea acestui reușit 
spectacol rugbistic

D. CALLIMACHI

Balcaniadele motocicliste pot fi reluate încă în cursul anului 1959!
Cu cîtva timp în urmă a apărut în 

revista „Stadion" un articol în care 
se propunea reluarea competițiilor bal
canice de motociclism. Completăm as
tăzi această propunere arătînd posibi
litățile care există pentru realizarea 
acestei importante întreceri între ță
rile balcanice. Motocicliștii din Alba
nia, Bulgaria, Iugoslavia, Grecia, Ro- 
mînia și Turcia se pot înttlni în cadrul 
unor competiții care să contribuie 
efectiv la strîngerea relațiilor de prie
tenie și la o mai bună pregătire în 
vederea participării la marile între
ceri internaționale oficiale, prograinate 
de F.I.M. După părerea noastră cele 
mai indicate genuri de concursuri mo
to. la care să poată participa spor
tivi din cele 6 țări balcanice, ar fi 
următoaiele:

I. Raliu — pe un traseu care să 
străbată teritoriul tuturor țărilor par
ticipante la competiție.

2 Concurs de ■ regularitate și rezis
tentă gen „Six Days".

3 Concurs de viteză pe circuit cu 
obstacole.

Așadar sînt trei posibilități de rea
lizare a acestei idei. Balcaniada de 
motociclism poate fi organizată la fel 
de bine în fiecare din aceste genuri de 
alergări, rămînînd ca discuțiile dintre 
federațiile de specialitate din Albania, 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Romî- 
nia și Turcia, să hotărască care este 
genul cel mai nimerit pentru început.

RALIU. Concursul constă dintr-o 
alergare de regularitate și re
zistentă care se desfășoară pe

șosele de categoria I (asfalt) și a 
Il-a (pietruite). Traseul trebuie să
treacă prin capitalele celor 6 țări, ur- 
mînd ca fiecare etapă să măsoare în
tre 300 și 400 km. In fiecare capitală 
este bine să se prevadă o zi 
în care să se organizeze un 
viteză pentru departajarea 
ților și pentru popularizarea 
In fiecare an competiția va începe din 
■altă iară, /

Raliu, concursul consia 
alergare de regularitate

de repaus 
circuit de 
concuren- 
întrecerii.

%

CONGl RS DE REGULARITATE jului obținut se alcătuiește un clasa
și REZISTENTA GEN „SIX ment general pe națiuni. Propunem să 
DAYS". Competiția este de fapt 4 se dea titluri balcanice și la indivi- 

' ----- ---- duai șj pe echipe.
Traseul circuitului cu obstacole mă

soară aproximativ 2000 m. și este pre
sărat cu diferite „șicane" ca trambu
line, porțiuni de slalom, etc., care pun 
la grea încercare îndemînarea concu
rent ilor.

Pentru ca propunerea noastră să de
vină realitate încă în cursul anului 
1959, credem că este necesar ca Fede

rația Romînă de Motociclism să facă 
proiecte amănunțite de regulament pe 
care să le transmită țărilor balcanice. 
După ce aceste propuneri vor fi bine 
studiate și acceptate în principiu, este 
necesară o consfătuire comună a celor 
6 federații (care să aibă Ioc încă în 
cursul acestui an) pentru definitivarea 
regulamentului și fixarea gazdei pri-’ 
mei ediții a Campiohate’or Balcanice 
de Motociclism.

o întrecere cu un accentuat specific 
de motocros și se poate desfășura de-a 
lungul a trei sau șase etape, în formă 
de stea, cu plecarea și sosirea din a- 
celași loc. Etapele măsoară tot între 
300 și 400 km., excepție făcînd ultima 
care este mai scurtă (cca 100 km.) 
dar completată cu un circuit de viteză 
pentru departajare. La această între
cere pot participa cîte două echipe din 
fiecare țară (în total 12), formațiile 
avînd cîte 4 alergători. Organizarea 
acestei competiții balcanice urmează 
să revină la fiecare ediție altei țări.

CN ONCURS DE VITEZA PE CIR 
z CUIT CU OBSTACOLE. Genul 

acesta de curse este poate cel 
mai spectaculos, deoarece dă posibili
tate unui mare număr de spectatori 
să urmărească aceste pasionante dis
pute. Pot participa mașini de toate 
categoriile și bineînțeles de sport, 
clasamentele urmînd să se facă pentru 
fiecare clasă in parte. Pe baza puncta-

.i. ■ NAUM
GH. ȘTEFANESCU



MAGAZIN SPORTIV DIN SPORTUL DE MASĂ

Mic dicționar 
pugilistic

BOX — Sport al... politeții. Do
vada ? I se spune și „sportul cu 
mănuși" !

UPERCUT ■= Lovitură de jos 
sus, care poate trimite adver

sarul... de sus în jos!
GONG = începutul și sfîrșitul... 

emoțiilor.
■ ARB1TRU-JUDECATOR — Cel 

care poate... învinge orice boxer, 
Indiferent de categorie.

K. O. ■= Arbitrul din ring dă un 
„extemporal"

BULETIN
Demonstrație

«ta tivi tații.

OM IN COLȚ = Trei reprize 
de „box cu umbra".

CINTAR — Pronunță decizii în
totdeauna bine... cîntărite.

la aritmetică.
DE PUNCTAJ — 
practică a teoriei re

Z^eno Dragomir
N-a trecut prea multă 

vreme de cînd Zeno Dra- 
gomir, altădată șeful ne
contestat al „prăjiniști- 
lor" noștri, s-a retras din 
activitatea de stadion, 
consacrîndu-se dublei sale 
ocupații: de lector la ca
tedra de atletism a In
stitutului de Cultură Fi
zică și de antrenor al 
tinerei generații de să
ritori cu prăjina. A- 
vorbi despre calitățile de 
sportiv sau de pedagog 
ale lui Zeno Dragomir 
socotim că este de prisos. 
Miile de iubitori ai 
atletismului, sutele de studenți de 
la ICF îl cunosc prea bine pe 
acest om pentru care conștiinciozi
tatea și modestia, simțul datoriei și 
onestitatea profesională, setea de a 
învăța neîncetat și de a împărtăși și 
altora din vasta sa experiență repre
zintă trăsături caracteristice. Și to
tuși, cel puțin sub un aspect, Zeno 
Dragomir poate rezerva încă multe... 
surprize. Intr-adevăr, fostul campion 
și recordman are, pe lîngă atletism,

PIATRA NEAMȚ Sportul — la loc de cinste ?
graficianul Numeroase concursuri de casă la 

șah, tenis de masă; o creștere simți
toare a numărului de membri înscriși 
în U.C.F.S. (în prezent cifra a ajuns 
la 150); angrenarea continuă a ele
mentului feminin în activitatea sporti
vă; înființarea a noi secții pe ramură 
de sport (volei handbal) — iată ulti
mele evenimente din viața

al întreprinderii „Șsportiv „Tricotul", < ’ ‘ ' '. 1.
Martie". Corespondentul nostru Al. An* 
drict, care ne transmite știrea, preci. 
zează totodată că sportul are astăzi îrr 
această întreprindere o ni are treceri» 
datorită nu numai interesului dovedit 
de muncitori, ci și sprijinului efectiv po 
care îl acordă conducerea administra
tivă și organizația de partid.

în loc de recenzie la „Tigrii din Himalaia"

dificil 
dorință 
sportul

mai interesant:

determinat 
atras că-

a unei

O încercare nereușită de rexol 

dispute filologice
„.Așteptată îndelung, cartea „Tigrii 

dir^Himalaia" de Fritz Rudolph și-a 
f^B in sfirșit apariția de sub teascu
rile Editorii Tineretului, redacția 
„Cultură Fizică și Spori". Imbinind 
o amplă documentare asupra tuturor 
încercărilor făcute de-a lungul timpu
rilor pentru escaladarea inaccesibilelor 
piscuri ale Himalaiei cu o descriere

pasionantă a peripețiilor temerarilor 
alpiriiști care au știut să învingă pal
mă cu palmă coloșii de piatră, tradu
cerea operei autorului german Fritz 
Rudolph, a fost primită cu interesul 
cuvenit.

Dar, „norocoșii" care și-au putut 
procura unul din exemplarele legate 
și cartonate ale cărții au fost 
avantajați față de ceilalți, care 
trebuit să se mulțumească doar 
un volum broșat. De ce? Pentru
editura, a socotit că reproducerea hăr
ților de pe contracopertele originalu
lui german merită să fie făcută doar 
in exemplarele cartonate, lăsîndu-i 
pe cititorii volumelor broșate să se 
descurce singuri, cum vor putea, in

ne t
au
cu
că

de Maiiy

vare

vălmășagul denumirilor geografice 
destul de complicate din această pu
țin explorata parte a lumii.

Fiind dintre cei cărora, in schimbul 
„rabatului? dintre prețul volumului 
cartonat și a celui legat, editura le-a 
rezervat surpriza unei cărți lipsită de 
hărți am încercat să răspundem a- 
cestei „atenții" consulfind atlase, 
dicționare și alte materiale la înde
mână. Dar... stupoare. Zadarnică ne-a 
fost truda, pentru că in nici un do
cument geografic n-am reușit să iden
tificăm numiri ca Nangă Părbăt, Căn- 
cengeăngă, Caracorăm, Brămăputră, 
numai cîteva din cele ce abundă in 
paginile ediției romi ne ști a lucrării. 
Și cum ni se deșteptase o pasiune de 
adevărați.„ descoperitori geografici, 
am perseverat. Punind in legătură 
mențiunea de pe a patra pagină a 
cărții „Pentru scrierea numelor pro
prii din această carte a fost con
sultat Institutul de Cercetări Geo
grafice" cu unele încercări anteri
oare de jonetizare cu orice preț a 
numelor proprii și geoSrafice străine, 
am ajuns la concluzia că redactorii 
Editurii Tineretului au făcut o me
ticuloasă dar... inutilă muncă de trans
criere a denumirilor din original în- 
tr-o aproximativă fonetică romîneas- 
că. Așa au derivat ciudatele nume 

citate, din Nanga Parbat, Kangchen- 
dzoenga, Karakorum și... Brahma
putra, denumiri geografice bine cu
noscute sau, în orice caz, foarte u- 
șor de identificat 
grafic.

Așteptăm și 
subiecte sportive
cunoscute regiuni geografice mai pu
țin străbătute. Dar 
tădată — ca și la o 
tare a „Tigrilor" să 
numirile geografice!

pe orice atlas geo-

in viitor cărți cu 
care să ne facă

(\V1IU SEMIIMSTANiTA

1
i

sperăm că al- 
eventuală reedi- 
se respecte de

A. T.

I de
l-a

mișcării armo- 
naturalețea ei, 

pasiunea pentru

încă o mare și veche pasiune: dese
nul. încă de cînd era copil, în Ca
ransebeșul său natal, Zeno obișnuia 
să încerce a și transpune în desen 
anumite impresii. Și ca orice pasi
onat- al artelor plastice, el a năzuit 
din totdeauna să redea prin desenul 
său exact ceea ce era 
mișcarea.

Este foarte 
dacă această 
tre atletism,
nioase, estetice prin 
sau dacă nu cumva 
atletism l-a îndemnat la tentativa de 
a exprima plastic frumusețea mișcă
rii corpului omenesc, 
cele două 
gomir fac 
din primii 
Dragomir 
teța și — 
talentul cu care își ilustra caietele 
de schițe cu exerciții de gimnastică. 
De la aceste timide încercări și pînă 
la debutul public n-a fost decît un 
pas, pe care Zeno Dragomir l-a fă
cut în 1947, ilustrînd anonim volu
mul „Problemele antrenamentului 
sportiv” de prof. V. Mazilu. Debu
tul constituind un succes, editura a 
mai apelat la serviciile lui Zeno 
Dragomir, pentru ilustrarea lucrări'or 
„Schiul pentru 
exerciții pentru 
tratorul figura 
autor), .Jocuri 
ret" etc.

Interesant 
pasiunile 
îmbrățișează 
apropiate specificului 
Pe Zeno însă, pasiunea sa 
grafică îl ajută chiar în exercitarea 
profesiunii, cînd este vorba de 
a reda plastic elementele de teh
nică la cursul de atletism de la 
ICF, sau de crearea unor materiale 
didactice de specialitate, cum ar 
afișele metodice 
probelor atletice,

— Și totuși, 
te... acapareze î

— Nicidecum,

Fapt este eă 
pasiuni ale lui Zeno Dri- 
casă bună împreună. încă 
ani de studenție, Zeno 
se remarca prin acura- 

de ce să n-o spusem ? —

toți", „Culegere de 
atletism" (unde ilus- 
și în calitate de oo- 
pentru copii și tino-

este faptul că de obicei 
personale ale oamenilor 
alte aspecte decît cele 

lor de muncă, 
pentru

fi 
pentru învățarea 

planșe etc.
grafica nu tinde să 
l-am întrebat.
ne-a răspuns Zeno 

Dragomir. Pentru mine, grafica 
prezintă o foarte plăcută preocupare 
în orele libere, așa cum este pianul 
pentru Gh. Steriade, publicistica pen
tru Virgil f.udu sau... desenul pen
tru tinerele Sanda Grossu și Xenia 
Miliutin.

PI
Unor fotbaliști (mai e 

să-i numim ?).

întrebat de ce-n atac
Dă cu pumnu-n adversar, 
A răspuns candid: „Păi fac, 

^Box—ca... sport complimentar".

re-

nevoie

colectivului

Atenție elevi: a luat ființă primul 
centru școlar de scrimă

Sîntem în măsură să dăm o veste 
care va prilejui multă bucurie elevilor 
din Capitală, iubitori ai sportului. Cu 
sprijinul secțiunii de învățămînt a Sfa
tului popular a luat ființă primul cen
tru școlar de scrimă. El funcționează 
pe lîngă școlile medii nr. 7 — I. L.

Caragiale și nr. 28, iar de la 1 itinlm 
va avea un sediu unic, la ștrandul 
„Dante Gherman". Conducerea acestuf 
centru este încredințată unui colectiv 
de specialiști, în frunte cu antrenoarea^ 
Ruxandra Ionescu.

IAȘI>

Corespondenta noastră din 
culina Voinescu. ne informează că în 
zilele de 3 și 4 mai a avut Ioc în or
ganizarea ziarelor „Flacăra lașului" și 
„Steagul roșu'-Bacău, o cursă ciclistă 
pe distanța Iași—Bacău și retur, la 
care au luat parte un număr 

[
Porcești-Sibiu

0 interesantă cursă ciclistâ 
interregională

Iașt, Ni-

de 30

sportivi reprezentînd regiunile Iași șF 
Bacău. La capătul celor 260 km. cît a 
măsurat cursa, cîștigătoare a ieșit e- 
chipa colectivului sportiv Voința Iașii 
alcătuită din Sergiu Stepanian, Aurel! 
Petre a și Octao Bența. i

Din nou despre tinerii 
de

Deseori ziarul nostru a consemnat 
frumoasele succese obținute în sport 
de tinerii de la G.A.S. Racovița. O 
recentă scrisoare primită de la cores
pondentul nostru Ilie Ionescu ne ves
tește o serie de noi acțiuni întreprinse 
în cadrul colectivului sportiv. Astfel, 
în vederea obținerii de fonduri necesa
re proctuării de material și echipament 
sportiv, s-au organizat serbări cultu
rale; în vederea participării la Spar-

ia G.A.S. Racovița...
tachiada de vară au fost inițiate prime'» 
le concursuri; s-a amenajat prin mun
că voluntară o nouă bază sportivă. A- 
ceste lăudabile acțiuni sînt legate doi 
numele unor tineri ca Pompiliu Istrate^ 
Ana Chidu, Maria Paraschiva, NicolaeJ 
Crăciun, mari animatori ai sportului; 
printre tinerii din gospodărie și caret’ 
sînt cunoscuți totodată și pentru vred
nicia dovedită în muncă.

(Urmare din pag. 1)

de a datoric colectivele sportive, 
posibilitate tineretului să se pregă
tească pentru trecerea normelor 
G.M.A. și de a contribui la des
coperirea unor elemente talentate, 
poate fi asigurat însă numai prin- 

intensă muncă de populariza- 
a „CUPEI MOLDOVEI" prin- 

tr-o acțiune cît mai puternică de 
organizare a primelor întreceri. 
„Startul" este încă departe pentru 
tinerii sportivi. Prima etapă (pe co
lectiv sportiv) se va desfășura între 
17—31 august, u.rmînd ca întrece 
rile pentru etapele superioare să 
aibă loc astfel: centru de comună: 
7—14 septembrie, raion: 21—28 sep
tembrie, regiune: 5 octombrie, fi
nală (Ia Iași): 18—19 octombrie. 
„Startul" pentru activiștii sportivi 
este însă mult mai apropiat. Am 
putea spune chiar că sîntem în pra
gul lui. Intr-adevăr, colectivele spor
tive, comisiile locale ale sporturi
lor cuprinse în regulamentul compe
tiției (atletism, volei, gimnastică, 
fotbal), organele U.C.F.S. 
să înceapă imediat munca 
gătire a acestor frumoase 
așteptate întreceri. Fiecare 
din cadrul 
să fie 
toare a
Pentru 
întreceri
oameni .
(în acțiunea de popularizare și de 
înscriere a particîpanților un spri
jin deosebit pot 
sportive din partea organizațiilor 
U.T.M.). De ' ' '

normelor

tr-o 
re

trebuie 
de pre- 
și mult 
concurs 

.CUPEI MOLDOVEI1 
transformat 
tineretului, a 

aceasta este 
să participe 
ai muncii

într-o 
satului 

necesar 
cît mai 
de pe ogoare

sărbă- 
întreg. 
ca la 
mulfi

primi colectivele

asemenea, este bine

ca bazele sportive să fie puse li 
punct pentru a putea găzdui între
ceri de amploare (sfaturile populare 
au datoria să sprijine colectivele în 
realizarea acestui obiectiv, 
lectivele să folosească din plin 
construcțiilor și 
sportive").

In fiecare sat 
larizeze intens 
xercițiile de gimnastică, sistemul de 
desfășurare a jocurilor de volei și 
fotbal. Condițiile de participare ca 
și întreg regulamentul „CUPEI MOL4 
DOVEI" trebuie, 
noscute de către 
satele regiunilor 
și BACĂU,

Zilele care ne 
primele întreceri 
losite pentru o vie agitație concretă, 
pentru desfășurarea unei munci de 
mobilizare a maselor de sportivi. Dar, 
nu numai atît. Este neapărat nece-1 
sar ca munca organizatorică să fie 
împletită și cu munca de pregătiră 
a celor care se vor prezenta la stări 
tul „CUPEI MOLDOVEI". Este vor4 
ba despre necesitatea organizării a. 
cît mai multor antrenamente, între
ceri inter-comune, concursuri de se4 
lecție, etc.

ACTIVIST! SPORTIVI DINCOLEO 
TIVELE SĂTEȘTI ALE REGIUNI,1 

LOR IAȘI, SUCEAVA, BACAU! PRE-1 
GĂTIȚI DIN TIMP ȘI CU TOATA 
GRIJA PRIMA ETAPA A COMPEi 
TIȚIEI ! PRIN ACEASTA, ASIGLI4 
RAȚI „CUPEI iMOLDOVEI" SUCCE4 
SUL DEPLIN PE CARE TREBUI9 
SA-L ÎNREGISTREZE I

iar co- 
„Luna 

amenajărilor de baze

trebuie să se popu- 
probele atletice, e-

de asemenea, cu4 
toți sportivii dint 
SUCEAVA, IAȘI

mai despart da 
trebuie intens fo4

n'........-....



IOSIF SÎRBU a obținui
5 noi recorduri republicane 

de valoare mondială!

Un interesant și instructiv spectacol fotbalistic: 
CANTO DO RIO - COMBINATA DIVIZIONARA

• Pe poligonul Tunari s-au stabilit 8 r.ol recorduri R.P.R. Șt. Pe
trescu : 588 p. la pistol viteză ® In sfîrșit, un nou record la skeet!

Joi și Vineri s-au desfășurat pe poligonul Tunari ultimele întreceri 
din cadrul „Cupei Victoria". Le așteptam cu justificată nerăbdare, deoa
rece urma să verificăm progresul rea lizat de fruntașii probelor de armă. 
La ultimul concurs, t' 
for. Așteptările ne-au fost însă 
maestrului emerit al sportului losit

El a obținut la armă liberă calibru 
redus 3 recorduri care îi dau dreptul 
să se înscrie printre cei mai valo
roși performeri ai lumii. Pe noile țin
te, el și-a confirmat valoarea tehnică 
,pe care a manifestat-o în ultimii ani. 
Astfel, performanțele sale sînt — 
ca și în anul trecut — de prima 
mînă, elocvente în ceea ce privește 
comportarea pe care o așteptăm de 
Ia Iosif Sîrbu în cea mai mare com
petiție a anului, campionatele mon
diale.

389 p., la poziția genunchi, 372 p., 
Ia poziția picioare, 1152 p. la 3x40 
(armă liberă calibru redus); 396 p. 
(!) la poziția culcat și 1132 p. la 
3x40 (armă liberă calibru mare): a- 
cestea sînt performanțele reedrd rea
lizate de maestrul emerit al sportului 
losif Sîrbu în ultimele două zile de 
concurs. Cu 1152 p. el se înscrie 
printre principalii pretendenți Ia tit
lul mondial iar cu celelalte perfor
manțe poate obține locuri de frunte 
Ia campionatele lumii de la Moscova.

Și pistolul viteză ne-a rezervat în 
acest final surprize plăcute: maestrul 
emerit al sportului Ștefan Petrescu a 
repetat performanța cu care a obținut 
Ja Melbourne titlul olimpic și recor
dul mondial, 60/588 p„ iar tînărul 
1. Tripșa a realizat un valoros re
cord personal cu 60/585 p. (!). Dar 
Ia Tunari

ei nu obținuseră performanțe Ia nivelul posibilităților 
in trecute de excepționala comportare a 

Sîrbu.

a fost o adevărată ploaie

IOSIF SÎRBU

de recorduri. La armă liberă calibru 
redus 3x30 maestra sportului Marieta 
Lieber a doborît vechiul record, ur- 
cîndu-1 la 842 p., juniorul M. Fere- 
catu în evidentă ascendență, a ob
ținut un nou record — la aceeași 
probă — cu 835 p., iar St. Popovici 
a înscris pe tabela recordurilor la 
sheet o nouă performanță: 96 t. tre
buie să mai amintim și de recordul 
egalat la poziția dulcat, armă liberă 
calibru redus, de către trăgătorii M 
Marcovici și Th. Ciulu (393 p.). Iată 
acum rezultatele tehnice : armă li
beră calibru redus, poziția culcat: 1 
M. Marcovici 393 p., 2. Th. Ciulii 393 
p., 3. I. Sîrbu 391 p.; genunchi: I. 
I. Sîrbu 389 p. (n.r.), 2. H. Herșeovici 
386 p., 3. N. Rotaru 379 p.; picioare: 
1. I. Sîrbu 372 p.(n.r.), 2. G. Antonescu 
362 p., 3. Val. Enea 361 p.; 3x40'
1. I. Sîrbu 1152 p. (n.r.), 2. II. Herșco- 
vici 1123 p., 3. P. Șandor 1117 p, 
4. Val. Enea 1117 p., 5. Th. Ciulu 
1116 p.; skeet: 1. Șt. Popovici 96 t. 
(n.r.), 2. Dan Noica 93 t., 3. Gh. 
Florescu 93 t.; armă liberă calibru 
redus 3x30 senioare: 1. Marieta Li* 
ber 842 p. (n.r.), 2. Maria Otz 825 
p., 3. Felicia Iovănescu 825 p. ; Ju
niori: 1. M. Ferecatu 835p.(n.r.); pis
tol viteză: 1. Șt. Petrescu 60/588 p.,
2. I. Tripșa 60/585 p., 3. G. Lykiardo 
pol 60/579 p.: armă liberă calibru 
mare, culcat : 1. I. Sîrbu 396 p. (n.r.) 
2. Val. Enea 385 p., 3. P. Șandor 
383 p.; genunchi: 1. I. Sîrbu 378 p.; 
picioare: 1. I. Sîrbu 
I. I. Sîrbu 1132 p„ 2.

., 3. P. Șandor 1099

f CANTO DO RIO — COMBINATA 
^DIVIZIONARA 2—1 (1—0)

Au marcat: Bera (miin. 18), Tă- 
/ taru (min. 55) și Bera (min. 63) 
I 80.GCO de spectatori.
J ARBITRU : M. Popa a condus 
i bine, ajutat corect la tușă de M.

Cruțescu și T. Asztalos. 
/ CANTO DO RIO : 
l SINVAL, PINHEIRO, 
/ ELY, Ramos (Hamilton) 
B HO, Osmar, Prado (Paulo), 
V TONY (Elmo), 
r COMBINATA : Toma 
£ — Apolzan, I. Lazar, 
APetschowschi, Bone — 
f Constantin (Dinulescu), 
> Zavoda I, Tătaru.

MAURO —
Floriano — 

— JULIN- 
BERA,

(Voinescu) 
Neacșu — 
Cacoveanu, 

Ciosescu,

Aiacul combinatei a străpuns zidul defensiv al brazilienilor si Ciosescu, a- 
juns în fața porții, liber, a tras dar portarul Mauro i-a plonjat in fată'res- 
pingind balonul și solvind un gol, golul egalării. Era min. 88 al întîlhirii cu 
Canto do Rio. (Foto: I. MIHAICA)

Eternit Oradea-Yoros Meteor Budapesta

4-3 (2-2) la polo
.^O^ADLA (prin telefon).

iS 2QQ0 de spectatori au urmărit, 
■ miercuri la ștrandul orășenesc, me

ciul de polo pe apă care a opus e- 
chipei locale Eternit Oradea pe for
mația Voroș Meteor Budapesta. Intîl- 
nirea, desfășurată la un bun nivel teh
nic, a luat sfîrșit cu victoria gazdelor: 
4—3 (2—2). S-au remarcat: Mureșan, 
Ilea, Schuler, Muth, de la învingători 
și Hohl, Ozsorai, Rusoran 1 și Martin 
de la învinși.

Zoltan Singer, corespondent

Ultimul concurs Pronosport, a fost 
foarte darnic cu numărul de pre
mii, care a fost de aproape 9.000. 
Dacă de obicei îh rîndul premiaților 
I se manifesta superioritatea unui 
sistem de participare, de data a- 
ceasta, printre cei 29 de partici- 
panți cu 12 rezultate exacte vom

- ■ • '• i 2 va-
din Tuș- 
Georgescu 

(I dimie
Barbu și

■găsi și concurenți cu numai 
riante simple (Kiss Gh. 
nad, Gebeș St. din Cluj, 

simple 
Chițu

București), foarte 
pe buletine mul- 
sistem redus 

i cu premii II

D.), 3 variante
Cofist, din Iași, 
Freitag Carol din 
multi participant ; 
tipie — probabil 
dintre care unii și 
III (Ionescu N. din Arad 1 cu 
și 1 cu 11, Sîrbtt Gh. din Bicaz 
Caraianu M. din Craiova cu cîte 
12 și un 10, etc.) și bineînțeles con
curenți pe buletine colective.

Și acum, în loc de încheiere, vă 
Teamintim că și la concursul Pro
nosport nr. 19 din 11 mai se acordă 
în continuare premii în 
tru „0“ rezultate.

• Plata premiilor de 
Pronosport nr. 18 din 
tirniă în Capitală astăzi 
îneepînd de la ora 17.

• Iată acum programul 
Pronosport nr. 20 din 18

si
12
Ș> 

uri

obiecte pen-

la concursul
4 mai con- 
după-amiază

concursului 
mai 1958 :

358 p.; 3x40:
Val. Enea 1099
P-

H. NAUM

Asistența foarte numeroasă la 
partida Canto do Rio-Combinata di
vizionară, a exprimat interesul mani 
festat față de ineditul acestei întîl 
niri, iar spectacolul fotbalistic prile 
juit a justificat acest interes. Canto 
do Rio s-a prezentat la înălțimea 
cărții sale de vizită, dovedindu-se o 
bună echipă de club, care — prin jocul 
său, —- cu toate noutățile pe care le 
poate oferi o formație sudamericana 
— a reușit să satisfacă pe iubitorii 
de fotbal din Capitală și a justificat 
pe deplin invitarea ei la București. 
S-a dovedit o dată în plus că întîlni- 
rile cu formațiile străine de valoare 
sînt foarte necesare, și se recomandă, 
ca spectacol sportiv de calitate și ca 
învățăminte.

Canto do Rio nu s-a mărginit la 
un rol de partener, ci a abordat me
ciul cu toată seriozitatea, jucînd și 
luptînd 90 de minute pentru rezultat 
(pe care l-au și obținut pînă la urmă, 
deși echipa noastră îl putea egala sau 
chiar răsturna în favoarea sa). In 
felul acesta, echipa oasoe a putut fi 
apreciată la justa ei valoare. Ceea ce 
a arătat în primul rînd Canto do Rio 
a fost concepția sa clară de joc, ba
zată 
ren 
atac, 
inter 
apoi

pe o interesantă așezare pc te- 
a jucătorilor: două vîrfuri de 

în" spatele lor extremele și un 
— ca o primă linie defensivă — 
halfii și linia de fund, (cifric:

Mîine Ia ștrandul „Pante Gherman“

Etapa inaugurală a campionatului de polo
Mîine la ora 11 dimineața la ștran

dul „Dan-te Gherman“ se va da sem
nalul de începere a partidei O.G.A. — 
Start București, cu care se deschide 
cea de a Xl-a ediție a campionatului 
categoriei A de polo pe apă. Specta
torii din Capitală, pasionați ai jocurilor 
de polo vor putea urmări, mîine ca și 
duminica viitoare, două etape com
plete, deoarece Știința Cluj și llefor 
Tg. Mureș, singurele formații provin
ciale ale campionatului, sînt progra
mate la București.

Mîine în partida inaugurală, C.C.A. 
primește replica echipei Start Bucu
rești, noua promovată în prima cate
gorie a țării. Mai buni și mai rutinați, 
jucătorii militari nu pot pierde, în 
mod normal, cele două puncte puse 
în joc. Fără emoții poate privi și 
Dinamo București meciul pe care-1 
susține în compania echipei llefor 
Tg. Mureș: campionii republicani pre
zintă o echipă mult mai omogenă ca

valoare, în timp ce mureșenii vor re
simți, cel puțin pentru partidele din 
turul campionatului, lipsa unui bazin 
în care să se pregătească pe timpul 
iernii. Singura partidă echilibrată — 
un adevărat derbi al etapei — ...AR FI 
FOST, desigur, meciul dintre Știința 
București și Știința Cluj. Ambele co
lective vor prezenta, însă, formații 
improvizate (cei mai buni jucători au 
alcătuit o selecționată care a făcut 
deplasarea pentru întîlnirea revanșă cu 
echipa Institutului Bauman din Mos
cova) cu elemente care nu se apropie 
nici pe departe de valoarea titularilor. 
Iată deci, cum contrar dorințelor una
nime și această ediție a campionatu
lui republican începe cu o defecțiune.

Și acum programul meciurilor de 
mîine: ora 11: C.C.A. — Start Bucu
rești; ora 11,45: Știința București — 
Știința Cluj; ora 12,30: Dinamo Bucu
rești — llefor Tg. Mureș.

1—-3—2—3—2). Deci, o linie în plus 
pentru apărare, dar frecvent și cu rol 
ofensiv. Pe acest dispozitiv în „trepte" 
s-a bazat jocul brazilienilor. Apărarea, 
mobilă și în zonă (fundașii apropiați 
de stoperul Pinheiro), s a închis er
metic la atacurile combinatei noa
stre, dominînd prin plasament și joc 
la intercepție. Atacul s-a declanșat 
variat, din apărare în lungiri terenu
lui. foarte rar în latul lui, ajungînd 
din două și chiar numai o pasă lungă, 
sau din 3—4 pase pe jos, la poarta 
noastră. La realizarea acestei concep
ții de joc — fără discuție rezultat al 
muncii și personalității antrenorului 
Moreira — a contribuit pregătirea 
tehnică, individuală și de ansamblu, 
dublată de reale calități fizice : aler
gare, viteză, suplețe, detentă și în spe
cial rezistență, care — împreună cu 
folosirea corpului în atacul la minge 
sau în protejarea ei — dau o notă 
atletică jocului.

In compania brazilienilor, echipa 
noastră — care n-a urmărit rezultatul, 
ci numai o verificare a posibilităților 
și o omogenizare într-o formulă nouă 
de alcătuire — a reușit să contribuie 
la calitatea generală a spectacolului 
Raportîndu-ne însă Ia posibilitățile 
reale ale jucătorilor, comportarea 
echipei a fost modestă și a scos în 
evidență unele lacune care pot fi re
mediate. Trebuie desigur să ținem 
seama că numai în două zile de an
trenament nu s-a putut face prea 
mult. Apărarea, mai bună decît atacul 
și avînd mai ales în Petschowschi ca 
half-dreapta și Bone doi oameni de 
bază (Neacșu s-a remarcat numai în 
repriza a doua) n-a știut să găsească 
soluția de moment pentru a combate 
atacul cu două vîrfuri al brazilienilor.

lăsîndu-se surprinsă mai aies în prima 
repriză, cînd a păstrat chiar paTru 
oameni pe linia de fund. La aceasta 
a contribuit poate, și lipsa unei mai 
bune înțelegeri între fundași și stoper, 
lucru care poate fi realizat însă cu 
timpul. Apolzan nu ni se pare indicat 
ca fundaș dreapta. Joi s-a simțit atras 
mereu spre postul de stoper, desigur 
din obișnuință. Atacul însă a fost 
compartimentul care a dat ’mai multe 
dureri de cap, mai ales prin lipsă de 
simplitate în joc și de finalitate. La 
aceasta s-a adăugat și o greșită 
orientare. In prima repriză, mai ales, 
a concentrat mult timp jocul numai 
pe dreapta, silindu-1 pe Tătaru la o 
completă inactivitate, deși — așa cum 
s-a văzut după pauză — Tătaru era 
cel mai periculos înaintaș. Este vina 
Iul Constantin, mai ales (care n-a 
„deschis" jocul și care în general joi 
n-a dat satisfacție, împreună cu Ca
coveanu), dar și a lui Zavoda I, care 
s-a lăsat angrenat în jocul de tripletă, 
și a lui Ciosescu, care ca înaintaș 
centru putea să alterneze jocul cînd 
pe o parte cînd pe alta. In general 
nu a existat prea multă colaborare în
tre ceilalți înaintași și Ciosescu, că
ruia însă i se poate imputa șl. faptul 
că nu s-a străduit să se demarce.

Trebuie remarcat că înaintașii nu 
au conlucrat cu Ciosescu la nivelul 
jocului său caracteristic, iar Ciosescu 
s-a mulțumit în tot cursul meciului 
la o pasivitate aproape totală, la o 
absență de la cele mai importante 
faze. Nu s-a văzut străduința lui de a 
găsi o soluție. Din acest joc Ciosescu, 
ca și antrenorul său trebuie să tragă 
concluziile cuvenite.

PETRE GA ȚU

In ajunul unei noi etape în categoria „A4< 

3 călătorie prin orașele „interesate77 
Astăzi, în locul obișnuitelor comunicări telefonice din orașele care găz

duiesc partidele etapei de mîine ale campionatului categoriei A, vom face 
împreună o călătorie — pe 'întinderea celor citeva zeci de rinduri ce le avem 
la dispoziție — chiar in orașele care trăiesc emoția jocurilor de mîine. Por
nim, respectînd (cit de cit) traseul feroviar spre...

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

*)ono sport

III.

IV.

V.

U.R.S.S. — Anglia 
Petrolul Ploești — Rapid 
curești (cat. A).

Știința Timișoara — Jiul 
troșani (cat. A).

Dinamo Cluj — Progresul 
București (cat. A).

U.T. Arad “

Bu

Pe-

Steagul Roșu 
Orașul Stalin (cat. A)

Dinamo București — C.S. Tg. 
Mureș (cat. A).

Progresul Suceava — 
mo Bîrlad (cat. B). 

Gaz Metan Mediaș — 
rut Lupeni (cat. B).

Progresul Sibiu — Minerul 
Baia Atare (cat. B).

Foresta Fălticeni — Unirea 
Focșani (cat. B).

Partizan Reghin — Tractorul 
Orașul Stalin (cat. B).

Știința Iași — C.F.R. Bucu
rești (cat. B).

INFORMAȚII PRONOEXPRES
• In urma omologării concursului 

Pronoexpres nr. 16 s-a stabilit că 
nici o variantă nu a întrunit 6 Re
zultate exacte. Conform regulamen
tului, fondul acordat premiului I a- 
dică 35.933 lei plus cei 195.798 lei

VI.

VII. Dina

VIII. Mine-

IX

X.

XI.

XII.

reportați de la concursurile anterioare 
adică 231.731 lei au fost reportați 
fondului de premii al categoriei I-a 
de la concursul Pronoexpres nr. 17 
cu tragerea din 14 mai. Premiul H : 
11 variante cu 5 rezultate exacte re
venind fiecăreia cîte 9.799 lei ; Pre
miul III : 456,5 variante cu 4 rezul
tate exacte revenind fiecăreia cîte 
472 lei. Fond de premii: 555.128 lei.

• Plata premiilor de la concursul
Pronoexpres 16 se va face în
Capitală astăzi după amiază îneepînd 
de la ora 17 numai la Agenția Cen
trală din Calea Victoriei nr. 9.

• Premiile în obiecte acordate prin 
tragere din urnă participanților la 
concursul Pronoexpres nr. 16 au 
venit următoarelor buletine: o 
tocicletă de 350 cmc.: buletinul 
0,413.892 ag. 69 reg. Cluj ; o 
tocicletă de 125 cmc.: buletinul 
656.493 ag. 40 reg. R.A.M. ; cite un

‘ și butelie: 
138 Bucu- 

reg. Stalin 
reg. Cluj; 
„Victoria":

re- 
tno- 
nr. 
mo- 
nr.

aragaz cu trei ochiuri 
buletinele nr. 950.669 ag. 
rești, nr. 752.320 ag. 70 
și nr. 481.249 ag. 15 
cite un aparat de radio 
buletinele cu nr. 790.551 ag. 217 reg. 
Buc., nr. 1.637.780 ag. 86 reg. Stalin, 
nr. 948.931 ag. 13 București, nr. 
4.080.519 ag. Ill, Bucurtști și nr. 
336.582 ag. 13 reg. Constanța. Au 
mai fost atribuite 10 ceasuri de mî
nă, 20 mape piele și 50 ceasuri deș
teptătoare.

ȚI-AI DEPUS BULETINELE PRONOSPORT ?
Nu uita! Concursul nr. 19 se închide în Capitală MÎINE LA ORA 12!

PETROȘANI. Aici, Jiul întîlnește 
— într-una dintre cele mai interesante 
partide ale etapei — pe CCA. Antre
norul Șepci n-a fost prea mulțumit de 
jocul de antrenament disputat cu Mi
nerul Lupeni, joi. Nu atît fiindcă echi
pa lui a pierdut (2—6) ci — în spe
cial — pentru că s-a mișcat destul 
de nemulțumitor. Antrenorul Jiului 
contează pe u-mătorul unsprezece: 
Crisnic—Romoșan, Ciolan, Tîmovea- 
nu—Farkas If, Deleanu—Corneanu, 
Ghibea, Ciurdărescu,' Florea. Nertea. 
Dacă Vasiu și Cosmoc (răniți) se vor 
simți bine în ziua meciului, ei își vor 
relua locurile obișnuite în formație. 
CCA sosește la Petroșani sîmbătă... cu 
două probleme în formația ei standard: 
portarul (va juca fie Voinescu fie 
Toma, adică cine va fi complect valid) 
si fundașul stînga (unde va fi folosit 
probabil V. Dumitrescu). Să pornim 
acum — schimbînd de mai multe ori 
trenul — snre.„

TG. MUREȘ. Partida cu CS Oradea 
este așteptată cu seriozitale. Cele două 
puncte sînt foarte necesare mureșeni
lor care știu că tocmai aceste me
ciuri... jucate dinainte sînt mai grele. 
Formația? Aceea din ultimele etape 
cu o singură modificare: Toriik, res
tabilit, va reintra în centrul atacului, 
Meszaros 1 revenind pe extrema stin
gă. CS Oradea aliniază formația obiș
nuită. Și — acum, un drum mai scurt 
și mai puțin complicat pînă la...

ORAȘUL STALIN. Prima și cea mai 
mare noutate ce o afli aici este aceea 
că partida Steagul roșu-Dinamo Bucu
rești se joacă pe stadionul Tractorul. 
Antrenorul Ploeșteanu a fost cam zgîr- 
cit cu declarațiile. Se pare că nu in
tenționează să schimbe formația. Di

namo București a sosit vineri la Ora
șul Stalin. Baratki are intenția unor 
remanieri, dar numai în atac. Coborînd 
pe frumoasa Vale a Prahovei iată-ne 
la...

PLOEȘTI. „Pățiți" (au pierdut 4 
puncte pe teren propriu) ploeștenii s-au 
antrenat intens, verificînd tot lotul în- 
fr-un me cu Poiana Cîmpina (dis
putat joi) și terminat la egalitate: 
1—1. Dinamo Cluj ce face? Caută o 
formulă pentru... linia de fund pe care 
antrenorul Mărdărescu speră să o gă
sească chiar Ia Ploești. Și-acum, 
înapoi la...

BUCUREȘTI. Cele două reprezen
tante ale Capitalei în cuplajul de mîi
ne de pe stadionul „23 August" s-au 
antrenat miercuri (Rapid cu Filaret) 
și joi (Progresul cu C.S.A. Zenit). Nu 
sînt probabile modificări în formații. 
Poate doar la Rapid unde Macri, ușor 
accidentat, s-ar putea să nit joace. 
Oaspeții Bucureștiului au jucat și ei 
meciuri amicale (Știința cu Stăruință 
Timișoara și UTA, venită mai devre
me In Capitală, cu Petrolul Pitești). 
Știința anunță formația: Enăchescu 
(Fuchs)—Sbîrcea, Brînzei, Florescu— 
Cojereanu, Tănase—Gîrleanu. Lereter. 
Ciosescu, Mazăre. Boroș. Antrenorul 
Mladin nu s-a fixat asupra formației 
UTA-ei. încheind călătoria noastră. în 
care relatările corespondenților noștri 
Al. Dincă, A. Gross și V. Kadar ne-au 
fost ghizi prețioși, să sperăm că ea 
n-a fost făcută în zadar. Și că mîine 
etapa ne va recompensa, prin calita
tea ei, pentru efortul făcut...

(El. I )



Colțul vînătorului

O acțiune importanta: 
combaterea unor mari dăunători 

ai vînatului și agriculturii
Primăvara dimineților cu adieri ră

coroase, cu pajiști înverzite și crîn- 
guri fremătînd de înnoirea naturii a 
poposit pe meleagurile țării noastre. 
In aceste zile de mai, vînătorii, apro- 
piați prieteni ai naturii, au prilejul 
urcărilor la munte pentru a surprinde 
hi timpul rotirii frumosul cocoș de 
munte și a se întoarce apoi în tolbă cu 
acest prețios trofeu. In rest, în aceas-- 
tă lună există o opreliște generală de 
a vîna, pentru că fauna cinegetică cu 
păr și pene de la noi este în plină 
perioadă de procreare. Dar, pentru ca 
vînătorii să se poată bucura din plin 
de roadele muncii lor, ei trebuie să-și 
îndeplinească cu aceeași pasiune și 
conștiinciozitate o îndatorire deosebit 
de importantă, mai ales că, învingând 
inactivitatea, au prilejul să se antrene

ze. Este Fără îndoială vorba de obli
gația de a ocroti și a înlesni prin toate 
mijloacele condițiile de trai ale vâna
tului, mai ales în această epocă de 
reproducție. Și printre cele mai stri- 
cătoa T păsări sînt ciorile grive și 
coțofenele. Acești dăunători ai vînatu
lui distrug cantității considerabile de 
ouă ale păsărilor cîgtătoare și ale 
vînatului cu pene: prepelițe, potîrnichi, 
fazani, rațe și gîște sălbatice, furînd 
și puii păsărilor domestice. Dar acestor 
răpitoare nu le scapă nici puii vîna- 
tuluî mic cu păr și nu trebuie de loc 
neglijat numărul puitor de iepuri care 
le cad pradă în fiecare an.

Vînătorii trebuie să fie și auxiliari 
prețioși și devotați ai oamenilor mun
cii de pe ogoare, dîndu-le ajutor efec
tiv în lupta pentru distrugerea și stîr- 
pîrea dăunătorilor semănăturilor și 
culturilor agricole. Astfel, cioara nea
gră — în cazul cînd se înmulțește 
/peste măsură — cauzează însemnate 
pagube culturilor agricole și mai ales

porumbului. Este destul de mare nu
mărul. ogoarelor sărăcite și pustiite de 
sfimînță în epoca semănăturilor, după, 
cum tone întregi de cereale sînt în
ghițite de aceste păsări, în epoca re
coltatului.

Tocmai în vederea protecției cultu
rilor agricole și mai ales a porum
bului. Consiliul de Miniștri a dat o 
dispoziție pentru ca la începutul lunii 
mai să se pornească o acțiune intensă 
și pentru combaterea ciorilor negre 
care s-ati înmulțit considerabil în ul
tima vreme. Organele de resort de la 
Direcția Economiei Vînatului din De
partamentul Silviculturii din Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii împreu
nă cu A.G.V.P.S.-ul au luat măsurile 
necesare pentru ca această acțiune să 
fie dusă cu toată eficacitatea. La cam
pania care a început pentru distruge
rea ciorilor grive, ciorilor negre și a 
coțofenelor iau parte U.T-M.-ul, toate 
ocoalele silvice, organizațiile vînăto- 
rești și școlile elementare.

Ținînd seama că acum, la jumătatea 
acestei luni, puii de cioară și coțo
fană devin zburători, metoda de com 
batere cea mai indicată și eficace este 
aceea de a distruge cuiburile și se în 
țelege că, în acest scop, personalul 
silvic și vînătorii vor folosi și armele 
de vînătoare. De asemenea, va trebui 
dusă și o acțiune continuă de împuș
care a unui număr cît mai mare din 
aceste răpitoare.

Participînd cu toții la această ac
țiune obștească de combatere și dis
trugere a ciorilor grive, a ciorilor ne
gre și a coțofenelor, vom salva de la 
distrugere importante cantități de ce
reale, iar din punct de vedere al eco
nomiei vînatului, vom menține în stoc 
o mare caritate de vînat.

DE LA FEDERAȚA ROMINA DE 
HANDBAL

Ieri a avut loc la sediul Fedcra- 
țieji Romîne de Handbal instalarea 
președintelui federației, tovarășul 
Constantin Prisnea, Cu acest prilej 
a avut loc o ședință a Biroului fe
deral, în care s-au luat în discuț’e 
calendarul internațional, precum și o 
serie de alte lucrări curente.

LA ORAȘUL STALIN, PRIMUL 
CONCURS DE MOTOCICLISM PE

CIRCUIT

Mîine dimineață se desfășoară la 
Orașul Stalin primul concurs al anu
lui de viteză pe circuit la moto- 
ciclism. Vor participa cei mai buni 
motocicliști din Capitală și din cele
lalte centre ale țării.

ȘTIRI DE FOTBAL 
Restanțe în Categoria C

• Joi s-au disputat trei meciuri res 
'tante în categoria C: Fl. roșie Oradea 

•— Gloria Bistrița 1—1 (0—0), Mu
reșul Toplița — Textila Sf. Gheor- 
ghe 1—1 (0—0) și C.F.R. Iași — Glo
ria Dorohoi 6—0 (3—0).

• In vederea trialurilor de juniori 
pentru selecționarea jucătorilor în e-
1- liipa Capitalei și în tabăra națională, 
loțî antrenorii din București sînt in
vitați să prezinte la ședința antreno
rilor de luni 12 mai (ora 19, în sala 
Dinamo) o notă cuprinzînd numele. 
pUstul și colectivul celor mai buni 3—4 
juniori născuți în 1940 și mai de
vreme

CONCURS ATLETIC UNIVERSITAR

Azi (de la ora 16) și mîine (de 
la ora 9) va avea ioc pe sta 'ionul 
Tineretului faza de zonă a campio
natelor universitare de atletism.

SURPRIZE IN CAMPIONATUL FE
MININ DE VOLEI

Cele trei meciuri din cadrul cam
pionatului republican de volei feminin 
disputate joi duoă-amiază au luat sfîr 
șit cu tot atîtea surprize: Știința Ti- 
înișoara — Voto'a Orașul Stalin 2—3 
(11 — 15, 15—5. 13—15, 15—12. 15—17)1 
M.I.G. Bucur sti — Comb. Pcl'g. Buc.
2— 3 (15—4 6—15, 14—16, 15—3,
1.1—15)!? Tot o suroriză es‘e și victo
ria foarte grea obținută de Someșul 
Cluj în fața echipei C.S.U. București:

3—2 (11—15, 16—14, 10—15, 15—6, 
16—14).

In urma acestor rezultate clasamen
tul final are următoarea înfățișare:
1. Dinamo București 18 17 1 52: 7 35
2. C.F.R. Buc. 18 16 2 49:13 34
3. Someșul Cluj 18 12 6 41:31 30
4. M.I.G. București 18 10 8 38:35 28
5. Voința Or. Stalin 18 9 9 35:34 27
6. Voința Sibiu 18 8 10 34:36 26
7. Știința Tim. 18 8 10 32:38 26
8. C.P. Buc. 18 6 12 27:41 24
9. C.S.U. Buc. 18 4 14 24:47 22

10. Prog. Tirgoviște 18 0 18 4:54 18

BILETE PENTRU BOX

Biletele pentru finalele campions 
telor republicane de box, care vor avea 
loc astă-seară, pe stadionul Republicii, 
se găsesc de vînzare la agenția cen
trală Pronosport (cal. Victoriei 9), la 
casa stadionului Dinamo și la casa 
specială din str. Ion Vidu.

In Capitală
AZI

ATLETISM — Stadionul Dinamo, 
ora 16: Concurs atletic internațional.

BOX — Stadionul Republicii, ora 
19,30: Finalele campionatelor indivi
duale.

TOPICE — Arena Recolta, ora 16: 
Recolta M.A.S. București-Voința Cra
iova.

TENIS DE MASA — Sala Construc
torul, ora 16,30: C.S.U. București — 
Petrol Chimie București (f); ora 17130: 
C.S.U. Buc. — SDartac București (m).

MUME

HANDBAL — Stadionul 23 August, 
teren II, ora 11: Steagul Roșu — Ști
ința Timișoara (f. cat. A.); stadionul 
Ciulești, teren I, ora 12: C.F.R. — 
Știința Galați (mase. cat. A); tere
nul din corn. Buftea, ora 9,30: C.S.U. 
Buc. — Știinta laș. (mase. cat. A.).

POLO PE APA — Ștrandul Danie 
Gherman, ora 11' C.C.A. — Start 
Buc.; ora 11,45: Știința București — 
Știința Cluj: ora 12,30: Dinamo Buc. 
— llefor Tg. Mureș.

TIR — Poligonul Dinamo, ora 9: 
Finalele campionatelor universitare.

ATLETISM — Stadionul Dinamo, 
ora 10: Concurs atletic internațional.

RUGBI — Stadionul Tineretului, te
ren IV, ora 10: Agronomia Buc. — 
Petrol Chimie Buc.: teren II, ora 10: 
Minerul Buc. — Arhitectu a Buc.; 
ora 8,30: Vulcan — S.P.C.; teren III, 
ora 12,30: Dinamo Miliție — Petro
lul Pitești; teren IV, ora 11,30: Aero-

ZILE DE MAI LA BILEA-LAC...
• Schimb de experiență între fondiștii romîni și sovietici O „Orchestra" internațională • O familie de 

campioni olimpici și mondiali

La Bîlea se schiază de zor, Deasupra 
celor doi metri de zăpadă care acoperă 
încă lacul, pe pantele dinspre șaua 
Caprei sau a Paltinului, schiorii coboa
ră vertiginos sau urcă în „pas aler
gător", de parcă s-ar întrece în cine 
știe ce important concurs. Din cînd 
în cînd se opresc și folosesc răgazul 
pentru a admira impresionanta ima-

Orașul Stalin fac un intens schimb 
de experiență.

Cei doi antrenori sovietici, Gher
man Cernev și Victor Bucin, împreu 
nă cu antrenorii romîni Ștefan Stăi- 
cuJescu și Dumitru Frățiîă, au cău
tat în permanență să „vadă“ ceva 
nou, să-și învețe elevii elemente care-i 
vor ajuta ca în viitorul sezon să

O fotografie în fata cabanei Pălea constituie totdeauna o amintire plăcută

gine a Făgărașilor în cele mai fru
moase zile ale celei mai frumoase 
luni. Acum, la lacul Bîlea se schiază 
mai mult decît în tot restul anului. 
Aci și-au dat întîlnire reprezentanții 
tinereții schiului rominesc, care și-au 
desăvârșit aici elementele de tehnică 
sub supravegherea celor mai buni 
antrenori. Tot aci s-au întîlnit însă și 
schiori mai mari ca vîrstă și ca... 
valoare. Și de fapt, aceștia consti
tuie subiectul reportajului de față.

LA CABANA BILEA LAC...

...poți asculta în fiecare seară un 
antrenant concert de muzică ușoară, 
executat de o orchestră romîno-sovie- 
tică, alcătuită din nume cunoscute 
sau chiar celebre, dar în schi. Cine 
n-a auzit de pildă de Pavel Kolcin, 
campion olimpic la Cortina d’Ampez
zo, al doilea clasat în probele de 15 
și 30 km. la campionatele mondiale 
din acest an de la Lahti, câștigător 
al probelor de 15 și 50 km. la edi
ția jubiliară, a 75-a, a celebrelor în 
treceri de la Holmenkollen, sau de

(Foto: D. STANCULESCU) 
obțină performanțe și mai bune. Bi 
neînțeles, cei mai câștigați vor fi fon
diștii români care și-au corectat o 
serie de elemente de tehnică (lucrul 
cu bețele, mersul propriu-zis etc.). 
Oaspeții au exersat și și-au corectat 
poziția în coborîre directă și au lu 
crat foarte mult la ocoliri ~e pante 
mai înclinate.

Firește, atenția generală era atrasă 
de familia Kolcin, căreia i-am și 
luat un interviu. Foarte amabil, Pa
wl Kolcin ne-a împărtășit cîteva a- 
înănunte din viața sa de sportiv și... 
particulară.

I.A 10 ANI 5 KM. PE ZI...
J 

...dar nu în cadrul unui antrenament 
organizat, ci pentru a parcurge dis
tanța pînă la școala la care învăța, 
în regiunea Jaroslavl (la 300 km. nord 
de Moscova). Firește, aceste plimbări 
l-au ajutat pe micul Kokin să-și 
dezvolte rezistența, forța, atît de ne
cesare probelor de fond. S-a căsătorit 
cu Valentina în 1954 și acum cei doi 
Kolcin sînt fericiții părinți ai unui bă
iat, Feodor, în vîrstă de un an și

două luni. Actualmente Valentina este 
profesoară, absolventă a Institutului 
Leshaft, iar Pavel, student la Insti
tutul Pedagogic de educație fizică din 
Moscova.

Cum au ajuns la excepționalele lor 
performanțe? „Prin muncă intensă, 
disciplină, perseverență, conștiinciozi
tate, preocupare permanentă pentru tot 
ce-i nou, căutarea, însușirea și apli
carea tuturor elementelor care asigu
ră progresul", ne-a răspuns Kolcin. 
Plus, talent, am precizat noi.

L-am rugat să ne spună părerea 
sa despre valoarea actuală și pers
pectivele fondiștilor romîni:

„Schiorilor dvs. le lipsește în primul 
rind antrenamentul și în special cel 
de vară, fapt vădit în insuficienta pre
gătire fizică generală și specială. In 
plus, le este accesară îmbunătățirea 
tehnicii în mers. Firește, acestea pot 
fi rezolvate prin pregătiri metodice, 
și prin participări la concursuri in
ternaționale, unde se pot vedea și în
văța multe".

Afară se înnoptase, luna 1-umina ca 
ziua culmile înzăpezite, iar în cabana 
Bîlea Lac „orchestra" se pregătea 
să-și înceapă programul unei seri ca 
multe altele, în care se leagă prie
tenii, în care cîntecul și veselia alungă 
oboseala efortului de peste zi.

D. STANCULESCU

Campionatul republican 

de semifond ld ciclism
Duminică dimineața începînd de la 

8,30 se va desfășura pe bdul. Maior 
Coravu faza pe Capitală a campiona
tului republican de semifond. Pentru 
seniori se va alerga 60 km. (40 ture) 
iar pentru senioare 20 km. (12 ture). 
De asemenea, se vor întrece și ju
niorii pe distanța de 30 km. (17 ture) 
și junioarele pe 12 km. (8 ture). Vor 
lua startul în această întrecere cicliș
tii din toate colectivele sportive cu 
secție de ciclism.

Constantin Enache, Manole Aldescu, 
multiplii noștri campioni naționali ? 
Aceștia, alături de lurii Anisimov, 
Mihail Mizinkaev, Stanislav Tihamo- 
lov, Viaceslav Anikeev, Gheorghe Ol- 
teanu, Ion Sumedrea, și împreună cu 
Valentina Kolcina, multiplă campioa
nă a U.R.S.S. și cîștigătoare a doua 
titluri de campioană mondială la 
Lahti, Maria Polikarpova, Vera Acika- 
sova, Galina Brizgalova, lutiana Si
mon, Margareta Arvay și Stefania 
Botcariu, alcătuiesc grupul de spor 
tivi romîni și sovietici care, la fru
moasa inițiativă a clubului Dinamo

nautica Buc. — Petrolul Ploești (me
ciuri în cadrul cat B.).

HOCHEI PE IARBA — Stadionul 
Tineretului, de la ora 11: Acvila Buc.
— Metalogiobus Buc., C.S.U. Buc. — 
Fulgerul Oltenița.

TOPICE — Arena Recolta, ora 16: 
Recolta M.A.S. — Voința Craiova.

TENTS DE MASA — Sala Construc
torul, ora 16: Constructorul Buc. — 
I.T. Oradea (I ).

VOLEI — Teren Sănătatea (Piața 
Buzești), ora 9,30: C.S. Snagov — 
Știința Galați.

FOTBAL — Stadionul ^23 August" 
ora 15: Progresul — U.T. Arad; ora 
16,45: Rapid----Știința Timișoara.
Stad. Ciulești, ora 10,30: C.F.R. Buc.
— Progresul Suceava (cat. B); teren 
C.A.M., ora 9: Confecția Buc. — Ti
tanii Buc. (crt. C); ora 10,45: Știin
ța Buc. — Poiana Cîmpina (cat. B).

In țară
i^UHE

VOLEI — Feroviarul Constanța — 
Voința Suceava, Știința Iași — Aurul 
Negru Ploești, Voința Bacău — Poli
tehnica Orașul Stalin, Dinamo Cluj — 
Casa Ofițerilor Timișoara, Utilajul Pe
troșani — Voința București, Dinamo 
Oradea — Dinamo Baia Mare, Știința 
Timișoara — Dinamo Tg. Mureș

HÂNDBAL — Mase. cat. A. Voința 
Sibiu — Victoria Jimbolia, 'Tehnome-

Inaugurarea campionatului 
republican de hochei pe iarbă

Mîine după-amiază se inaugurează 
în Capitală campionatul republican de 
hochei pe,iarbă pe anul 19o8, prin dis
putarea meciurilor primei etape a se
riei I. In țară prima etapă a seriilor 
a Il-a și a IlI-a este programată la 
18 mai. In cele două serii provinciale 
au avut loc unele modificări. Astfel, 
în seria a 11-a a fost introdusă Vic
toria Sighișoara, care făcea parte din

tal Timișoara — Petrolul Ploești, Di
namo Orașul Stalin — C.C.A., Tex
tila Cisnădie — Chimia Făgăraș, Me
talul Reșița — Știința Timișoara. Fe
minin cat. A.: Gloria Sighișoara — 
Olimpia București, Record Mediaș — 
C.S.U. București, Progresul Orașul 
Stalin — Fl. roșie Sibiu, Metalul Re
șița — llefor Tg. Mureș, Măgura Co- 
dlei — Metalul II Ploești. Masculin, 
cat, B.: C.S. Marina Constanța — O- 
lim'pia Reșița, Voința Sighișoara — 
Dinamo București, Mureșul Periam — 
Balanța Sibiu, Dinamo Tg. Mureș — 
Bacău, I.C. Arad—Stăruința Odorhei.

RUGBI — Știința Iași — A.S.Z. 
Varșovia (meci internațional). Catego
ria B: Aurora Orașul Staliu — Glo
ria București, C.F.R. Buzău — S.N.M. 
Constanța, Linirea Brăila — Zimbrul 
lectici. Constructorul Bîrlad — Lami
norul Roman, Progresul Sibiu — Chi
mia Tîfnăveni, C.F.R. Timișoara — 
Corvitiul Hunedoara, Știința Cluj — 
Știința Petroșani.

TENIS DE MASA — C.F.R. Roșiori 
de Vede — Tehnometal Timișoara (m), 
Progresul Cluj — C.S. Someșul Satu 
Mare (m), Progresul Cluj — C.S. Ora
dea (f).

FOTBAL — Cat. B. SERIA I: C.F.R. 
Timișoara — Gaz Metan Mediaș, In
dustria Simții Cîmpia Turzii — Trac
torul Orașul Stalin, Minerul Baia Ma
re — Partizan Reghin, C.F.R. Arad — 
U.V. Arad, Metalui Reșița — Corvinui

seria a IlI-a, iar în 
fosC, admisă echipa 
nou înființată.

Etapa din 11 mai

seria a
Tîrnava

IlI-a, A
Odorhcp^

a seriei I pro
gramează următoarele întîlniri : C.S.U. 
București—Fulgerul Oltenița; Acvila 
Buc.—Metaloglobus Buc.; C.S.A. 6— 
Voința Ploești; Dinamo Craiova— 
I.P.C.H.

Hunedoara, Știința Cluj — C.F.R. 
Cluj, Progresul Sibiu — Minerul Lu- 
peni. SERIA A Il-a: Unirea Focșani — 
Comb. Polig. Buc., Flacăra Moreui — 
Știința Iași, (la Sinaia), Dinamo Ba
cău — Farul Constanța (Ia P. Neamț), 
Dinamo Bîrlad — Prahova Ploești, 
Foresta Fălticeni — Dinamo Obor. 
Categoria C, SERIA I: Victoria Te
cuci — Dinamo Brăila, Textila Bu- 
huși — Steaua roșie Bacău, Sportul 
Muncitoresc Rădăuți — Gloria Doro 
hoi, Știința Galați — Locomotiva Paș
cani, Petrolul Moinești — Rulmentul 
Bîrlad, CFR Iași — Știința IMF Iași, 
Textila Botoșani — Oituzul Tg. Ocna. 
SERIA a Il-a: Torpedo — Petrolul 
Pitești, Ancora Galați — Dinamo Pi
tești, Metalul Tîrgoviște — I.M.U.M. 
Medgidia, Ralinăria Cîmpina — Șanț 
Naval Constanța, Olimpia Giurgiu — 
Carpați Sinaia, Sinteza Victoria — 
Gloria C.FR Galați. SERIA a III a: 
Rovine Grivița Craiova — CFR Tr. 
Severin. Flacăra Tg. Jiu — Aurul 
Brad, U.M. Ctigîr — Indagrara Arad, 
Unirea Rm. Vîlcea — Metalul Oțelul 
Roșu, Flacăra Orăștie — Feroviarul 
Craiova, Știința Craiova — Olimpia 
Reșița. SERIA A IV-a: Arieșul Turda 
— Textila Sf. Gheorghe, Recolta Că
rei — Tisa Sighet, Someșul Satu Ma
re — Gloria Bistrița, Stăruința Sa- 
lonta — Stăruința Oradea. Fl. roșie 
Oradea — Mureșul Toplița, Clumica 
Tîrnăveni — Dinamo Baia Mare (ia 
Blaj), Rapid Cluj — Voința Tg. Mu
reș.

Categoria A: Steagul roșu Or. Sta
lin — Dinamo București. C.S. Tg. 
Mureș — C.S. Oradea, Petrolul Plo- 
esîi —■ Dinamo Cluj, Jiul Petroșani — 
C.C.A.

C.FR
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Campionatele universitare
de volei si baschet

Sportul universitar are o veche 
tradiție. întilnirile de volei — în 
special — atrag privirile și atenția 
a zeci de mii de studenți din țara 
noastră. De aceea, aproape în fie
care an campionatele universitare 
de volei — de la fazele preliminarii 
și pînă in finale — sint urmărite cu 
interes. Anul acesta finalele mascu
line și feminine au avut loc la Pe
troșani. Despre aceste întreceri ne-a 
vorbit prof. NECULAI MURAFA, an
trenorul echipei feminine I.C.F. Bucu
rești.

„Mai iutii ar trebui, noi, toți par- 
ticipanții, să mulțumim organizatori
lor întrecerilor și in special prof. 
Teodor Szilagyi, șeful catedrei de e- 
ducație fizică de la Institutul de 
Mine din Petroșani, care nu au precu
pețit nici un efort pentru ca să ne 
simțim cit mai bine In orașul din 
Valea Jiului. In al doilea rînd, vreau 
si evidențiez atmosfera de entuziasm 
care a domnit tot timpul și care s-a 
făcut ■ simțită și pe terenul de sport: 
de multe ori entuziasmul jucătorilor 
și jucătoarelor suplinea unele lipsuri 
tn tehnica și pregătirea lor fizică.

— Socotiți că titlurile au revenit 
celor mai bune echipe?

— Fără îndoială. Dacă insă formația 
studenților de la Universitatea „Vic
tor Babeș" Cluj era de la început 
prezumtivă campioană, la fete în
tilnirile au fost mai echilibrate, dar 
nivelul tehnic nu s-a ridicat la acela

Două meciuri 
interesante 

campionatul 
tenis de masă

Etapa 
tenis de 
miine 
raportul de forțe foarte apropiat din
tre echipe: C.F.R. Roșiorii de Vede — 
l'ehnometal Timișoara și C.S.U. Bucu
rești — Spartac București. A treia în- 
tîlnire din campionatul masculin se 
dispută Intre Progresul Cluj — C.S. 
Someșul Satu Mare. Partidele mascu
line Constructorul București — Voința 
Arad, Voința L.M. București — Pro
gresul București și întilnirea feminină 
Vcința București — Progresul Bucu
rești au fost aminate. La fete se dis
pută următoarele trei întilniri: Con
structorul București — l.T. Oradea, 

greșul Cluj — C.S. Oradea și 
U. București — Petrol Chimie 
aresti.

campionatului masculin de 
masă programează astăzi și 

două meciuri interesante prin

ECHIPE BĂRBAȚI

cum se, prezintă clasamentele, 
înaintea etapei de mîine:

1. Constructorul Buc.
2. Voința L. M. Buc.

3 3 0 15: 1 31: 5 6
4 2 2 17:17 40:39 6

3. C.S. Someșul S. M. 422 12:13 26:33 6
4. Progresul Buc. 3 2 1 10: 9 23:22 5
5. Voința Arad 3 2 1 13:13 28:29 5
6. Spartac Buc. 413 11:16 29:37 5
7. Progresul Cluj 2 2 0 10: 6 22 16 4
8. .C.S.U. BUC. 3 1 2 13:13 30:38 4
9. C.F.R. R. de Vede 4 0 4 8:20 20:43 4

10. Tehnometal Tim. 2 1 1 14: 8 27:25 3

ECHIPE FEMEI

1' Cons+r. Buc 3 2 1 6:4 12; 9 5
2. Voința Buc. 4 1 3 4:9 8:19 5

3—4. C.S.U. Buc. 2 2 0 6:0 12: 1 4
3—4. Progresul Cldj 2 2 0 6:0 12: 1 4

5- petrol Chim. Buc. 3 1 2 3:7 7:14 4
6. C.S. Oradea 211 4:3 9: 7 3
7. I. T. Oradea 3 0 3 0:9 3:18 3

, 8. Progresul Buc. 1 1 0 3:0 6: 0 2

întllnirilor masculine.al
(Cluj) a jost cel mai bun 
al turneului masculin. După 
mea, echipa studenților timișoreni s-a 
comportat mai slab decît era de 
așteptat. Revenind la întilnirile femi
nine, în afară de echipele din Bucu
rești (I.C.F. și Universitatea „C. I. 
Parhon”) și Cluj, celelalte au fost de 
valoare scăzută. Dintre jucătoare 
Maria Lucaci, Maria Seuleanu (Cluj), 
Sonia Braga, Elena Corbeanu și Doi
na Vinjan au fost înir-adevăr cele 
mai bune. Aș vrea să spun câteva 
cuvinte și depre arbitraj care a fost 
mult mai bun decît la foarte multe 
întilniri divizionare. Adresez felici
tări arbitrilor P. Brezeanu, R. Flo
rian, M. Oancea, S. Gheorghifă”.

Fierarii 
jucător 
părerea

I.C.F. ȘI POLITEHNICA TIMIȘOA
RA CAMPIOANE UNIVERSITARE 

LA BASCHET

Timp de 5 zile s-au desfășurat la 
Orașul Stalin finalele campionatelor 
universitare de baschet. Titlurile au 
revenit și în acest an Politehnicii 
Timișoara (b) și I.C.F. (f.). Rezul
tatele tehnice:

FETE: Universitatea Bolyai Cluj- 
Universitatea A. I. Cuza Iași 66—22 
(34—16), Universitatea C. I. Par
hon Buc.-Politehnica Timișoara 38—20 
(15—12)', Universitatea A. I. Cuza- 
Politehnica Timișoara 34—23 (20—8), 
I.C.F.-Universitatea Bolyai 
(22—14), Universitatea C. I. Parhon 

— Universitatea Bolyai
(18—16), I.C.F.-Universitatea A. I. 

Cuza 53—7 (30—5), I.C.F.-Politehni- 
ca Timișoara 67—22 (30—11), Uni
versitatea C.I. Parhon-Universitatea 
A. I. Cuza 51—21 (33—11), I. C. F - 
Universitatea C. I. Parhon 47—26 
(29—7), Universitatea Bolyai-Politeh- 
nica Timișoara 26—17 (11—7).

Clasament: 1. I.C.F. București-cam- 
pioană universitară; 2. Universitatea 
Bolyai Cluj; 3. Universitatea C. I. 
Parhon București; 4. Universitatea 
A. L Cuza Iași; 5. Politehnica Timi
șoara.

BĂIEȚI: Politehnica Timișoara-In- 
stitutul Politehnic Iași 74—25 (36— 
11), Universitatea C. I. Parhon- 
I.M.F. Cluj 33—43 (19—23), l.M.F. 
Cluj-Inst. Polit. Iași 50—36 (24—16), 
Politehnica Timișoara-I.C.F. 73—50 
(34—17), I.C.F.-Inst. Politeh. Iași 

68—24 (36—8), Universitatea C. I., 
Parhon-Inst Politeh. Timișoara 35-74 
io—27, Universitatea C. I. Parhon — 
Institutul Politehnic Iași 36—30 
(15—18), I.C.F.-1.M.F. Cluj 62—53 
(22—20), LC.F.-Unjversitatea C. I. 
Parhon 39—29 ( 20—10), Politehnica 
Timișoara-I.M.F. Cluj 47—42(27—27).

Clasament: 1. Politehnica 
șoara campioană 
I.C.F. București; 3. l.M.F. Cluj 
Universitatea C. I.
rești; 5. Inst. Politeh. Iași.

D. Dolberg 
corespondent

membru

9
i

45—34

34—15

Timi-
universitară ; 2.

4.
Parhon Bucu-

al U. €. F. S

Fiecare

un participant
Ia

Spariachiadă

ATLEȚII POLONEZI IN PLINA ASCENSIUNE
Cînd, la capătul sezonului 1957, atletismul polonez și-a cuce

rit, în urma unor excelente performante, locul doi în Europa 
și locul 
sceptici 
noasă a 
insă că 
care au ,___
știe, la tradiționalul cros al ziarului FHumanite; polonezii au 
cucerit, in condițiile unei participări selecte, locul 1 (Krzysz- 
kowiak), 2 (Ozog) și 4 (Zimny). Recent, în cadrul primului 
concurs de verificare a lotului care se pregătește pentru Cam
pionatele europene, desfășurat la Spala, Helena Dmowska a 
stabilit un nou record la aruncarea discului, cu 50,67 m., su
perior cu 2,40 m. vechiului record care-i aparținea. In același 
concurs, Kazimiera Sobocinska și-a realizat cea ruai bună per
formanță cu 4821 m. Și un alt elev al renumitului antrenor 
Witold Gierutto, discobolul Piatkowski, și-a inaugurat sezonul 
cu un promițător rezultat: 52,10 m.

Este cu totul remarcabilă amploarea pe care a luat-o pro
gramul cornpetițional internațional al atleților polonezi. Spre 
exemplificare, iată programul pe luna mai al băieților. La 
mijlocul lunii, Sidlo va concura la .Mantes, în Franța, înttl- 
nindu-1 pe Michel Macquet La 17—18 Mai, un grup de atleți 
în frunte cu SL Lewandowski, Kazimierski, Rut, Kopyto, Waz- 
ni 'a concura la Alger. La aceeași dată, Swatowski, Krzyskowiak, Radzi wonowicz și alții vor fi prezenți la un 
important concurs la Stuttgart. La 23—25 mai, Piatkowski, Grabowski, Rut, Zb. Lewandowski, se vor număra 
printre participant» unui concurs internațional in Bulgaria. La sfîrșitul lunii, 4 atleti polonezi: Swatowski Mako- 
maski, SL Lewandowski și Krzyszkowak sau Chromik, vor pleca in Canada pentru a lua parte la un raAre con- 
curs internațional de la Vancouver.

Fotografia noastră îl înfățișează pe Henrik Grabowski. In luna mai el va fi protagonistul probei de sări
tura in lungime la mai multe concursuri internaționale.

trei în lume, au fost unii specialiști care s-au dovedit 
față de ascensiu nea, în continuare, tot atît de vertigi- 
atlefilor polonezi. Primele starturi din 1958 au 5 2"
atleții polonezi înțeleg să apere puternica poziție pe 
dobîndit-o în ierarhia mondială. Astfel, după cum se

dovedit

40 ac fotbaliști candidează pentru cckipa care va reprezenta
Uniunea Sovietică în turneul final al campionatului mondial

Turneul final al campionatului mon
dial de fotbal bate la ușă... Pregă
tirile celor 16 finaliste capătă un 
ritm febril, fiecare echipă străduin- 
du-se ca în ziua de 8 iunie să fie 
gata de luptă. In rîndurile de mai 
jos ne propunem să facem o scurtă 
raită în tabăra fotbaliștilor sovie
tici.

KACIALIN ARE DE UNDE 
SA ALEAGĂ

Pregătirile lotului U.R.S.S. au în
ceput încă în plină iarnă. Intr-o vre
me cînd Moscova mai era acoperită 
de nămeți și schiorii se avîntau pe 

înzăpezite ale Colinelor hri 
20 de fotbaliști au plecat spre 

sud, întîmpinînd primăvara tocmai în 
regiunile din spre miazăzi ale Chi
nei. 20 de fotbaliști din care majo
ritatea erau foarte tineri. Bilanțul 
evoluțiilor din R.P. Chineză se cu
noaște. Dar se pare că antrenorul 
Kacialin nu a fost mulțumit. Astfel 
se explică de ce la sfîrșitul lui apri
lie, orientîndu-»e după forma arătată 
de jucători în meciurile de campio
nat, el a ales un lot de 40 (!) de 
fotbaliști din care vor fi selecționați 
cei 22 de jucători care se vor deplasa 
la Stockholm.

Ni se pare interesant să facem cu
noscut cititorilor acest lot:

PORTARI: L. lașin, V. Beleaev 
(Dinamo Moscova), V. Ivakin (Spar
tak) V. Maslacenko (Lokomotiv).

FUNDAȘI: A. Krutikov (T.S.K.M.O.), 
V. Kesarev, A. Krîjevski, B. Kuznețov 
(D.M.), A. Maslenkin, M. Ogonikov, 
(Sp.), L. Ostrovski (Torpedo), E. 
Rogov (L), V. Erohin (Dinamo 
Kiev), L. Siskov (Zenit).

MIJLOCAȘI: I. Voinov (D. K.), 
I. Netto (Sp.), D. Țarev (DJ\L), A. 
Liniaev (T.S.K.M.O.).

ATACANȚI: B. Tatușin, A. Isaev, 
N. Simonian, S. Salnikov, A. Iliin 
(Sp.), G. Gusarov, S. Metreveli, E. 
Strelțov, V. Ivanov, I. Falin (T), 
A. .Mamedov, A. Mamîkin, G. Fedo
sov, V. Șabrov (D.M.), G. Apuhtin, 
I. Beleaev (T.S.K.M.O.), Z. Bubukin, 
I. Kovalev (L), V. Kanevski, V. Fo
min (D.K.), A. Ivanov (Z), V. Șa- 
pronov (Șahtior).

ATACUL... ETERNA POVESTE
Totdeauna în preajma marilor con

fruntări fotbalistice atacul și nu 
apărarea dă „dureri de cap" antre
norilor și selecționerilor. După cum 
s-a mai scris în ziarul nostru, 15

din cele 16 finaliste (inclusiv 
U.R.S.S.) și-au stabilit aproape cu 
precizie liniile defensive. Kacialin a 
declarat public la întoarcerea din 
China că nu are dificultăți cu apă
rarea pe care „o vede" astfel: lașin 
(Beleaev)-Ogonikov (Kesarev), Krîjev
ski, Kuznețov-Voinov, Netto. Asupra 
atacului .planează însă mai multe sem
ne de întrebare. Poate de aceea Ka
cialin, în lotul foarte larg pe care 
și l-a ales, a „pus ochii" pe nu mai 
puțin de 22 de jucători. In vederile 
sale au intrat (in totalitate) liniile 
de atac ale lui Spartak, Torpedo și 
Dinamo Moscova precum și indivi
dualitățile cele mai bune de la 
T.S.K-M.O., Lokomotiv, Dinamo Kiev, 
Zenit și Șahtior.

Practic, însă, Kacialin are Ia dis
poziție trei variante: I. să încerce li
nia de atac a lui Spartak (17 go
luri în 7 jocuri marcate în campionat), 
II. să recurgă la serviciile atacanți- 
lor lui Torpedo (20 goluri), sau — 
cel mai probabil — III. să combine a- 
ceste linii. Trei posturi din cele cinci 
se conturează cu precizie. Aripa 
dreaptă (Tatușin, Isaev) este oare
cum • consacrată. De asemenea Iliin 
(golgeterul campionatului) ' nu are 
contracandidați în postul de extremă 
stîngă. In schimb, pentru celelalte 
două posturi (centru și inter stingă) 
concurează Strelțov și Simonian, res-

pectiv Ivanov și Salnikov. Cele mai 
multe șanse le au primii, posesorii 
atu-ului tinereții. Intr-adevăr, cei 
doi „vrăjitori ai balonului", Simo
nian și Salnikov, sînt trecuți de 30 
de ani, handicap greu într-o aseme
nea cursă.

LA ORDINEA ZILEI: STABILITA
TEA REZULTATELOR

Una din sarcinile pe care și 1e-a 
luat colectivul de antrenori a fost a- 
ceea de a stabiliza forma jucătorilor 
pentru a feri echipa de fluctuații atît 
de periculoase, de rezultate contra
dictorii. Kacialin vrea să elimine (to
tal dacă e posibil) din comportarea 
echipei noțiunea „accident", capitol 
la care sînt trecute rezultate ca 
0—0 cu Indonezia, 2—1 cu Finlanda 
(la Moscova), 1—2 cu Polonia, ob
ținute de aceeași formație care între
ce cu 4—0 Bulgaria, cu 10—1 Fin
landa, cu 1—0 Ungaria. Pentru al 
ceasta el pune preț deopotrivă pe 
condiția fizică, pe pregătirea tehnică 
și tactică, pe educarea calităților de 
luptă și de voință ale jucătorilor.

Preludiul: peste opt zile 1a Mos-' 
cova în compania echipei Angliei. Iar 
apoi va veni marele examen din Sue
dia pe care fotbaliștii sovietici sînt 
dornici să-l treacă cu succes.

VALERIU CHIOSE

Primele vești din „Cupa Balcanică la atletism
lunii

atletism ale lumiiDe pe pistele de
Iată cîteva rezultate înregistrate la 

diverse concursuri desfășurate în lume :
• ABILENE (Texas). O mare sur

priză a caracterizat concursul des
fășurat în localitate. Campionul olim
pic Bobby Morrow a fost întrecut de 
compatriotul său Bill Woodhouse pe 
distanța de 100 yarzi. Acesta din 
urmă a fost creditat cu timpul de 9,3 
sec., performanță egală cu recordul 
lumii (neomologabilă însă deoarece 
a fost realizată cu vînt din spate). In 
aceleași condiții (neomologabile) 
Woodhouse a cîștîgat și proba de 220 
yarzi (în lițiîe dreaptă), egalînd re
cordul mondial deținut de Dave 
Sime: 20,0 sec. In acest fel sprinterul 
Woodhouse intră în rîndul celor mai 
rapizi alergători ai lumii. Morrow a 
In .t startul în proba de ștafetă 4 X 
440 y. cîștigînd ultimul schimb pentru 
ecliipa sa (3:11,5).

• La COLUMBUS, Ira Murchison 
a parcurs 100 de yarzi în 9,4 sec. Iar 
un alt sprinter, Mike Agostini, (Tri
nidad) a alergat 220 y. în timpul de 
21,1 sec.

• LOS ANGELES. In cadrul
unei reuniuni atletice desfășurate 
recent la Los Angeles au fost 
înregistrate cîteva rezultate de va
loare. Astfel, în proba de săritură în 
înălțime Charles Dumas a obținut 2,12 
(reeditînd cel mai bun rezultat mon
dial înregistrat în actualul sezon). 
Proba de 220 yarzi a fost iSștigătă 
de Norton care a fost cronometrat în 
20” 3/10, iar campionul olimpic
Conolly a aruncat ciocanul la 65 m. 
Alte rezultate: 100 y.: Givens '■— 
9,5 sec.; 120 y. garduri: McKee 14,0 
sec.: disc: Raffer Johnson 50,14 m. | 
prăjină: Roubanis (Grecia) 4,51 m.

• L'a PRETORIA (Af. de sud) 
Stefanus Duplessis a bătut recordul 
țării în proba de aruncare a discului 
cu performanța de 54,88 m. (v. r. îi 
aparținea cu 54,38 m.).

• La FONTENAY SOUS BOIS, at
letul francez Guy Husson a aruncat 
ciocanul la 57, 22 m.

• La JOHANNESBURG, Gordon 
Day a parcurs 440 y. în timpul de 
46,8 sec., la 2 zecimi de recordul 
țării deținut de Spence (performanță

sec. pe
țarii deținut de Spence (per 
care ar corespunde eu 46,5 
400 m.).

KIEV. — In localitate a 
tradiționalul meci atletic 
cinci orașe (Kiev, Odesa, Dneprope-^ 
trovsk, Lvov, Ha kov). Excelent ă 
concurat din nou tînărul Igor Ter- 
Ovanesian. El a obținut la săritura 
în lungime 7,69 m. iar la săritura 
în înălțime 2,00 n Această probă a ’ ***• 
revenit lui Sitkin care a trecut cu 
ușurință 2,05 m. Doi metri a sărit 
și B. Rîbak. Alte rezultate: lungime 
femei — L. Radcenko 5,90 m; 200 
m femei — V. Krepkina 24,8 sec.; 
suliță bărbați — Tîbulenko "IUTI m; 
greutate bărbați — Sablenko 16,42 
m; decatlon — Kutenko 6608 p.

• Anul acesta atleții maghiari vor 
avea o rodnică activitate.La.il mal 
eei mai buni semifondiști maghiari 
și iugoslavi sa vor întrece la Bel
grad. Cu o săptămînă mai iîrznf. 
Szecsesiyi și Iharos vor participa la 
uri mare concurs internațional la 
Stuttgart. Intre 24 și 26 mai, cinci 
atleți unguri vor lua startul la Lon
dra. La 31 mai și 1 iunie va avea 
loc la Ljubliana întîlnirea Ungaria 
— Iugoslavia. O bogată activitate vot 
avea și cluburile Ujpesti Dozsa șl 
Vasas care organizează la 24 și 25 
mai și respectiv 14—15 iunie mari 
concursuri internaționale.

avut loc 
al celor

a fost pus însă la punct 
deosebit de bogat. Vor 

avea* loc întreceri speciale la urmă
toarele date: 14 mai (dimineața) la 
stadionul Giulești; 15 mai la stadioa
nele Progresul și Dinamo; 16 mai la 
Tineretului; 21 mai (dimineața) la 
Dinamo și Giulești; 22 mai la Di
namo, Giulești și Progresul; 23 mai 
la Giulești; 27 mai la Tineretului și 
Progresai; 29 mai la Republicii, In 
afară de acestea, vor putea conta 
pentru „Cupa Balcanică" și rezultatele 
obținute în diferitele faze ale cam
pionatelor de juniori ale școlilor me
dii, profesionale, tehnice etc. Prima 
din aceste manifestări este programa
tă pentru mîine dimineață, pe stadi
oanele Republicii și Progresul: etapa 
taională a campionatelor școlare.

două decade 
un program

am primit rezultatele obținute recent 
în cel de al 5-lea (1) concurs în 
aer liber programat în cadrul „Cupei 
Balcanice". Rezultatele, ținînd cont 
și de vîrsta atleților ni se par deo
sebit de bune și sîntem siguri că 
nu ne veți contrazice după ce le veți 
parcurge: FETE: înălțime: Astrid
Kramer (15 ani), 1,53 m.; 60 m.: 
Elena Doboșan (15 ani) 8,8 sec.; 
100 m.: 13,9 sec., lungime: 4,56 m., 
60 m.g.: 10,8 sec. toate trei obținute 
de Elke. Kleitsch (15 ani). BĂIEȚI: 
înălțime: Dan Paica (16 ani), 1,82 m.; 
— record regional de juniori; 100 m.: 
Gherasim Tavie (15 ani) 11,9 sec.; 
greutate: 12,73 m., suliță: 44,-73 m. 
ambele obținute de Cornel Brașovean 
(17 ani). In București n-au avut loc

S-a scurs prima decadă a 
mai, adică o treime din timpul total 
prevăzut pentru desfășurarea 
cursurilor de atletism din cadrul 
pei Balcanice" pentru juniori și ju 
nicare. Cu toate acestea, n-am pri
mit la redacție decît o singură co
respondență despre aceste întreceri. 
Să fie, din vina corespondenților noș
tri sau este poate urmarea faptului 
că marea majoritate a comisiilor lo
cale (orășenești, raionale) de atle
tism nu au trecut încă la organiza
rea concursurilor acestei important» 
competiții atletice de masă eu carac
ter internațional? Noi înclinăm spre 
cea de a doua ipoteză.

Cinstea de a inaugura șirul infor
mațiilor pe care le prezentăm despre , . _
„Cupa Balcanică" revine Timișoarei, pînă în prezent concursuri în cadrul 
Mulțumită antrenorului Al. Pândele „Cupei Balcanice". Pentru ultimele

con- 
„Cu

activitate.La.il


CURȘI PĂCII

Belgianul Hermans, noul lider în clasamentul general individual
Astă-seară vom cunoaște 

pe cei 10 campioni de box
Berlin 8 (prin telefon de la trimisul 

nostru'). In etapa a 6-a, deși s-au 
parcurs 231 km., s-a realizat o medie 
orară excepțională: 40,800 km.! In 
această etapă, am avut bucuria să 
înregistrăm comportarea meritorie a 
alergătorului romîn L. Zanoni. El 
a participat la evadarea decisivă ini
țiată la km. 120, împreună cu alți 
7 alergători și a reușit să sosească 
Ia Berlin, pe stadionul Walter Ulbri- 
cht, înaintea fruntașilor cursei, care 
se aflau la 2 min. de fugari. Comba
tivitatea 
din plin 
timpului 
locuri în 
locul 24 
etapei Gorlitz — Berlin este alergăto
rul Egon Adler, care a sosit în tim
pul de 5 h.38:21. El a fost urmat de 
Brittain (Anglia), Pancek (R. P. Po
lonă), Koțev (R. P. Bulgaria), Bati- 
ghborg (Danemarca), Blower (An
glia), toți în același timp cu învingă
torul. La 4 sec. a sosit L. Zanoni.

Leipzig 9 (prin telefon de la trimi
sul nostru). Bătălia continuă cu a- 
ceeași ardoare. Plutonul se fărâmi
țează imediat după semnalul starte- 
rului sub acțiunea energică a nume
roși cicliști, deși unii dintre alergă
tori au început să se resimtă după 
eforturile depuse în lungile etape des
fășurate pînă acum. In etapa de as
tăzi disputată pe ruta Berlin—Leip
zig. primul care a încercat u deta-

din această etapă i-a fost 
răsplătită, deoarece grație 

înregistrat el a urcat 10 
clasamentul general: de la 
la locul 141 învingătorul

șăre a fost Moiceanu. Și acțiunea Iui a 
reușit. I s-au alăturat Aserrov, Gor
nakov, Bebenin, Zucconeli, Bradley, 
Mastrotto, van Egmond. Opt alergă
tori alcătuiesc grupul fruntaș și cu 
toate că vîntul suflă și astăzi cu pu
tere din față, ei rulează puternic. La 
Potsdam au un avans de 2 min. Aici 
se desfășoară un sprint pentru premii. 
Moiceanu atacă de departe, dar este 
depășit de Zucconelli. Pe locul 3 trece 
van Egmond. In urmă plutonul agitat 
se fragmentează și rulează într-un 
ritm alternativ : cînd foarte tare, cînd 
încet. Se încearcă firește și evadări. 
Toate eșuează însă. Doar 9 alergă
tori, printre care și Hermans, Vos 
triakov, Blavier și Egon Adler, ră
mași pe primul plan în plutonul nr 
măritorilor, reușesc să facă la km 
100 joncțiunea cu fugarii. Reuniți, cet 
17 alergători continuă să ruleze în 
forță pentru a mări distanța față de 
nlutoanele din spate. In plutonul care 
vine imediat după fugari se află și 4 
cicliști romîni. Doar Vasilescu este 
undeva departe, împreună cu Koltini- 
bet, și va sosi cu o întîrziere de peste 
10 min. Sprintul final revine alergă 
torului francez Raymond Mastrotto 
care a fost cronometrat cu 5 h.42:11. 

’*E1 este urmat de Ev. Klevțov 
(U.R.S.S.) 5 h.42:12, Adler (R. D. 
Germană) 5 h.42:14, Vostriakov 
(U.R.S.S.) 5 h.42:14, Pelrovici (R. P. 
F. Iugoslavia) 5 h.42:15. Moiceanu 
a sosit pe locul 12 și a fost erono-

raetrat cu 5 h.42:44, iar L. Zanoni, 
Gh. Șerban, C. Dumitrescu și A. Șe 
laru au pierdut 1 min. 56 sec. față 
de cîștigătorul etapei.

Iată cum arată clasamentele gene
rale după 7 etape: Echipe: 1. U.R.S.S.
101 h.53:52; 2. R. D. Germană 102 
h.l5:24; 3. R. P. Polonă 102 h.21:19;
4. Olanda 102 11.24:00; 5. Franța 102 
h.29:25; 6. Belgia 102 h.30:39; 7. An
glia 102 h.30:41; 8. R. P. ROM1NA
102 h. 42:36. Urmează echipele R.P.F.
Iugoslaviei, Bulgariei, Italiei, Ceho
slovaciei etc. Individual: Alfons Her
mans (Belgia) 33 h.58:09; 2. Pit Da- 
men (Olanda) 33 h.58:58; 3. Egon 
Adler (R. D. Germană) 34 h.00:19; 
4 Bebenin (U.R.S.S.) 34 h.02:19;
5. Boian Koțev (R.P. Bulgaria) 34 h.
05:16; 6. D’Hoker (Franța) 34 h.06:16; 
7. Brittain (Anglia) 34 h.06:41; 8. 
Fischerkeller (R. F. Germană) 34 h. 
09:29; 9. Kapitonov (U.R.S.S.) 34 11. 
09:30; 10. A. Schur (R.D. Germană) 
34 h.09:55; 11. Blower (Anglja)
34 h.
34 h. 
14:02; 
26:27; 
56. G.
N. VASILESCU 35 h.23:54; 65. 
ȘELARU 35 h. 30:44.

Sîmbătă se desfășoară etapa Leip
zig—Karf Marxstadt, iar 
este zi de odihnă la Karl

h.09:55: . ..
10:11; 12. Vostriakov (U.R.S.S.) 

11:26- 13. L. ZANONI 34 h. 
28. C. DUMITRESCU 34 h. 
31. GH. SERBAN 34 h.30:46;

MOICEANU 35 h. 18:01; 59.
A.

duminică 
Marxstadt.

EMIL IENCEC

Sosirea o

întrecut la puncte datorită rutinei și 
unei tehnici mai avansate.

Serbu Neacșu (C.C.A.) a obținut în 
cadrul categoriei mijlocie ușoară cea 
mai rapidă 
cînd prin 
în primul 
St. Cojan 
n-a avut timpul necesar să confirme 
reputația sa de puncheur.

Meciul dintre D. Rizea (Ti
tanii) și I. Pătran (C.S.A. O. Stalin) 
a constituit o simplă formalitate pentru 
prințul, care s-a calificat în finală 
obținînd o confortabilă victorie la 
puncte. Petre Zaharia (Aripile C.F.R. 
O. Stalin) a întrecut destul de ușor 
pe tenacele I. Ferenfi (Dinamo Cra
iova), într-un meci în care expetiența 
îndelungată și o tehnică corespunză
toare a primului și-au spus cuvîntul. 
Reuniunea a fost încheiată de un meci 
așteptat cu deosebit interes : Ghețu 
Velicu (Dinamo) — Gh. Negrea 
(C C A.). A fost o luptă foarte dură, 
în care s-au schimbat lovituri puter
nice. După o primă repriză, tn care 
Negrea a punctat mai mult cu directe 
dc stînga la figură — Ghețu urmărind 
doar lovitura decisivă — Negrea se 
lasă angrenat în lupta de aproape, 
care-i convine dinamovistului. Pe 
parcursul următoarelor două reprize, 
Ghețu lucrează cu cunoscutele sale lo
vituri laterale largi 
multe ori nu și-au 
au nimerit blocajul 
grea a ripostat cu 
cu lovituri în plin 
uneori incomodat vizibil de Iovilor— 
primite, victoria la puncte a Iui Gh. 
Negrea nu poate lăsa nici o urmă de 
îndoială.

(Urmare din pag. 1)

cea mai mare — a fost scoaterea din 
cursă a vicecampionului european Mir
cea Dobrescu (C.C.A.) de către tînărul 
și tenacele Puiu Nicolae (Dinamo O. 
Stalin). A fost cel mai „gustat” meci 
ai serii și cel mai frumos din ultima 
vreme, care pur și simplu a electrizat 
tribunele. După o primă repriză echi
librată, în care Puiu are totuși iniția
tiva, asistăm în continuare la o reve
nire a lui Dobrescu, care îl surprinde 
deschis pe dinamovist, punîndu-I în se
rioasă dificultate. Puiu împinge și se 
„agață” de adversar, dar nu este sancțio
nat. El continuă să recepționeze cîteva 
lovituri în plin, fiind surprins și fără 
gardă în urma unei comenzi de brec 
dictată de arbitrul Gruia și nerespec 
tată de Dobrescu. Astfel, Puiu termină 
repriza a doua în vădită dificultate. 
Se părea că soarta meciului este pecet
luită. Spre surprinderea generală Puiii 
revine excepțional în repriza IlI-a și, 
sezisînd punctul slab al lui Dobrescu 
— stomacul — expediază numeroase 
lovituri (în special croșeuri upercutate) 
pe cate Dobrescu, net depășit, nit le 
mai poate evita. Avantajul realizat de 
Puiu în această repriză determină ob
ținerea victoriei. In cadrul aceleiași 
categorii Vasile Vinttlă (Marina Con
stanța) a obținut o victorie muncită 
în dauna rutinatului Ludovic Ambruș 
(Voința). Victoria constănțeanului a 
fost determinată în special de utt pu
ternic croșeu de dreapta la figură fn 
repriza I, după care Ambruș a fost 
numărat în picioare.

In continuate asistăm la utt meci 
de factură tehnică mulțumitoare între 
Andrei Farkaș (Unirea Timișoara) și 
Vențel Stoianooici (Metalul Reșița). 
Mai mobil, mai calm și cu o orien
tare mai bună în ring, timișoreanul 
își creează în primele două reprize un 
avantaj suficient pentru obținerea vic
toriei la puncte. Bine condus din colț, 
boxhid calm și gradîndu-șl 
Emil

victorie a reuniunii, între- 
abandon dictat de arbitru 

minut
(Gloria Galați). învinsul

al reprizei I pe

— dar care de - 
atins ținta sau

— la care Ve
lin "box în linie,
la figură. Pfh

de tovitiu^^

l oscova Capitalăinamo
Interviu fulger eu Vsevolod Blinkov

Dinamo Moscova, cu un efectiv de 
17 jucători a sosit ieri în Capitală. 
La aeroportul Băneasa am avut pri
mul prilej să-i cunoaștem pe fotbaliș
tii campioanei U.R.S.S. care au cobo- 
rît din avion răspîndind o molipsitoare 
veselie și bună dispoziție. Peste cîteva 
clipe, în holul elegant și spațios, stă
team la aceeași masă cu maestrul 
emerit al sportului Vsevolod Blinkov, 
o fostă glorie a fotbalului sovietic, 
acum antrenor al echipei moscovite.

— Care este lotul deplasat de Di
namo la București î

— Să vi-1 dictez pe posturi: 
PORTARI : Polikanov, Salinov; FUN
DAȘI : Iurcenko, Lebedev, Mudrik, Ci-

PROGRAMUL ECHIPEI DINA
MO MOSCOVA IN ROMINIA

15 mai la București: 
Moscova—Selecționata B 
21 mai la Orașul Stalin: 
Moscova—Steagul roșu 
25 mai la Arad: Dinamo 
va—U.T.A.

Dinamo

Dinamo

Mosco- Fotbaliștii de la Dinamo Moscova la coborirea din avion pe aeroportul 
Băneasa.

(Foto : I. MIHAICA)

efortul,
Cișmaș (C.C.A.) a rezolvat mai 
decît bănuiam problema califi- 
sale pentru meciul de sîmbătă. 
învins la puncte pe /. Bociarui 

nerecunoscut
EI a
(C.F.R. Gr. Roșie) de
față de ultimele sale evoluții. Meciul 
dintre C. Dumitrescu (Dinamo) și Z. 
Demeter (Spartac) -a fost, surprinză
tor, unul din cele mai slabe meciuri 
ale galei. Dumitrescu a 
eschive și a așteptat o 
garda lui Demeter, care 
timpul lovitura decisivă.
obținut o victorie la puncte neconclu
dentă. In celălalt meci din categoria 
ușoară, C. Gherasim (Voința) a întîl- 
nit un adversar incomod în persoana 
lui D. Prunoia (Dinamo) pe care l-a

Jiul Petroșani 
în U. R. S. S.

UN MECI DINAMO CLUJ 
DOZSA PECS LA 14 MAI

exagerat în 
defecțiune în 
a urmărit tot 
Dumitrescu a

Jiul 
tur- 
Pe-

• La 22 mai, echipa de fotbal 
din Petroșani va pleca într-un 
neu în U.R.S.S. Fotbaliștii din 
troșani vor juca la 25 mai la Ove|s- 
sa cu Cernomoreț, la 29 mai la Le
ningrad cu Zenit și la 2 iunie la 
Kiev cu Dinamo.

• Dinamo Cluj este in , tra* 
pentru perfectarea unui joc
cu echipa maghiară Dozsa din PUL> 
Intîlnirea urmează să se dispute la 
14 mai.

nenov, Jukov ■ MIJLOCAȘI : Baikov, 
Sokolov, Korolenko; ATACANȚ1 : Șa- 
brov, Matnîkin, Korșunov, Rîjkin, Cis- 
lenko. Urin, Șapovalov.

— Și ce ne puteți spune despre 
jucătorii care au sosit?

— Caracteristica lor principală: ti
nerețea. Și 
o las mai 
tori lor.

— In ce
— După

campionat,
tenis*-' puncte, cred că totul a reintrat în nor-

ar mai fi... Dar aceasta 
bine la aprecierea specta-

fc-.-mă se află echipa ?
un moment dificil în 

cînd am lăsat patru

mal. Vom încerca să jucăm în așa fel 
încît absența celor 7 selecționați în 
reprezentativă (lașin, Beleaev, Kesa- 
rev, Krîjevski, Kuznețov, Țarev, Fedo
sov) să nu se facă simțită prea 
mult.

— Cum priviți turneul din Romînia ?
— Sîntem foarte bucuroși să jucăm 

în frumoasa dvs. țară. Avem o părere 
foarte bună despre fotbaliștii romîni 
pe care i-am admirat la Moscova. Fi
rește, dorim și promitem o compor
tare cît mai frumoasă pentru premiera 
noastră de aici.

(V. Ch.).

Concursul de călărie de la Napoli
NAPOLI, 9 (prin telefon), 

vineri, întrecerile de călărie de 
poli au continuat cu trei probe. Un 
examen destul de dificil pentru fiecere 
echipă. Cu atît mai mult pentru r.oi 
care prezentam o formație descomple
tată din cauza unor ușoare accidente 
suferite de Gh. Antohi și M. Timu. 
Ceilalți călăreți romîni care au parti
cipat la probele de joi și vineri s-au 
comportat mulțumitor reușind să ocupe 
locuri bune. In premiul PEPP1NO DI 
FIORE (cîștigat de R. D’Inzeo cu 0 
puncte după baraj) tînărul nostru călă
reț A. Longo (cu Sucitu) s-a clasat 
pe locul IV avînd o singură penalizare: 
3 puncte. La premiul BANCO DI NA
POLI (cîștigat de asemenea de italia 
nul R. D'Inzeo) noi am participat 
cu două echipe de cîte doi călăreți.

Joi și 
la Na-

Un rezultat bun au obținut Al. Lon
go (cu Sucitu) și V. Bărbuceanu (cu 
Brebenel) care cu numai o singură 
penalizare au ratat însă șansa de 
a intra în finale ocupînd locul 9. 
Ultima probă desfășurată pînă acum, 
premiul „MARCELLO ORILIA“ a re
venit lui P. D’Inzeo. Din cauza indis 
ponibilităților amintite noi nu am pu
tut înscrie decît pe V. Pinciu, V. 
Bărbuceanu și A. Longo. Un ghi
nion al lui V. Pinciu (cu Mindir), 
cîte o penalizare pentru dărîmare de 
obstacol a lui V. Pinciu (cu Nor) și 
V. Bărbuceanu (cu Brebenel) i-ati îm
piedicat pe acești doi călăreți să o- 
cupe un loc mai 

întrecerile din
internațional de 
pînă duminică.

bun decît Vil. 
cadrul concursului 
la Napoli continuă

PESTE HOTARE
ENGLEZII AU ÎNVINS GREU 
PE
LA

PORTUGHEZI IAR MIINE, 
BELGRAD, SUSȚIN O PAR

TIDA DIFICILĂ

BRAZILIA — PARAGUAY 0—0

Miercuri seara.
Londra, reprezentativa
Angliei a susținut 
ultimul meci pe teren 

propriu înaintea partidelor de la Bel
grad și Moscovă. Intîlnind reprezen
tativa Portugaliei, fotbaliștii englezi 
au învins greu, cu 2—1 (1—0).
Cele două goluri ale gazdelor au 
fost marcate de Bobby Charlton de la 
Manchester United. Părerea specialiș
tilor englezi cu privire la actuala 
formă a echipei este nesatisfăcătoare. 
Jocul de mîine de la Belgrad este 
privit cu multă îngrijorare de forurile 
superioare ale fotbalului englez. Atît 
meciul cu Iugoslavia, dar în special 
cel de duminica viitoare de la Mos
cova
grele examene ale fotbaliștilor insu
lari, înaintea campionatului mondial. 
Jocul 
ghiarul Zsolt.

FOTBAL
fa

cu U.R.S.S. constituie cele mai

de mîine va fi arbitrat de m.n

REPREZENTATIVA U.R.S S 
A ÎNVINS CU 4—1

aLa 7 mai, prima reprezentativă 
U.R.S.S. a jucat în compania echipei 
selecționate de tineret a U.R.S.S. Vic
toria a revenit „seniorilor" cu 4—I.

Mîine reprezentativa U.R.S.S. joacă 
cu selecționata Berlinului

In meci revanșă (după ce în prima 
partidă Brazilia a învins Paraguay 
cu 5—I), cele două reprezentative 
au terminat la egalitate: 0—0. După 
cum transmit agențiile de 
prezentativa paraguayană 
foarte bine.

presă, re- 
a jucat

MANCHESTER UNITED 
MILAN 2—1 IN „CUPA 

NILOR EUROPENI

— F.C. 
CAMPIO- 
i“

tului mondial de la Stockholm a st» 
ținut la Bratislava un meci de veri 
ficare cu formația engleză „Grimsbț 
Town". Intîlnirea s-a încheiat la e 
galitate: 1—1.

• Intr-un meci internațional di 
fotbal desfășurat joi la Toronto echi 
pa reprezentativă a Mexicului 
vitls cu scorul de 3—1 echipa 
țiotnată a Canadei

• La 3 mai

a tu 
setec

• La 8 mai s-a disputat în noc
turnă pe stadionul „Old Trafford” 
din Manchester meciul dintre echi
pele Manchester United și F.C. Mi
lano. contînd pentru semifinala „Cu
pei Campionilor Europeni” la fotbal. 
Echipa engleză a obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (l—1) prin punctele 
marcate de Violet și Taylor (din 11 
m). Pentru italieni a înscris Schiaf- 
fino. Returul se va desfășura la 14 
mai la Milano, formația cîștigătoare 
urmtnd să joace în finală cu Real 
Madrid la 23 mai la

HALTERE
U.R.S.S.

Pe aeroportul din New York spoi 
tivii sovietici au fost întâmpinați d 
secretarul Asociației de sport attti 
tor din S.U.A., Dan Forris, de spoi 
tivi și reprezentanți ai presei amer 
cane

Halterofilii sovietici vor pleca t 
avionul la Chicago unde va avt 
loc la 12 mai prima întîlnire.

(Agerprei

Bruxelles. VOLEI
CEHOSLOVACIA ȘI 
SUSȚINUT MECIURI 

CARF.

MEXIC AU 
DE VERIFI- echipa

ultimele 
Varșovia 

formația

• Echipa selecționată 
R. Cehoslovace care se 
vederea turneului final

de fotbal a 
pregătește In 
al campiona-

• Joi s-a închei 
la Praga turneul ii 
ternațional de voii 
In

Gwardia
trecut cu 3—1
București, iar echipa orașului Pra; 
a dispus cu 3—0 de Ruda Hvez<!

(Agerpres)
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