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La combinatul Reșița: 
3.000.000 lei pentru 

activitatea sportivă 
in prevederile 

contractului colectiv!
Muncitorii combinatului meta

lurgie din Reșița au trăit nu de 
mult un eveniment important ; în
cheierea contractului colectiv. Ca 
întotdeauna, pe lingă multe pre
vederi din domeniul tehnico-admi- 
nistrativ, combinatul a prevăzut în 
contractul colectiv de muncă pe 
anul 1958 și o serie de investiții 
pentru dezvoltarea activității cultu
rale și sportive. Deosebit de impor
tant este faptul că s-a alocat suma 
de 2.300.000 lei pentru construirea 
unei cabane pe muntele Semenic. 
Suma de 12.000 lei a fost desti
nată reparării bazinului de înot 
de la ștrandul „1 Mai“. S-a alo
cat suma de 25.000 lei pentru în
treținerea în cele mai bune con- 
ițiuni a gazonului la stadio-nul 

■din Valea Doman. 7.500 lei consti
tuie fondul din care se vor cum
păra materiale sportive. De altfel, 
această prevedere a contractului 
colectiv a și fost îndeplinită în 
cea mai mare măsură, magazia 
colectivului sportiv a combinatului 
îmbogățindu-se de curînd cu noi 
și impcrtante materiale de care era , 
nevoie pentru bunul mers al acti- » 
vității sportive. In s“ 
sume vor fi destitute utilării sălii 
de gimnastică' și amerajării se- 
diu’ui colectivulur sportiv ..Meta- 
Iul"

Toate acestea dovedesc că atit 
conducerea administrativă a com
binatului, în frunte cu tov. dlrec- 

r Mihai Patriciu, cit și comite
tul de întreprindere, apreciază în 
mod just rolul sportului în viața 
muncitorilor metalurgiști din Re
șița, că depun străduințe pentru 
a crea sportivilor colectivului 
„Me atul" baza materială necesară 
unei intense activități.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAl

P

Organ al Uniunii de cultura iizicd și sport din R. P. Romînă
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Se apropie momentele decisive
în toate cele

Tocmai cînd era de așteptat o cla
rificare în lupta pasionantă pentru 
pi imul loc, lucrurile s-au complicat din 
nou. Pentru a doua oară Petrolul pier
de ocazia să-și păstreze măcar avan
sul luat, dacă nu să și-l mărească, așa 
cum doreau și sperau de altfel miile 
de ploeșteni prezenți la meciul cu ț?a- 
pid. Ceea ce pare mai curios este că 
ploeștenii nu reușesc să facă față jocu
rilor decisive tocmai pe terenul for. 
. Jucătorii noștri — spunea după meci 
antrenorul Oană — au jucat sub pre
siunea importanței întilnirii și obse
dați a'e rezultatul favorabil pe care 
trebuiau să-l obțină. Ei și-au perdut 
catmul și au uitat, ca prin farmec, in
dicațiile primite înainte de joc, angre- 
nindu-se intr-un joc steril, individual, 
cu multe pase laterale. Ceea ce a con
venit rapidiștilor care, jucind simplu, 
tn viteză, cu pase in adincime, au do
vedit că sint in ascensiune de formă".

Această victorie a jocului simplu, 
organizat și calm cu care s-a impus 
Rapid la Ploești, împreună cu neaș
teptatul dar valorosul meci nul al Jiu
lui Ia Timișoara și cu victoria scon
tată a C.C.A.-ulul, au determinat o 
nouă amînare a clarificării pînă la 8

Papă o reuși ta experiență la Vedea

0 metodă eficace de înviorare 
a sportului într-un raion agricol

Sincer vorbind, ideea comitetului 
regional UCFS Pitești ne a pă- 
• rut temerară. Acțiunea în

(ne — organizarea unui schimb de 
xperiență la nivelul unui raion — 

■— nu este nouă. Asemenea lu
cruri s-au mai petrecut și în alte 
regiuni. Inovația activiștilor piteșteni 

'cor,stă însă în alegerea pentru schim- 
‘ bul de experiență nu a celui mai bun 
. raion — cum se obișnuiește — ci a 

celui mai slab, în care sportul, prac
tic, este ca și inexistent: raionul Ve
dea. Ei bine, a chema activiști din 8 
raioane (Vîlcea, Băbeni, Potcoava, 
Costești, Pitești — raion și oraș —, 
Horezu, Drăgășani, Argeș) pentru a 
împărtăși din experiența lor, timp de 
două-trei zile, celui mai slab raion din 
regiune ni se părea o acțiune sortită 
unui rezultat formal. Și ne bucurăm că 
putem af.rirfa acum, după ce i-am înso
țit pe cei 14 activiști, constituiți în 7 
brigăzi prin jumătate din comunele ra
ionului, după ce am asistat la consfă
tuirea din reședința raiorială că aceste 
îndoieli nu aveau nici o justificare. Că ---------1 ---- .• —xi-1 J. ....
de

către doua alternativă și mai alesa
reușita acțiunii ne îndreptățesc să afir
măm că pesimismul și scepticismul nu 
au ce căuta în mișcarea sportivă, iar 
alte regiuni pot și trebuie să încerce. Ia 
rîndul lor, experiența 
tești.

celor din Pi-

început prin 
cu comitetul 

_____ de partid, U.T.M. și 
popular raional și trebuie spus

Deci, acțiunea a 
luarea legăturii 
raional de par

sfatul
că îndeosebi comitetul raional P.M.R. 
a acordat un sprijin de-a dreptul ne
limitat. Apoi, vineri dimineață, cele

V. ARNAUTl'

(Continuare in pag. a 2-a)

BASCHET
l

trei campionate de fotbal
iunie, cînd se va relua campionatul.. . . . un avans
Pînă atunci, echipele au un răgaz bun prea mai
pentru a se reculege și a-și reface for
țele.

• Turneu internațional în nec« 
turnă la C.S.U.

succesul unei astfel de acțiuni era 
așteptat.

In fapt, ideea a pornit cu prilejul 
unei analize a organului regio
nal UCFS la comitetul regional 

partid și s-a găsit că aceasta ar fide _
o formă nimerită de a se ridica nive- 

- Iul activității sportive din raioanele 
rămase în urmă. Vedea, din acest 
punct de vedere, constituia un exem-

• piu tipic: o activitate sportivă locali- 
■ zată în cîteva comune (Urși, Feleas-

ca, Albești), un număr foarte restrîns 
de baze sportive (centrul raionului nu 
are nici măcar un teren simplu de 
fotbal), un număr de membri UCFS 
reprezentînd cam o treime din anga
jamente și un număr de cotizanți in
fim, lipsit de o tradiție sportivă și ne-

• avînd nici cadre didactice specializate 
în număr suficient. In fața unei astfel 
de situații,, nu existau pentru activiștii 
sportivi de la regiune decît două po
sibilități: ori să încrucișeze brațele, lă- 
sînd lucrurile să meargă de la sine, 
ori să încerce 'a trezi interesul mase
lor de locuitori ai raionului Vedea 
față de activitatea sportivă. Orientarea

re Incepînd de sîmbătă se Va desfășurai 
Marți 20 mai 1958®” CaPitaIa ua interesant turneu in* 

■ternaționat, organizat de colectivul 
(Olimpia, pe terenul CSU Științe Juri-A 
[dice. La această Întrecere •— care văb 
■ avea loc în nocturnă — au fost in
citate echipele masculină și feminin® 
Panaiot Votov din Kolarovgrad, car» 

'activează în prima categorie a can»* 
fpionatului bulgar. Alături de aceste» 
■vor mai participa formațiile feminin» 
i Olimpia București, Rapid (fost C.F.R. 
București, CSU București și echipei» 
masculine Rapid (fost P.T.T.) și Olim
pia. A patra echipă masculină nu > 
lost încă fixată.

1 După încheierea 
București, echipele 

(susține meciuri la 
Craiova, cu echipe

de 7 puncte. Studenții nul 
au emoții. In seria a doua,»'

(Confirmare in pag. 5)

turneului de lat 
bulgare 
Oda șui 

locale.

ATLETISM
• Cinci atloți romîni 
cursul de la Soita

vor mai- 
St-ilin șt

la cort»

Vineri încep la Sofia întrecerile dirț. 
cadrul unui mare concurs atletic in*~ 
ternațional organizat de redacția zio* 
rului „Narodna Mladej". La acest con*- 
curs, la care participă o serie dintrdf 
cei mai de seamă atleți europeni, (ar<t 

Sub privirile grijulii ale lui Nicușar, Babone a tras la poartă, dar Vakarcs IIK noastră va fi reprezentată de un lot 
t Iolanda Balaș, Anat 

■Coman, Maria Diți, Aurel Raica și NI*- 
colae Rășcănescu.

(C. S. Tg. Mureș) a ajuns mingea in ultimul moment. (Fază din meciul g de cinci atletl: 
Dinamo București — C. S. Tg. Mureș 1—0) “

‘(Foto: T. ROIBU)

Deocamdată, să notăm aici situația 
în momentul întreruperii „ostilităților":

categoria a

PENTRU TITLU; cu 3 etape înainte 
de sfîrșit, Petrolul are 2 puncte avans, 
da- continuă să fie concurat de Știința 
și Jiul, la care s-a adăugat, cu sufi
ciente șanse, C.C.A. Toți urmăritorii 
se află la egalitate de puncte (23). 
Meciuri decisive: Știința — Petrolul, 
C.C.A. — Dinamo București și C.S. 
Oradea — Jiul.

RETROGRADARE : locul 11 este o- 
cupat deocamdată de C.S. Tg. Mureș 
cu 15 puncte. Dar candidează destul 
de serios Dinamo Cluj (17 puncte), 
U.T.A. (18) și Steagul roșu (19). 
Jocuri decisive: Dinamo Cluj — U.T.A. 
și C.S. Tg. Mureș — Steagul roșu,

CATEGORIA B

PENTRU PROMOVARE: cu șapte 
etape înainte de terminarea campiona
tului, Știința Cluj s-a distanțat și a luat

Sportivii salută 
a științei

Lansarea celui de al treilea sate
lit artificial sovietic al pămintului 
constituie — fără îndoială — un 
excepțional succes al științei și teh
nicii sovietice, ea reprezintă un pas 
gigantic spre realizarea visului mile
nar al omenirii: zborul interplanetar 
șl. poate, chiar al celui intersideral.

Faptul eă s-a putut lansa un sa
telit artificial cu e greutate nebă
nuit de mare — de 1.327 kg — la 
o înălțime maximă de aproape 1900 
km. cu o viteză de peste 8 km. pe 
secundă, ne îndreptățește să tragem 
concluzia că într-un viitor foarte a- 
propiat se vor realiza rachete și mai 
puternice, care vor permite lansarea 
de nave cosmice, cu viteza de 11.2 
km/s. necesară părăsirii cîmpului de 
gravitație al pămintului, îndreptîndu-

măreața victorie 
sovietice!

CARHEWÎi Cîte ceva din activitatea sportivă
P etroșani
ȘiAm fost la Petroșani, recent, cu prilejul meciului de fotbal dintre Jiul 

C.C.A, Valoarea celor două echipe, poziția lor în cl'asament, ca și tra
diția întîlnirilor dintre ele, împrumutau acestei partide toate carac

teristicile unui meci „tare". Și la ase mene'a meciuri, nu se știe niciodată ce 
probleme se pot ivi...

Arn luat, deci, trenul de Petroșani. 
La drept vorbind, nu aveam prea mul
te temeri in ceea ce privește compor
tarea jucătorilor și atmosfera de pe 
teren și din tribune. Știam că la Pe
troșani, printr-o intensă muncă de e- 
ducație, unele aspecte negative legate 
uneori de pasiunile dezlănțuite de jocu
rile de fotbal, dispăruseră în ultimul 
timp. Nu mai departe decît la începu
tul acestei primăveri, un coleg de re
dacție, asiștînd la intîlnirea dintre Jiul 
și Progresul București, sublinia în 
mod special atmosfera de sportivitate 
în care se desfășurose această partidă. 
Ne-am amintit însă că Jiul ciștigase a- 
lunci cu 3—0, ceea ce, firește, nu pu
tuse decît 
Petroșani, 
de la Jiul 
pe C.C.A. 
Nu cumva 
stinse pentru totdeauna, vor erupe din 
nou, asemenea unui vulcan?.

să mulțumească pe cei din 
Dar nu totdeauna fotbaliștii 
înving cu 3—0 și mai ales 
și ea in luptă pentru titlu, 
vechile pasiuni, care păreau

Nu, nu! Jucătorii Jiului și întreg 
publicul din Petroșani oferă astăzi cel 
mai frumoș exemplu de disciplină și 
de sportivitate. In duminica aceea, Jiul, 
jucind slab, a pierdut cu 2-0 un meci 
de o deosebită importanță pentru situa
ția din clasament, In decursul meciu
lui, cum era și normal, spectatorii 
și-au încurajat frenetic echipa lor dra
gă. Dar nici un moment n-au răsunai 
huiduieli la adresa oaspeților, nici un 
moment arbitrul n-a fost timorat. Ba, 
liilgă noi, în tribuna principală, unde 
viți cei mai înflăcărați susținători ai 
Jiului, doi tineri — i-am cunoscut tn 
pauză: Mircea Sofronea și Dumitru 
Marinescu, studenți la Institutul de 
Mine ,— făceau de zor „galerie" e- 
chipei... C.C.A. In clipele acelea, mi-am 
rotit ochii împrejur: nimeni nu se uita 
„urit" la ei.

Iată, deci, ce rezultate frumoase a 
dat munca educativă în Petroșani. A- 
ceastă muncă nu însetează nici un mo
ment și e dusă in continuare, prin 
toate mijloacele. La stadion, de pildă, 
înainte de începerea meciului, prin 
stația de amplificare au fost transmise 
apeluri prin care publicul era invitat 
să încurajeze din toate puterile echipa 
locală, dar totodată să respecte arbi
trul și să aplaude acțiunile frumoase 
ale adversarilor. Poate că și alte co
lective sportive, proprietare de terenuri, 
ar putea folosi stația de amplificare nu 
numai pentru a transmite in pauză 
muzică distractivă... Iar pentru cei din 
Petroșani, o sugestie: să pună cît mai 
bine la punct instalația respectivă. Nu 
strică dacă acele îndemnuri atit de 
frumoase sini auzite în toate colțurile 
stadionului.

Dar fiindcă a venit vorba de sta
dion, 
toate 
și în

poate că e cazul să întrebăm 
forurile de resort din Petroșani 
primul rînd, bineînțeles, Sfatul

JACK BERARIU

(Continuare in pag. a 2-a),

din pfa*
■' *.

se spre lună, sau spre una 
nete, ca Venus

Ținînd seama de varietatea de in»* 
trumenfe de pe 
și cantitatea
(968 kg.), înțelegem mai bine co— 
vîrșitoarea importanță a celui de aft 
treilea satelit sovietic care deschid» 
o nouă etapă în cercetările știin
țifice legate de cucerirea spațiului: 
cosmic. ,

Prof. Univ. Ing. ION GUDJU? 
vicepreședintele Federației 

romîne de șah
★

joi, oel de al treilea satelit ar
tificial sovietic al pămîntului se aflSJ 
în centrul atenției opiniei publice des 
pe întregul glob. Fapt firesc, dacă a-* 
preciem pasul uriaș pe care l-a fă
cut știința sovietică o dată cu lanAI 
sarea acestui satelit, care a atins o» 
înălțime egală cu aproape o treime: 
din raza pămîntului, ridicînd o greu
tate de aproape o tonă si jumă ate- 
Sînt convinsă că noul satelit artifi
cial sovietic al pămintului conciliind! 
o bogată aparatură de prim rang, vai 
oîzri date de o incontestabilă valoare» 
științifică, în măsură să permită tre-a 
cerea la o etapă nouă în cucerire» 
spațiului cosmic.

LIA MANOLIU
Inginer, maestru al spor ului

★
Lansarea celui de al treilea sate* 

lit artificial sovietic al pîmîntukiii 
este un prilej de sinceră bucurie per*+ 
tru toți oamenii cinstiți din lume^ 
care văd în acest eveniment un străA 
lucit succes al științei sovietice pus£ 
în slujba păcii. Este clar că realiz*4 
rea acestui nou satelit reprezintă uk 
pas important către un țel altădati 
de neimaginat — călătoriile inter-* 
planetare. Pentru fiecare dintre noi* 
recentul succes al științei sovietice 
constituie o garanție a superiorității 
pe plan mondial a științei sovietice 
care este pusă în slujba vieți', a 
muncii pașnice.

sau Marte.

bordul satelitului curm 
neobișnuit de niareS

De

ION DOBRE 
maestru al sportului, jucător în echia 
pa de rugbi a C.C-A.



Instruirea organelor sportive, 
sarcină mereu actuală

campionaidar școlUap "profesionala C.F.R. și D.R.T.N.A.,Lă zonele c_ „------- ----- -------, . .
cursa de 1000 m. a prilejuit o luptă strînsă, cum ne-o dovedește și 

fotografia de față.

Organizare ireproșabilă, concurenți bine pregătiți la

Scrisori către redacție

îmbogățirea continuă a cunoștințe
lor activiștilor sportivi apare și mai 
Importantă atunci cînd în munca 
sportivă au fost atrași oameni noi, 
insuficient formați încă pentru satis
facerea variatelor obligațiuni pro
fesionale. Completarea cunoștințelor in 
materie nu mai cade — în această 
situație — exclusiv în seama lor, ci 
ca devine o sarcină obligatorie în
deosebi pentru forurile și organele de 
care aceștia depind.

Reorganizarea mișcării noastre 
sportive a cuprins și o etapă 
de alegeri în colectivi? și în comite
tele de organizare a U.C.F.S., prilej 
cu care au intrat în conducerea tre
burilor sportive mii de tineri fără 
experiență. Ei au adus însă un pu
ternic val de en- 
mziasîn și energie, 
care trebuie între
git cu o temeinică 
pregătire profesio
nală, cu o orientare
corespunzătoare. In acest fel, rezol
varea multiplelor probleme pe care le 
tntîmpînă organele noastre sportive 
zi de zi, va fi, fără îndoială, mai 
ușoară.

Instruirea organelor sportive are 
două laturi: 1. instruirea activului 
U.C.F.S.; 2. instruirea organelor nou 
«Iese în colective. Pentru ambele ca- 
zuri, Uniunea de Cultură Fizică și 
Sport a elaborat tematici-instructaje 
6pec:ale, pe care le-a difuzat în țară. 
Să vedem deci cum și mai ales cine 
trebuie să se ocupe de instruirea a- 
cestor organe.
! Socotind că în munca de conducere 
a comitetelor U.C.F.S. orășenești și 
raionale sînt oameni, în general pri
cepeți, obligația birourilor consiliilor 
regionale U.C.F.S. constă în instrui
rea privind obiectivele majore ale 
mișcării sportive. Pentru aceasta este 
bine să se țină periodic instructaje 
la care să participe nu numai acti
vul salariat, ci întregul aparat al ac
tiviștilor sportivi (antrenori, arbitri, 
membrii birourilor comisiilor pe ra
mură de sport, profesorii de educație 
fizică). Activiștii de Ia orașe și ra
ioane — ca să nu mai vorbim de cei 
de la centrele de regiuni — trebuie 
să fie convinși de necesitatea de a 
atrage in muncă pe toți cei ini- 
țiați, dîndu-le responsabilități precise 
(în colective, comisiile pe ramuri 
sportive), în funcție cu posibilitățile 
și specializarea pe care o an. In mod

deosebit, birourile consiliilor regiona
le U.C.F.S. trebuie să muncească cu 
președinții consiliilor U.C.F.S. raio
nale care au, la rindul lor, misiuni 
de mare răspundere privind pregăti
rea membrilor consiliilor colectivelor 
sportive.

Centrul de greutate al instruirii 
trebuie stabilit însă în orașe și ra
ioane. Aici, sarcina revine, cum am 
mai arătat, consiliilor respective ale 
U.C.F.S., întrucît acum, colectivele 
sportive depind direct de U.C.F.S. 
și își desfășoară întreaga activitate 
după directivele și îndrumarea aces
tora. In munca de instruire, trebuie 
cuprinse toate colectivele (din insti
tuții, întreprinderi, unități coopera
tiste, din școli, sate etc.) făcîndu-se. 

bineînțeles, cu fie- 
• care instructaje pe 

specific. O metodă 
recomandată pen
tru toate categorii
le de colective (și

care a dat roade foarte bune) este 
organizarea „zilei președinților". 
0 daV*_ Pe lună, sau, dacă nu sînt 
posibilități, o dată la două luni, la 
centrele de raion, pot fi cuheînați toți 
președinții de colective sportive care 
să-și împărtășească din experiența ă- 
cutriulată. Asemenea acțiuni pot fi or
ganizate și pentru ceilalți membri ai 
consiliului colectivului sportiv. In re
giunile Suceava și Iași la „ziua 
președinților" participă si secretarii 
organizațiilor U.T,M. Instructaje și 
schimburi de experiență pe resoarte 
pot fi organizate și pe centre de co
mune, știut fiind că în această pe
rioadă la satie munca cimpului' este 
în toi și activiștii sportivi nu prea 
se pot deplasa la raion. In sfârșit, 
nsai putem contribui la completarea 
cunoștințelor celor ce muncesc în do
meniul muncii sportive organizând dis
cuții cu participarea cadrelor tehnice, 
a profesorilor de educație fizică, a 
sportivilor fruntași din raionul sau 
regiunea respectivă.

Sigur că n-am reușit să prezen
tăm într-un singur material întreaga 
„gamă" a posibilităților de instruire 
sportivă. Capitolul este (lestul de 
vast și el poate fi îmbogățit prin 
munca rodnică și creatoare a activiș- 
tiolor sportivi. Rămîne numai ca a- 
ceasta să se facă 1

ELENA MATEESCU

întrecerile de zonă, ale școlilor profesionale 
C.F.R. și D.R.T.N.Ă.

«> Peste 300 de elevi reprezen tind școlile profesionale de ucenici
• ■ C.F.R. și D.R.T.N.A. din orașele Ploești, Buzău, Galați, Constanța, Giur- 
,’gl‘u și București, au fost prezenți sîmbătă și duminică la startul irdre- 
•• cerilor din cadrul etapei de zonă a campionatelor școlilor profesionale. Ir}- 
" trecerile organizate de direcția regională C.F.R. București s-au bucurat
• •de un interes deosebit, ații din par tea concurenților care în lupta spor- 
j j tivă au pus toată priceperea lor, cît și a unui public numeros, care a sus-
• •ținut frenetic pe cei mai buni.

Dintre cele patru discipline sportive la care au avut loc intre- 
.1 cerile, disputa cea mai aprigă s-a dat la atletism (performanțe valoroase 
•" au realizat G. Ionescu, șc. T.G. Gîulescu: 56,8 sec. pe 400 m., Al. Sa- 
11 lomeda, șc. C.F.R, București: 5fi2 m. la lungime, Ion Călin, șc. prof. 
•- Grivița Roșie: 2:56,1 pe 1000 m, și F. Rizea, șc. auto C.F.R. București: 
1111,61 m. la greutatț și fotbal (in finală șc. profesională Grivița Roșie 
••șc. prof. C.F.R. Ploești 1—0). La gimdastică, elevii școlii C.F.R. auto 
j j București au realizat punctajul ma xim, în timp ce la volei, elevii școlii
• • profesionale C.F.R. Constanța au ob ținut cele mai multe victorii. In cla- 
y.samentul general, pe locul I s-a situai șc. prof. Grivița Roșie (36 pct.).

(urmare Tin pag. I)

7 brigăzi au plecat pe teren în 14 
dintre comunele raionului. Concluzii
le lor, după două zile de muncă 
practică de îndrumare și control, au 
fost înmănuncheate în cadrul unui 
referat susținut în consfătuirea de 
-duminică dimineața.

onsfătuirea de duminică dimi
neața, la care au participat re
prezentanți ai organelor raio

nale. secretari ai organizațiilor de bază 
P.M.R., U.T.M. și delegați' ai sfaturi
lor populare comunale, președinții co
lectivelor sportive din comune, profe- 

-sori de educație fizică și numeroși 
-sportivi din raion (în total peste 200 
-persoane) a fost impresionantă. Au- 
-zeam vorbind oameni care în 
urma vizitei brigăzilor de îndru
mare și control, păreau că au desco

perit ceVâ nod ȘT enfuziasmant: că ș> 
în comunele lor Se poate face sport. 
Tovarășul /. Puiu, secretarul organiza
ției de partid din Făgețel, profesorul 
P. Cristescu din Urși, Uțoiu, președin
tele colectivului sportiv din Uda, și 
multi alții au expus puncte de vedere 
interesante, care pot fi concretizate în 
cîteva idei: d'acă colectivele sportive 
vor solicita sprijinul organizațiilor de 
partid, dacă organizațiile U.T.M. vor 
mobiliza tineretul în practicarea 
sportului și în munca voluntară pen
tru construcții sportive simple, dacă 
profesorii de educație, fizică își vor da 
contribuția lor respectivă, într-o mă
sură mai mare, în fiedare din co
munele raionului Vedea poate înflori 
activitatea sportivă.

i ne-am bucurat auzind repre
zentanții comitetului raional de 
partid, U.T.M. și sfatului popu

lar angajîndu-se în fața partici-

O „gală" de box. improvizată pe un ting cu un podium... gazonat, a atras 
peste 2000 de spectatori din Vedea, care i-au aplaudai din toată inima pe 

tinerii elevi ai școlii sportive de tineret din Pitești.
(Foto V. ARNAUTU)

răămină cu bra-

ea s-a lăsat păgu-

mai multă atentie acimlălii 
suortius ds masă 

la uzinele „mao țze-ăun
Un cititor al ziarului nostru, tov. 

STELIAN BURCEA. lăcătuș mecanic 
fa uzinele „Mao Țze-dun* din Capi
tală, ne-a trimis Ia redacție' o scrisoare 
privind activitatea sportivă din Lutru 
prindertea în care lucrează, lată ce u» 
scrie tov. Burcea:

„Uzinele „Mao Țze-dun“ si: 
mite, atit în țară, cît și peste 
pentru produsele sale de bună cali
tate. Mîndria noastră este că mei d:n 
punct de vedere sportiv n-am bâiid 
pasul pe loc. Din rîndurile noastre 
s-au ridicat sportivi de valoare. cum 
sînt rugbistul Gh. Mazilu, seleclueiei 
in lotul de tinerei al țării, sau luptă
torii fruntași Dumitru Crăciun și Cons 
tantin Badea. Avem o echipă de lupte 
în categoria A, o formație de rugbi ia 
categoria B și o echipă de fotbal in 
campionatul orășenesc. Sini desigur 
unele realizări, dar socotesc că treaba 
ar putea merge și mai bine. Ne supapă 
de pildă că in uzina noastră r.u se 
practică decît aceste trei sporturi, cind 
in alte întreprinderi mai mici exiăă 
numeroase secții pe ramură de sport. 
Cred că cei în măsură — și în primai 
rind iov. Avram Munteanti, președin 
tele colectivului sportiv, și tov. Alex 
Gomoia, directorul uzinelor ,,Mac 
Țze-dun" și membra in conducerea 
clubului „Metalul" — ăf putea să sli 
muleze și înființarea secțiilor de volei, 
baschet, handbal, atletism. Din păcate, 
nici activitatea competițională de masă 
nu este la locul cuvenit. De pildă, la 
Spartachladă. deși s-au înscris nume
roși tineri din uzină, activitcdea de- 
curge destul de greoi. Posibilități 
există din plin la noi, la uzinele Jdac 
Țze-dun“. Avem zeci de tineri dornici 
să facă sport, să se întreacă, să a- 
jungă la rezultate tot mai bune. 
trebui numai ca nouă conducere^^h 
colectivului să-și plece urechea la 
șurile" lor și să le organizeze întrece
rile pe care aceștia le cer".

Cîfe ceva din activitatea, sportivă din Petroșani
(Urmare din pag. 1)

popular, dacă nu socotesc că a 
timpul să facă mai mult decît au 
pină acum, pentru a se ajunge 
m .iajarea unui nou stadion, sau mă- 
c'ar a unui teren de antrenament. Cu 
un singur stadion, care și el din punct 

de vedere al capacității nu mai co-

venit 
făcut 
la a-

panților, că. de aci înainte sportul 
va constitui o preocupare permanen
tă a organelor raionale. Aceasta ni 
se pare a fi cea mai de seamă rea
lizare a consiliului regional U.C.F.S. 
Pitești, îndemnat și sprijinit de către 
comitetul regional P.M.R.: stimularea 
interesului și atragerea sprijinului or
ganelor de partid, ca și al celor 
U.T.M. și sfaturilor populare din raio
nul Vedea, mobilizarea la o muncă 
mai susținută 
U.C.F.S. ’

...Iar tîrziu, 
sese dealurile 
muna Vedea, 
urmăreau încă demonstrațiile de box, 
trîntă, tir, șah și volei organizate în 
parc. Peste 20C0 de oameni, tineri 
și vîrstnici, dovedeau în modul cel 
mai concludent cu putință că spor
tul e un oaspe dorit în raionul Ve
dea.

troșani, unde există 6 echipă de fotbal 
de categoria A. două echipe de rugbi 
de categoria B, o echipă de volei in 
categoria B. o echipă de tenis de 
cimp din categoria A și sr mai prac
tică cu bune rezultate multe cile spor
turi (lupte, popice, tir, atletism etc.) 
s-a formed, ce-i drept, o asemenea Co
misie de inițiativă. Dar după trei zile 
de discuții și in urma neînțelegerilor 
dintre colective, 
bașă.

Oare vor să
țele încrucișate cei din Petroșani? De
ocamdată, ca să folosim un termin 
consacrat, e... 1—0 pentru Lupeni. E 
adevărat însă că o întrecere sport^ă^ 

rcprtB-

respunde și ar avea nevoie de noi 
amenajări, nu se pdate face față acti
vității sportive, permanent în creștere,' 
din Petroșani. Spectatorii au și— uitat 
de cînd n-au mai văzut un meci de 
rugbi, deși orașul are două echipe în 
dategoria B. Dar ele joacă mai mult 
la Petrila sau la Lonea. Cît privește 
antrenamentele, acestea se fac pe u- 
nele terenuri virane necorespunzătoare.

Această problemă, ca și multe altele 
care preocupă pe sportivii din Petro
șani, s-ar putea rezolva dacă s-ar 
munci mai temeinic pentru înființarea 
unui club sportiv. La Lupeni s-a for
mat o comisie de inițiativă, care stu
diază posibilitățile de formare a unui are două și chiar mai multe repi  
club, și pină la sfirșiful acestei luni, Ne luăm și noi rolul de suporteri'și 
ea își va depune raportul. Și la Pe- strigăm: „Haide Hull"

a consiliului raional

cînd înserarea cuprin- 
care împrejmuiesC co- 
peste 2000 de oameni

Concurs de trotinete, 
triciclete și auto cu pedale

« In cinstea zilei de 1 Iunie, Ziua 
Internațională a Copilului, U.C.F.S. al 
raionului Stalin organizează un con; 
curs de trotinete, triciclete și mașini 
auto cu pedale.

Concursul va avea loc duminică 25 
mai, pe terenul din spatele bazinului 
acoperit de ia Ftoreasca, înscrierile 
pentru acest concurs, care va fi dotat 
cu numeroase premii, se primesc la 
raionul U.C-F.S.-Stalin pină la data de 

24 mai a.c.
★

Duminică 25 mai se va desfășura în 
Capitală, In cinstea „Zilei Internatio
nale a Copilului" ți în organizarea co
mitetului raional de organizare a 
U.C.F.S.-„Tudor Vladimlrescu", un In
teresant concurs de trotinete și trici
clete deschis copiilor între 4—10 ani- 
întrecerile vor avea loc pe. strada Ne
gustori, pe porțiunea din fatal comite
tului orășenesc U.T.M. Înscrierile se 
primesc In fiecare dimineață la sediul 
U.C.F.S.-raion „T. Vladimirescu",.

4
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a m p i o
Sportul nu este un 

prieten de azi, de ieri, 
pentru mecanicii 
lăcătușii, forjării și 
turnătorii de la 
August". De ani 
zile 
să-i 
căldură pe sportivii
fruntași ai acestor
mari uzine bucurește- 
ue, să le consemnăm 
p'erformanțele deosebi
te la rubricile diferite
lor discipline sportive. 
Dar aci, în cadrul co
lectivului sportiv al 
uzinelor care poartă 
sonorul nume de „Ti
tanii", mai activează 
șl: alți sportivi. Spor
tivi anonimi, fără pre
tenții și fără merite 
speciale pe planul per
formanțelor, dar care 
dovedesc! o dragoste 

imensă pentru stadion, 
pentru întrecerea spor
tivă. Sînt sute și sute 
de asemenea sportivi 
entuziaști. Ii găsești 
pretutindeni, la „tur
nătorie oțel" ca și 13 
„forje", la „motoare" 
ca șt la ,-,sculărie". 
Pentru consiliul co

lectivului sportiv, pen- 
, tru inimosul său pre

ședinte, Nîcu Petre, ă- 
jutat de vrednicii acti
viști sportivi Teodor 
Chirică, Traian Velea,

n i i co 1 e c tivului

Și
„23 

de 
ne-am obișnuit 
aplaudăm cu

Vasile Dinescu, Cris
tian Popescu, Paul 
Mazilu, problema atra
gerii lor într-o activi
tate competițională tît 
mai vie, cît mai in
tensă, constituie de 
multă vreme o preo

cupare de prim ordin. 
Firește, multe echipe 
ale colectivului acti
vează în campionatele 
raiprtale, orășenești 
sau regionale. Dar to
tuși, ele nu pot cu
prinde decît un număr 
restrîns de sportivi. 
Care era în cazul a- 
cesta , cea mai bună 
soluție?. Consiliul co
lectivului a găsit-o 
fără să stea prea mult 
oe gînduri: campiona
tele de casai

Și astfel s-a întro
nat Ia colectivul spor
tiv „Titanii" o adevă
rată tradiție a cam
pionatelor de casă. A- 
eele campionate care, 
după cum ne povestea 
unul din sportivii uzi
nelor, atrag pe tere
nul de sport sute de 
spectatori, care se des- 
'ășoară cu o „galerie" 
re ar putea concura 
chiar și pe cea a ma
rilor întîlnirj de fot
bal. Campionatele de 
casă Ia „23 August" 
stîrnesc emulație, sînt

prilej de discuți:, re
prezintă cea mai bună 
propagandă pentru ' 

dezvoltarea activității 
sportive, pentru atra« 
gerea de noi n cnibrf 
in UCFS. Socotinț 
deosebit de interesant, 
faptul că conșllittl 
colectivului a luat ini
țiativa de a decerne 
sportivilor care s-au 
c.iasat pe primele! 
locuri, individual sau 
pe echipe, tricouri de 
„CAMPIONI Al CO
LECTIVULUI". Vă în
chipuiți că primirea 
unei asemenea recom
pense, într-un Cadru 
festiv, sub privirea 
admirativă a tovară
șilor de muncă, 
seamnă un serios 
mulent pentru un 
năr sportiv care 
îndrăznit încă să
tă la porțile afirmă
rii I

Anul acesta, campio
natele de casă vor f| 
reluate. O cere tradi
ția încetățenită la uzi
nele „23 August", 6 
cer cei peste 2.000 de 
membri în UCFS, o 
cer înseși necesitățile 
dezvoltării sportului 
de mase.

în- 
sti- 
tî- 

n-â- 
ba-

M. GODEANU



Campionatele universitare de gimnastică|M®R5a educativă-preocupare principală
s-au soldat cu un succes, deși organizarea a lăsat de dorit în activitatea clubului nostru
Gimnastica sportivă în rîndurile stu

denților a devenit o realitate I Aceasta 
a fost senzația trăită cu ocazia celei 
de a V-a ediții a finalelor campiona
telor universitare desfășurate sîmbătă 
după-amiază în sala Dinamo din Ca
pitală. Un număr mare de concurenți, 
selecționați din multe centre univer
sitare, au făcut totul pentru a trans
forma întrecerea for într-o sărbătoare 
studențească. Și, fără îndoială, dacă 
finalele s-ar fi desfășurat la data cînd 
au fost inițial programate (în aprilie) 
și nu acum în perioadă de pre-sesiune 
(după trei amînări mai .mult sau mai 
puțin justificate), puteam să vorbim de 
un succes deplin. Așa, am fost nevoiți 
să înregistrăm absența echipelor cali
ficate de la I.M.F. Tg. Mureș și să a- 
sistăm la o finală lipsită de public, 
de atmosfera specifică întrecerilor stu
dențești și înghesuită ca desfășurare.

Ediția a V-a a campionatelor uni
versitare a adus pentru prima dată în 
concurs echipe studențești alcătuite 
dingimnaști de categoria’a Il-a. Majo- 
rSțatea gimnaștilor și gimnastelor au 
făcut față cerințelor categoriei a Il-a 
și au arătat posibilități de promovare 
la’ categorii superioare. Dacă deocam
dată nu au fost decît concurenți indi
viduali la categoria I și maeștri și 
majoritatea provenind de la I.C.F., în

urma întrecerilor de sîmbătă "putem 
anticipa o grabnică mărire a rîndtrri- 
Ior acestor gimnaști fruntași provenind 
din mai multe facultăți și institute. De 
exemplu, nu este deloc imposibil ca 
din echipa Politehnica Timișoara (pro 
fesor Carol Eilhard), câștigătoare la 
mare diferență Ia categoria a Il-a, să 
fie promovate elemente pentru catego
ria I. Studentul Emil Bărăneanu, în
vingător în întrecerea individuală, a 
realizat o medie de 9,30 pe aparat, 
ceea ce indică valoarea sa de gimnast 
fruntaș. Aceeași observație o putem 
face cu privire la studenta fruntașă la 
învățătură, Aurelia Stejeroiu, prima 
clasată la categoria a IlI-a.

Campionatul a evidențiat activitatea 
feminină de la I.M.F. București (pro
fesoară Valentina Saica) unde, în ciu
da lipsei unei săli de antrenament, 
numărul gimnastelor este mare iar 
valoarea lor corespunde actualelor ce
rințe. Același lucru se poate spune 
despre Politehnica Timișoara (echipa 
masculină) care din 1955 ocupă pri- 
muj loc, despre Univ. „C.I. Parhon“ 
(profesorii Victoria Moldovan și N. Bă- 
iașfi), sau despre Politehnica Bucu
rești (prof. Nicolae Cruli). In schimb 
activitatea feminină de la Univ. „Vic
tor Babeș" din Cluj lasă mult de 
dorit, dovadă că echipa acestei uni-

versității pînă acum nelipsită în finale 
n-a reușit în acest an să se califice 
de la zonă.

Iată cîștigâtorii campionatelor uni
versitare : ECHIPE: feminin categ. a 
II-a-Univ. „C.L Parhon“ 201,50 p_ 
categ. aIlI-a-I31.F. București 299,60 
p.; masculin "categ. â II-a-InsL Poli
tehnic Timișoara 217,25 p., categ.
a IH-a-Inst Politehnic București 320,60

Studenții din Cluj și București 
și-au împărțit titlurile 

de campioni universitari de atletism
^nterviu telefonic cu maestrul sportului Aurel Palade-Ursu 

. ..........................
șl corespondent al ziarului nostru, 
AUREL PALADE-URSU (fost cam
pion și recordman al țării la proba 
de 800 m.) ne a transmis de la Cluj 
noi date privitoare la finalele cam
pionatelor universitare de "atletism.

— Voi începe — ne-a spus Palade- 
Ursu de îndată ce s-a stabilit legă
tura telefonică— prin a vă prezerva lista 
noilor campioni universitari ai țării. 
Notați i î : BARBAÎI: 100 m.: I. Măg- 
daș (Polit. Cluj) 11,0; 200 m.s M. 
Zahaichievici („V. Babeș" Cluj) 22,9; 
400 m.: Tr. Sudrigean („V. Babeș") 
50,4; 80») m.: Tr. " ' 
Babes") 2:01,6; 1.500 m.: I. 
(I.C.F. Buc.) 4:04,4; 
Apli („Bolyai" Cluj) 16:27,6; 
m. g. ” ~ " "
m. ’ g. 
3.000 m. ob.: Gr. Cojocaru („V Ba
beș") 9:29,0; 4x100 m.: I.G.F. "*

In tripla sa calitate: student atlet El n-a putut figura în clasament re
gulamentul neadmițînd decît partici
parea atleților legitimați 
rile universitare. Totuși 
său de 14,99 m. rămîne 
este un excelent record 
Iar Porumb a sărit 1,88 
du se al doilea.

— In ce ambianță s-au desfășurat 
întrecerile ?

— Vremea a fost minunată, tocmai 
bună pentru atletism, iar organiza
rea excelentă. Majoritatea probelor 
au fost foarte disputate. De pildă, 
ștafeta de 4x400 trx, care a ridicat 
„tribunele" în picioare. O sosire 
foarte strînsă a fost și la 800 m. 
fete, unde Nina Pasciuc a înregis
trat același" timp cu Marilis Cuțuî. 
Cele mai bune rezultate sînt recor
durile de juniori amintite și acel 
75,62 m. al lui Bizim. îmi închipui 
că este una din cele mai bune per
formanțe europene ale sezonului.

Întocmai, la ora actuală este 
printre primele cinci. Dar, în altă or
dine de idei: cum s-a încheiat duelul 
București-Cluj?

— Clujenii au cîșfigat 18 titluri, 
Bucureștenii 14. Merită toate laudele 
cei care i-au pregătit pe studenții 
atleți din aceste două centre: lector 
Ion Moina (Polit. Cluj), Adalbert 
Covaci (Univ. Bolyai), asist Mircea 
Dumitrescu (Univ. Babeș), asișL Ti
tus Tatu (I.C.F.) și alții. Păcat însă 
că totul s-a rezțjmat la duelul Cluj- 
Bucureștt Timișoara a fost prezentă 
doar cu... 10 atleți, Tg. Mureșul și 

și

Sudrigean („V. 
‘ Puică 

5.000 m_: Gh.
110

V. Cincă (Î.C.F.) 15,0: 400 
M. Pășcălău (I.C.F.) 56,6;

44,8 
sec.; 4x40*1 m.: Univ. V. Babeș 3:31,6; 
Jungtme: V. Cincă 6,57 m.; înălțime: 

Dumitrescu (I.C.F.) 1,88 m.; triplu: 
O. Dumitrescu "13.69 m.; prăjină: M. 
Răuhku (I.C.F.)) 3,80 m.; greutate: 
Gh. Popescu (I.C.F.) 14,07 m.;
disc: GO. Popescu 41,22 m.; suliță: 
Al. Bizim (I.C.F.) 75,62 m.ț" ciocan:
l. Erde'.y („Bolyai") 46,26; FEMEI: 100
m. : Leontina Neța (individual) 13,3; 
200 m_: Marilis Cuțui („V. Babeș") 
26, 9; 400 m.: Cuțui 60,6: 800 m.: 
G-uțui 2:17,4; 4x100 m.; I.C.F. 53,0 
Sec.; 3x800 m.: Univ. V .Babeș 8:29,6 
80 m. g.: Xenia Miliutin (Arhit. 
Buc.) 12,1; înalț.: Gertrude Klein(ICF)
l. 45 m.; lung.: Leontina Neța 5,46
m. ; greutate: Maria Vintilă (Univ. 
O. I. Parhon Buc.) 10,61 m.; disc: 
Paraschiva Lucaci (individual) 42,70 
m.; sulhă: Maria Virag (Polit. Cluj) 
34,85. m.

— Nu ne-ai amintit rezultatele lui 
Perneîd și Porumb. De ce?

— Perneki, deși student la I.M.F. 
Tg. Mureș, este legitimat Ia Recolta.

la clubu- 
rezultatul 
valabil și 

de juniori, 
m., clasîn-

Gimnastica artistică, cuprinsă pen
tru prima -dată printre probele cam- 
piaiătelor universitare, a scos In e~ 
v:dență grația, îndeminarea, expresi
vitatea și eleganța mișcărilor tinere
lor participante.
p ; INDIVIDUAL : femenln : categ. a 
III-: Aurelia Stejeroiu (I_M.F. Buc.) 
53.00 p., categ. a Il-a: Rod ic a Aldea 
(I.ALF. Buc.) și Ana Calciu („C. I. 
Parhon") 52.50 p.. categ. I: Elena 
Tataru (I.C.F.) 53,40 p.; masculin 
categ. a IlI-a: Nicolae Turliu (Inst 
Agronomic Buc.) 55,20 p., categ. a 
Il-a: Emil Bărăneanu (Inst Politeh
nic Timișoara) 55.75 p., categ. I: 
Wener Feder (I.C.F.) 53,35 p.

R. ILIESCU

Problema educației sportivilor se &- 
flă pe primul plan al preocupărilor clu
bului nostru. Și pot spune că toc-" 
mai datorită acestei preocupări per
manente, numărul abaterilor de la 
disciplină, de la morala sportivă, 
este ctestul de mic la CSU Bucu
rești S"-a tntîmplat, nu de mulg ca 
echipa noastră nțasculină de hand
bal, participantă în campionatul pri
mei categorii, să se facă vinovată 
de joc excesiv de dur. Abaterile au 
fost sancționate prompt de federa
ție. Am convocat de îndată o șe
dință de secție, în cadrul căreia s-a 
analizat' cu seriozitate, cu spirit de 
răspundere, cele întîmplate, cerîn- 
du-se antrenorului Wilhelm Helwig să 
dea o 
torilor. 
echipa 
ria B. 
tori ai 
ciulescu, 
meciuri lipsă de atașament față de 
culorile clubului. In ședința da ana
liză a acestei abateri, ședință la 
care a participat și tov. prorector 
N. Marinescu, președintele clubului, 
s-a discutat într-un spirit sănătos. 
Numeroși membri ai secției au criti
cat. cu asprime atitudinea lui Se
menescu și Dănciulescu, iar aceștia, 
recunosdndu-și greșeala, s-au anga
jat să-și remedieze lipsurile. Urma
rea s-a văzut chiar în meciul de 
duminica aceasta, cînd ambii jucă
tori s-au comportat foarte bine, do- 
vedindu-se deosebit de utili echipei.

Am dat aceste două exemple, de 
altfel singurele cazuri de asemenea 
natură petrecute în sînul clubului 
nostru, tocmai pentru, a sublinia că, 
deși puține la număr, abaterile de 
la disciplina sportivă "sînt prompt și 
temeinic analizate în secții, cu par
ticiparea conducerii clubului O in
fluență pozitivă exercită unele secții 
care pot fi citate ca exemplu în pri
vința educației sănătoase a sporti
vilor. Este vorba de secțiile de tir 
(antrenor Steîian Papură) și șah 
(antrenor Toma Popa), precum și de

atenție sporită educației jucă- 
La "fel s-a întîmplat și cu 
noastră de fotbal din catego- 
Doi dintre cei mai buni jucă- 
formației, Semenescu și Dăn- 

au arătat într-unul din

echipa de fotbal juniori, antrenată" daț 
Ion Morărescu. De altfel, în ansam
blu, antrenorii noștri se străduiesc: 
să împletească cît mai bine munca 
lor de instruire cu cea de educație,-, 
de îndrumare a sportivilor pe făga
șul unei morale sănătoase. Sportivii; 
noștri dovedesc preocupări accen
tuate spre ridicarea nivelului politie 
șț Ideologic, spre .diversele activități" 
culturale. Organizațiile de partid și 
U.T.M. din facultățile și institutele 
în care învață sportivii noștri își 
aduc deopotrivă contribuția la neîn
cetata îmbunătățire a activității cu!-» 
tural-educative a sportivilor studenția 
De cele mal multe ori, printre parti-4 
cipanții la seratele literare, simpozi* 
oanele șl alte forme de activitate 
culturală de la Casa de Cultură a 
Studenților „Grlgore Preoteasa" se. 
află și numeroși sportivi ai C.S.U» 
București.

Ne propunem să intensificăm ac
tivitatea noastră educativă în lunile’ 
ce vor urma. Ea se va desfășura și: 
în taberele de odihnă de la munte» 
și mare, ca și în cadrul reuniunilor 
tovărășești pe care intenționăm să 
le organizăm la toamnă, în scopul 
strîngerii legăturilor de prietenie din
tre sportivii noștri, al cunoașterii 
reciproce. Vom înființa un panou Ir 
sediul clubului, în care vom expune: 
fotografiile sportivilor noștri frun
tași. Plănuim de asemenea o întîl- 
nire între un maestru emerit al spor-i 
tu Iui și sportivii clubului nostru in 
șfîrșit, în foarte scurt timp, vom 
inaugura „Cartea de Onoare" a Clu
bului Sportiv Universitar București,, 
în care vom înscrie numele tuturor’ 
sportivilor și activiștilor sportivi ai 
clubului nostru care vor merita acest 
lucru prin întreaga lor comportare 
și atitudine. Sîntena convinși că, îtr 
fțlul acesta, activitatea educativă în 
cadrul clubului nostru va progresa 
neîncetat, va contribui în mod direct 
la creșterea performanțelor și presti-t 
giul sportivilor studenți din Capitală»

MIHAI TĂTARASCU
secretarul Clubului Sportiv

UniveTsitar-București

Ne scriu corespondenții noștri despre:
— “ ' ' —................. . . , ’BW»

_.ȘI ACTIVITATEA SPORTIVA
IN ȘCOU

doar cu... 1~ ‘ "
Iașii n-au contat, iar Craiova 
Constanța au absentat

— încă o întrebare: Ce rezultat 
obținut maestrul sportului 
Ursu la aceste finale ?

— Suferind o întindere mușchiul a- 
ră, n-am putut lua startul la 1.500 
m. De data asta a trebuit să mă re
zum la rolul de corespondent.

a
Palade-

(XXI) PASIUNE VECHE

CONSTRUCȚII Șl AMENAJAR1 DE 
BAZE SPORTIVE-

Ion Atușetoiu (Faion Oltețul-Craiova): 
. Mii de tineri din raionul nostru răs

pund cu entuziasm la acțiunea inițiată 
I de consiliul raional U.C.F.S. și comi- 
i tetid local U.TJ1. în vederea cons

truirii și amenajării cît mai multor 
baze sportive, -In întreg raionul sînt 

; în curs de terminare un număr de 24 
. terenuri de fotbal, 30 de volei și un 
[ teren de hfandbal, în timp ce în loca

litatea Rălceșii va fi inaugurat un 
stadion prevăzut cu pistă de atletism

■ și o tribună cu o capacitate de 600 
‘ locuri.i

Avram Ilerșcovici (Vaslui): In ra- 
; ion continuă cu multă însuflețire cons- 
’ truirea de baze sportive. Pînă acum au 

fest date în folosință un număr de 30 
L terenuri de fotbal, 43 de volei și 2 de 

bascliet Se cuvine a fi evidențiate co
lectivele sportive din comunele De-

■ Iești, Solești, Telejna, Codăești precum
■ și Voința, Progresul din Vaslui, 

care cu prilejul acestei acțiuni au mo
bilizat cel mai mare număr de spor-

1 tivi.
Petre Căpățină (Agnita): Un teren 

de fotbal, un strand, un teren de volei 
i și o arenă de popiefe — fată construc

țiile Ia care au fost angrenați în mod 
voluntar numeroși" tineri din orașul 
nostru; Toate construcțiile amintite m'ai 

*.sus vor fi terminate pînă la stîrșitul 
^acestei luni.

—SPORTUL IA SATE
Gh. Stofcan (Drăgășani): In satele 

raionului nostru, activitatea sportivi 
cunoaște tot mai multi adepți, In co
muna CueuiețȚ de pildă, numărul ce
lor înscriși in colectivul sportiv a a- 
tins cifra de 70, fiind insă în continuă 
creștere. Sfatul popular al comunei a- 
cordă un larg sprijin dezvoltării spor
tului. Recent, a fost alocată suma de 
1500 lei pentru procurarea de echipa
ment sportiv. De asemenea, un ajutor 
substanțial l-a primit colectivul spor
tiv din comună, atunci cînd a fost 
vorba de reamenajarea bazei sportive.

AL Crișan (Dorohoi): De curînd, in 
colectivul sportiv ,,Victori a" din co
muna Dimăcheni, raionul Dorohoi, a 
avut loc alegerea comisiei de oină, dis
ciplină sportivă larg dezvoltată in în
treg raionul. De asemenea, au fost 
încheiate alegerile comisiilor pe ra
mură de sport și in colectivul sportiv 
„Flacără" din comuna Văculești. Aceas
tă acțiune organizatorică este în curs 
de desfășurare și în celelalte colective 
sportive din satele raionului Dorohoi,

Constantin Adumitresii (Iași): Din 
inițiativa organizațiilor de partid si 
U.T.M. ale întreprinderii E.T.A.S. din 
Birlad, membrii colectivului sportiv al 
acestei întreprinderi s-au deplasat în 
comuna Bogdăoești, raionul Birlad, 
unde au susținut mai multe întreceri 1 
de fotbal și volei în compania echipelor » 
Recolta din localitaie.

Gheorghe Fometescu. (Tg. Jiu): lit 
orașul nostru s-au desfășurat întrece
rile din cadrul etapfei regionale a carefi 
pionatelor școlare de handbal și volef 
feminin. La ambele discipline cele mat 
multe victorii și o dată cu ele califica* 
rea în etap'a următoare le-au obținut 
reprezentanții școlii medii nr. 1 di» 
Tg. Jiu.

V. Haiu (Botoș'ani): Etapa regională" 
a campionatelor școlilor medii la hand
bal masculin desfășurată în localitate- 
(sistem turneu) ‘a întrunit reprezenta
tive școlărești din orașele Suceava,. 
Fălticeni, Dorohoi și Botoșani. După 
2 zile de întreceri viu disputate, elevii! 
școlii medii nr. 1 din Botoșani au reu
șit să cîștige turneul

Gh. Donciu (Caracal): Un număr dte 
115 elevi și eleve din localitate și-au 
trecut de curînd normele pentru obti-» 
nerea „Insignei de atlet". Este de re
marcat cu acest prilej, strădania de
pusă de profesoarele de educație fizică" 
Marieta Suciu și Elena Lebădă, ca și 
de instructoarea superioară de pionieri 
Elena Bucșu, pentru asigurarea unei 
bune desfășurări a concursului. Interes 
pentru cucerirea „Insignei de atlet“ 
există și în multe comune din daioa 
cum ar fi comunele Redea, Celaru, Bu- 
cinișu, Rotunda și Stoienești-OU.
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Unele aspecte 
de volei

ale întîlnirîlor 
cu Dinamo Moscova Marginalii la un meci din

C.C.A. — Akademik la baschet

care am avut de învățat
a clu- 
invita 

Dinamo

„inițiative în genul acesteia 
bulni Dinamo București, de a 
echipele de volei de la 
Moscova, ar trebui cît mai des repe
tate", 
puteau auzi duminică dimineața în 
rîndul spectatorilor care asistau la 
■ultimele meciuri ale echipelor oaspe. 
Pen ru că, pe lîngă utilul schimb de 
păreri ce are Ioc cu această ocazie 
Intre antrenori și jucători, meciurile 
Internaționale scot în evidență (mai 
inult decît cele disputate în cadrul 
campionatelor interne) lipsurile ca și 
părțile bune ale echipelor care se 
întrec. Aceasta în vederea progresu
lui general.

In această direcție meciurile pe 
care Dinamo Moscova le-a susținut 
în CapLaiă și Orașul Stalin au fost 
de un real folos. Astfel, vorbind des
pre echipa masculină, ar fi de do
rit, socotim noi, ca voleibaliștii romîni 
să învețe de la oaspeți modul va
riat în care trebuie efectuată acț'ți
nea de atac pentru a fi întotdeauna 
® surpriză pentru adversar. Și juca- maj 
tor ii noșirii joacă în forță, dar în
totdeauna pregătirea atacului se fa
ce în mod șablon: neapărat trebuie 
4ca mingea să fie. lovită de trei ori. 
ÎAtît de mult se obișnuiseră jucătorii 
din Moscova cu aceste acțiuni ale 
sportivilor rom: ni, tncît ’ (în special 
la meciul disputat cu selecționata dc 
■tineret a Capitalei) la prima fază ei 
■iniei nu încercau măcar să facă blo
caj, pentru că știau în mod precis 
•iră abia după două pase mingea va 
!i trimisă în terenul lor. Sovieticii 
Cu atîtea metode variate de a pre- 
găti mingea înainte de a trage, în.- 
-cît echipele noastre, învățînd în a- 

decît de 
rpmîne. 
cîteoda- 

de atac.
tendința 

sovietice de a 
pasele ceva mai de-

Exclamații ca acestea se

tre echipele romînești doar Știința 
Cluj joacă în felul acesta.

Victoria înregistrată joi de volei
balistele de la Dinămo București asu
pra jucătoarelor de la Dinamo Moș 
cova este prima obținută de o echi
pă feminină romînă asupra uneia 
sovietice. Și ea a fost obținută • 
spre cinstea lor — în fața echipei 
clasată pe primul loc în campiona
tul unional. Menționăm comportarea 
sportivelor noastre de la combinata 
Dinamo-F C.F.R. și > în jocul de du-.- 
minieă dimineața, cînd, deși învinse,

a.s-au prezentat foarte aproape da 
devărata !or valoare.

In încheierea notelor noastre, 
vrea să vorbim despre un aspect 
gativ și anume lipsa medicului

am 
ne- 

reuniunea voleibalistică de duminica 
dimineață; Și aceasta deși federația 
de specialitate a<re o comisie care 
se ocupă în mod special de ,aceasta 
problemă. Fără îndoială dorința noas
tră este.’.. ca nici să nu fie nevoie 
de medic. Dar prezența lui a fost 

necesară ca oricînd la aces
te meciuri în cursul cărora s-a acci
dentat Natalia Cernaf.

C.C.A. ii con- 
Echipa noastră 
ci preferă jocul

Se pare că dintre formațiile noastre de frunte echipei 
vine cel mai puțin stilul de joc al bas chetbalișiilor bulgari, 
campioană nu pune accentul pe jocul de forță și pătrundere, 
combinația, oarecum tejer și are ca armă principală aruncările de la semi
distanță. deoarece dispune de patru d‘ ntte cei mai valoroși „specialiști" la 

..................... “'I seara forța de joc și rezistența lotului 
in sta-

acest capitol. In partida de slmbătă
bulgar (mult mai omogen) au fost de terminante cum s-a mai spus 
bilirea rezultatului.
Cercetînd însă foaia de arbitraj 

care îți permite să reconstitui cu mi
nuțiozitate orice întîlnire, constatăm 
că șt în coridițiile specifice partidei 
(ritm foarte susținut, un adversar care 

de supune la mari eforturi) CCA ISf 
PUTEA APROPIA VICTORIA DACA 
ARUNCĂRILE DE LA SEMI DIS
TANȚA AR FI REUȘIT IN PROPOR
ȚIA OBIȘNUITA. Din cifrele alătu
rate se vede clar că, din acest punct 
de vedere,' oaspeții și-au impus su
perioritatea. Procentajul de 34,29% 
realizat de CCA este foarte slab. Și 
nici nu putea să fie bun dacă dintre 
cei patru excelenți aruncători de la 
semidistanță, numai Mihai Nedef a 
realizat cifra obișnuită la el: 19 punc
te. De altfel Nedef a fost cel mai 
bun om al echipei noastre. Dacă Emil 
Niculescu s-a mai apropiat de... cifra

(altfel 
puncte

lui de plan, în schimb Fodor 
excelent în apărare) cu cele 9 
și, mai ales, Folbert cu 8 puncte sînt 
departe de ceea ce realizează ei, ca 
cifre medii, în fiecare partidă. Deci 
arma nr. 1 a echipei CCA nu a func
ționat.

Trebuie însă subliniat că — împo
triva temerilor noastre — duelul cu 
Radev a fost cîștigat. Nu Radev a 
fost cel care a marcat majoritatea

•îcest domeniu, nu ar avea 
Îîștigat. Dintre formațiile 

oar C.C.A. își pregătește 
ța ceva mai variat acțiunea

Ar mai fi de vorbit despre 
ridicătorilor echipei 
ea trăgătorilor 
par!e de plasă ca de obicei. Și 
se poate spune că ele nu și-au 
tins scopul, în special atunci 
Smoleaninov era cel care trebuia să 
expedieze balonul. In asemenea ca
zuri blocajul advers acționează mult 
mai dificil. Ca să exemplificăm, din-

MIRCEA TUDORAN

punctelor Akademikului, ci doi dintre 
oamenii de cî-mp; verii Panov (fiecare 
cite 16 puncte) Radev a fost destul 
de bine anihilat de Nedelea și Fodor.

C.C.A.: 22 executate — 16 trans
formate, procentaj: 72,72 la sută

AKADEMIK: 17 executate — 9
transformate, procentaj 52,98 4a sută.

ARUNCĂRI DIN ACTHJNE
C.C.A.: 70 executate — 24 trans

formate, procentaj: 34,29 la sută.
AKADEMÎK: 65 executate — “32 

transformate, procentaj: 49,32 la sută.

BILANȚ STATISTIC AL PARTIDEI 
C.C.A. — AKADEMIK

ARUNCĂRI LIBERE

Să ne ocupăm acum puțin de un 
inamic foarte periculos al echipelor 
noastre: nervozitatea. In această îrK 
tîlnire dificilă era mai mult decît de 
așteptat, ERA FIRESC, să existe 
multe momente decisive, de mare ten
siune. Campioana noastră le-a depă
șit mult mai greu și cu sacrificii de 
puncte. Spre deosebire de echipa bul
gară care, după începutul ezitant, 
nervos, nesigur, s-a regăsit și nu s-a 
mai lăsat prada nervilor pînă la ter
minare, deși — după cum bine se 
știe — a trecut în mai tot taimul doi 
prin clipe dramatice. Dacă pentru un 
Nedelea, I. 
momentele 
vozitate și 
explicabile 
riență, apoi pentru ceilalți defectul 
nu mai prezintă scuze. Fodor, Folbert, 
Em. Niculescu sînt jucători cu des. 
tuia experiență internațională, ei con- 
fundîndu-se chiar cu istoricul meciu
rilor mari diri~ ultimii ani ale basche
tului nostru pe tărîm internațional. 
Este absolut necesar ca baschetbaliștii 
noștri, să lupte spre a-și stăpîni ner
vozitatea. In acest joc cea rr.ai neîn
semnată stare de enervare se tra
duce prin ratări din poziții clare. 
Sîmbătă seara CCA a pierdut puncte 
prețioase în 4—5 situații, cînd Folbert 
și Em. Niculescu s-au găsit în poziții 
extrem de favorabile, dar nu au trans
format exclusiv din pricina nervozi-; 
tații.

Dinescu sau M. Răducanu 
de slăbiciune sau de ner- 
nesiguranță sînt oarecum 
prin lipsa lor de expe-

EFTIMIE 1ONESCU

După întrecerile celor mid tingri jucători de tenis de

perspective tnciirajateare la juniori 
Iar situație îngrijorătoare la junioare

Cui va trimite Poltoveț 
(in stingă) și (iavriloo 

tineret a

(Nr. 6) mingea primită din serviciu ? Smoleaninoo 
(in dreapta) sini pregătiți. (Fază din meciul Sel. de 
Capitalei — Dinamo .Moscova 2—3).

O concluzie a întrecerilor boxerilor juniori :

TOATA ATENȚIA TINERELOR SPERANȚE
Interviu cu tovarășul MARIN NICOLAE, secretarul Federației Romine de box

Recent s-a încheiat o altă competiție pugilistică interesantă, care 
.« răscolit marea masă a tinerilor boxeri de pe întreg cuprinsul țării. 
Competiția a dat multe speranțe învingătorilor (și bineînțeles antre
norilor respectiv) și a ambiționat pe ceilalți participanți. Este vorba 
«lupă curn ați bănuit, de campionatul republican de box al juniorilor. 
Acum, după o finală pe care îj» ansamblu o considerăm reușită, am 
•considerat util să ne adresăm tov. MARIN NICOLAE — secretar gene
ral al Federației romîne de box, care ne-a împărtășit unele conside
rații în legătură cu finala de la București.

și R. P. F. Iugoslavia 
septembrie). Deci, toată

iulie)
grad,
ția tinerelor speranțe 1

(Bel- 
aten- 

(c. r.)

Competiția juniorilor pentru cele 
șapte titluri de campioni republicani, 
încheiată duminică seara în sala 
Fioreasca, a scos în evidență două 
aspecte mai importante: unul îmbu
curător și altul de-a dreptul alar
mant. Referindu-ne la primul aspect, 
menționăm cu satisfacție ascensiu
nea unei serii de tineri care cu ta
lentul dovedit, cu posibilitățile ară
tate și cu o pregătire în continuare 
minuțioasă și metodică pot deveni 
cadre de nădejde ale tenisului nos
tru de masă. Această constatare ne-a 
fost prilejuită de evoluția de sîmbă- 
tă și duminică a noului campion de 
juniori al țării Radu Negulescu, 5 
lui Bodea, Rethi. Rozemberg, Horst 

și Adalbert Trupei, Anghelescu, Vrîn- 
ceanu și alții. Toți acești juniori au

AZI PESTADIOVUL „D1NAMO“

— Anul acesta — ne-a spus tov. 
Marin Nicolae — juniorii, au 
la București mult trai bine 
idecît în ceilalți 
la unii dintre ei 
către box corect, combativ, 
rientat tactic. Cel mai bine 
•tît sub aspect tehnic, tactic c‘t 
fizic a fost după părerea mea, 
•tănteamil
V. Baciu). El a manifestat încre
dere în forțele profirii, a boxat în 
linie și a utilizat cu deosebit succes 
toată gama loviturilor. Iulian Crîm- 
riță (a ntrenor T. Marinescu) a dove
dit de asemenea frumoase calități 
tehnice, care l-au evidențiat în ochii 
specialiștilor. Cred că în semifinale, 
putea fi dat învingător tot atît de 
bine ca și adversarul său, M. Dumi
trescu (T. Dinamovist). Acesta din 
■nnă, un tînăr înzestrat, cu un bun joc 
de picioare (în genul campionului 
C. Dumitrescu), este încă destul de 
fragil, pare fricos, iar continuele lui 
deplasări pe ring pot fi interpretate 
drept 
«iva 
meci

venit 
pregătiți 
observat 
înclinații 
bine o- 
prrgăft 

și 
con- 

Vasile Neagu (antrenor 
El

ani. S-a 
serioase

late. Unii dintre acești tineri, deși în
zestrați cil calități fizice deosebite, 
datorită tehnicii rudimentare, nu au 
dat un randament superior. Dobre 
Vasile (Iași), de pildă, posesorul u- 
nui fizic și a imei forțe deosebite, 
n-a reușit să-l întreacă pe firavul Gh. 
Ghiță (C.F.R.-I.C.L), iar I. Păunohi 
(Voința Buzău), cu toate că a de
venit campion, a manifestat multe 
defecțiuni în apărare, din care cau
ză a „încasat" numeroase lovituri 
care puteau fi evitate. In privința 
ținutei în ring pot fi evidențiați e- 
levii antrenorului Traian Ogrinjea- 
nu. Fără îndoială, merite au toți an
trenorii finaliștilor de la București, 
pentru rîvna cu care au muncit In 
pregătirea elevilor lor.

— Ce perspective au tinerii 
pioni și finaliști și ce program 
petițional li se asigură ?

— Personal, am credința că
dintre finaliștii și campio-nii de 
niori au mari posibilități, aceasta 
să cu condiția ca și în viitor să 
animați de dorința de afirmare, 
mod normal, ei vor schimba
gardă". De altfel, preocupările Fe
derației se vor axa pe viitor cu tă
rie în spre șlefuirea acestor tinere 
elemente. Cît privește programul 
competițional, în afară de faptul că 
tinerii vor lua parte la două tabere 
(unaț pent,nil. juniori iar cealaltă 
pentru tineret) — anul acesta li s-a 
asigurat — lucru inedit pentru ju
niori — două întîlniri cu reprezen
tativele R. P.. Ungare (Budapesta 4

cam 
corn

mulți 
ju- 
1n- 
fie 
In

„vechea

lipsă de combativitate. Defen- 
activă manifestată în ultimul 
l-a reabilitat însă în parte.

Finalele de la București au scos
în evidență la unii boxeri și anumite 
lipsuri tehnice. Ce ne puteți spune în 
legătură cu aceasta?

— Intr-adevăr, s-au observat unele 
lacune care, fără a fi grave — dat 
fiind faptul că protagoniștii sînt 
foarte tinieri — merită să fie semna-

Competiția selecționatelor de

Ultimul meci din cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde în țara noastră echi
pa de rugbi Swansea va avea loc as
tăzi pe stadionul Dinamo (la ora 18) 
cind formația galeză va primi replica 
uneia din cele mai valoroase echipe 
romînești: Geotehnica I.S.P. Este de 
așteptat că acest ultim meci al lui 
Swansea să coincidă cu un frumos 
spectacol rngbistic, care să constituie 
o bună propagandă pentru sportul cu 
balonul oval.

Credem că formația Geotehnieii în 
alcătuirea: Bărăscu — Sava, S. Nicu
lescu, Luscal, Teodorescu — Mateescu, 
Dudu ■— Moraru,' Antimoianu, P. Ni- 
culescu—Mehedinți. Poșmoșanu, — Ră- 
dit'escu, Matiolache, A. Niculescu, re
zerve: Nisior, Comșa, Epureanu (an
trenor C. Munteanu), va fi animată de 
aceeași dorință: un spectacol de cali
tate, spre a contribui la întărirea pres
tigiului de care se bucură rugbiul 
nostru. Meciul va fi arbitrat de bel
gianul T. LACROIX.

★
Turneul echipelor de _

a continuat duminică pe stadionul de 
la șosea. Aceeași dorință de afirmare, 
același joc orientat pe acțiuni specta
culoase ,același ritm rapid au caracte
rizat și aceste partide. Selecționata 
Vestului a întreent-o pe cea a Estului 
cu 9—0 (6—0), iar selecționata Cen
trului a dispus de cea a orașului Bucu
rești cu 22—14 (11—6). Este de sem
nalat faptul că selecționatele provin
ciale att furnizat o adevărată surpriză 
prezentîiuț g serie de elemente jglgnf

tineret s-a dovedit bineven iții

manifestat o înclinare 
un joc complet cu o 
ofensivă. Dacă alături 
neri vom mai adăuga 
zan, T. Covaci, Majthenyi, Sîndeanu 
se poate spune că avem un „bu
chet" de speranțe demne de tradi
țiile sportului cu m'mgea de celuloid 
de U

Dar 
arătat 
vește 
o criză serioasă. Cît am fi de îngă
duitori și tot nu putem remarca din 
cele 26 junioare pe vreuna care să 
fi reliefat calități dosebite. Singura 
poate Mina Ilina din Pitești care 
deși a pierdut in finală (după ce a 
cîștigat primul set și a condus în 
următoarele două cu 17—12) a
-cȚonat cu lovituri mai clare și >«- 
r-un spirit mai ofensiv. Este nece

sară o intensificare hotărîtă a mun
cii pentru 
pregătirea 
reușească 
picteze și 
cîțiva ani 
și așa destul de sărace numeric, și, 
cu cîteva excepții, și insuficiente va
loric.

vădită spre 
tendință spre 

de acești ți
pe Gh. Cobîr-

noi.
finalele juniorilor ne-au mai 
și faptul că în ceea ce pri- 

eletnentul tînăr feminin există

descoperirea, recrutarea șl 
d« noi jucătoare care să 

măcar în parte să com- 
chiar să înlocuiască peste 
actualele cadre feminine.

bucură rugbiul

tineret de rugbi

tate și de mari perspective (Drăcea, 
Mocanu. Celea, Fodor, Witing —• Vest
— Giuglea, Ouatu, Stanciu, Mănesca, 
Ataman, Belosinschi — Est — Varta, 
Grădișteanu, Cioculescu, Rimniceanu, 
lonesca — Centru — Grigoriu, Bena, 
Iancu, I rime sea, Hossu, Marinescu — 
București).

Ultimele meciuri din cadrul turneu
lui (Est — București și Centru .•— 
Vest) au loc astăzi, primul, pe sta
dionul Tineretului la ora 9,30 iar al 
doilea — adevărată finală a turneului
— pe Sfad. Dinamo, în deschidere la 
jocul Geotehnica — Swansea (la ora

Iată cîteva rezultate mai intere
sante înregistrate ieri seară în pri
mul turneu de verificare în vederea 
campionatelor europene de juniori (ne
oficiale) din Suedia: Negulescu—Sîn
deanu 2—0, Kovacs—Negulescu 2—0, 
Sîndeanu—Truppel 2—0.
Motancea 2—0, Rethi—Bodea 
Majthenyi—Bodea 
Anghelescu 2—0 (masculin), 
Vușcan—Mariana Barasch 2—1, Ma
ria Golopența—Doina Vușcan 2—6, 
Maria Golopența—Anita Babichian
2—0, Mariana Barasch—Anita Babi
chian 2—0.

Kovacs—
2—1,

2—1, Cobîrzan—
Doina

BȘYâă. RICHARDS (Swansea) ADRIAN. MATEESCU (GeoletuUoa.



I Ce se întîmplâ 
;cu Constantin?...

Mulți spectatori au remarcat 
comportarea sub nivelul posibili
tăților reale a fotbalistului Cons
tantin de la C.C.A., acest jucător 
care în ultimii ani s-a afirmat ca 
un talent autentic al fotbalului 
nostru și care, prin muncă con
știincioasă și perseverentă de pre
gătire, a ajuns unul din cei mai 
valoroși înaintași ai echipei sale 
și chiar ai lotului reprezentativ. 
Explicația este simplă. In ultimul 
timp, Constantin nu s-a mai pre- 

Lgătit cu sîrguintă, uneori a lipsit 
țemoiivat de la antrenamente. Ba 
mai mult, el a refuzat — pe mo
tive puerile — să se deplaseze la 

► Petroșani, privind astfel echipa de 
aportul său. Cauza? Modestia și 
conștiinciozitatea care-1 caracte
rizau au făcut loc îngîmfării și 
vedetismului, manifestări nedemne 
de un sportiv fruntaș, care-1 pot 
duce spre un declin total.

Conducerea clubului sportiv al 
Casei Centrale a Armatei și com- 
pouenții echipei de fotbal au ana
lizat activitatea din ultimul timp 
a jucătorului Constantin, pe care 
l-au dezaprobat și de a cărui a- 
titiidine s-au desolidarizat. EI a 
fost sancționat cu un sever aver
tisment public. Sperăm că Cons
tantin va înțelege sensul educativ 
al acestei critici tovărășești și al 
sancțiunii și că pe viitor, corectin- 
du-și atitudinea, va redeveni fot
balistul mult apreciat de colegii 
de echipă și de spectatori.

Pregătiri pentru
Je juniori

Munca de instruire a tinerilor fot
baliști, de la copii (pitici) și 
la juniori sau tineret, este

pînă 
grea 

dar frumoasă și reprezintă una dintre 
cele mai importante probleme ale fot
balului nostru. Motivul este lesne de 
înțeles. Din rîndurile lor se ridică vi
itorii fotbaliști ai primelor echipe și 
întreaga lor dezvoltare, progresul lor 
depinde de modul cum sînt călăuziți 
și pregătiți în perioada de formare. 

Federația noastră de fotbal, prin 
comisia centrală de juniori, acordă 
cea mai mare atenție acestei probleme 
și prin măsurile pe care le ia caută să 
vină cît mai mult în ajutorul colecti-

velor și cluburilor sportive, sprijini-rxl 
munca de instruire cu tinerii fotba
liști.

Printre măsurile luate de federație 
se numără următoarele:

1. îndrumarea muncii de instruire 
cu tinerii jucători la colective și, ul
terior, controlarea activității antreno
rilor sau instructorilor specializați în 
juniori. In prealabil, toate secțiile de 
fctbal din țară, prin antrenorii lor. 
trebuie să semnaleze federației juniorii 
(numele și postul, născufi în 1940, 
1941 și 1942) care joacă în echipe 
de seniori sau sînt susceptibili d' 
promovare, din orașul, raionul san 
regiunea respectivă, chiar dacă sînt 
legitimați la alte colective. In felul 
acesta se poate întocmi o evidență 
cla-ră a elementelor de valoare, 
baza căreia să se dea îndrumările 
cesare privind pregătirea lor și să 
se efectueze un control eficace.

în 
ne-

După etapa a I [-a a campionatului de polo
[zSipele să acorde egală atenfie 

îregătirii tehnice, tactice și educative
Așa după cum afirmam și în cronica 

oastră de ieri, 
ouă 
ei A de polo 
:hipe — CCA 
-au suferit vreo înfringere, iar Start 
ticurești este singura formație care 
a reușit să acumuleze pînă 
lei un punct și, din nefericire pentru 
a.
>ze.
După părerea noastră. însă, 

uc. nu-și merită „soarta". Nu 
sparte decît duminică, tînăra echipă 
iia promovată în prima categorie a 
irii, a lăsat să-i scape -victoria printre 
îini. Ea a avut inițiativa în ambele- 
■prize datorită unei mobilități mult 

;e adversarei ei. N-o vom a- 
Kpsă 

f or
ii psă 
o cît

după consumarea a 
etape din campionatul catego- 

pe apă, numai două 
și Dinamo Buc. —

jucătorul clujean

acum

nici perspeciivele nu sînt

ipeaa^e advers 
iza^Brîndtirile 
'Tiâfuritate, ir

mai

Start 
mai

făcut vinovat și
Danciu. Acesta, înapoiat vineri seara 
de Ia Moscova împreună cu colegii 
săi de echipă, a refuzat să rămină 
încă două zile la București pentru a 
participa la dificila 
pa CCA.

Atitudinea lui ca 
dinamoviști ne pune 
rențe de ordin educativ ce nu pot fi 
înlăturate decît dacă în 
natație Dinamo Buc. și 
se va acorda ceva mai 
ție muncii educative.

G. NîCOLAESGU

partidă cu echi-

și a jucătorilor 
în fața unor ca-

secțiile de 
Știința Cluj 
multă aten-

ce urmează de 
►r’maturitate, inerentă oricărei 
iații abia închegate, ci de o 
>tală de clar-viziune în joc, căci 
e mică preocupare tactică din partea 
icătorilor în acțiunile ofensive, du

de o mat bttnă eficacitate în 
la poartă ar fi adus bucurește- 
fără îndoială, victoria.
pentru noi cît și pentru eei 

rezenți în tribunele... neîncăpătoare 
le ștrandului ..Dante Gherman“, com- 
artarea echipei CSU Buc. a însemnat 

mare deziluzie. Această formație 
ire a adus un aport substanțial creș- 
rii calitative a jocului de polo în țara 
oastră și care cu puține zile în urmă 
câtuise „scheletul" unei selecționate 
jjreciată la Moscova, a fost de nere- 
inoscut în meciul susținut duminică 
i Dinamo Buc. Preocupați de un joc 
iroape în exclusivitate de apărare, 
istrucționist uneori, studenții au îm- 
edicat si pe dinamoviști să evoluez» 
justa lor valoare. Asta ntt înseamnă, 

să, că ne declarăm de acord cu ati- 
dinea jucătorilor 
lari la aproape 
Irului. Atitudinea

impresie și a 
imul rînd „culorilor1 
>tă. Nu trebuie uitat 
‘ori dinamoviști fac 
:zentativa 
mifestări 
îcei) pot 
caracter 
fi astfel 
afecta I 

isă de

a fă 
asul 
dor.
Atît

dinamoviști, pr.otes- 
toate 
lor a 
adus

deciziile ar 
lăsat o proas- 
deservicii fu 

pentru care 
că mulți 

parte 
acest

și-au 
și tn

re
ck

din 
soi 

făcut 
întreceri

Prejudiciile

UD
țării, iar

(din care
fi repetate 
internațional.
ireparabile, pentru că ele 

frumoasa carte de vizită 
sportivii romîni peste ho-

e.
)e un gest cu totul reprobabil s-a

• In urma trierii variantelor depuee 
la concursul Pronosport nr. 26 dân 18 
mad au fost găsite: 2 variante cu 12 
rezultate; 61,64 variante cu 11 rezuVUte 
și 873,65 variante cu 14 rezultate.
• Programul concursului Pronosport 

nr. 21 din 25 mai oferă — spre bucuria 
participanțdior — numeroase noutăți. 
In primul rînd abundența meciurilor 
internaționale (cinci, dintre care patru 
din „Cupa Dunării“) și în al doilea 
rînd — lăsînd la o parte meciul de 
cupă dintre cele două formații bucu- 
r-eștene, Rapid și Progresul, care se re
comandă singur — șase întîlniri din 
cea de a XX-a etapă a campionatului 
categoriei secunde, întilndri în care 
echipele clasate pe primele locuri vor 
juca în deplasare. Și acum, să le luăm 
pe rînd:

I. C. C. A. — M.T.K. BUDAPESTA 
(Cupa Dunării). Campioana noastră 
are ocazia să înregistreze o victorie 
de prestigiu, dispunînd pe teren pro
priu de una dintre cele mai valoroase 
formații maghiare, cu un palmares 
Internațional remarcabil, căruia i-a mai 
adăugat duminică un 3—1 cu W.A.C. 
(campioana Austriei). Noi acordăm 
prima șansă gazdelor care întotdeauna 
au făcut meciuri internaționale de ri
dicată factură tehnică.

II. DINAMO PRAGA — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA (Cupa Dunării). Ar fi 
Inutil să spunem că cele două echipe 
se numără printre cele mai bune ale 
fotbalului din țările respective, acest 
fapt f.ind chiar una din condițiile 
participării în ,,Cupa Dunării". In 
ceea ce privește pronosticul, forma 
arătată de studenți în ultimele etape 
ale campionatului, ne face să cre
dem că victoria nu le . poate reveni 
decît în urma unor serioase eforturi, 
mai ales ca joacă în deplasaie.

III LOCOMOTIV SOFIA — VOJVO- 
DINĂ NOVI SAD (Cupa Dunării). Cu
noaștem echipa iugoslavă ca o forma
ție de mari posi'biCiități. Cea bulgară 

(a înregistrat duminică o înfringere pe 
teren propriu (2-4 cu Torpedo Mosco
va) care ne dovedește că avantajul 
de a fi gazdă nu-i este suficient pen
tru victorie. Ca atare în acordarea 
pronosticurilor credem că ar trebui să 
„plecați** de la „X**.

IV. TATABANYA — LEVSKI SOFIA 
(Cupa Dunării), și Levski Sofia se nu
mără printre „proaspetele" învinse ale 
echipei Torpedo Moscova (0-2). In plus

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

Neacșu, Bărbulescu, Ștefan și Peica de la Comb. Poligrafic București l-au 
încolțit pe Jojart {Dinamo Bacău). Dar acesta va sti să iasă din încurcă
tură și va centra, creind o nouă acțiune periculoasă la poarta echipei bucu- 

reștene (Comb. Poligrafic București — Dinamo Bacău 0—5).
(Foto: GH. DUMITRU)

a ju-

tată ra națională

oraș I Bucu-

regiune Ga-

2. Organizarea ta benin naționale in 
vacanța școlară (între 1 și 31 iulie). 
Pentru o mai bună triere 
morilor, în baza unor criterii serioa
se, astfel îneît în tabără să ajungă 
într-adevăr cele mai talentate ele
mente (născute în 1940, 1941 și 
1942), susceptibile de progres, fede
rația a stabilit ca selecționarea să se 
facă în baza unor jocuri de trial, in- 
ter-regiuni sau inter-orașe. Aceste în- 
tîlniri au fost astfel fixate:

București regiune—Ploești, 
regiune — Arad raion. 
București 
II 
Constanța
, Pitești regiune — Cra- 

fiune. Cluj regiune — R.A.M.. 
■iune — Bacău regiune, Baia

22 mai: 
Timișoara

23 mai: 
rești oraș

28 mai:
lăți regiune, 
iova rșgi----
Iași ri „ 
Mare regiune—Oradea regiune.

29 mai: regiunea Stalin—regiunea 
Hunedoara.

Importanța acestor măsuri 
un sprijin serios din partea 
ilor de fotbal din tară și din 
colectivelor și cluburilor. In 
acestora din urmă le revine 
cina ca — o dată reintorși juniorii la 
colective din tabără — să le asigure 
condrțHirri pentru continuarea instrui
rii lor pe plan superior. In felul aces
ta juniorii vor avea posibilitatea să 
progreseze și mai mult și să devină 
cadre bune pentru primele echipe.

(P- £•)

impune 
corni si- 
partea 

plus, 
și săr

Se apropie momentele decisive
în toate cele trei campionate de fotbal

(Urmare din pag. 1)

duelul
stanța
litate de puncte: 26, dar Farul are un 
joc mai puțin- disputat (pe care-1 va

Diuanio Bacău — Farui Con- 
continuă. Deocamdată este ega-

susține joi la București cil Comb. Poli
grafic). Jocuri decisive: Dinamo Bîr- 
lad — Farul și Flacăra Moren i — Di
namo Bacău.

• ȘTEFAN BARBULESCU, inginer 
planificator la Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor — departa
mentul căi ferate, fost portar și arbi
tru de fotbal .unul din spectatorii jo
cului de la Ploești: „Meciul a meritat 
osteneala unei deplasări: mi-a plăcut 
mult. Jocul a fost de bună factură teh
nică. Putea fi insă și mai bun, dacă 
— după părerea mea — ploeștenii 
n-ar fi jucat ingimfati, increzuți. De 
data aceasta Rapid și-a făcut datoria, 
ca și contra Științei. A intrat pe teren 
decisă să facă un joc frumos, bine o- 
rientat tactic și a reușit pe deplin, 
spre satisfacția noastră a suporterilor 
săi. Dacă va continua să joace 
va ajunge departe, dbținind și 
victorii ,și mai frumoase''.

• NICULAE TUDOR, sudor la
ția mecanică a uzinei I.O.R., fost ju
cător în echipa întreprinderii: „Fiind

asa, 
alte

sec-

im pasionat al fotbalului, nu pierd 
nici un meci de categorie .4, așa că 
duminică mi-am luat locul in tribunele 
Stadionului Republicii. Dar cuplajul 
nu s-a ridicat la nivelul unor jocuri, 
de „.4*. In primul meci, Dinamo — C. 
S. Tg. Mureș, mi s-a părut că echipa 
oaspe na luptă pentru a evita retro
gradarea. Jucătorii ei au acționat 
joarte lent și au greșit nenumărate 
pase. Intr-un cuvint, cu toată miza sa 
mare, această partidă a fost de o 
factură tehnică slabă. Privind meciul 
cu ușurință, C.C.A. a fost enervată și 
de riposta viguroasă din partea C. S. 
Oradea, și a făcut un joc cu mult sub 
posibilitățile sale. Constantin a „exce
lat" in pase greșite, Cacooeanu a fost 
lipsit de orizont; nu mi-a plăcut nici 
Zavoda II de data aceasta. El a prac
ticai, in general, un joc dur".

RETROGRADARE: tin candidat si
gur — CFR Cluj. In rest, luptă mare 
pentru evitarea „căderii“ în categoria 
C. Metalul Reșița, Tractorul, Gaz Me
tan, ~ 
locul 
reni, 
iana, 
șani și Comb. _ 
locurile 13 și 14 în seria doua. Jocuri 
decisive: Tractorul — Metalul Reșița, 
Gaz Metan — Știința Cluj, 
București — Dinamo Obor, Prahova 
— Foresta, Unirea — Știința Iași și 
Poiana Cîmpina — Progresul Suceava.

Nici o clarificare în categoria C, 
unde bătălia continuă atît pentru pro
movare, cît și pentru evitarea retro
gradării.

Iși vor spune cuvîntul etapele urmă
toare. Să le așteptăm.

Partizanul fac eforturi să evite 
13 în seria întîia, Flacăra Mo- 
Progrestil Suceava, Prahova. Po- 
Știința București, Unirea Foc- 

Poligrafic București

Știința

Clasamentele categoriei C
la

SERIA I

onospori
portă mediocru. No<l indicăm : „1".

XII FLACARA MORENI — DINAMO 
BACAU (Cat. B) Dinamo trebuie să 
învingă pentru â putea păstra șanse 

puternic 
mai ales 
mijlocul

duminică va juca în deplasare cu una 
dintre cele mi cunoscute echiipe ma
ghiare. lată dece, părerea noastră este 
că pronosticul cel mai indicat e „1“.

V. U.T.A. — DINAMO MOSCOVA. 
Dinamoviștii moscoviți nu mai au 
nevoie de nd ci o prezentare, mai ales

*..................... parti cipanții)
i le acordăm 

mira. Consi- 
necesar și un 

„X“ deoarece U.T.A. se regăsește în 
meciuri:» internaționale.

VI. - --------- ------- --------------------
BUC. 
pută 
face _____
roviarii au dispus în ultimul timp de 
două din pretendentele la titlu (de 
lider în declasare !). Progresul mani
festă de asemenea o formă bună. 
Deci... și „1“ și „2*‘. (Vă reamintim 
că „X**-ul e valabil numai dacă ega
litatea se menține după 120 minute 
de jot).

VII. DINAMO BIRLAD — FARUL 
CONSTANȚA (Cat. B). Numai faptul 
că joacă în deplasare va îngreuna 
Constănțenilor obținerea victoriei ei a- 
vînd oricum, prima șansă. în plus, cele 
două puncte îi s-înt foarte necesare 
în lupta pentru titlu.

VIII MINERUL LUPENI 
VINUL HUNEDOARA (Cat. 
tuație asemănătoare cu cea 
ciul precedent. De data aci 
formația gazdă e renumită 
ciuriCe ,,tari“ făcute acasă, 
cluzîe, pronostic de bază : ,

IX. UNIREA FOCȘANI —
IAȘI (Cat. B). In mod normai c«le 
două puncte trebuie să revină stu
denților. Gazdele duc însă o veritabilă 
bătălie . ' ' ‘
Ca - atare 
prindă.

X. GAZ _____  .. _
TA CLUJ (Cat B). Liderul primei se
rii a categoriei secunde înfruntă în 
deplasare una dintre formațiile ame
nințate de retrogradare. In această si
tuație mu ar fi de mirare să vedem 
ca pronostic exact ,,XK sau chiar ,,1“-

XI. C.F.R. CLUJ — PROGRESUL 
SIBIU (Cat. Bl. Gazdele sînt aproape 
Sigur retrogradate. Oaspeții se com-

pentru spectatorii (;și 
bucureșteni. Faptul că 
prima șansă nu poate 
derăm însă ca foarte 
,X“ deoarece U.T.A.

RAPID BUC. — PROGRESUL.
(Cupa R.P.R.). Meciul se dis- 

la Constanța, deci avem de a 
cu dcui echipe in deplasare ! Fe-

— COR-
B). iO Si-

din 
easta

me- 
însă

prin me-
In con-

„X".
ȘTIINTA

pentru evitarea retrogradării, 
un .,X“ nu trebuie să sur-

METAN MEDIAS — ȘTIIN-

Ți-ai depus buletinul Pronoexpres?

la titlu, un motiv destul de 
pentru a indica „2“ și „X“ 
că Flacăra „stă“ liniștită la 
clasamentului.

In încheiere vă 
acest concurs stnt 
tinuare — premii

1. C.F.R. Iași
2. Dinamo Brăila
3. Victoria Tecuci
4. Sp. Muncit. Rădăuți
5. Locomotiva* Pașcani
6. Petrolul
7. Știința
8. Textila
9. Știința

10. Textila
11. Gloria
12. Rulmentul
13. Steaua

Molnești 
Galați 
Buliuși 
IMF lași 
Botoșani 
Dorohoi 

Bîrlad i 
Roșie Bacău

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

2
5
3
3
4
4

15
13
11
io

9
8
6 6 7
6 4 9
6 3 10
5 4 10
4 6 9
5 4 10

23
22
20
18
16
15
14
14

reamintim 
acordate -

. _ speciale în obiecte
pentru variantele cu „0" rezultate.

• PRONOEXPRES
ASTAZI ESTE ULTIMA ZI IN CARE 

PARTICIPANȚII DIN CAPITALA IȘX 
MAI POT DEPUNE BULETINELE 
PENTRU CONCURSUL PRONOEX
PRES NR. 18.

După cum se 
mii al catego-niei 
Pronoexpres nr. 
250.000 lei. Deci, ,____________ ____
indica 6 rezultate exacte Ia acest con
curs va încasa cel mai mare premiu 
oferit de concursurile Pronoexpres de 
pînă acum. Dacă nu se va găsi nccl 
un participant cu 6 rezultate exacte 
(Inclusiv numărul de rezervă) atunci 
cota cuvenită premiului I din fondul 
de premii al concursului nr. 18 va fi 
adăugată global fondului de îa cate
goria * '
mărind 
miilor
5 și 4 
acest < 
date — 
în obiecte (motociclete de 359 cmc. și 
125 cmc, aparate de radio si aragazuri, 
ceasuri de mină și deșteptătoare, mane 
de piele). Aceste premii in obiecte* 
vor fi acordate prin tragere din urnă 
TUTUROR PARTICIP ANȚILOR INDI
FERENT NUMĂRUL DE REZULTATE 
INDICATE (6. 5, 4, 3. 2, 1 și 6). Vă 
reamintim că participanții pe buletine 
colective vor primi premii duble ! 
Depuneți deci și dumneavoastră cît 
mai multe premii pentru acest con
curs dotat cu mari premii în bani și 
obiecte, cu atît mal mult cu cît par
ticiparea Ia Pronoexpres - - . -
simplă, accesibilă oricui, 
dsn simpla indicare a 6
49. Pe buletinele colective puteți in
dica 7. 9, 10 etc. numere ceea ce
vă mărește simțitor șansele de pre
miere în bani si vă dublează prem-iile 
în obiecte. SUCCES !

Tragerea din urnă a numerelor 
cîșt&gătoare Ca concursul Pronoexpres 
nr. 18 va avea loc miercuri 21 mai 
la ora 18 la Agenția Centrală din Ca
lea Victoriei nr. 9. — Bucureiștă.

că și la 
în con-

NR.
știe, fondul de pre- 
I-a de la concursul 

18 este mărit cu 
participantul care va

a concursului, 
valoarea pre- 

cu 
la 

acor-

Il-a și a IlI-a 
I astfel simțitor 

acordate pentru variantele
4 rezultate exacte. Totodată 
concurs Pronoexpres sînt 
- In continuare — M de premii

Nu uita! Azi,

este foarte 
ea constînd 
numere dCn

zi!

19 5 3 11 13:29 13
14 Oituzul Tg Ocna 19 4 1 14 14:34 9

SERIA A II-A

1. Titanii București 19 13 4 2 48:20 30
2. Metalul Tîrgoviște 19 13 2 4 56:17 28
3. Caripați Sinaia 19 1<2 2 5 58:32 St
4. Torpedo 19 10 5 4 44:20 25
5. Rafiinăiia Cîmpina 19 8 3 8 40:44 1»
6. Ancora Galați 19 7 4 8 24:22 18
7. Gloria C.F.R. Galați

19 7 4 8 32:30 18
8. Șantierul Naval

Constanța 19 7 4 8 26:29 18
9. Sinteza victoria 19 8 2 9 27:35 18

10*. I.M.U.M. Medgidia 19 7 2 10 23:34 16
11. Confecții Buc. 19 7 2 14 26:33 1612. Dinamo Pitești 19 6 2 11 21:36 14
13. Olimpia Giurgiu 19 5 2 12 23:54 1214. Petrolul Pitești 19 4 2 13 12:54 10

SERIA A III-A

1. Știința Craiova 18 11 3 4 34:15 25
2. Unirea Rm Vîlcea 18 11 2 5 41:19 24
3. Metalul

Oțetul Roșu 18 11 1 6 35:23 23
4. Aurul Brad 18 7 7 4 34:17 21
5. C.F.R. Tr. Severin 17 9 3 5 37:21 21
fi. Dunărea Corabia 17 7 3 7 24:22 17
7. U. M. Cu gir 18 7 3 8 22:26 17
8 Indagrara Arad 17 5 6 6 20:24 16
9. Rovine Grivlța 18 5 6 7 16:24 16

1P. Feroviarul Craiova 17 6 2 9 26:30 >4
11. OMmnia Reșița 17 6 2 9 23:31 14
1?. Flacăra Tg. Jiu 18 5 2 11 19:39 12n’ Flacăra Orăstfe 17 3 2 12 12:48 8

SERIA A IV-A
i. liloria Bistrița 19 13 3 3 44:16 29
2. FI. roșie Oradea 19 10 6 3 46:24 26
3. Arieșul Turda 19 8 5 6 43:30 21
4. Textila

Sf. Gheorghe 19 5 10 4 27:22 20
5. Tisa Sighet 19 6 8 5 31:30 20
c. Stăruința Salonta 19 6 6 7 26:32 18
7. Din. B. Mare 19 6 6 7 26:33 18
8. Mureșul Toplița 19 5 8 6 19:33 18
9. Voința Tg. Mureș 19 6 5 8 28:30 17

10. Rapid Cluj 19 3 lfl 5 18:21 17
M. Recolta Cărei 19 5 7 7 22:27 17
12. Someș uG S. Mare 19 6 5 8 24:35 17
13. Stăruința Oradea 19 5 6 8 23:27 16
14. Chimica Tîrnăveni 19 4 4 11 33:50 12



Meciul international di tir prin corespondență

IPROMET București — Z K.S. Varșovia 3-3
Echipele IPROMET București și 

Z.K.S. Varșovia, angrenate într-o 
texesantă întrecere internațională

ÎNTRECERI viu disputate in SERIA I 
A CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE HOCHEI PE IARBA

lovănescu să egaleze cu 583 p. re
cordul țării pe ținte reduse. La 
60 focuri culcat, în absența trăgăto
rilor consacrați, tânărul Victor Anto
nescu a stabilit recordul țăruIa580p.

In clasamentul general pentru „Cupa 
Varșoviei" primul loc a revenit repre
zentativei Dinamo I cri 22 p., urmată 
de Voința 52 p„ IPROMET 58 p„ Di
namo II 60 p., S.P.O. 63 p.

Iată rezultatele înregistrate : 3x30 
senioare: 1. Marieta Liber (IPROMET) 
838 p„ 2. Iudith Moscu (CSU) 834 
p., 3. Felicia lovănescu (Spartac) 
829 p., 4. Li a Sîrbu (CCA) 829 p.; 
echipe: 1. Spartac 1636 p., 2. Dinamo 
1626 p.; IPROMET a realiza t’Tn în
trecerea cu Z.K.S. 3216 p.) 3x30 ju
niori: 1. Marius Marcovici (Voința) 
820 p., 2. Mircea Rusescu (Dinamo) 
804 p., 3. Ion Giuglan (Dinamo) 800 
p.; echipe: Dinamo 1604 p.; 60 f. cul
cat: 1. Victor Antonescu (Dinamo) 
580 p„,2. N. Pjunitrescu (Dinamo) 
£79 p„ 3. Tti. Ciulit (Voința) 578,p.; 
echipe: Dinamo 1152 p.p IPROMET a 
.-ri.l-.rr: 1 d
tea (SPG) 552 p., 2. Al». Klatii 
(Dinamo) 550 p., 3. T. Jeglinschi
(Dinamo)’ 540 p.; echipe: 1. Dinamo 
1090 p.’ IPROMET a realizat 2432 p.; 
combinată seniori: 1. Iosif Sîrbu 
(C.C.A.) 588 p„ 2. N. Rotaru (Di
namo) 582 p., 3. O. Antonescu (Spar
tac) 581 p.; echipe: 1. IPROMET 
1152 p., 2. Dinamo 1152 p.; combinată 
senioare: 1. Felicia lovănescu (Spar
tac) 583 p., 2. Marieta Liber (IPRO
MET) 582 p., 3. Jacqueline Cantili 
(Dinamo) 580 p.; echipe: 1. Spartac 
1162 p.: combinată juniori: 1. Ion 
Giuglan (Dinamo) 579 p., 2. M. Mar
covici 576 p., 3. M. Rusescu 574 p.; 
echipe: 1. Dinamo 1153 p.

— r. i. —

in-
_____ de

tir prin corespondență, și-au împărțit 
Victoriile. Trăgătorii noștri s-au do
vedit mai buni îri probele de armă 
liberă, cucerind victoria la armă li
beră calibru redus 3x40 seniori, 3x30 
senioare și culcat 60 focuri seniori, iar 
formațiile’ poloneze și-au impus supe
rioritatea în cele două probe de pistol 
(viteză și liber) și la talere aruncate 
din șanț, probă cu veche tradiție în 
țara prietenă.

Ultimele zile ale 
național desfășurat paralel cu între
cerile pentru „Cupa Varșovia" au a- 
dunat la poligonul Tunari pe cei 
buni trăgători din Capitală și 
oferit cîieva rezultate de mare 
loare. Astfel, obișnuita dispută 
„pistolarilor" Pieptea și Klaus 
pus pe aceștia în situația de a realiza
— primul 552 p. și celălalt 550 p.
— cifre., de prestigiu pe plan inter
național. Acești doi trăgători frun- . .
tașî manifestă de cîteva luni o pre- realizat 2274 p.; pistol liber: 1. Piep- 
gătire -promițătoare pentru apropia- *"*■ ' ° *'*— f'„.i
tele campionate mondiale. Deocamdată 
scorul disputei lor directe este de 
3—2 pentru Iulius Pieptea. Nu este 
însă exclus ca în curînd, după . con
cursurile de verificare de la Cluj pro
gramate la sfîrșitul acestei săptăniîni, 
să înregistrăm o nouă schimbare a a- 
cestui raport de forțe. Oricum ar fi, 
din gce^stă

prieteni riejtespărțiți) nu au de cîștigat 
decît rezultatele probei de pistol li
ber.

La combinată fete disputa pentru 
întâietate dintre Felicia lovănescu, Ma- 
rieja Juverdeanu-Liber și Jacqueline 
Zvonevschi-Cantili a permis Feliciei

concursului inter-

mai 
au 

va- 
a 

i-a

din șceastă întrecere prietenească 
(de mpnționat că cei doi rivali sînt

Campionatul republicări de hochei pe 
iarbă a programat duminică etapa a 
Il-a în cadrul seriei I și prima etapă 
în celelalte două serii din țară. Dacă 
după primele jocuri desfășurate în se
riile a Il-a și a III-a este încă greu 
ca să ne formăm o imagine fidelă în 
privința potențialului echipelor, în se
ria I, lupta se anunță deosebit de 
disputată datorită valorii apropiate a 
echipelor participante.

Sîmbătă, C.S.U. a întrecut mai greu 
decît arată scorul (2—0) pe C.S. t. 
In general, jocul în cîmp a lost egal, 
iar victoria studenților se datorește 
unei mai bune colaborări în fața por
ții. Au înscris: Samur și Matei. în
vinșii au avut o apărare bună, în 
schimb înaintarea nu a avut finalitate 
în acțiuni.

Duminică, Mefaloglobus nu a putut 
trece de echipa Dinamo Craiova, jocul 
terminîndu-se la egalitate: 0—0. Bucti- 
reștenii au avut mai multe ocazii, de 
a marca însă fie că apărarea oaspeți
lor a fost la post, fie că atacanții 
bucureșteni au ratat. Craiovenii au a- 
vut și ei două ocazii clare însă nu au 
știut să le fructifice. Tot în seria I 
Fulgerul Oltenița a terminat la ega
litate cu Acvila București: 0—0, iar 
Voința Ploești a pierdut cu 0—2 în 
fața echipei I.P.C.H. București. In ur
ma acestor rezultate clasamentul se
riei I se prezintă astfel:

1. C.S.U. Buc.
2. Dinamo Craiova
3—4. I.P.C.H. Buc.
3—4. C.S.6 Buc
5—6. Acvila Buc.
5—6. Metaloglb. Buc.
7. Fulgerul Oltenița
8. Voința Ploești

Fază din meciul de hochei pe iarbă 
rătorii echipei C.S. 6 opresc un atac

In seria a Il-a s-au înregistrat re
zultatele: Constructorul Cluj —; 'Elec
trica Oradea 0—0; Dinamo Oradea — 
Victoria Sighișoara 4-0. In seriaalll-a 
surpriza o constituie victoria echipei 
Firnava Odorhei care a dispus de Sp.

dintre echipele C.S.U. și C.S. 6. Apă- 
al lui Samur si Epure (tricouri albe).

(Foto: T. ROIBU)

Muncitoresc Rădăuți cu 5—0. Penici
lina Iași a pierdut cu scorul de 0—7 
în fața echipei campioane Progresul 
Gheorghierd. Progresul M. Ciuc — 
Politehnica Or. Stalin 1—2.

2 2 0 0 6:0 4
2 110 2:1 5
2 10 1 3:2 2
2 10 1 3:2 o
2 0 2 0 1:1 2
2 0 2 0 1:1 2
2 0 11 0:4 I
2 0 0 2 0:5 0

Sleana £ngojanu (S.p.C.) conduce 
în Concursul republican be iolă olimpică

Noile norme de clasificare sportivă la baschet
i Categoria maestru

— Să fi făcut parte din echipa 
(sau echipele) care a cîștigat de 
două ori consecutiv sau de trei ori 
alternativ în decurs de 5 ani campio
natul R-P.R., participînd la 75 la sută 
din jocurile disputate și să fi jucat 
efectiv în acest tâmp de două ori în 
echipa R.P.R. în jocuri inter-țări.

— Sau să fi jucat în 10 întâlniri 
inter-țări cîștigate de echipa R.P.R.

— Sau să fi jucat de 25 ori în 
echipa R.P.R. în întilniri inter-țări.

Notă : în cazul cînd un jucător sau 
o jucătoare vor fi sancționați cu o 
suspendare de mai mult de 4 etape de 
campionat sau mai mult de 30 de 
zile, nu vor mai beneficia în anul 
respectiv de dreptul de clasificare, la 
categoria la care le dau dreptul nor
mele tehnice.

țară al școiilor de tineret sau elevi 
sportivi, participînd efectiv Ia 60 la 
sută din jocurile disputate.

— Să fi făcut parte din echipa cla
sată pe locul I sau II la finala cam
pionatului R.P.R. pentru juniori și ju
nioare participînd electiv la 60 la sută 
din jocurile disputate.

— Să fi făcut parte din ^chipa sau 
echipele clasate pe locul I—II în cam
pionatul regional timp de 2 ani .con
secutiv (cu condiția să fi participat 
minimum 4 echipe).

— Să fi jucat în 3 întâlniri inter
naționale de colectiv.

CONFIRMAREA CATEGORIEI
Pentru confirmarea categoriei

cere ca în următorii 2
ținerea normei echipa din care face 
parte sportivul:

a) să ocupe o singură dată (un 
singur an) unul din locurile prevă
zute pentru atribuirea clasificării;

b) să realizeze integral norma pre
văzută de celelalte condițiuni.

ani de la
se 

ob-

După ce Siut-Ghiolul a găzduit de 
cnrînd „Cupa Victoriei", iată că a 
venit rîndul Herăstrăului șă pri
mească o nouă importantă competiție 
a celor ce mînuiesc bărcile cu pîn- 
ze. Duminică dimineață, s-au desfă
șurat trei din cele șapte regate ale 
Concursului republican de ioiă olim
pică pentru fete, de fapt un verita
bil campionat republican. Cele zece 
sportive reprezentând patru cluburi 
bucureștene (Metalul, T.C.H., G.S.U. 
și S.P.O.) s-au bucurat de un vînt fa
vorabil, care le-a permis să termine toate 
cele trei curse Intr-o singură dimineață, 
ceea ce constituie un record în ma 
terie. In regatele de duminică pe 
primele locuri s-au clasat următoa
rele veliste: regata I — 1. Ileana

Categoria 1

făcut parte din echipei a 
locurile I—VI în campio-

— Să fi 
clasate pe 
natul R.P.R. categoria A (pentru fe
mei locul I—IV) participînd Ia 75 la 
sută din jocurile disputate.

— Sau să fi făcut parte din echi
pele clasate pe locurile VII—X (pen
tru femei V—VIII) în campionatul 
R.P.R. categoria A de două ori conse
cutiv participînd la 60 la sută din 
jocurile disputate în toată durata.

— Sau să fi făcut parte din echi
pa clasată pe locul I la finala campio
natului universitar.

— Sau să fi jucat în echipa R.P.R. 
la o întâlnire inter-țări.'

— Să fi făcut parte din echipele 
clasate pe locul 1 din seriile, catego
riei B, iar în anul următor să se 
claseze pe unul din locurile I—X în 
categoria A și să fi participat la 75 la 
sută din jocuri.

— Să fi jucat în 10 jocuri interna
ționale inter-colective.

— Să fi făcut parte din una din 
echipele clasate pe locurile I—III din 
seriile campionatului R.P.R. catego
ria B I. 3 ori consecutiv, participînd 
la 60 la sută din jocuri.

Categoria a Il-a
— Să fi făcut parte din echipele 

campionatului categoriei A partici
pînd la 8 jocuri în decurs de 1 an.

— Să fi făcut parte din echipa cla
sată pe locul I în campionatul șco
lar (pe țară) jucînd 75 Ia sută din 
întâlniri iar în echipa clasată pe locu
rile II—III timp de 2 ori consecutiv 
jucînd 60 la sută din întâlniri.

— Să fi făcut parte din echipele 
primei serii a campionatului orășe
nesc București, participînd efectiv la 
60 la sută din jocurile disputate.

— Să fi făcut parte din echipa cla
sată pe locul I în campionatul pe

Categoria a IlI-a

— Să fi făcut parte din echipele 
care joacă într-un campionat raional 
sau orășenesc, participînd efectiv la 
60 la sută din jocurile disputate.

— Să fi participat într-o competiție 
oficială cu minimum 6 echipe luînd 
parte la 80 la sută din jocurile dispu
tate, cu condiții ca echipa în care a 
jucat să nu se fi clasat pe ultimele 2 
locuri.

— Sau să fi făcut parte dintr-una 
din echipele participante la 
campionatului universitar sau 
pe anul 1958.

finala 
școlar

Categoria juniori
— Să fi luat parte timp de 

la un campionat de juniori cu mini
mum 4 echipe participînd Ia 60 la 
sută din jocurile disputate.

— Să fi fost selecționat în echipa 
reprezentativă de juniori a orașului 
și să fi jucat la 2 jocuri.

un an

Campionatul motociclist de viteză pe circuit
♦ Noile condiții de desfășurare a întrecerilor Prima 

fază are loc la Cîmpîna

Lugojanu (S.P.C.); 2. Maria Opreai 
(Met.); 3. Mela Spier (C.S.U.); re? 
gata a Il-a 
lescu (Met.); 2. Ileana Lueuavm; 
3. Elena Oprea (Met); regat -a 
— I, Ileana Lugojanu: 2. Maria O- 
prea; 3. Elena Oprea.

După cum se poate vedea lupta 
pentru întâietate s-a dat pînă 
curii între reprezentanta 
S.P.C. — Ileana Lugojanu și cea 
a Metalului, Maria Oprea, cîștigă- 
toarea tuturor edițiilor precedente. De 
altfel, acesta a fost și aspectiâ des
fășurării cursei de luni dupăanwză 
care a revenit Măriei Oprea, înaintea 
Ilenei Lugojanu și Elenei Oprea, 
înaintea desfășurării ultimelor trei 
regate (care vor avea loc în fiecare 
după-amiază începînd de la ora 16,15) 
clasamentul fruntașelor arată 
îeț: 1. I. Lugojanu 3802 p.; 
Oprea 2957 p.; 3. Gr. 
2002 p. Deși diferențele 
ciăbile, disputa pentru 
rămîne încă deschisă.

1. Graziela Mișcu- 
‘ iu I

a 
clubului

ast-
2. M.

Mișc ui eseu 
sînt apre 

primul loc

Duminică are loc prima fază a 
campionatului republican motociclist 
de viteză pe circuit. Vor fi trei faze. 
Pe baza punctelor adiționate Federa
ția Romînă de Moto va decerna tri
courile și medaliile de campioni con
curențelor care au totalizat cele mai 
multe puncte.

Forul de specialitate din țara noas
tră a luat hotărîrea ca începînd din 
acest an campionatul să se desfă
șoare într-o nouă formulă. In acest 
sens, secretarul general al F.R.M., 
tov. Al. Suhală, ne-a făcut următoa
rea declarație: „La startul campiona
tului se vor prezenta anul acesta nu
mai concurenții posesori de mașini 
de serie (clasa sport). Măsura este 
luată pentru a da posibilitate unui

număr dt mai mare de alergători 
să concureze cu șanse la titlurile de 
campioni. De altfel și Federația In
ternațională de Moto a luat o hotă- 
rire similară pentru competițiile o- 
ficiale din anul 1959. Categoriile de 
concurs sînt următoarele: 125 cmc, 
175 cmc, 250 cmc, 350 cmc, 500 cmc, 
750 cmc ataș și 150 cmc • (fete). 
Pentru mașinile speciale de curse — 
categoriile pînă la 250 cmc și pînă 
la 500 cmc .— se va desfășura la fie
care fază cîfe un concurs contând 
pentru „Cupa F.R.M.".

Prima fază se va desfășura în o 
rașul Cîmpina în organizarea F.RM. 
și a colec'.ivuîui sportiv „Poiana 
Cîmpma".

Importante modificări .'
aduse regulamentului jocului de oină

In cadrul consfătuirii cu antrenorii 
arbitrii, care a avut loc recent la 

București, s-au adus importante mo
dificări regulamentului jocului de 
oină. Iată mai jos ultimele modifi
cări.

Servirea și lovirea mingii ou ba
stonul se va face din spatele semi
cercului. Jucătorul care în elanul 
„bătăii" depășește diametrul semicer
cului nu se consideră intrat în teren.

Jocul începe în momentul cînd 
mingea a părăsit palma fruntașului 
(jucătorul care servește mingea). In 
acest moment jucătorii aflați în spa
tele liniei de plecare sau de întoar
cere pot intra în teren. Tot în ace
lași moment jucătorii de la „prindere" 
pot părăsi cercurile respective.

„Prinsul" la mijloc se efectuează 
din locul unde jucătorul echipei de 
Ia „prindere" a venit în contact cu 
mingea și nu din punctul unde s-a 
oprit din elan. Pasa din voleu este

Și
valabilă numai în cazul cînd jucă
torii în speță concurează efectiv la 
prinderea mingii. La 
mijloc, jucătorul în 
să-și aleagă orice 
rare și poate face 
după ce arbitrul a 
jocului.

Jucătorii de fa 
obligați să-și respecte spațiile în care 
au dreptul să activeze. Orice depă
șire de spațiu se sancționează prin 
permiterea jucătorului sau jucătorilor 
din apărare aflați în careul respec
tiv să depășească acest spațiu.

Cînd un jucător al echipei de la 
„bătaie" este lovit, arbitrul va sem
naliza lovitura prin fluier. In cazul 
cînd în terenul de joc se găsesc mai 
mulți jucători în apărare și unul 
dintre ei a fost lovit, jocul se con
sideră oprit pînă cînd cel lovit a 
teșit lateral din teren. Ceilalți j'ucă- 
tori din apărare aflați în teren ră-

„prinsul" la 
apărare are voie 
loc pentru apă- 

tnarcaj numai 
fluierat începerea

„prindere" sînt

înunde se aflau 
coecliipierului lor.

mîn în careurile 
momentul lovirii 
Apoi partida reîncepe în mod auto
mat.

Se consideră obstrucție atunci cînd 
jucătorii de la „bătaie" aflați în spa
tele liniei de plecare împiedică pe 
fruntași să oprească sau să rețină 
mingea. Asemenea infracțiune se pe
depsește cu avertisment și anularea 
avantajului creat de jucătorul infrac
tor. Jucătorii de la „bătaie" aflați în 
zona de fund care împiedică pe fun
daș să prindă mingea din zbor sau 
s-o oprească pe jos se pedepsesc cu 
readucerea lor în spatele liniei de ple
care și anularea avantajului creat 
echipei respective.

Jucătorii de la „bătaie", care îm
piedică pe fruntaș să oprească min
gea în fața liniei de scăpare se pe
depsesc prin readucerea lor pe linia 
de înapoiere.

COMPETIȚIA DE TENIS PENTRL 
COPIII ȘI JUNIORII BUCUREȘTEN

Cu prilejul celei de a X-a. aniversări 
a înființării asociației Dinamo, a avui 
loc în Capitală în zilele de 17 și 11 
mai un concurs de țepis care s-a bu 
curat de mult succes. Au luat psrt< 
peste o sută de concurențl și concu 
rente, împărțlți pe categorii de vîrstă. 
Iată cîștigătoxil probelor: SIMPLU BA 
IEJI: cat. s—12 ani: Dron Sever, 13—1’ 
ani: Costin Ionescu, 15—Ifi ani: Ște 
fan Burciu; SIMPLU FETE: 3—1J 
ani; Klari Karba, 13—14 ani 
Sanda Ciogciea, 15—16 ani: Ma 
nana Clogolea. Cupa „14 mai“ cu can 
a fost dotată competiția a revenit clu 
bului Dinamo. (Aurel Segărceanu^jo 
respondent).

JUNIORII BUCUREȘTEN1 AU CI 
CERIT CUPA „NEUER WEG" L 

HANDBAL
întrecerile de handbal dotate cu Cujp 

„Neuer Weg“, rezervată selecționate» 
de juniori din opt orașe, s-au încheia 
ieri cu următoarele rezultate: PEN*mi 
LOCURILE 7—S: Orașul StaMn — P 
tești 7—S (5—1), LOCURILE 5—6: Pl< 
ești — odorhei 7—4 (S—1), I-OCUH.IL 
3—4: Sibiu — Timișoara 6—1 (2—3
LOCURILE 1—2: București — SlshtȘ»: 
r-a 6—1 (5—W.

I. Turja.ii — corespomlent 

REZULTATELE CATEGORIEI B L 
VOLEI

SERIA I: Voința Suceava — ștlin 
Galați S-a (15—3, 7—15, 15—12, 16—li 
Aurul Negru Ploești — Voința Baci 
1—3 (13—15, 12—15, 15—5, 12—15); Fer 
vlairui Constanța — Știința Iași 2— 
SERIA A H-A: Dlnamo Baia Mare 
Știința Timișoara 3—2 (14—16, lu
ll—15, 15—13, 15—12); Voința Bucure
— Dinamo Oradea 3—0 (11, ÎL W> Oa 
Ofițerilor Timișoara — Utilajul Petr 
șani 3—2 (15—12, 13—15, 15—11, 13— 
15—12); Stejarul Brn, VTlcea — Dinar 
Cluj 3—0 (11. 5, 7).

OCUH.IL


Campionatele internaționale feroviare de box 
vor avea loc în iulie la București!

Laincepuitil lunii viitoare...

Astă-seară, la Giulești, prima din cele trei gale

Start într-un begat sezon competitions! al șahiștilor noștri
x- ,.Pe"!ru Șaț'M*, vara nu înseamnă deloc o stagnare a activității și cu atît mai puțin o vacantă comneti-
Tînnala Dimnniriva in orpcf a.nntimn cabled ± . •> > ’ . *

de verificare a boxerilor noștri
Campionate internaționale de box la București ? Ei tone, da 1 Este 

vorbă despre prima ediție a campionatelor internaționale feroviare, com
petiție organizată în Capitala noastră, între 6 și 13 iulie, sub egida Uniu
nii Sportive Internaționale Feroviare. Vestea este în măsură să stîrnească 
interesul amatorilor de box, care vor avea astfel și în sezonul estival 
o întrecere pugilistică de mari propor ții. Și pentru că, în asemenea împreju
rări, amănuntele cele mai precise le poți afla direct de '* ——-
adresat antrenorului M1ELU DOCULESCU, unul dintre 
de pregătirea pugiliștitor feroviari

— Ce țări și-au anunțat pînă acum 
participarea ?

— Deocamdată, numai 9 țări și-au 
făcut cunoscută intenția de a parti
cipa Ia campionate: Uniunea Sovie
tică, Anglia, R. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. F. Germană, R. P. Un
gară, R. P. Bulgaria, R. P. Polonă și 
— bine înțeles — R. P. Romînă. Este 
foarte probabil ca țara noastră, în 
calitate de gazdă, să participe cu 
două echipe. Așteptăm zilele acestea 
confirmarea participării și din partea 
altor țări. R. D. Germană și-a anun
țat echipa pe care o va trimite la 
iBticureșfe. Ea va fi ațcătiiiță (pe

! „scheletul" formației S. C. Lokomo
tive Leipzig, clasată anul trecut pe 
tocul 5 în campionatul pe echipe, ca
tegoria A. Printre pugiliștii germani 
se remarcă Gunter Backofen (mus
că), Klaus Mitller 
Rodel ' (ușoară), 
(semim: jlooîe) 
(semigrea).

— Cum se 
rile ?

— Ele vor 
r zile, în nocturnă,

Iești. Sistemul de disputare va fi eli
minatoriu, prin tragere la sorți. Se 
sjj^jază, de asemenea, posibilitatea 
^^Biizării paralele a unui turneu de 
c^Rolare. Se va stabili și un clasa
ment pe națiuni în urma totalizării 
in felul următor a punctajelor: o 

punct, 
— 2 

treilea

romîni.

la... sursă, ne-am 
cei care se ocupă

vor

avea

(M. Doculescu, C. Cionoiu, M. Stă- 
nescu și Gh. Marinescu) va alcătui 
lotul restrîns de 20 de boxeri, 
liștii astfel „triați“ vor susține, 
toate probabilitățile, o întîlnire 
națională. Poate chiar o dublă 
nire internațională, pentru o mai 
verificare a întregului efectiv, 
vom mai susține întîiniri „de rodaj" 
în țară, la Craiova, Brăila, Galați și 
Constanța.

— Alte amănunte 9
— La stadionul Giuilești se vor 

amenaja două săli modern utilate pen

Pugi- 
după 
inter- 
întâl- 
bună 
Apoi,

(cocoș), Lothar 
Hans Peterman 
Harry Moosbauer

desfășura întrece-

loc timp de opt 
pe stadionul Gin-

victorie în primul tur ■= 1
o victorie în turul al doilea 
puncte, o victorie în turul al 
-= 3 puncte ș. a m. d.

— In ce mod se va desfășura pre
gătirea boxerilor noștri ?

— Boxerii noștri feroviari se pre
gătesc în colectivele lor. Noi am al
cătuit deocamdată un lot foarte larg, 
care va fi supus unor verificări suc
cesive. PRIMA VERIFICARE VA FI 
TURNEUL PE CARE IL ORGANI
ZAM SĂPT AMINA ACEASTA LA 
GIULEȘTI. VOR AVEA LOC 3 
GALE: PRI.MA, MARTI (N. R. ASTA 
SEARA), LA ORA 19,30, A DOUA, 
JOI, Șl A TREIA, SIMBATA Printre 
cei care vor urca în ring se numără 
Ștefan Cojan, Petre Zaharia, Ion Bo- 
ceanu, Gheorghe Tomescu, Vențel 
Stoianovici, Aurel Morăruș, Constan- 
jj^Kiss, Traian Stuparu, Victor Vlă- 

Dumitru Cristea, C. Calenciuc, 
-țlon Ferentz și alții. După terminarea 

acestui turneu, colectivul de antrenori

Maestrul sportului Petre Zaharia, in
giner la C.F.R. și... viitor participant 
la campionatele internaționale ferovi

are de box.

tru antrenamentul boxerilor oaspeți. 
După terminarea campionatelor, echi
pele străine vor fi invitate să susțină 
intilniri și in alte orașe din țară. Ne 
gindim la Brăila, Galați, Ploești, lași 
și Constanța — orașe unde avem 
echipe puternice feroviare de box. 
Sperăm să fim la înălțimea acestei 
importante competiții, dovedind că 
merităm cinstea pe care ne-a făcut-o 
Uniunea Sportivă Internațională Fe
roviară de a ne desemna drept țara 
organizatoare a primei ediții a cam
pionatelor internaționale feroviare de 
box.

M. G.

fională. Dimpotrivă, în acest anotimp viața șahistă internațională pulsează cu intensitate ' concursurile 
ționale și meciurile (programate mai cu seamă în localități balneo-clima terice) ‘ ’
Sezonul de vară al anului 1958 a- 

duce și șahiștilor romîni numeroase 
întreceri de primă importanță. La 
începutul lunii viitoare este așteptată 
să sosească în țară echipa reprezen
tativă a Poloniei, care va începe la 
8 iunie meciul cu formația țării noa
stre. La 10 mese (8 jucători și 2 
jucătoare) se vor disputa 20 de 
partide, fiecare echipier susținînd 
două dispute cu adversarul său. Ți- 
nînd seama de valoarea oaspeților 
(în fruntea echipei lor se va afla 
binecunoscutul maestru internațio
nal Bohdan Sliwa) putem" anticipa 
că meciul va fi dîrz, interesant.

Nici nu vor avea timp să se stin
gă ecourile acestor întîiniri și o nouă 
dispută internațională va avea drept 
loc de desfășurare capitala țării noa
stre. Este vorba de meciul dintre 
reprezentativele feminine ale Romî- 
niei și Iugoslaviei. O prezentare a 
locului pe care șahul iugoslav (inclu
siv cel feminin) îl ocupă în arena 
mondială, ni se pare de prisos. Este 
suficient să spunem că două jucă
toare iugoslave s-au calificat pentru 
turneul candidaților și ambele (Ne- 
delcovici și Lazarevici) vor fi pre
zente aici alături de alte șase valo
roase șahiste.

Luna iunie se anunță bogată pen
tru șahiștii noștri și în privința tur
neelor internaționale. Pe adresa fe
derației sosesc mereu noi invitații la 
concursuri. Un turneu puternic va 
avea loc în R.D.p., unde alături de 
reprezentantul nostru se vor așeza 
la mesele de joc Antoșin (U.R.S.S.), 
Nejkirch (Bulgaria), Honfi (Unga
ria), Kostro (Polonia), Kozma (R. 
Ceh.) și șase jucători germani, prin
tre care Fuchs și Uhlman. Doispre
zece jucători vor figura pe tabela 
turneului din R.P. Ungară. Alături de 
șase maghiari vor evolua cîte un șa- 
hist din U.R.S.S., Bulgaria, Iugo
slavia, Polonia, Italia și Romînia. La 
Sofia, împreună cu cinci maeștri bul
gari vor juca șahiști din U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, R.D. 
Germană, Iugoslavia și Romînia,

Intre 5 și 20 iunie echipa studen
ților romîni va lua parte la cea de 
a V-a ediție a Campionatelor Mon
diale Universitare. Organizată de fe
derația bulgară și de Uniunea stu
denților din țara vecină și prietenă, 
actuala ediție a acestei competiții de
venită tradițională va avea drept 
cadru minunata localitate climaterică 
de pe litoralul Mării Negre, Nisipul 
de aur de lîngă Varna. Pînă în pre
zent și-au anunțat participarea urmă
toarele țări: U.R.S.S., S.U.A., Sue
dia, Iugoslavia, R.D. Germană, Ro
mînia, Cehoslovacia, Albania, Israel, 
Polonia, Olanda, Norvegia, Finlanda, 
Tunisia, Islanda, Irlanda, Irak și 
bineînțeles țara gazdă, Bulgaria.

Partfcipanții la campionat vor fi 
cazați în noile hoteluri construite în 
apropiere de Varna.

Pentru șahul feminin, anul 1958 
are o semnificație în plus. Mai pre
cis, acum va fi desemnată adversara 
campioanei mondiale care va asalta 
în 1959, într-un meci, titlul suprem. 
Programat inițial în Franța, turneul 
candidatelor și-a stabilit locul defi
nitiv de desfășurare într-un oraș din 
Olanda. La această mare întrecere 
ia parte și o reprezentantă a țării 
noastre, maestra internațională Ma
ria Pogorevici, cîștigătoarea tur
neului zonal de la Cracovia. Cine îi 
vor fi adversarele în drumul care 
duce spre „tronul" primei șahfste a 
lumii? Pînă acum se cunosc 15 din 
cele 16 participante la întrecere. Ia-

r- V

intema-
se țin lanț.

tă-le: Rubțova, Volpert 
Borisenko, Rootare (U.R.S. 
ser, GraUStevenson i 
Nedelcovid, Lazarevici (Iugoslavia), 
Keller-Herman (R. D. Germană),; 
Pritchard (Anglia), Eretova (Ceho-i 
slovacia), Kertesz (Ungaria) — care 
a învins în meci de baraj cu 3—1 
pe poloneza Ifoluj, Huguet (Argent 
tina), Pogorevici (Romînia). Nu a 
fost desemnată încă participanta din 

zonă de calificare.
a concurentelor ne

Zvortkina,
LS.) Gras-
(S. -U. A.),

cea de a IX-a 
Simpla lectură 
vorbește despre forța excepțională a 
acestui turneu.

In sfîrșit, între 30 septembrie și 
23 octombrie reprezentativa mascur 
lu:ă a țării noastre va lua parte la 
Turneul Națiunilor sau cum i se mai 
spune Olimpiada de șah.

V. CH. j

DYNAMO SLAVIA, o echipă 
cu veche tradiție în fotbalul 

cehoslovac

COMENTARII

Adversarul Științei Timișoara în „Cupa Dunării"
La 25 mai, 16 echipe de club din Ce

hoslovacia, Ungaria, Iugoslavia, Bulga
ria și Romînia vor’ lua startul în 
rea competiție fotbalistică: „Cupa 
nării".

După cum se știe, țara noastră 
reprezentată în această întrecere 
două echipe: Știința Timișdara' și ■ 
C.C.A. Sorții au vrut ca în primul tur, 
echipa studenților timișoreni să joace 
cu una dintre echipele fruntașe ale 
fotbalului cehoslovac, Dynamo Slavia 
Praga.

Echipa roș-albilor din Praga se 
bucură de un Irumos renume atît în 
țară cit și în străinătate. Dy
namo a evoluat și în fața publi
cului romînesc cu prilejul turneului pe 
care l-a întreprins în țara noastră în 
iulie 1954. Fotbaliștii cehoslovaci au 
susținut 3 întîiniriau terminat la e- 
galitate cu U.T.A. (1—1), au dispus 
cu 3—1 de C.C.A. și au pierdut cu 2—6 
în fața reprezentativei categoriei A. Doi 
ani mai tîrziu ei au întreprins un lung 
turneu în Africa de Sud, unde au ob
ținut numai victorii. c

Desigur că între echipa din anul 1954 
și cea de acum texistă o mare diferență 
în ceea ce privește lotul jucătorilor. A- 
tunci, Dynamo Slavila dispunea <țe ur
mătorul lot: JONAK, Kabicek.KOCOU- 
REK, Hanțpejz, STADLER Muzikar, 
IPSER, URBAN, SVOBODĂ, Trubac, 
Hubalek, Andrejkovicî, MAREK, Huml 
(jucătorii trecuți cu majuscule ău făcut 
parte din reprezentativa țării). Multi partide, clasamentul definitiv al pri

melor 5 clasate se prezintă astfel: 
Dukla Praga 
Spartak Sok. 
Slovan Brat 
Ruda Hvezda 
Dynamo Slavia

nia- 
Du-

este 
prin

dintre aceștia sînt astăzi antrenori lă 
echipele de categorii inferioare ale ace? 
lufași club.

Dar nici lotul actual nu este mai 
prejos decît cel din 1954. Actualmente, 
antrenor al echipei este fostul interna
țional Rygr, iar echipa dispune de ur-1 
mătorul efectiv: DOLEJSI, Hildebdand, 
ANDREJKOVICIi Vlasak, TRAN'KA, 
URBAN, HOVORKA, HEMELE, SVO
BODA, PESEK, Herzig, STADLER, 
JONAK, MORAVEK. Deci și acum e- 
cliipa se bucură de aportul a numeroși 
jucători care au făcut parte din repre
zentativa țării.

Campionatul 1957/1958 a luat sfîrșib 
la 18 mai. Echipele participante au 
susținut nu mai puțin de 33 de jocuri 
întrucît s-a făcut trecerea de la sis
temul de desfășurare primăvara-toamna 
la toamna-primăvara. Dynamo Slavia 
s-a clasat pe locul 5. In ultimele două 
etape ea a pierdut în fața eternei 
sale rivale Spartak Sokolovo cu 0—1 
și a dispus de Ruda Hvezda Bratis
lava cti 3—0.

Intîlnirea dintre Dynamo Slavia și 
Spartak Sokolovo a fost cea de a 
149-a dintre cele două echipe ale car-> 
fierului Letna. Să nu uităm că între 
echipele Spartak Sokolovo și Dynamo 
Slavia există o rivalitate sportivă de 
peste un sfert de veac, întâlnirile din
tre ele fiind adevărate derby-uri ale 
campionatului cehoslovac.

O dată cu desfășurarea ultimelor

V. BENKOVSKY

33 16 8 9 59:37 41
33 17 6 10 63:43 40
33 17 6 10 63:43 40

33 1[4 ;10 9 56:41 38
33 14 8 11 56:50 36

NU-1 INVIDIAȚI!

este

azilurilor, al bolnavilor min- 
celor fără de vedere.

din relatările ziarelor, consta- 
nici viața boxerilor în plină

1-a făcut pe Kiniro K. O. încă din pri
ma repriză. Apoi, animalul înfuriat s-a 
repezit asupra boxerului în nesimțire, 
lovindu-1 și călcîndu-1 în picioare. 
Pentru nefericitul pugilist, meciul s-a 
soldat cu grave leziuni interne și 
cîteva fracturi. Și aceasta în vocabu
larul capitalist se cheamă... sport.

PRINCIPII „ȘTIINȚIFICE",

DEFORMAȚIE PROFESIONALA

NU GLUMA!

un 
de 
să

Nu de mult a avut loc în Elveția 
meci de fotbal între două echipe 
polițiști. Jocul 
fie consemnat

nu ar fi meritat 
în coloanele ziare-

Soarta boxerilor profesioniști 
de cele mai multe ori foarte tristă. 
D|acă răsfoim statisticile vedem că 
marea majoritate a boxerilor din ță
rile capitaliste (în caz că ajung la 
bătrînețe) îngroașă rîndurile pensio
narilor 
tali, al

Dar, 
tăm că
înflorire a carierei nu este do loc 
ușoară. Iată, de pildă, ce a trebuit 
să facă un pugilist profesionist japo 
nez, Kiniro Ebisavai, pentru a-și cîș- 
tiga pîinea cea de toate zilele. El a 
angajat la studioul de televiziune din 
Tokio un meci cu... un cangur. „Tom 
cel războinic", așa s-a chemat adver
sarul japonezului. Voinicul marsupial

acestuia 
tehnice, 

o înaltă 
Ei bine,

Dacă v-ar întreba cineva ce cali
tăți trebuie să întrunească un antre
nor, ,ați răspunde desigur că 
îi sînt necesare cunoștințele 
un deosebit talent pedagogic, 
conduită morală și altele.
Dl. dr. Mora y Mora, -președintele li
gii columbiene de fotbal, este de cu 
totul altă părere. Din punctul sau de 
vedere antrenorul „trebuie să fie nici 
prea gras, nici prea slab, nici prea 
înalt. El nu trebuie să fie prea exi
gent pentru a nu deveni mai devreme 
sau mai tîrziu de prisos". Și, în sfîr
șit, ca o completare, antrenorul ar 
trebui să aibă și „unele" cunoștințe 
tehnice. Iată uri punct de vedere sută 
la sută „științific" asupra muncii an
trenorului.

Organizatorii competițiilor sportive 
dm S.U.A. se plîng că numărul spec
tatorilor la marile întreceri scade vă- 
zînd cu ochii. „Ne trebuie senza

ții tari 1“ — își spun marii aface-

lor dacă nu s-ar fi soldat cu 
căierare feroce. Șase dintre „oame
nii ordinei" au fost eliminați de pe 
teren iar alți cîțiva au fost scoși în 
urma... loviturilor primite. Deformație 
profesională 1

SPORTURI ȘI „SPORTURI"

riști ai sportului. Luptele de oath, i 
luptele în bazine cu noroi, întrecerile S 
de scuipat, au căzut în desuetudine, f 
Iată de ce, pentru a stimula „nițel".../

W celei de a 50-a aniversări
noul „sport", cultivat în Statele Unite, 
țară care deși este patria cowboylor’ 
nu a excelat niciodată In arena in-, La Par?s se desfăso;u.ă serbările 
ternațională a calanei clasice. S-auN porUve prilejuite de dea de a 5o.a 
găsit amatori care au riscat să sarăl aniversare a federației muncitorești de 
de pe o trambulină de 14 metri șl,f gimnastică și sport (F.S.G.T.). Con- 
mai mult, în apa unui bazin. Dar ce^cursurile atletice au reunit la start 
se întîmplă cu calul și mai ales cui 
călărețul ? Aceasta, în patria dolaru-

nu are nici o importanță.

Serbări sportive in cinstea
- a - — — - ' • — -

a F.S.G.T

un lot valoros de concurenți did 
U.R.S.S., R.P. Ungarii, R.D. Germană, 
R.P. Polonă, R. Cehoslovacă și Franța. 
Au fost realizate o serie-, de perfor
manțe excelente. Astfel, proba de să-' 

^ritură în înălțime â revenit lui Igor 
N Kașkarov (U.R.S.S.) cu 2,06 m, Cit 
13 cm. în __ 1 _._L _ . ' ’ . /
1 Mateska. Sovieticul Pipine a cîștigat 
Scursa de 1.500 m. în 3:49,9 iar Boris 
ȘMateev proba de aruncarea discului, 
\ realizînd 53,74 tri. Alte rezultate: Sțt- 
7 lîță — Sidlo (R.P. Polonă) 75.07 m.; 
\ 5000 m. — Graf (R. Cehoslovacă) 
C 14:53,2; 100 m. femei — Dekonskaia 
y (U.R.S.S.) 12.4 sec.; 800 m. femei — 
C Abramova (U.R.S.S.) 2:10,6.
? In turneul internațional de gim- 
\ a revenit cunoscutei campioane ceho- 
f nastică, primul loc în proba feminină 
S slovace Eva Bosakova cu 29,25 p. Lă 
(băieți, victoria a fost de partea gim- 
> nastuiui sovietic Kuznetdn cu 48 p.

urmă a rămas cehoslovacul



Duminică au luat sfîrșit lucrări» 
celui de al IV-lea Congres 

al Organizației Internaționale * Ziariștilor
Lucrările celui de al IV-lea Congres 

al Organizației Internaționale a Zia
riștilor au luat sfîrșit duminică. La 
Congres au participat delegați și ob
servatori din 27 de țări, precum și 
invitați ai unor organisme internațio
nale ca UNESCO, Federația sindicală 
mondială, Consiliul Mondial al Păcii, 
Organizația internațională de radio. In 
cadrul ultimei ședințe, Congresul a 
trecut la discutarea și votarea rezo
luțiilor finale. A luat mai întâi cuvîntul 
Luis Carnero Ceca (Peru) care, a sa
lutat călduros Congresul Organizației 
Internaționale a Ziariștilor, în numele 
Federației ziariștilor din Peru. Apoi, 
delegatul mongol O. Puntzak, preșe
dintele comisiei financiare, a supus 
proiectul de rezoluție asupra activi
tății financiare a O.I.Z. în perioada 
dintre congresele al 111-lea și al IV- 
lea, proiect adoptat cu unanimitate de 
voturi. In continuare, tov. Nestor 
Ignat, președintele U reunii Ziariștilor 
din R.P. Romînă, a supus Congresului

Circuitul
ORAȘUL STALIN 19 (prin telefon), 

în etapa a Il-a desfășurată astăzi 
pe ruta Orașul Stalin — Tg. Se
cuiesc — Brețcu — Orașul Stalin 
(148 km.) selecționata orașului Buda
pesta a înregistrat un nedorit record : 
acela al panelor de baieu (9!). Aler
gătorii maghiari, ca de altfel și cei 
din reprezentativa R. Cehoslovace, au 
fost obligați de nenumărate ori să 
oprească la marginea șoseliî pentru a 
repara numeroasele defecțiuni meca
nice și panele de cauciuc. Firește a- 
ceasta i-a costat timp și implicit per 
formanțele lor au avut de suferit. Dar 
parcă pentru a compensa (de altfel 
în această răsturnare spontană a si
tuațiilor constă frumusețea curselor

Atletism în nocturnă 
pe Stadionul Republicii!
• La sfîrșitul acestei săptămîrti se 

vor desfășura pe stadionul Republicii 
din Capitală întrecerile din cadrul e- 
tapei a Il-a a campionatului republi
can de atletism pe echipe. La startul 
acestei etape vor fi din nou prezente 
toate cele 9 echipe participante. Cu 
acest prilej se vor desfășura pentru 
prima dară în țara noastră întreceri 
atletice în nocturnă. Programul va 
începe sîmbătă Ia ora 19 și duminică 
la ora 18.30. Iată deci că și atletis
mul benefioiază de pe urm'a noii insta
lații de nocturnă de la Stadionul Re
publicii.

• întreceri pentru „Cupa balcanică" 
la Constanța. Au participat 981 de ti
neri și tinere. Cîteva rezultate: JUNI
OARE: 100 m.: B. Cojocaru (Sc. Sp.) 
13,8; lungime: Fi. Vasilache (Sc. Sp.)

fialaiasarav Istanbul a cîșlioai turneul Inlernatml 
de juniori (fotbal) de la soția inuinsind cu l-o (10) 

ne Rapid București
SOFIA 19 (prin teilefon de la cores

pondentul nostru). — Luni după-a- 
miază, pe stadionul Levski, în fața a 
peste 5.000 de spectatori a avut loc 
finala turneului internațional de fot
bal (juniori) organizat de re-:--ta 
„Fizcultura i sport". In finală i 
calificat, după cum se știe, RAPID 
BUCUREȘTI și - GALATASARAY IS
TANBUL. Victoria a revenit la limi
tă cu 1—0 (1—0) echipei din Is
tanbul dar ea putea să revină la fel 
de bine și juniorilor bucureșteni. Da
că rapidiștii n-ar fi intrat prea în- 
crezuți pe teren, ceea ce a făcut 
ca juniorii turci să aibă inițiativa în 
prima repriză, altul ar fi fost poate 
rezultatul. De altfel în această repri
ză (min. 10) a fost marcat și sin
gurul gol al meciului: Ismet a exe
cutat o lovitură liberă de la 20 m. 
trimițînd balonul în poartă pe lîngă 
„zidul" defectuos alcătuit de ra- 
pidiști.

După pauză, echipa romînă preia 
total inițiativa și domină cu autori
tate. In aceste 45 de minute înain
tașii au ratat ocazii extrem de fa
vorabile. In min. 60, Lazăr a tras 
în bară, iar în minutele următoare 

în numele comisiei de redactare o se
rie de rezoluții și hotăriri. Delegatul 
bulgar Slavcio Vasev a expus apoi ra
portul comisiei de propuneri, privind 
alegerea noului prezidiu. Congresul a 
hotărît să aleagă în funcția de preșe
dinte al O.I.Z. pe Jean Maurice Her
mann (Franța), în funcție de vicepre
ședinți pe Danail Kraminov (U.R.S.S.), 
vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor 
sovietici, Den To (R.P. Chineză), 
președinte al Asociației Ziariștilor din 
întreaga Chină și director al ziarului 
„Jenminjibao", Mauri Rioma (Fin- 
landa), membru al prezidiului Uniunii 
Ziariștilor finlandezi, Michel Hofmati 
(R.P. Polonă), redactor șef al depar
tamentului pentru străinătate al agen
ției telegrafice poloneze, Renato Leduc 
(Mexic). Pentru funcția de secretar al 
O.I.Z. a fost ales Jaroslav Knobloch 
(R. Cehoslovacă).

Cu aceasta, lucrările celui de al 
IV-lea Congres al Organizației Inter
naționale a Ziariștilor au luat sfirșit.

ciclist al regiunii Stalin
cicliste.) formația H. Botev (Varna — 
R.P. Bulgaria) a înregistrat un salt 
surprinzător în clasamentul general pe 
echipe: de la locul 7 la locul 31

O comportare demnă de relevat au 
avut alergătorii Gh. Calcișcă (printr-o 
cursă inteligentă el a reușit nu numai 
să-și păstreze poziția de lider dar să 
și cîștige a doua etapă), Petre Gane, 
Jan Klus, St. Poreceanu și D. Mun- 
teanu.

Etapa a început sub semnul unei a- 
prige bătălii. Ajutați de vîntul care 
bate din spate (dar care la întoarcere 
le vă fi adversar) cicliștii rulează pu
ternic, fac risipă de energie inițiind 
numeroase atacuri. Atacurile se suc
ced cu repeziciune, dar cu aceeași vi

4,83; înălțime: El. Patica (Sc. Sp.) 
și N. Jurascu (Sc. Sp.) 1,45; M. Fulga 
(Sc. Sp.) ș» V. Petcu (Sc. Sp.) 1,38; 
greutate (3 kg.): M. Popovici (Sc. 
Sp.) 10,20; JUNIORI: 100 m.: V. Do- 
molescu (Sc. Sp.) 11,8; lungime: Ad. 
Dumitrescu (Sc. Sp.) 6,22; disc (1,5 
kg.): I. Boescu (Sc. Sp.) 40,92; su
liță: M. Lodina (Con.) 38,80.

• La Oradea a avut loc un concurs 
pentru juniori și pentru „Clipa balca
nică". Rezultate: JUNIORI: disc (1,5 
kg.): I. Bog (Sc. Sp.) 42,00 (este ju
nior din tateg. 15—16 ani); ciocan : 
C. Mos (Sc. Sp.) 41,32; suliță: T. Bi
hary (Sc. Sp.) 43,67; JUNIOARE: 
greutate: Ec. Soos (Sc. medie 2) 10,18; 
.înălțime: II. Tincovici (Sc. Sp.) 1.42; 
pentatlon: V. Pazmany 2.950 p. (I. 
Faina, corespondent)..

și ceilalți colegi din atac ratează de 
la cîțiva metri. Cu toate că apărarea 
echipei Galatasaray abia face față 
presiunii echipei Rapid, scorul nu 
mai este modificat. La sfîrșitul me
ciului spectatorii au aplaudat căldu
ros pe juniorii romîni pentru jocul 
prestat. Rapidul a aliniat formația: 
Ojoc — Șerban V., Bucur, Radu
lescu 1— Coe Dan Gherghina — 
lazăr, Melente, Moldoveana (Boroș), 
lonescu, Șerban A.

In min. 70 lonescu a fost eliminat 
pentru lovirea adversarului astfel că 
Rapidul a jucat ultimele 20 de mi
nute în 10 oameni.

Cei mai buni jucători ai Rapidului 
au fost: Gherghina, Ojoc, Radulescu. 
Bucur. In repriza doua întreaga li
nie de atac s-a comportat la înăl
țime.

Performanța Rapidului de a se ca
lifica în finală rămîne valoroasă și 
repetăm că dacă juniorii romîni ar 
fi privit meciul cu seriozitate de la 
început și-ar fi putut însuși trofeul 
cu care a fost dotată competiția. 
Pentru locurile 3—4 Levski a învins 
Steaua Roșie Belgrad cu 4—1 (2—0).

TOMA HRISTOV

Noi jocuri internaționale de fotbal

Miercuri: Dinamo Moscova la Orașul Stalin
Joi: Newcastle

Bogat sfîrșit de mai în manifes
tații fotbalistice: turneul echipelor 
Dinamo Moscova și Newcastle Uni
ted, jocuri în cadrul Cupei Dunării, 
jocuri în Cupa R.P-R. și campiona
tul R.P.R. Notați în calendar jo
curi de fotbal — indigene și inter
naționale — în dreptul datelor de: 21, 
22, 24, 25, 28, 29 mai și la 1 iunie. 
Despre primele două ne ocupăm mai 
jos, oferind cititorilor cîteva intere
sante amănunte.
• Al doilea meci al echipei Di

namo Moscova va avea lcc mi ine 
după-amiază la Orașul Stalin, în 
compania formației locale Steagul 
roșu.

Fotbaliștii sovietici au părăsit Ca
pitala ieri dimineață îndreptindu-se 

teză... eșuează. Plutonul nu este dis
pus să accepte nici o tentativă și ea 
urmare nu lasă de sub supraveghere 
pe inițiatorii atacurilor.

Caravana trece prin comuna Cerna 
tul de Jos. Pe distanța de 1 km 
șoseaua este proastă și mulți dintre 
cicliști suferă pane. Rămîn pentru a 
repara N. • Maxim, N. Mușa, Karel 
Boușka, ș.a. Trecem prin Tg. • Secuiesc 
In întîmpinarea noastră- au ieșit mii 
de cetățeni care aplaudă cu- căldură 
pe alergători. Calda manifestație de 
simpatie îi stimulează pe participanții 
Ta această tradițională întrecere și e- 
vadările agită din nou plutonul. In 
comuna Lunga evadează 3 alergători. 
Ii urmează apoi rînd pe rînd încă 9 
■'Lliști. La sprintul final ordinea este 

■•.nătoarea: 1. Gh. Calcișcă 3 h.
<9:10; 2. D. Munteanu, același timp: 
.". C. Moiceanu 3 h. 49:13; 4. Șt. Po
receanu, același timp; 5. Petre Gane 
3 h. 49:18.

Clasamente generale. Individual: L 
Gh. Calcișcă (Din. II Buc.). 6 h. 17:21; 
2. D. Munteanu (Din. II Buc.), ace- 
Tași timp; 3. Șt. Poreceanu (CCA) 
la 3 sec.; 4. P. Gane (PI.) la 20 sec.:
5. Ion Vasile (CCA) la 50 sec. Echipe: 
1. Dinamo II Buc. 18 h. 52:06 ; 2. 
C.C.A. 18 h. 54:36 ; 3. H. Botev-Varna 
19 h. 01:36; 4. R. Cehoslovacă 19 h. 
03:12. 5. Dinamo I Buc. 19 fi. 04:54;
6. Progresul F.B. 19 h. 05:53 ; 7. Par
tizanul roșu 19 h. 10:40.

AL. DINCA

Intr-un concurs des-ATLET1SM fășurat duminică la
Los Angeles, echipa 

universității Michigan a realizat în 
proba de ’ ștafetă 4 x 880 yarzi timpul 
de 7:20,9. Cea mai bună performan
ță mondială omologată pe această 
distanță este de 7:22,8.
ECHIPA BULGARIEI A CÎȘTIGAT 

CAMPIONATUL EUROPEAN 
FEMININ 

ca Lodz a luat 
sfîrșit duminică sea

ra campionatul femi- 
de baschet. Titlul de 
revenit reprezentativei

BASCHET
nin european 
campioană a
R. P. Bulgaria, care a cîștigat toate 
jocurile susținute. După victoria a- 
Mipra echipei U.R.S.Ș. (sîmbătă) ju
cătoarele bulgare au întrecut în ul
timul meci formația R. Cehoslovace 
cil scorul de 55—44. Iată clasamen
tul final: 
U.R.S.S. ’
R. P. F. Iugoslavia; 5. R. P. Po
lonă ; 6. Franța ; 7. R. P. Ungară; 
8. Olanda; 9. R. D. Germană; 10 
Austria.

1. R. P. Bulgaria; 2.
3. R. Cehoslovacă ; 4.

• In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în occident, selec
ționata de baschet a R. P. Chineze 
a jucat duminică la Paris cu națio
nala Franței. Gazdele au cîștigat 
cu scorul de 66—62.

Duminică a început 
turul ciclist al 

Italiei. Prima etapă
disputată pe distanța Milano—Varese
(181 km.) a revenit belgianului Van-
nitsen în 4h 11:21,0.

United la București
spre Orașul Stalin, unde li s-a fă
cut o frumoasă primire. Vizita cam
pioanei U.R.S.S. stîrnește un marc 
interes printre amatorii de fotbal din 
Orașul Stalin, care așteaptă din 
partea oaspeților o reeditare a ex
celentului joc de la București, și — 
în același timp — speră într-o bu
nă comportare a Steagului roșu.

• Newcastle își începe turneul joi 
la București, în compania Progre
sului. Oaspeții britanici și-au petre
cut timpul vizitind Capitala noastră, 
dar și antrenîndu-se aproape zilnic. 
Ei au putut fi văzuți pregătindu-se 
vineri și sîmbătă, precum și ieri 
dimineață pe terenul din parcul spor
tiv Finanțe Bănci. Deținătoare a 
Cupei Angliei în anul 1955, New
castle ține să lase la București o 
impresie bună, la înălțimea reputa
ției de care se bucură. Ceea ce nu 
va face decît să îngreuneze sarcina 
Progresului, care — în plus — ane 
unele dificultăți cu formația, în ur- 

țma accidentării unor jucători la 
Cluj.

Intîlnirea Newcastle — Progresul 
se va disputa pe stadionul „23 Au
gust”, de la ora 17,30, avind ca des
chidere (ora 15,45) meciul restanță 
de categorie B Combinatul Poligra
fic — Farul Constanța.

O excepționala perîorma

Mielul sovietic Vasilii Kuznelov a realizat 
8013 puncte la decatlon, stabilind 

un nou record mondial
De la Krasnodar ne-a parvenit ves

tea unei excepționale performanțe rea
lizate într-un concurs atletic desfă
șurat în localitate. Luind parte sînibă- 
tă și duminică într-o probă de decat
lon, campionul și recordmanul euro
pean Vasilii Kuznețov a realizat in 
cele 10 probe 8013 puncte. Performanța 
sa constituie un nou record mondial 
și întrece cu 28 puncte vechiul re
cord al atletului american de culoare 
Rater Johnson.

A atinge 8000 de puncte după noua

• Tradiționala cursă Paris—Va 
ienciennes a fost cîștigată de rutie 
rul francez Darrigade, care a parcurs 
260 km în 6h 39:25,0 ( 39 km./orâ).

CONTINUA MECIURILE 
DE VERIFICARE

■wrnn La $ao r’a°l° rcFOTBAL prezentativa de fotbal 
a Braziliei s-a întîlnit 

în ai doilea meci cu echipa R. P. 
Bulgaria. După ce au fost conduși 
timp de 50 minute cu 1—0 (prin 
golul marcat de Diev), gazdele au 
reușit să-și adjudece victoria în a 
doua parte a jocului, înscriind trei 
puncte prin interul stînga Pele. Scor 
iinal 3—I.

• Echipa reprezentativa a Iugo 
slaviei și-a continuat duminică pre
gătirile în vederea turneului final 
de la Stockholm, întîlnind la Lju
bljana. formația maghiară Vasa-s Cse- 
pel. Echipa iugoslavă a cîștigat cu 
scorul de 1—0 (1—0) prin punctui 
marcat de Milutinovici, dintr-o lovi
tură de la 20 m. După cum rela
tează telegramele de presă, echipa 
iugoslavă a prestat un joc medio 
cru. (Agerpres).

• Continuîndu-și programul de 
pregătire, selecționata Cehoslovacă a 
dispus la Praga cu 2—1 de echipa 
engleză Burley.

MECIURI INTERNAȚIONALE
• La Kiev: Dinamo-Frankfurt 1899 Spartak Leningrad a întrecut 

(R.F. Germană) 2-0. La Sofia: Tor-• 3-0 formația „Iugoslavia adjudec 
pedo Moscova—Levski 2—0. La An- du-și astfel primul loc.

BuîrtW „Cupei Dunării**...
...și vești din C.E.C. și C-C.E-

• Sîmbătă începe și duminică 
continuă competiția de fotbal „Gupa 
Dunării", în care fotbalul nostru — 
după cum se știe — va fi repre
zentat de Știința Timișoara și 
C.C.A. București.

• In „Cupa Dunării" participă 5 
țări: Ungaria, Cehoslovacia și Iugo
slavia cu cîte 4 echipe, Romînia și 
Bulgaria cu cîte 2.

• Știința Timișoara joacă în de
plasare duminică: la Praga cu Di
namo Slavia, clasată pe locul 5 în 
campionat.

• Studenții timișoreni vor pleca
la Praga în cursul zilei de vineri. 
Joi ei vor susține ultimul antrena
ment: un joc Ia două porți. ~4

• Intîlnirea C.C.A. — M.T.K. Bu
dapesta se va disputa duminică pe 
stadionul „23 August". Oaspeții, cum 
se știe, vor sosi vineri.

• Dintre meciurile primei etape, 
unul va avea loc sîmbătă: Steaua 
roșie Belgrad — Dukla Pardubice.

• Returul partidelor de sîmbătă 
și duminică se va desfășura la 31 
mai (MTK—CCA) și 1 iunie.

• O știre despre Cupa Campioni
lor Europeni: campioana statului li
ber Irlanda, clubul Drumcondra, a 
decis să participe la ediția 1958^-59. 
De altfel, în această ediție vor a- 
pare multe nume noi: Juventus (Ita
lia), Wiener S. C. (Austria), Wolver
hampton (Anglia), Standard Liege 
(Belgia), Schalke 04 (RFG), Dinamo 
'Zagreb (Iugoslavia).

• Și una legată de Cupa Europei 
Centrale: ședința cluburilor din pri
ma ligă austriacă a decis ca Aus
tria să participe la ediția 1959 nu- , 
mai dacă va participa și Italia cuF 
cele mai bune echipe.

tabelă, iată visul tuturor deeatlontști- 
lor lumii. Sportivul sovietic Kuznețov 
a fast primul care lasă în urmă a- 
ceastă uimitoare graniță. De remarcat 
că V. Kuznețov a depășit în 6 prob» 
rezultatele realizate de Johnson (in 
anul 1955) iar în cea de 110 m. gar
duri a egalat-o.

Kuznețov practică de mai mulți ani 
atletismul. El este student al Institu- 
tutui Pedagogic din Moscova și deține 
titlul de maestru emerit al sportului.

>

kaca : Lokomotiv Moscova—Gunespoi 
3—2. La Graz: TSKMO (Moscova)— 
Selecționata militară austriacă 5—2 
La Miinchen: Dinamo Praga—Mun 
chen 1860 3—5. La Presov: Tatran- 
Grimsby Town 2—0.

• Săptămîna aceasta începe la Pa 
ris un mare turneu internaționa 
de fotbal la care și-au anunțat pat 
ticiparea echipele Bolton Wanderer 
(Anglia), Racing Club Paris (Frați 
ța), Flamengo (Brazilia) și Dozs 
Ujpest (R. P. Ungară).

La Lublin a avi 
loc meciul in te mațe 
nai între echipa local

A.Z.S și Partizan Belgrad._ Oaspeț 
au învins cu scorul de 15—6.

lată rezultatele diTENIS turul îl a' compel 
ției internaționale d 

tete cu „Cupa Davfs". R. F. Ge 
mană—Belgia 3—2, Italia—I-nd
3—2, R. P. Polonă—Elveția 5— 
Franța—Chile 4—1, Mexic—Finlan* 
5—0, Anglia—Brazilia 5—0, Dan 
marca—Cehoslovacia 3—2. Sferturi 
de finală ale zonei europene, progr 
mează întîlnirile: Italia—Danemarc 
Anglia—R. F. Germană, Franța—î 
vingătorul meciului Spania—Sued; 
Mexi-- ’’’ P Polonă. (Agerpres).

trai m La Leningrad aVOLEI vl|t 1°° timp de n 
multe zile un turn 

internațional, reunind echipe sov 
tice și iugoslave. In meciul deci;


