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Un moment solemn: tov. dr. Ivo Skala, secretar al Sfatului popular al 
regiunii Plzen, înmînează cupa transmisibilă a L.I.G.H. căpitanului echipei 

de hochei pe gheață a R. P. Romine, Zoltan Czaka
Locul iutii cucerit de tinerii noștri hocheiști în întrecerea la care au 
participat, „Criteriul European", reprezintă un frumos succes al sportului 

nostru

Probleme actuale 

gimnastica de profiucjie trebuie 
să cunoască o mai mare extindere
Sîi eosebit de frumoase succesele 
aiizate piuă acum in acțiunea de 
troducere și extindere a gimnasticii 
■ producție. Peste 50.000 oameni ai 
uncii din toate regiunile țării prac- 
ă astăzi în mod organizat girnnas- 
:a de producție, iar rezultatele po- 
tive ale acestei activități se fac 
t mai mult simțite în procesul de 
oducție, în întărirea sănătății mun- 
torilor. Ritmul în care se introduce 

se extinde gimnastica de produc* 
; este însă, în multe locuri, prea 
ut față de posibilitățile existente, 
t unele regiuni, activiștii sportivi 
au mulțumit să-și „îndeplinească" 
rcina. introducînd gimnastica de pro- 
icție în cîteva cooperative meșteșu- 
irești, să angreneze în această acti- 
tate 60—70 de muncitori și fă nu 
ai studieze condițiile și posibilitățile 
: introducere a gimnasticii de pro- 
•cți n alte fabrici sau întreprin
zi. In regiunea lași, de exemplu, 

practică gimnastica de producție 
Țesătura’ lași, Tehnica Confecții, 

roletarirî roșu Bîrlad etc. In total 
nt angrenați aproximativ 600 de 
itncitori. Nu este oare această cifră 
i totul nesatisfăcătoare ?
Rezultate frumoase au fost inre- 
strate — pe această linie — în 
giunea Galați, unde peste 3.000 de 
meni ai muncii sînt angrenați în 
mnastica de producție. Șil totuși, în 
ioanele Tecuci și Panciu gimnastica 

producție nu a fost introdusă în 
:i o unitate de producție.
Despre introducerea gimnasticii de 
oducție se pot spune multe lucruri 
ne și dacă este analizată activita- 
a asociațiilor sportive din regiunea 
aiova. La Arta populară, Centrul 
ligrafic și Industria Lemnului din

Formele de angrenare a membrilor 
C.F.S. într-o activitate sportivă or- 
nizată sînt, desigur, variate — în 
port cu aptitudinile și cu stadiul 

pregătire a sportivului. Activitatea 
t secțiile pe ramură de sport, cam- 
tnatele raionale, orășenești sau re- 
male, campionatele asociațiilor spor- 
e, întrecerile pentru cucerirea in- 
;nei „Cel mai bun sportiv din 10“ 
ii cea de „Campion al asociației 
active" cuprind zeci și sute de mii 

tineri șt vîrstnici. Dar, un bun 
jloc, de angrenare a oamenilor mun- 
și în special a tineretului în prac- 

area sportului îl constituie organi- 
rea crosurilor de mase. Devenite 
idiționale, aceste întreceri au pri- 
uit afirmarea a numeroase elemente 
entate, au contribuit la întărirea 
ițiilor pe ramură de sport și a aso- 
țiilor sportive dar, în primul rînd, 
au dus la îndeplinirea unui impor

ți obiectiv: mobilizarea la între- 
ile sportive a sute și sute de ruii 

oameni ai ’muncii. Ca și Sparta- 

orașul Craiova, fabrica de confecții 
Tudor Vladimicescu din Tg. Jiu și în' 
alte cooperative sau întreprinderi in
structorii conduc zilnic programul de 
gimnastică de producție la care par
ticipă numeroși oameni al muncii. Cu 
toate acestea, chiar activiștii organe
lor locale U.C.F.S. recunosc că nu 
s-au ocupat suficient de această ac
țiune și că n-au făcut nimic pentru 
introducerea gimnasticii de producție 
la întreprinderile mari cum sînt Elec- 
troputere Craiova, Atelierele C.F.R. Tr. 
Severin și altele. Aceeași situație • 
prezintă și dezvoltarea gimnasticii de 
producție în regiunile Ploești, Ora
dea etc.

Consolidarea succeselor obținute pî
nă acum este, fără îndoială, o :ar- 
cină dintre cele mai importante și ac
tiviștii sportivi au datoria să îmbunătă
țească continuu munca de organizare 
și desfășurare a gimnasticii de produc
ție în întreprinderile în care această 
activitate a fost introdusă în anul tre
cut. Dar, în același timp ei au sar
cina să se preocupe intens de extin
derea acestei acțiuni, de introducerea 
gimnasticii de producție pretutindeni 
unde sînt create condițiile necesare 
și unde specificul muncii profesio
nale face în mod deosebit necesară 
această activitate.

Cu sprijinul tehnicienilor, asocia
țiile sportive trebuie să folosească a- 
oeastă perioadă pentru a angrena în 
practicarea gimnasticii de producție un 
număr cît mai mare de oameni ai 
muncii. Firește, este necesară și o 
susținută muncă de agitație și propa
gandă, o temeinică instruire a celor 
care vor conduce lecțiile, și, bineîn
țeles, un sprijin eficient din partea 
organelor sindicale, a conducerilor ad
ministrative etc.

Crosurile de mase — mijloc important 
de angrenare 

a tineretului in practicarea sportului
chiadele tineretului, crosurile de mase 
se bucură de largă popularitate în 
țara noastră și la fiecare ediție este 
consemnată o participare numeroasă 
și entuziastă.

Acum, în pragul pregătirilor pen
tru ediția din acest an a crosului de 
mase „Să întîmpinăm 1 Mai", acti
viștii din asociațiile sportive se gîn- 
desc la primele... concursuri. Intr-ade
văr, crosurile de mase — adevărate 
sărbători ale primăverii și tinereții — 
sînt așteptate cu deosebită nerăbda
re. Despre acest entuziasm vorbesc 
de la sine și succesele realizate în di
ferite regiuni cu prilejul edițiilor tre
cute. In orașele și satele regiunii
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Sportivii participă 
la îndeplinirea sarcinilor economice de plan

Hotărîrea din 2 iulie 1957 a CC. 
cu privire la reorganizarea activității 
U.T.M. le revine sarcina de a se 
tinerilor sportivi".

Putem afirma că majoritatea orga
nizațiilor U.T.M. din Orașul Bucu
rești au înțeles această sarcină și se 
preocupă de educarea sportivilor, ve
ghează ca aceștia să aibă în viața 
de toate zilele și pe terenul de sport 
o comportare demnă de un tînăr spor
tiv de tip nou.

Pe baza indicațiilor primite cu pri
vire la îmbunătățirea muncii politice 
de masă, Comitetul orășenesc Bucu
rești U.T.M. și-a întocmit un plan 
îtl vederea sprijinirii active a pro
cesului de producție.

Expunerea tovarășului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej la plenara C.C. al P.M.R. 
ain 26—28 noiembrie 1958 a consti
tuit un îndemn pentru toate organi
zațiile U.T.M. din Capitală de a pune 
pe primul plan munca politică pen
tru dezvoltarea conștiinței socialiste 
a tineretului și pentru antrenarea 
lui la îndeplinirea sarcinilor econo
mice.

Adunările generale ale organiza
țiilor U.T.M,, ținute în lunile decem
brie 1958 și ianuarie 1959, au acor
dat o atenție mult mai mare decît în 
trecut problemelor producției. Cu a- 
cest prilej s-a făcut o trecere în re
vistă a succeselor și lipsurilor ce 
s-au manifestat în anui 1958 și tră- 
gîndu-se concluziile necesare s-au sta 
bilit noi obiective precise, pe care or

Debut promițător la fotbal
fizică și „satisfăcător" pentru cea tehnico-tactică 
• Trei 11 m și toate ratatei-

• Exemplul Științei• Nota „bine" pentru pregătirea 
Cluj • Arbitraje, In general bune

In urma unei acțiuni rapide in adîncime, Oaidă a ajuns singur in fața 
porții, a tras și în aceeași clipă Enăohescu a plonjat pentru a bloca balonul. 
In spatele celor doi jucători, de la stingă la dreapta, Pereț, Cojereanu, 
Banciu și Codreanu urmăresc cu emoție faza (Progresul — Știința Ti

mișoara 3—0) (Foto: I. Mihăică)

Ploești, peste 65.000 de tineri și ti
nere s-au întrecut acum un an în 
concursurile de cros. In regiunea Hu
nedoara, aproape 70.000; regiunea Ga
lați peste 120.000... Sînt cifre care 
exprimă însuflețirea cu care tineretul 
sportiv al patriei noastre participă 
la sărbătorești le întreceri de cros.

Actuala ediție a crosului de mase 
„Să întîmpinăm 1 Mai" trebuie să 
cunoască un succes deosebit pentru 
că aceste întreceri vor contribui în 
mare măsură la dezvoltarea sportului 
de mase, obiectivul cel mai impor
tant al mișcării sportive. Asociațiile 
sportive au sarcina să acorde toată 
atenția etapei pregătitoare, să folo

al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri, 
sportive, subliniază că „organizațiilor 
ocupa de educația moral-politică a

ganizațiile de bază U.T.M. le vor 
urmări în perioada aceasta.

La aceste adunări au participat și 
mulți sportivi, care lucrează nemij
locit în producție ca muncitori, tehni
cieni sau maiștri și care contribuie 
în mod concret la îndeplinirea sar
cinilor de plan.

Adunările generale, analizînd sar
cinile economice ce le revin în acest 
an, au acordat o mare atenție și ati
tudinii față de muncă a utemiștilor, 
comportării lor în uzină ^și în afara ei.

Aceasta a făcut ca astăzi organiza
țiile noastre U.T.M. să se mîndrească 
cu o serie de sportivi care depășesc 
cu regularitate planul de producție. 
Ei fac cinste întreprinderii unde lu
crează, fiind stimați și iubiți de toți 
tovarășii lor de muncă.

Un exemplu în acest sens este și 
Goman loan, membru al organizației 
de bază U.T.M. 1CAR. In producție 
lucrează ca ajustor în brigada de 
producție „Tînăra Gardă" care deține 
de 5 ani titlul de brigadă fruntașă 
pe Capitală. In același timp el e un 
bun jucător de popice, luptînd perina
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București al Uniunii Tineretului 
Muncitor

(continuare în pag. 3-a)

sească cele mai variate mijloace pen
tru popularizarea competiției, să se 
îngrijească de înscrierea fiecăruia din
tre membrii U.C.F.S. care își mani
festă dorința de a participa la crosul 
de mase închinat zilei de 1 Mai. Pre
gătirea treptată a celor înscriși este, 
de asemenea, o sarcină care revine 
tuturor asociațiilor sportive, antreno
rilor și sportivilor fruntași. Comisiile 
regionale, raionale și orășenești de 
atletism pot aduce o contribuție de 
seamă la buna organizare a acestor 
întreceri. Studierea temeinică a regu
lamentului crosului de mase „Să în 
timpinăm 1 Mai" este neapărat nece
sară deoarece numai astfel tinerii con- 
curenți vor cunoaște toate prevederile, 
vor evita deficiențele semnalate în 
unele cazuri la edițiile anterioare.

Ca și toate celelalte competiții de 
mase, crosul „Să întîmpinăm 1 Mai" 
prilejuiește întîlnirea tinerilor sportivi 
din diferite fabrici, întreprinderi, școli, 
sate. Să facem ca această întîtnire 
să însemne intr-adevăr o sărbătoare 
sportivă de neuitat.

La Budapesta

0 conferință 
internațională 

a ziariștilor sportivi
Uniunea națională a ziariștilor dta 

R. P. Ungară a invitat pe reprezentan
ții presei sportive internaționale si 
participe la o conferință care va avea 
loc între 18 ș2 20 martie la Budapesta.

Această conferință va discuta pro
blemele actuale ale muncii ziariștilor 
sportivi, desfășurarea fără obstacola 
a întîlnirilor internaționale sportive și 
ale ziariștilor sportivi.

In cadrul conferinței se vor discuta 
de asemenea probleme legate de îm
bunătățirea muncii profesionale a zia
riștilor sportivi, responsabilitatea a- 

cestor.a în educarea tineretului și te 
promovarea ideii de pace și prietenie 
între popoare.

După această conferință ziariștii 
străini vor avea posibilitatea să stu
dieze desfășurarea vieții sportive dte 
R. P. Ungară.

(Ager preș)

Prima etapă a returului, deși s-a 
desfășurat pe o vreme nefavorabilă 
sau tocmai pentru că timpul prost a 
făcut terenurile grele, a prilejuit o 
serie de constatări interesante privind 
pregătirea echipelor din categoria A, 
Dintre ele, cea mai îmbucurătoare este 
aceea referitoare la nivelul general de 
pregătire a echipelor.

Intr-adevăr, cu foarte puține excep
ții, echipele au dovedit o pregătire 
foarte apropiată la toți cei patru fac
tori ai antrenamentelor (fizic, tehnic, 
tactic și moral și de voință). Nu a mai 
existat un decalaj, de pildă, între pre
gătirea fizică și tehnică sau tactică, 
cum în mod obișnuit se întîmpla în 
alți ani, ci majoritatea echipelor (și 
printre ele Petrolul, Știința Cluj, Pro
gresul, Rapid, Dinamo Bacău etc.) alt 
vădit o pregătire aproape uniformă dia 
toate punctele de vedere. Aceasta este, 
fără îndoială, urmarea unui proces de 
instruire și antrenament mai bine or
ganizat și planificat îu perioada pre
gătitoare.

Desigur, nu-i tot ceea ce se putea 
realiza și echipele nu au motive să 
considere că nu mai au ce face în
plus în ce privește stadiul general de 
pregătire. In această privință, antren»-' 
rii și jucătorii mai pot aduce multe 
îmbunătățiri, mergînd mai departe pe 
această linie a dezvoltării pregătirii 
egale a tuturor factorilor antrenament-1 
tului.

Totuși, reținem ca fapt pozitiv celd 
constatate duminică.

O rezistență bună
Observațiile făcute la jocurile la 

care am asistat, ca și informațiile pri
mite asupra celorlalte meciuri, ne dtwj 
la concluzia, la fel de îmbucurătoare, 
că pregătirea fizică a jucătorilor este 
în general bună. Ei au făcut față cu 
succes dificultăților ridicate de starea 
terenurilor, dovedind în primul rînd • 
rezistență bună. Terenurile alunecoase 
sau desfundate au cerut eforturi în 
plus. La București, de pildă, jucătorii 
— mai ales în primul meci — au 
patinat deseori, iar la Orașul Stalin

P. GAȚU
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Spartachiada de iarna a tineretului

E% F8N*EEEE OE SEMS...
Despre întrecerile propriu-zise se 

pot scrie multe rînduri în care să se 
arate elanul de care a dat do/adă 
fiecare concurent, dorința permanentă 
de a avea o comportare cît mai fru
moasă, dragostea de a reprezenta cu

Ștafeta regiunii Stalin a oucerit primul loc în întrecerile finalelor de schi 
ale Spartachiadei. In fotografie: B. Olteanu, Elena Cojan, Doina Boboc și 

Gh. Neag, componenli ai ștafetei

cinste regiunea din care făcea parte. 
Să luăm cîteva exempie:

...In cursa de 5 km. fond juniori,
Ion Nedelou din Iași a căzut în
timpul unei coborîri. Ion Nedelcu nu 
s-a descurajat însă, ci și-a prins din
nou sciiiurile și a pornit mai de
parte. Nu a ajuns printre fruntași, 
dar a avut mulțumirea că a terminat 
cursa și a adus cîteva puncte repre
zentativei regiunii Iași.

„.Micuța Elena Cojan, elevă a Școlii

Orașul București și-a desemnat campionii 
la Spartachiada

Sîmbătă și duminică au avut loc, în 
sala Dinamo întrecerile fazei orășenești 
din cadrul celei de a IV-a Spartachia- 
de de iarnă a tineretului. La trîntă și 
haltere au luat parte peste 90 particj- 
panți, reprezentîrid cele 8 raioane din 
Capitală.

De un deosebit succes s-au .bucurat 
întrecerile .de trîntă, care au oferit 
unui public numeros, întîlniri viu dis
putate. învingătorii au demonstrat în 
general o bună pregătire fizică și teh
nică, anunțîndu-se pretendenți serioși 
pentru locurile fruntașe din cadrul în
trecerilor finale. Mult aplaudate au 
fost evoluțiile participanților Ion Go
din (I.L.L. T. Vladimirescu) Dumitru 
Sas și Nicolae Vintilescu, care prac
tică acest sport numai de cîteva luni. 
Iată rezultatele tehnice :

Cat. 55 kg.: Nicolae Vintilescu (R. 
Gh. Gheorghiu-Dej) bate prin tuș pe 
iV. Cristache (N, Bălcescu). Locul 3: 
Aurel Rădoi (R. Gr. Roșie). Gat. 61 
kg.: Alexandru Constantin (R. Gr. 
Roșie) bate prin tuș pe Teodor Belu. 
Locul 3 P. Borzea (R. Gh. Gheorghiu- 
Dej). Cat. 68 kg.: Ion Codin (R. T. 
Vladimirescu) bate prin tuș pe Virgil 
Bir san (R. Gh. Gheorghiu-Dej). Locul 
8—Căpățînă Petre (R. Gr. Roșie). Cat. 
76 kg. : Dumitru Sas bate prin tuș 
pe Ion Mdga (R. T. Vladimirescu). Locul 
3 — T. Calinicenco (R. 1 Mai). Cat. 
84 kg. : Gh. Dumitrache bate prin 
tuș pe Gh. Mogoș (T. Vladimirescu). Lo
cul 3 I. Stănculescu (R. Lenin). Cat. 
peste 84 kg. Victor Constantinescu (R. 
Etalin) bate prin tuș pe T. Bigilică. 
Locul 3 — Șt Ciobanu (R. I Mai). 

*• -
Finala Spartachiadei de iarnă a tineretului

^Stanicul Moldovei și Ploeștiul 
își așteaptă oaspeții

i j întrecerile celei de a IV-a ediții a Spartachiadei de iarnă a tineretului 
'■. se află în faza finală. Ea Prii ana Stalîn, după 3 z>ile de dispute pasio- 
i; n-ante, au fost desemnați câștigătorii probelor de schi. Acum le va veni 
• . rîndull altor orașe ale patriei să găzduiască întrecerile finale ale unor 
! ■ discipline prevăzute în regulamentul Spartachiadei. In pitoreasca stațiune 
} . climaterică din regiunea Bacău, Stanicul Moldovei, este așteptată cu ne- 
; ■ răbdare sosirea participanților la întrecerile finale de șah (care vor avea 
1. loc între 19—22 martie).
J* Pline de dinamism au fost întotdeauna întrecerile jucătorilor de tenis 
.. de masă, participant! la populara competiție. Amintiți-vă de maniera en- 
r; tiiziastă cu care au cucerit în anii trecuți titlurile dc campioni ai Spar- 
ț. tachiadei tinerii Miarius Bodeia (Timișoara) și Adalbert Rethi (Tg. Mu- 
■ ■ reș). Evoluția lor, ca și a altor tineri sportivi a demonstrat că Spar- 
;tachiadele — ca și celeliailte competiții de mase — sînt un izvor ne- 

- secat de talente, de tineri ou reaile perspective de afirmare în sportul 
î j de performanță. Astăzi, foștii campioni ai Spartachiadei, tinerii Miarius
- ■ Bodea și Adalbert Rethi — autentice talente — fac parte din lotul 
î» reprezentativ de tenis de masă al țării noastre. Este de așteptat ca în
- - trecerile finale ale Spartachiadei care vor avea loc la Ploești între 
î j 20—22 martie, să scoată la lumină noi talente ale tenisului de masă.

de a IV-a ediții a Spțarta eh iadei dc iarnă a tineretului

elementare din Bran, a pornit în pri
mul schimb al ștafetei combinate, re- 
prezentînd regiunea Stalin. După pri
mul km (avea de parcurs 3) a început 
să gîfîie. Probabil pornise prea tare. A 
încetinit alura și după 30 de metri s-a 

văzut ajunsă din urmă. Ii era necaz. 
Cîștigase primul loc în cursa indivi
duală și antrenorul Aron Olteanu o 
introdusese ca element de bază în șta
fetă. Ca prin vis l-a auzit pe antrenor 
strigîndu-i să respire adînc și să a- 
lunece cât mai mult. Apoi nu a avut 
decît un singur gînd : să nu piardă 
primul loc. A strîns din dinți și a 
pornit să alerge repede, tot mai re
pede. Treptat, oboseala l-a dispărut, 
iar cînd a bătut-o pe spate pe Doina

Tot în sala Dinamo și-au desemnat 
campionii și participanții din cadrul 
întrecerilor de haltere. lată-i în ordi
nea categoriilor :

Cat. 55 kg.: 1. Cună Marian (R. 23 
Aug.) 75 kg. 2. Miliai Ivănucă (R. 1 
Mai) 67,5 kg. 3. Gh. Ciobanu (R. Sta
lin) 67,5 kg. Cat. 65 kg.: 1. Ion Lu- 
gojan (R. Bălcescu) 87,5 kg. 2. Her
man Nahman (R. T. Vladimirescu) 85 
kg. 3. M. Constantinescu (R. Stailin) 80 
kg. Cat. 75 kg : 1. Valerian Cosine (R. 
T. Vladimirescu) 95kg. 2. Zahania Cal- 
ten.băcher (R. 1 Mai) 92,5 kg. 
Cat. peste 75 kg.: 1. Octavian Gălățea- 
nu 95 kg. 2. C. Ghinea (R- Stalin) 
92,5' kg. 3. D. Zahiriuc (R. 1 Maj) 
90 kg.

Întrecerile de tenis de masă au a- 
vut loc în sala Metalul M.I.G. Din cei 
36 de concurenți prezenți s-au remar
cat reprezentanții raionului Stalin, care 
au obținut cele mai multe victorii. O 
comportare frumoasă au avut Luiza 
Stănescu (R. Stalin) și N. Perdon (R.

T. Vladimirescu) care au cucerit fiecare 
cîte 2 titluri. Iată pe cei care vor re
prezenta orașul București în întrece
rile finale. Simplu băieți: N. Perdon 
— Gh. D. Gheorghe 2—1. Simplu fe
te: Luiza Stănescu (R. Stalin) — Au- 
relia Radu (R. Lenin) 2—I. Dublu 
băieți: Perdon-Gheorghe (R. T. Vladi
mirescu) — Dancea-Turcu, (R. Stalin)
2-0.  Dublu fete: A. Radu-E. Max (R. 
Lenin) — L. Stănescu- A. Constanti
nescu (R. Stalin) 2—0. Dublu mixt: 
Dancea-Stănescu (R. Stalin) — Turcu- 
Constantinesc.u (R. Stalin) 2—1.

Boboc (senioară în vîrstă de... 14 ani), 
aceasta a plecat în al doilea schimb 
cu un avans apreciabil

De asemenea, numeroase sînt și 
elementele care pot servi drept pildă 
prin pregătirea tehnică, la care am 
întrezărit un talent de mare viitor. Ne 
referim la Elena Cojan, Doina Boboc, 
Maria. Burețea, Bujor Olteanu, Radu 
Zărnescu, Iosif Ștefan, Gheorghe Neag, 
Erika Liphardt (regiunea Stalin), Ag- 
nee Panesa, Terez Kellner, Ana 
Erdos, Arcadie Bogozi, Istvan Kolum- 
ban (R.A.M.), Veronica Staicu, Vio
rica Chițu, Ion Teleanu, Dorel Barna 
(regiunea Ploești), Nicoleta Chelm 
ceaun, Ion Taiilioagă, Lazâr Stan. 
Mariana Zbugan (regiunea Timișoara) 
ș.a.

Irecînd la modul în care consiliile 
U.C.F.S. regionale, comisiile locale și 
asociațiile sportive au înțeles să spri
jine desfășurarea finalelor de schi din 
cadrul Spartachiadei de iarnă a tine
retului, vom aminti în primul rînd de 
regiunea Stalin, ai cărei reprezentanți 
au fost cei mai bine pregătiți. Tot
odată, aspectul lor îngrijit, echipa
mentul uniform, au creat o impresie 
plăcută. Cuvinte frumoase trebuie 
spuse și despre reprezentanții Regiunii 
Autonome Maghiare, ai regiunilor 
Ploești, I Itinedoara și Timișoara care 
s-au îngrijit ca sportivii lor să se 
prezinte în cît mai bune conaițumi.

Au existat însă și aspecte negative 
oferite de regiunile Oradea, Pitești, 
Baia Mare și Suceava care, deși au 
puternice centre de schi, safe și orașe 
plasate în preajma unor masivi mun- 
toși, au venit cu echipe descom
pletate și slab pregătite. Am rămas 
uimiți cînd am văzut că reprezentativa 
regiunii Baia Mare, plasată în mij
locul munților, are doar cîțiva con
curenți și aceștia de slabă valoare. Se 
vede treaba însă că forurile compe
tente nu au privit cu toată atenția o 
competiție a-tit de însemnată cum este 
Spartachiada de iarnă a tineretului. 
Și e păcat că s-a petrecut așa ceva 
tocmai în centre în care schiul are o 
veche și bogată tradiție.

D. STANCELto^U

La sfirșitul săptămînii trecute pirtiile din Poiana Stalin au găzduit 
întrecerile finale de schi ale celei de a IV-a Spartachiade de iarnă a 
tineretului. In fotografie: instantaneu de la 'ecarea seniorilor in cursa 

de 10 kilometri
(Foto: D. Stănculescu)

Teren
Auzi aceste cuvinte în atîtea și a- 

titea împrejurări. Dacă poposești prin
tre sportivi — mai ales in zilele de 
primăvară — ai pentru cîteva clipe 
impresia că oamenii s-au... vorbit. Cu
vintele „Terenul de sport" le auzi mai 
la tot pasul. Le rostesc tinerii din co
munele Frumușeni, Curcani, Ghimbav 
sau Orțișoara pornind să-și măsoare 
forțele și indemîrurrea în primele în
treceri sportive ale anului. Ii întrebi 
și-ți răspund simplu: „Vino cu noi 
la terenul de sport". Te duci. Pe drum, 
alți tineri. Ulițele largi ale satului, în
țesate ca in fiecare dimineață de du
minică. Unde mergeți,, băieți? „La te
renul de sport" — iți răspund în cor 
flăcăii.

Este firesc. O dată cu primăvara, pe 
terenurile de sport începe tinereasca 
întrecere a sportivilor din întreaga țară. 
Dar acolo unde nu există încă un te
ren de sport ? Ei bine, alăturîndu-te 
mănunchiului de tineri care zoresc pe 
străzile orașului sau pe drumurile de 
țară, vei auzi aceleași cuvinte: „Mer
gem la... terenul de sport". Cunoscind 
locurile (dar nu și glodurile tinerilor 
sportivi) le reamintești că în comuna 
aceea nu este nici un teren de sport. 
Nu este. Dar, wi fi. Peste o zi, peste 
o săptămină. Este de nedescris acest 
entuziasm, această dragoste cu care 
— in fiecare început de primăvară —

De ce nu 
și astfel de

Zilele trecute, la întreprinderea 
Flacăra roșie din Capitală era o 
animație deosebită. In ateliere ca și 
in curtea fabricii afișele lipite la loc 
vizibil chemau pe membrii asociației 
sportive „Flacăra roșie Piclari" să 
participe la analiza activității spor
tive pe anul 1958.

Darea de seamă prezentată în nu
mele consiliului asociației de către 
tov. Marin Georgescu (președintele 
asociației) a reușit să oglindească 
într-o bună măsură aspectele muncii 
sportive dir» această întreprindere. 
Ea a păcătuit însă — după părerea 
noastră —- prin faptul tă s-a oprit 
prea mult asupra unor probleme le
gate de activitatea sportivă de per
formanță, aceasta în dauna anali
zei activității sportive de mase. Ra
portul a trecut cu ușurință peste o 
seamă de probleme importante ale 
sportului de mase. Considerăm că 
este util să ne oprim puțin asupra 
unora dintre principalele aspecte 
care au fost neglijate în darea de 
seamă.

Este cunoscută importanța gim
nasticii de producție, rolul pe care 
această activitate îl joacă în pro
cesul de muncă. Firește că și tova
rășii din consiliul asociației Flacăra
roșie-Pielari sint de acord cu uti
litatea gimnasticii de angrenare sau
a pauzei de gimnastică. Darea de 
seamă a consiliului asociației nu a- 
mintește insă nici un cuvint despre 
posibilitatea introducerii gimnasticii 
de producție în această întreprindere. 
Dacă problema gimnasticii de pro
ducție a fost totuși discutată, aceasta 
se datorește participanților Ia adu
narea membrilor asociației. „Nu ni 
s-a trimis un medic care să cons
tate... posibilitatea introducerii gim
nasticii de producție, dar nici noi 
nu am făcut nimic în această pri
vință". lată explicația pe care ne-a 
dat-o ulterior tov. Marin Georgescu !

Darea de seamă a trecut apoi cu 
aceeași ușurință peste problema co
tizațiilor. După ce se arată că „în 
cursul anului 1958 am avut înscriși 
în UCFS 360 membri din care nu

u I de spor t..,
mii șb mii de tineri de la orașe și sate 
pornesc la muncă să-și amenajeze un 
nou teren de sport, un nou loc de în- 
tîlniPe pentru frumoasele întreceri 
sportive. Și, gindindu-ne la această 
primăvară, în care cu siguranță că vor 
răsări zeci și sute de baze sportive 
simple, ne reamintim de hărnicia deo
sebită a multor tineri. Știți ce-au fă
cut, de pildă, craiovenii in primăvara 
anului trecut ? Dornici să asigure — 
fără nici un fel de cheltuieli — o cit 
mai puternică bază materială activității 
sportive de mase, din regiunea lor, ei 
au amenajat nu mai puțin de... 800 
de terenuri simple de fotbal, volei, 
porticuri de gimnastică, piste etc. Și, • 
să nu credeți că în acest an nu mai au 
ce face. Fii oaspetele acestor tineri și-i 
vei auzi — ca și pe multi alții — 
spunînd: „Mergem la terenul de 
sport". Cînd se vor înapoia, in sate șl 
comune cum sint Scapău, Turbați, Baia 
de Fier, Giubega și altele vor fi baze 
sportive frumoase la a căror... inaugu
rare va participa aproape întreg satul.

Nu este un singur exemplu. Cite nu 
s-ar putea spune și despre frumoasele 
succese ale sportivilor din regiunea 
Galați? La sfirșitul anului trecut, ei 
au raportat amenajarea și construirea 
a 610 baze sportivei Este și acesta 
un „record". Numai tinerii din raionul 
Focșani au reușit ca prin munca lor sa 

se discufă 
probleme” 

mai o parte au plătit cotizațiile 
întregime" ea face răspunzător 
această situație pe fostul respons 
bil financiar al asociației care, 
momentul de față nici nu mai 1 
crează în întreprindere. Intîmpină 
greutăți — ni s-a spus — deoare 
acei care au avut sarcina să 
ocupe de această problemă au fost 
neserioși. Considerăm că e mai bii 
să spunem lucrurilor pe nume, b 
neseriozitatea a fost aceea care 
împiedicat strîngerea la timp a c 
tizațiilor, ci lipsa de răspundere, < 
preocupare a consiliului asociații 
care a tolerat această situație. Si 
tem la jumătatea lunii martie și 
întreprinderea Flacăra roșie nu s 
strîns nici o cotizație pe anul 195f 
Fără îndoială că noui consiliu i 
conducere al asociației va lupta c 
toată hotărîrea pentru curmarea 
cestei rămîneri în urmă.

Ce se poate spune despre pârtie 
parea muncitorilor de la întreprii 
derea Flacăra Roșie la competiții 
sportive de mase ? Pentru a nu ie 
din... linie, darea de seamă a trat; 
superficial și această problemă in 
portantă. Pe bună dreptate se pur 
întrebarea: cîți sportivi din aceast 
fabrică iau~ parte la activitatea c 
„performanță" ? După o socoteai 
sumară, doar vreo 80. Ce fac at un 
ceilalți muncitori din întreprindere 
Cum le-a asigurat acestora as< 
ciația sportivă (ai cărei membri sîi 
mulți dintre ei) o activitate bogat; 
cu adevărat de mase ? Și aci trebu 
spus că nu s-a făcut mare lucru- I 
afara unor „ieșiri** fa cîteva crosu 
organizate de consiliul asociație 
unde, în treacăt fie spus, p ’-ipi 
rea a fost foarte slabă, mi tor 
de la întreprinderea Flacăra roși 
n-au avut prilejul să participe 1 
alte manifestații sportive de masi 
Competițiile de casă au fost, se pan 
considerate ca ceva... secundar <1 
către tovarășii din conducerea ase 
ciației, care, in consecință, le-a 
subestimat. Aceeași indiferență a foi 
manifestată și la organizarea fazi 
pe asociație a celei de a IV-a edi 
ții a Spartachiadei de iarnă a tine 
retului.

Ce dovedesc toate acestea ? Fi 
rește, o totală lipsă de interes faț; 
de problemele activității sportive di 
masa. Dar, dacă darea de seamă 
fost mai săracă în această privință 
în schimb discuțiile însuflețite put 
tate de membrii UCFS au dovedi 
că problema activității sportive d< 
mase stă cu fermitate în atenția ma 
selor de sportivi. R. C

Sîmbătă și duminică fo Bucsc 

Campionatele repubh nt 
școlare de schi

Sîmbătă și duminică prrtiile dir 
jurul hriteluilui de la Cota 1.40,0 găz 
duiesc unul din cele mai important 
concursuri de schi ale țării: campio 
natale republicane școlare. Programa 
te inițial la Poiana Stailin, campio 
natale școlare se vor ține în Buceg 
unde zăpada căzută în ultima vremi 
asigură condiții mai bune de desfășu 
rare.

amenajeze mai bine de 100 de fere 
nuri simple de sport.

Terenul de sport a devenit un liicri 
obișnuit in orașele și satele patrie 
noastre. Nu mai surprinde pe nimeri 
faptul că la fiecare întrecere sportim 
participă numeroși oameni ai muncii 
că de fiecare dată tribunele sînt în 
țesute de lume, că peste dom 
milioane de oameni ai munci 
au devenit membri ai U. C. F S 
Și, tot ații de firesc este ca acești pa 
sionați ai sportului să-și amenajeze ii. 
fiecare sat, in fiecare comună, în ne 
numărate orașe ale țării, sate și șuti 
de terenuri de sport. Această acțiuni 
începe în primele zile ale primăverii 
Atunci îți răspund tinerii de-i întreb 
incotro li-e drumul: „La terenul di 
sport". Fie pentru primul concurs, fii 
pentru a-și amenaja o bază sportivă

Cîte noi terenuri de sport vor încheie 
„bilanțul" acțiunii de construire și 
amenajare a bazelor simple ? Cifreli 
exacte vor fi cunoscute la... toamne 
dar și piuă atunci putem spune că o 
rasele și satele patriei vor avea in a 
cest an noi sute de baze sportive sim
ple — contribuție importantă la intă 
rirea și dezvoltarea mișcării noastr 
de cultură fizică și sport.

-— d. g. —.



Sportul prieten bun al studenților 
Institutului de Construcții

gimnastul Gh. Gheorghiu și voleiba
listul Lucian Dogarii, elemente de bază 
în echipele institutului, care au luat în 
sesiunea din ianuarie nota 10 pe toa
tă... linia 1 Asemenea lor mai stat N. 
Gheorghiu, I. Atimariti, Doina Ma- 
tcescu; Cristina Fo’.cic, L. Ortwin și 
alții. Pentru acești studenți fruntași 
la învățătură și in sport, catedra de 
educație fizică a organizat cu spriji
nul rectoratului o tabără de schi la 
Padina.

înainte de a încheia, o recomandare: 
catedra de educație fizică, cerînd spri
jinul Rectoratului, al organizației 
U.T.M. și al Asociației Studenților, să 
depună mai multe strădanii pentru 
terminarea amenajării complexului 
sportiv de la lacul Tei. Există, după 
părerea noastră, suficiente posibilități 

a
studenților, Institutul de Construcții să

5 partide egale în a doua runda

Dorința de a afla cum se desfășoară campionatele universitare ne-a 
purtat în ultimul timp prin sălile și terenurile institutelor din Capitală. 
In rîndiirtle care urmează vom arăta constatările pe care ni le-a prile

juit o vizită la unu! din institutele fruntașe în activitatea sportivă — Insti
tutul de Construcții.

Intr-un an, de la 250 la 8001
„în anii trecuți puneam accentul în

deosebi pe sportul de performanță, o- 
cupîndu-ne mai mult de pregătirea 
echipelor reprezentative — ne spunea 
lectorul D. Cirănescu, șeful catedrei de 
educație fizică a institutului. Anul a- 
oesta, odată cu introducerea „normei 
de educație fizică" ne-am orientat cu 
precădere spre sportul de masă. Pe 
lingă cele 7 secții (atletism, volei, bas
chet. tir, handbal, gimnastică, fotbal) 
am înființat alte trei (tenis, box, ca
notaj) care angrenează acum într-o 
activitate continuă pest“ 800 de stu
denți, față de numai 250 anul trecut".

Pentru a putea race față acestui vo
lum considerabil sporit de activitate, 
catedra de educație fizică a atras în 
jurul ei un activ format din studenți 
de la cele patru facultăți, a menținut

ma Tnvățămîntului", cît și în etapa de 
masă a campionatului universitar. Ci
ne vizitează spațiosul club studențesr 
al Institutului se poate convinge, de 
asemenea, cît de mare este 
amatorilor de șah din rîndul 
ingineri constructori. Locul II 
ocupat de echipa Institutului 
strucții la 
cununarea 
se bucură 
trațele.

O secție 
Capitalei)
de asistentul Mihai Stoian, cunoscutul 
boxer „semi-rnijlociu". Pe lîngă stu
denții constructori, secția este frecven
tată și de studenți ai altor institute, 
constituind astfel un adevărat nucleu

numărul 
viitorilor 
pe țară, 

de Con-
finala de la Sinaia este în- 
firească a atenției de care 

aici sportul celor 64 de pă-

nouă (a doua, în institutele 
este cea de box, condusă

pentru ca, prin munca entuziastă

aibă propriul său teren de sport.

ADRIAN VASILIU

O propunere privind activitatea 
sportivă

In planul de măsuri adoptat de 
adunarea cadrelor didactice și stu
denților de la Institutele de Con
strucții și Arhitectură, a fost tre
cut, la propunerea tov. prof. ing. 
Dimitrie Praporgescit, rectorul In
stitutului de Construcții, și urmă
torul punct: „Organizația U.T.M. 
și asociația studenților vor acorda 
o deosebită atenție 
rîndurile studenților
■ ?c important de

■ _ <i“-

răspîndirii în 
a sportului, ca 
educare comu-

o permanentă legătură
U.T.M. și cu asociația 
Institut.

cu organizația 
studenților

a turneului Maeștrilor
ORAȘUL STALIN 17 (prin tele

fon). — Numeroși iubitori ai șahului 
asistă în sala Institutului Po’litehn-ic 
din localitate la desfășurarea între
cerilor șahiștilor din cadrul Turneu
lui Maeștrilor.

In runda a II-a o singură partidă 
a fost decisă. Maestrul [uliu Szabo, 
după ce 
Radovici, 
obțină o 
doghină.

Toate celelalte partide ale rundei

s-au terminat cu un rezultat de egafid 
tate: Pavlov—Ghițescu, Radc/vici 
Soos, Drimer — Breazu, Gavrilă 
Reicher, Partos—Mititelu.

în ajun fusese învins de 
a reușit de data aceasta să 
victorie, dispunînd de Boz-

1—4

Mîine meciuri 
de rugbi în Capitală
Mîine pe Stadionul Progresul (la 

ora 16,15) se va juca meciul restanță 
din campionatul categoriei A: Pro
gresul—Metalul M.I.G. De asemenea 
pe Stadionul Tineretului (la ora 16) vor 
avea loc meciurile în cadrul primei 
etape a „Cupei R.P.R."

Partida întreruptă din runda 
Pavlov — Mititelu s-a terminat 
victoria primului.

In clasament, au obținut pînă acum 
cît-e l‘/2 puncte Radovici, Ghițescu, 
Soos și Pavlov.

Iată acum ordinea participanților 
pe tabelul de concurs: 1. Pavlov; Z 
Ghițescu; 3. Reicher; 4. Breazu; 5, 
Szabo; 6, Soos; 7. Partos; 8. Rado
vici; 9. Bozdoghină; 10. Drimer; ÎL 
Gavrilă I; 12. Mititelu.

I
cu

Școală de arbitri la fotbal

GH. MĂZGAREANU-coresp.

Ne scriu corespondenți
Campionat școlar de volei 1f

La Constanța s-au consumat prime-' 
Ie două etape ale fazei orășenești’ a 
campionatului școlar de volei. Au par-1 
ticipat 5 echipe de fete și 5 de bă
ieți. Nu toate au arătat însă că sînt 
bine pregătite. Au 
formațiile masculine 
dii nr. 1 și nr. 3, 
de Ia școlile medii
Iată ultimele rezultate': 
S.M. 3—Școala pedagogică 3—1, 
M. 1—S.M. 2 3—1. MASCULIN : S. 
M. 3—Școala pedagogică 3—0, S.M. 
1—S.M. 4 3—0 (neprezentare).

N. BUGA

La Cîmpina a început să funcționeze 
de curînd o școală de arbitri la fot
bal. Durata cursurilor va fi de patru 
luni, timp în care se vor preda 29 lecții. 
Ca lectori au fost numiți o serie de 
arbitri cu o temeinică pregătire ca: 
Gh. Grigorescu, N. Cristian. C. Ro
tarii, I. Catarambol și alții, care îm
părtășesc din cunoștințele lor viitori
lor conducători ai meciurilor de fot
bal. Cursurile școlii sînt urmate de 
aproape 20 elevi printre care o serie 
de foști jucători cu un îndelungat 
stagiu de activitate.

GH BR1OTA și C. V1RJOGH1E

de 
in-

Sporturi preferate : 
voleiul, baschetul, șahul

In această perioadă, centrul 
greutate al activității sportive din
stitute s-a deplasat spre sala de sport 
aflată în clădirea Facultății de Dru
muri și Poduri din bul. Tei. Am întîl- 
nit acolo un campionat de volei în pli
nă desfășurare: se întreceau echipele 
selecționate ale celor patru facultăți 
din institut. Acestea, la rîndul lor, fu
seseră alcătuite în urma competițiilor 
inter-anî. Voleiul se bucură de o mare 
popularitate în rîndurile viitorilor con
structori. Echipele Institutului au cu
ce: anul trecut locul 3 pe țară în
ca.. ,,.onatele universitare, la băieți, și 
locul I în campionatul U.C.F.S. Bucu
rești, la f^te. Dorința studenților este 
să reediteze aceste succese Antrena
mentele sîrguincioase ale celor peste 
ICI) de componenți ai secției ■ de volei, 
precum și 
desfășurat 
niversitar, 
țele. Mult
sport la care, ca și Ia volei, au fost 
obținute rezultate bune atît în cupele 
„7 Noiembrie" și „10 ani de la Refor-

modul exemplar în care s-a 
etapa 1 a campionatului n- 
îndreptățesc toate speran- 
îndrăgit este și baschetul,

7/i sala din Bd. Tei antrenamentele de volei se țin lanț. Pe lingă „con- 
sacrați", care se pregătesc de zor să reprezinte Institutul' de Construcții in 
etapa următoare a campionatelor universitare, se antrenează și studenți 
mai puțin inițiali in volei, ca de pildă cei surprinși de fotoreporterul nostru 

B. Ciobanu, ieri după-amiază
! popularizare a sportului cu mănuși 

mediul universitar.
Răsplata celor mai buni

Poți fi în același timp student frun
taș, cu note bune ȘÎ foarte bune Ia 
examene, la seminarii, la proiecte, și 
sportiv activ ? Desigur I Ce exemple 
mai bune decît acelea pe care le oferă

de 
în

O seară la club
In fieoare simbătă seara, stu

denții Institutului de Construcții se 
întîlnesc la clubul lor cu diferiți 
reprezentanți ai vieții obștești, cul
turale, artistice etc. Simbătă seară, 
oaspeții studenților au fost: maeș
trii sportului Ăl. Apolzan, 1. Sdter 
și I. Kunst, arbitrul P. Kroner și 
ziaristul Radu Urziceanu. Aceșt'a 
au răspuns la numeroasele întrebări 
puse de studenți, au povestit dm 
activitatea lor, au înfățișat proiec
tele de viitor.

RISIPA DE FONDURI
Sau cum văd unii problema

construcțiilor sportive —
Unele asociații sportive risipesc încă fondurile pentru construcții 

inutile în loc să folosească aceste sume pentru nevoile reale ale activi
tății sportive. Cu o astfel de conce pție nu tie-ar mira să vedem și proiecte 
de acest gen.

aceasta?

N. Claudiu

Șt, mimai pentru o masă de șah, toată sala 
— Ce nrei? Trebuie să te creerh. condiții III 

Desen de

ieșit în evidență 
de la școlile me- 
și cele feminine 
nr. 1 și nr. 2.

FEMININ :
S.

Sportivii participă
la îndeplinirea

(Urmare din pag. 7)

nent 
five

Și

pentru succesele asociației spor- 
a întreprinderii.
la Uzinele Textile „7 Noiembrie", 

componentele echipei de handbal sînt 
utemiste. Din cele 15 fete care, fac 
parte din această echipă nici una nu 
este codașă în muncă. Toate își înde
plinesc și își depășesc planul ; ele 
participă cu regularitate la viața de 
organizație. Așa de pildă. Elena Du
mitrescu membră de partid și ute- 
inistă este locțiitoare de secretar al 
Comitetului U.T.M. In producție ea 
lucrează ca țesătoare depășind renilat 
planul cu 15—20%. Acestea sînt re
zultatul muncii de educație comunistă 
pe care a desfășura t-o organizația 
U.T.M. în -îndurile utemiștilor spor
tivi.

Trebuie adăugat că sportivii aces
tei întreprinderi sînt încadrați în bri
găzi de muncă, patriotică. Sportivii 
de la Uzina „7 Noiembrie" au parti
cipat la strîngerea fierului vechi, la 
colectarea sticlelor și borcanelor pre
cum și la sădirea pomilor și la cele
lalte acțiuni ale muncii voluntare.

Astfel de exemple sînt numeroase. 
De pildă, brigada do tineret condusă 
de Neagu Paul de la secția Bobinaj 
a întreprinderii „Clement Gotwald" 
este formată din sportivi. Membrii a- 
cestei brigăzi reușesc ca lunar să ob
țină depășiri de normă în medie cu 
15—20 la sută, iar uteniistul Bratu 
C-tin, fundaș al echipei de fotbal a 
întreprinderii „Flacăra Roșie", obține 
lunar în producție însemnate econo
mii de piele.

La Uzinele 23 August, Republica, 
de un mare ajutor în munca organi
zației U.T.M. sînt posturile utemiste 
de control. Acestea au ca scop să 
seziseze imediat lipsurile ce le mai 
manifestă unii tineri în producție. 
Astfel, unii fotbaliști ai echipei „23 
August" au încercat la început să 
obțină anumite avantaje. In felul a- 
cesta, ei vroiau să se eschiveze 
la încadrarea lor în producție, să nu 
presteze cele 8 ore de muncă. Prin 
gazetele posturilor utemiste de con
trol au fost criticate aceste năravuri. 
Acum ei sînt tovarăși de. nădejde în 
îndeplinirea sarcinilor de plan.

de

sarcinilor economice de plan
La creșterea torței educative a adu

nărilor generale, un rol important i-a 
avut și faptul că birourile organiza
țiilor U.T.M. au știut să seziseze ceea 
ce era mai important, ceea ce putea 
să ajute la creșterea nivelului și con
științei politice a tuturor utemiștilor, 
din fiecare problemă pusă în discu
ția adunării generale. Așa de pildă, 
a fost pus în discuția adunării gene
rale cazul utemistului Stancu Ion, 
ajustor la 1CAR. Referatul prezentat 
a arătat că acest tînăr este un ta
lentat fotbalist, dar a avut o serie de 
abateri de la disciplină. Lipsea nemo
tivat de la serviciu, întîrzia, nu par
ticipa la viața de organizație, avea 
atitudini nesportive pe teren față de 
coechipieri și adversari.

Organizația de bază U.T.M. l-a a- 
jutat de mai multe ori să se îndrepte, 
dar el n-a ținut seama de sprijinul 
ce i s-a dat și a trebuit să fie sanc
ționat. Acum, Stancu Ion și-a modifi
cat complet atitudinea, fiind un exem
plu pentru ceilalți sportivi atit în 
producție cît și pe terenul de

Ne mîndrim astăzi cu g" 
tași care la locurile lor de nmncă lup
tă neobosit pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le revin pe linie profesio
nală. Acest lucru arată creșterea ni
velului politic al utemiștilor, a con
științei lor socialiste. Astăzi, despre 
utemistii sportivi din organizațiile de 
bază U.T.M. de la M.T.D., Uzinele 23 
August. M.T.Tc., C.T.F.T., F.C. Gh. 
Gheorghiu-Dej și altele sau din clu
burile sportive Metalul, Rapid, Ceta
tea Bucur, Victoria, auzi numai lu
cruri bune, atît în întreprinderile unde 
lucrează oît și pe terenurile de sport.

Dar, cu toate acțiunile bune pe 
care le-au desfășurat organizațiile 
noastre de U.T.M., totuși o serie de 
sportivi manifestă lipsuri serioase în 
respectarea obligațiilor profesionale ce 
le revin. Unii dintre aceștia sînt ute- 
mișli care nesocotind 
membru al organizației 
își petrec pe bulevarde 
timpul destinat orelor 
Așa este cazul lui fon 
echipa de rugbi Progresul, sau al lui 
Tănase Mureșan din echipa de scrimă 
a aceluiași club. Mai Sînt unii sportivi 
care nu caută să se încadreze ta pro

iul dc sport, 
sportivi trim-

calitatea de 
U.T.M., încă 
o parte din 

de producție. 
Paloșanu din

ducție, să se califice într-o meserie 
și preferă să stea acasă, fiind o po
vara pe capul părinților.

Iar alții, datorită lipsei de educație 
cetățenească, au unele manifestări 
cosmopolite. La aceste lipsuri a con
tribuit și faptul că unele organizații 
U.T.M. nu au luat poziție hoțărîtă 
împotriva acestor elemente.

In lupta pentru stîrpirea manifes
tărilor străine, care dăunează mișcării 
noastre de cultură fizică și sport, 
pentru educația sportivului în spiri
tul principiilor comuniste un aport 
prețios trebuie să-l aducă organiza
țiile U.T.M. Ele trebuie să lichideze 
pretutindeni tămîierea „vedetelor* și 
împăciuitorismul față de sportivii care 
încalcă morala comunistă, să desfă
șoare permanent o intensă muncă de 
educație comunistă a sportivilor, pen
tru ca aceștia să devină cetățeni cil 
o conduită morală demnă, capabili să 
lupte cu ardoare pentru culorile aso‘ 
ciației sportive, pentru culorile scum
pei noastre patrii.

Tinerii sportivi din întreprinderile 
industriale sînt chemați să lupte pen
tru realizarea de cît mai însemnate 
economii, pentru creșterea în mai mare 
măsură a producției și a productivi
tății muncii, pentru reducerea prețuv 
lui de cost al produselor. Toate aces
tea presupun o muncă concretă a or
ganizațiilor U.T.M. pentru sporirea nuj 
mărului brigăzilor de producție ale 
tineretului, în care să fie incluși toți 
sportivii, precum și a posturilor ute- 
miste de contirol.

Organizațiile noastre de U.T.M. 
trebuie să lupte pentru întărirea dis-i 
ciplinei în muncă, să a iute pe spor
tivi în ridicarea calificării lor profer 
sionale, în introducerea tehnicii noi,' 
în generalizarea experienței bune în 
producție, în extinderea inițiativelor în 
producție ale tineretului.

In felul acesta sportivii bi.vureșteni 
vor răspunde cu cinste sarcinilor pe 
care partidul le-a pus în fața întregului' 
nostru tineret pentru ca acesta să-și 
aducă aportul său entuziast la înde
plinirea planului de stat pe anul 1959.



Cupa „Sportul popu Iar” la handbal în 7

Avem juniori cu mari perspective!
O competiție pentru juniori are întotdeauna ceva

nelipsit al întrecerilor sportive s-a obișnuit să
cursuri nu numai pentru a... încuraja un mănunchi de copii — așa cum 

ee întîmpla pînă nu demult — ci sigur că va fi martorul unor dispute de 
ridicată valoare tehnică. Bineînțeles, 
7 pentru juniori și junioare n-a făcut

atrăgător Spectatorul 
vină la asemenea con-

Cupa „Sportul popular" la handbal în 
excepție...

Turneul final al acestei competiții 
In care au evoluat formații cu o bună 
pregătire tehnică, cu o concepție su
perioară de joc, ne-a prilejuit multe 
bucurii. Cu ani în urmă colegi de e- 
chipă la IC.F., iar acum antrenori în 
diferite centre ale țării, Eugen Tro- 
fin, Schuster, Hadadea, Stoenescu etc. 
au 1 prezentat în Cupa „Sportul popu
lar" echipe cu mari perspective, al că
ror progres față de prima ediție a com
petiției este incontestabil. Ce concluzii 
se pot trage după această competiție?

O VALOARE RIDICATA A ECHI
PELOR. Majoritatea jucătorilor și ju
cătoarelor au demonstrat o bună teh
nică individuală, o însușire — în une
le cazuri superioară jucătorilor cu ex
periență — a procedeelor specifice 
handbalului în 7. Cel mai bun exem
plu al valorii echipelor ni l-a oferit 
finala la băieți dintre Clubul sportiv 
șco'ar Banatul Timișoara și O'ubirl 
sportiv școlar București, o partidă care 
a entuziasmat prin spectaculozitatea 
ei, prin comportarea tehnică a jucăto
rilor.

ECHILIBRU DE FORȚE. Referin- 
du-ne în special la băieți, putem afir
ma că acest echilibru a făcut ca re
zultatele jocurilor să stea în cumpănă 
pînă la fluierul final, a făcut hazardant 
orice pronostic. Finala Ia băieți a fost 
cîștigată de timișoreni, dar n-a lipsit 
miilt ca victoria să revină bucureșteni- 
lor. Pentru desemnarea învingătorului 
în partida Petrolul. Teleajen — Voin
ța Sibiu a fost nevoie de două pre
lungiri și tot numai în prelungiri a 
fost cîștigat și jocul dintre Chimia Fă
găraș și Știința Galați. Vorbind însă 
despre echipele’ feminine, lucrurile stau 
cu totul altfel. Un echilibru de forțe 
există doar între cîștigătoarea Cupei, 
ILEFOR Tg. Mureș, Constructorul 
București și Luceafărul Orașul Stalin 
dar și în finala la fete s-a constatat 
o serioasă diferență de valoare.

C1TEVA NOTAȚII DESPRE ECHI
PE. Echipa feminină ILEFOR Tg. Mu
reș a reușit o adevărată performanță, 
Cucerind 'pentru a doua oară Cupa 
„Sportul popular". In ceea ce privește 
comportarea celorlalte echipe, credem 
că nu greșim afirmînd că de fapt sin
gura care mai putea emite pretenții la 
titlu a fost Constructorul București. In 
rest, echipe de factură destul de mo
destă, care trebuie să muncească mult 
pentru realizarea unei valori ridicate.

Mult mai pasionantă a fost întrece
rea băieților. Bine dotați fizicește, 
practicînd un joc tehnic mult îmbună
tățit, bandbaliștii de la clubul sportiv

cu scopul de a contribui la dezvoltarea 
handbalului în 7 în rîndurile tinere
tului și la descoperirea unor elemente 
talentate, a cunoscut un succes deplin. 
Se poate afirma că astăzi avem ju
niori cu mari perspective, tineri care 
pot împrospăta mîine loturile de se
niori. Pentru cei mai mulți dintre ei 
Cupa „Sportul popular" a însemnat de-

Echipa Clubului sportiv școlar Banatul-Timispara, cîștigătoarea Cupei 
„Sportul popular", fotografiată după victoria obținută în finală, în compania 

echipei Clubului sp. școlar București (Foto: B. Ciobanii)
școlar Timișoara au cucerit Cupa pe 
care colegii’ lor din București sperau 
s-o păstreze și în acest an. Clubul 
sportiv școlar București, Voința Sibiu 
și Petrolul Teleajean sînt echipe foar
te bune care ne dau mari speranțe. 
In progres de la un joc la altul, 
Chimia Făgăraș, Știința Galați, Trac
torul Orașul Stalin și Rapid Oradea.

Iată și cîțiva dintre jucătorii care au 
reținut ’ atenția spectatorilor și, mai 
aies, a... antrenorilor : Gh. Vasile, Ro
tarii, Costend, Bînda, Cădaru, Schmidt, 
Necșulescu, Fuchs, Hausner, Tănăses- 
cu.

PROBLEME DE-.. VIITOR. In pri
mul rînd considerăm că trebuie acor
dată o atenție mai mare echipelor de 
junioare. Apoi, trebuie analizată cu se
riozitate problema activității competi- 
ționale a tinerilor jucători de handbal 
în 7. S-a văzut la turneul final al Cu
pei „Sportul popular" că multe echipe 
au neapărat nevoie de o experiență de 
concurs, de mai multe întîlniri pe care 
comisiile regionale de handbal ar tre
bui să le organizeze cît mai des. Lu
nile de vară nil sînt o piedică ; dim
potrivă, pot fi folosite pentru desfășu
rarea jocurilor în aer liber pe terenuri 
cu zgură.

Cupa „Sportul popular", organizată

butul în activitatea handbalistică. Iată 
de ce viitoarea ediție este așteptată 
încă de pe acum cu interes nu numai 
de către cei care au luat parte la în
treceri, dar și de către tinerii ale căror 
nume nu au fost încă înscrise pe lista 
participanților la Cupa „Sportul popu-

DAN GIRLEȘTEANU

Note critice 
republican

Masivul Retezat a avut ca oaspeți 
și anul acesta pe cei mai buni alpi
niști ai țârii care au luat parte la tra
diționala lor întrecere de iarnă. De 
data asta, întrecerea a avut caracterul 
de concurs republican și s-a bucurai 
de o participare numeroasă: maeștri 
ai sportului, sportivi de categoria I și 
invitați.

Traseul a constat în parcurgerea 
unui circuit între cabanele Pietrile- 
Gura Zlata-Buta-Baleta-Pietrile și a 
măsurat circa 300 km. El a trecut prin 
munții Petreanul, Retezatul 
Retezatul Mare, Oslea ș. a. 
trecerea se anunța deci 
te dificilă, nu numai prin I 
drumului ce trebuia parcurs, dar 
prin duritatea lui, la care trebuiau 
se adauge și eventualele viscole 
bintuie iarna — in mod normal 
prin această regiune (ceea ce s-a 
întlmplat...). Concursul impunea deci 
celor șapte' echipe calificate din etapa 
de vară o pregătire minuțioasă și în
delungată, perfect pusă Ici punct.

Curn s-au prezentat cei mai buni al
piniști ai noștri 
pregătirea lor ? 
unii au lăsat 
pe ce ne bazăm 
lucru: o 
cipante la 
abandonat 
rea, astfel 
ții care au 
zilei de 23 
I.T.B., C.C.A., 
M.I.G. I), doar primele trei au termi
nat traseul. Dintre echipele care n-au 
terminat parcursul, doar 
alptruștii de la Torpedo 
spune că au abandonat 
justificat. Acestora, după ce au 
la cabana Pietrile (plecați de la Ba
leia), li s-a îmbolnăvit un coechipier, 
ceea ce i-a făcut , să nu mai poată con
tinua traseul, ne mai avînd. formația

la concursul 
de alpinism

Vom avea o paletă unică?
O problemă dificilă care va £i 

dezbătută la Dortmund
Dacă „mondialele" de tenis de masă 

de la Dortmund sînt așteptate cu 
multă nerăbdare de amatorii acestui 
«port de pe întregul glob, cu același 
interes major este privită și o altă 
importantă confruntare care va avea 
loc tot la Dortmund, concomitent cu 
jocurile propriu-zise. Numai că de 
data aceasta disputa nu se va des
fășura la mesele de tenis, ci la... masa 
congresului Federației Internaționale 
de tenis de masă. Este vorba de pro- 
Hema standardizării paletelor, care 
va fi luată în discuție î-ntr-o ședință 
apecială la 1 aprilie.

Problema standardizării paletelor a 
trezit vii discuții încă cu ani în urmă, 
fără a se ajunge pînă acum la vreun 
rezultat, părerile fiind împărțite. Din 
sondajul făcut de Federația Interna
țională printre cele 74 federații națio
nale afiliate, 30 sînt pentru standardi
zare, 12 împotrivă, iar restul țărilor 
nu și-au făcut cunoscută încă opinia.

Din cele 30 de țări care s-au pro
nunțat în favoarea standardizării pa
letelor, 24, printre care și R.P.U., An
glia, R. Cehoslovacă, R.P.R., R.D.G., 
Franța, au opinat pentru folosirea ex
clusivă a paletei acoperită cu cau
ciuc zimțat, iar U.R.S.S, R. P. 
Chineză, India, Noua Zeelandă pro
pun limitarea grosimii paletelor la 
dimensiuni variind de ia 2 la 5 mm. 
Contra standardizării s-au declarat 
Japonia, R.P.F. Iugoslavia, Suedia, 
Brazilia, R.A.U., Africa de sud etc. 
Forul de specialitate de la Tokio este 
de părere că în cazul cînd se va ho
tărî totuși standardizarea paletelor, 
ea să fie făcută după un sistem mixt 
între cauciuc și burete. Este vorba 
de un fel de sendvici de 6 mm. De 
(Altfel și federația de specialitate de

la Pekin arată în răspunsul său că 
în cazul în care nu se va accepta li
mitarea grosimii paletelor, R. P. Chi
neză se va pronunța pentru formula 
cauciucului zimțat.

Din această enumerare se poate 
vedea că părerile sînt foarte împăr
țite și, ca o consecință, congresul Fe
derației 
rezolvat 
ci'lă.

Internaționale va avea de 
o problemă extrem de difi-

C. COMARNISCHI

l-a 
de 

cînd 
din

Mic,
In- 

foar- 
lungimea 

și 
să 
ce

st

in ce privește 
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,,Concursul 
în mod nemotivat întrece- 
că dintre cele șase forma- 
luat startul in dimineața 
februarie (.Dinamo, Voința, 
'., Torpedo și Metalul

despre 
se poate 
tn med 

a juns

completă. De asemenea, Steaua Roșie 
Sibiu n-a plecat in traseu pentru că 
doi componenți ai echipei s-att îmbol
năvit înainte de a iua startul.

A'u se poate vorbi însă de cauze o- 
biective, atunci cind ne referim la a- 
bandonul echipei C.C.A., alcătuită din 
alpiniști de valoare, în repetate rinduri 
clasați pe primul loc în diverse com
petiții. Plecați de la Pietrile in forma
ția A. Irimia, L. Caracioni, M. Schenn, 
au ajuns — cu o întirziere neînsemna
tă — la cabana Poleia, unde s-a con
statat că A. Irimia nu mai poate con
tinua drumul. Echipa, completată cu 
Em. Cristea, deși a pleoat in formație 
completă în 
leia-Buta) a abandonat pe traseu îna
poi nd u-se la ~ ' ~
sportivii de la Metalul M.I.G. au 
plecat de la Buta spre Baleia, iar cind 
au ajuns la punctul ('.ustura s-au îna
poiat la cabană pe motiv că un alpi
nist a avut o criză de ficat și n-a mai 
putut continua drumul. In orice caz, 
de la aceste echipe (și în special de la 
C.C.A.) ne așteptam la o comportare 
mai frumoasă, care să justifice preten
țiile alpiniștilor din loturile lor.

In urma acestor defecțiuni, 'linia de 
sosire a fost trecută numai de trei 
fonnații: DINAMO, avînd cea jnai 
frumoasă comportare a ocupat load I 
cu 1583 puncte. Al. Floricioiu, T. Hu- 
rubean și A. Jifarti, care au alcătuit 
echipa, au fost bine pregătiți și în trei 
semietape au mers foarte aproape de ' 
timpul standard fixat de organizatori 
pentru parcurgerea traseului. Ixtcul Ii 
a revenit VOINȚEI (Fozokoș, W elketis, 
Oaticea) cu 1017 p., care a dat dova
dă de multă atenție, iar locul Ill e- 
chipei I.T.B. (Ion Mihai, Stan Florin, 
Ion Balteș) cu 390 p. Deși au întimpi- 
nat dificultăți deosebite pe traseu (o- 
glindite în parte și de punctaj), tim 
muncitori de la I.T.B. au avid o com
portare dintre cele mai frumoase.

semietapa a doua (ha

Pietrile. De asemenea.

Comentarii de la baschet
• „Banatul" Timișoara nu pierde timpul degeaba în campionatul primei categorii • C.C.A. ar trebui 
să ia jocurile mai în serios • Răpi dului, o notă bună pentru promova rea elementelor tinere

Poate mai mult decît oricare alt 
rezultat al ultimei etape a campiona
telor de baschet, iese în evidență cel 
obținut de tînăra echipă a Clubului 
Sportiv Școlar „Banatul" din Timi
șoara în fața redutabilei formații Vo
ința Orașul Stalin, pînă nu de mult 
fruntașa clasamentului. Elevele n-au 
cîștigat acest joc. In schimb, au fost 
la un pas de victorie (un singur „coș" 
le-a despărțit de adversarele lor) și, 
fapt semnificativ, au demonstrat pe 
parcursul întîlnirii o creștere simți
toare a cunoștințelor tehnice,. o deose
bită putere de luptă, maturizare. E 
mare distanța de la debutul timid de 
astă-toamnă, de la înfrîngerea la un 
scor-record suferită în fața aceluiași 
adversar de duminică (33—89, în tur) 
pînă la comportarea de acum. E sem
nificativ că în retur timișorencele
obținut 3 victorii, care le deschid po
sibilități de a evita retrogradarea, 
orice caz, evoluția „Banatului"

au

In 
a 

arătat, o dată mai mult, că acolo unde 
se muncește cu tragere de inimă, con
știincios, se pot face pași rapizi spre 
progres, fără a se mai cere... dispensă 
de vîrstă.

★

Incontestabil, C.C.A. 
este o formație valo
roasă, ale cărei întîlniri 
sînt întotdeauna aștepta
te și urmărite cu viu in
teres. De aceea, orice joc 
susținut de militari, î-n in
diferent compania atu, 
trebuie să servească 
drept „lecție", drept e- 
xernplu bun. Judecat prin 
această prizmă, jocul fă
cut în fața Rapidului n-ar 
putea obține un califica
tiv prea favorabil. De 
ce? Avem impresia că ju
cătorii C.C.A. n-au~ în
ceput meciul cu toată se
riozitatea Șt că, bizuin- 
du-se pe cunoscutele lor 
resurse, și-au permis să 
nu se concentreze sufi
cient. să nu lupte pen
tru fiecare balon. Este 
concludent că, în special 
în această perioadă, s-ail 
făcut numeroase greșeli 
de pase, s-au ratat multe 
aruncări de la semidis- 
tanță (mai bine de jumă
tate) și. de asemenea, 
nepermis de multe arun
cări libere (Nedelea a ra
tat 4 din 6, Emil Niculescu 3 din 3 iar 
Nedef 4 din 10). Campionii s-au „dez
meticit" abia în min. 31 cînd în urma Un spectaculos duel „aerian" din 

meciul Olimpia Buc.—Voința lași 
.............L Roibîi)

Mai multă exigentă fată de tinerii care pășesc in sălile de box
(loto :

Obiectivitatea dar mai ales com
petența marii majorități a spectatori
lor fideli reuniunilor noastre pugilis- 
iice a devenit de mult cunoscută. 
Constatăm cu bucurie că, de la meci 
la meci, iot mai puțini sînt acei care 
protestează nejustificat la deciziile ar
bitrilor. Este drept că acest lucru e 
ușurat în mare măsură de mulți pu
giliști, care, se străduiesc să se pre
zinte cit mai bine în fața publicului. 
Amintiți-vă de întîlnirile deosebit de 
frumoase pe care le-au furnizat nu 
de mult C. Dumitrescu, C. Gherasim, 
D. Rizea, Iosif Mihalic, Marin Urlă- 
țeanu dar mai ales de 
tre tinerii C. Stănescu 
din finala campionatului 
echipe. Acești pugiliști, 
execuții corecte în ring 
cu succes toată gama loviturilor, au 
primit, la scenă deschisă, aplauzele 
neprecupețite 'ale spectatorilor. Dar 
nu despre aceasta ne propunem să 
vorbim in rîndurile de ța{de pi

„duelul" din- 
— M. Balaș 
republican pe 
care au avui 
și au folosit

opri puțin asupra unui alt as- 
care îl mai întilnim destul de 
ringurile noastre. Și anume, 
referi la tendința unor antre- 
a programa in meciuri pe ori-

ne vom 
peat pe 
des în 
ne vom 
nori de 
cine se prezintă la sala de antrena
ment și care dorește să facă box.

Realitatea ne demonstrează că în 
multe asemenea cazuri antrenorii se 
înșeală. Și, ceea ce este mai grav, 
cu sau fără voia lor, aceștia lovesc 
in popularitatea și chiar în prestigiul 
de care se bucură sportul cu mănuși 
în țara noastră. Amatorii de box au 
vizionat desigur multe partide in care 
au evoluat boxerii Nicolae Alexandru 
(Spartac), Niță Nicolae (Spartac), 
Dumitru Stupar u (Cluj), Constantin 
Bilă (Craiova), Gh. Colțuri (Metalul 
MIG), Ion Isiraie (Voința București) 
și alții, a căror comportare a lăsat 
de nurlie ori de dorit. Dar după pă
rerea noastră, în astfel de cazuri, nu 
boxerii sînt principalii vînovați, ci 
acei care le-au permis urcarea in ring.

fără să siăpînească elementele de bază 
ale boxului. Intr-un cuvînt, antrenorii. 
In loc să-i țină pe boxeri un timp 
sub observație la primele ore de antre
nament, să le vadă posibilitățile, să 
le corecteze ou răbdare toate deprin
derile greșite, antrejiorii se grăbesc 
mai mult deed elevii lor 
succese.

Practica a demonstrat 
mai multe ori, asemenea 
iluzorii.

Iată de ce considerăm foarte impor
tant ca antrenorii de box să fie mult 
mai exigenți în pregătirea elevilor lor, 
să se îngrijească cu atenție și spirit 
de răspundere de promovarea 
tineri care vădesc înclinații 
practicarea acestui sport. Un 
prețios îl pot da antrenorilor 
trii sportului și boxerii fruntași care 
se pregătesc alături 
tori. Cunoștințele și 
gata poate avea o 
asupra progresului

unor acțiuni 
pidul reușise 
un handicap 
preia conducerea cu 5 puncte. Din 
acest moment a început C.C.A. să 
urmărească mai atent fazele, să se si
tueze la nivelul obișnuit 
tige.

viguroase,
nu numai 

de 11 puncte ci chiar să

să recolteze

că de cele 
succese sini

acelor 
pentru 
sprijin 
maeș-

de tinerii începă- 
experiența lor bo- 
influertță pozitivă 
tinerilor, pugiliști.

colective, Ra
să recupereze

și... să cîș-

★
Deși învinși, rapidiștii 

tat o formă bună și, lucru îmbucu
rător, majoritatea tinerilor au dat sa
tisfacție. Ne gîndim la mai puțin cu
noscută Pândele Florescu, Paul Ră- 
duț sau la jucători cu ceva mai multă 
experiență ca Marin Ianculescu și 
Cristian Popescu. Tendința arătată 
de antrenorul Vasile Popescu de a 
folosi din plin, cu încredere, în me
ciuri importante, elementele tinere, 
merita nu numai laudele noastre dar 
și atenția altor antrenori. La același 
capitol al evidențierii elementelor ti
nere, ținem să subliniem jocul bun 
prestat de Ion Cimpoiaș de la C.C.A. 
câre începînd din min. 13 l-a suplinit 
cu succes pe Folbert, fiind unu! din 
cei mai utili oameni ai echipei. Dar, 
cu o floare... M. Al.

au manifes-



Suporterul Debuf promițător lat fotbal
Mm jurat să nu mai n>erg cu Victor ta 

fotbal cînd joacă Rapidul. Vă închipuiți de 
ce. Dacă giuloștenii conduc, lui Victor nu-i 
mai tace gura, iar dacă sînt con
duși mă indispune profilul funebru al prie
tenului meu. Parc-ar fi antrenorul argenti
nian Stabile cînd cehii i-au marcat al șase
lea gol în Suedia.

Duminică însă situația era alta : Rapi
dul era ta Arad.

Nici nu era opt cînd telefonul sună 
•trident :

— Te fac un cuplaj ?
— Pe ninsoarea asta ?
*- Auzi vorbă I !
— Bine, Victore.
— Atunci la două, la pod.
Nerăbdătorul Victor ma aștepta. Am por

nit să urcăm Uranusul.
Victor rupse tăcerea.
— O fi ningînd și la Arad ?
— N-am idee.
— Eu cred că nu.
Ne-am așezai pe băncile ude.
Pe gazonul muiat de lapoviță Progresul 

domina fără să marcheze. Masivul Oaidă 
se descurca greu.

— Unde ești, Copile, să-i arăți tu fotbal ? 
— zise Victor.

— Victore, ce-ar fi să urmărim și noi în 
liniște meciul.

— Bine, bine, om fără suflet.
După cîtova minute însă Victor rupse 

„armistițiul":
— Eu tot nu-nțeleg de ce a plecat Sere- 

dai la Orașul Stalin. Era bun acolo între 
Ene și Copil.

— Victore, să știi că am venit cu tine 
numai pentru că e Rapidul la Arad. Văd 
Insă...

— Ascultă omule, n-ai și tu o echipă 
favorită ? Sau te pomenești că e Știința 
Timișoara. Nu răspunzi ? Te-am prins. De-aia

pierdeți. Halal suporteri ! Băieții trebuie 
încurajați și de la distanță. Ai să rîzi de 
mine, dar să știi că fluidul meu...

— Ce spui ?
- Da,, da, fluidul meu. fluidul Giuloștiului

zboară spre Arad. tar Tache Macri sau
Ene »' simt asta.

ce-aî să spui cînd ai să vezi un „1"
cît loate zilele di seară la Pronosport ?

Imposibil ! Am de opt ori Rapidul
„solo".

...L-am lăsat în pace. Victor nu mai ur
mărea de mult fazele. Se apropia pauza 
în jocul C.C.A.-Știința Cluj. Ningea fot mai 
abundent. Prietenul meu aștepta rezultatul 
parțial de la Arad.

Nici n-am văzut cînd a dispărut în pauză. 
A revenit curînd.
- 0-0. Nu e rău. Venim puternic din 

urmă !
- Nu zi hop...
- Ba zic. E drept că Nae, da’ ce zic 

Nae... Ție trebuie să-ți spun Geor-ges-cu, 
altfel nu pricepi nimic. Dac-ar fi fost Nae, 
nu-l vedeam bine pe Coman...

Finalul dramatic al meciului C.C.A. — 
Știința nu părea să-l impresioneze de loc. 
Stătea ca pe ghimpi. N-a mai așteptat sfîr- 
șitul jocului. Mi-a întins mîna.
- Te salut I Plec.
- Unde-așa grăbit ?
- La centrala Pronosport. Aflu mai de

vreme.
...’ mi dimineața Victor a întrecut orice 

mo M-a trezit din somn la șase...
De ...«roducere nici vorbă :
- Dacă duminică îi băgăm vreo șase 

goluri lui Ghiță, și pierd Dinamo și C.C.A., 
sîntem în eap !

Asta zic și eu suporter.

I. CHIRILĂ

Pentru duminică 22 martie, I. S. 
Loto.Pronosport oferă o surpriză plă
cută tuturor participanților la con
cursul Pronosport. La această dată se 
organizează un concurs special la care 
se vor acorda GRATUIT premii în 
obiecte. Deci în afara premiilor obiș 
nuite în bani (cat. 1, II și III) parti- 
ciipanții au șansa de a obține unul 
sau mai multe premii în obiecte.

La acest concurs - I. S. Loto-Pro- 
nosiport oferă GRATUIT următoarele 
premii : un automobil „Wartburg" de
capotabili ; o motocicletă „Jawa" de 
350 cmc.; 2 motociclete „Jawa“ de 
125 omc. ; o motoretă „Sirnson", un 
televizor „Rubin", un frigider „Pin
guin", 10 aragazuri, cu 4 ochiuri și 
butelie ; 2 haine de piele bărbătești din 
import a 2.950 lei; 2 aparate radio 
„Opereta", 5 cupoane a cîte 3 m. stofă 
bărbătească de 360 lei metru, 5 cu
poane a cîte 3 m. stofă bărbătească 
de 280 lei metrul, 5 cupoane a cîte 
3 m. stofă bărbătească de 150 lei 
metri»! ; 5 biciclete bărbătești „Car- 
pafi"; 5 aparate foto „Orizont". 5 
eeasuri de mină „Rubla" a 350 lei 
bucata; 5 stilouri „Kaweco" original 
a 250 lei . bucata ; 20 stilouri chinezești 
cu peniță de aur a 150 lei bucata ; 
150 ceasuri deșteptătoare a 108 lei 
bucata; 1.500 abonamente pe 1 an 
îa „Programul Loto-PrOnosport" pre
dau și 10 EXCURSII PE RUTA 
BUCUREȘTI — KIEV — MOSCOVA.

In afară de aceasta, fiecare parti
cipat care cîștigă un premiu în o- 
bieicte primește și un abonament pe 
1 an la Programul Loto-Pronosport.

Numărul premiilor în bani și în o- 
biecte pe care îl poate obține un par
ticipant este NELIMITAT. De asemenea 
-atragem atenția participanților că

(Urmare din pag. 1)
abia s-au deslipit de terenul noroios. 
Și totuși, s-a jucat pînă în ultimele 
minute, cu multă vigoare. Cea mai 
bună dovadă a pregătirii lizice bune, 
care trebuie nu numai menținută ci și 
dezvoltată

S-a ținut de cuvtnt!...

Nici la capitolul tehnic echipele nu 
au nemulțumit. Singurele care au fă
cut notă discordantă au fost Farul și 
Știința Timișoara, care s-au prezentat 
slab pregătite și din punct de vedere 
fizic. Trei din echipele care au evoluat 
la București (Progresul, Știința și 
C.C.A.) adaptîndu-se mai bine la sta
rea terenului, au practicat un joc ba
zat pe pasele indicate pe un teren a- 
limecos : pe jos, scurte sau lungi, 
după fază — variate ca direcție (la
teral sau în adîncime) și destul de 
precise. De aici a rezultat un joc. de 
ansamblu care sub raport tehnic, a 
mulțumit, mai mult Ia Știința Cluj și 
mai puțin la Progresul și C.C.A.

O mențiune specială pentru studenții 
clujeni care duminică au marcat o 
schimbare deosebită în jocul lor, tre- 
cînd la o notă pronunțată de tehnică, 
fără a părăsi pregătirea atletică, elanul 
și combativitatea. Antrenorul V. Alăr- 
dărescu a anunțat în cadrul recentei 
consfătuiri a antrenorilor că imprimă 
un nou fel de joc echipei. Meciul de 
duminică a arătat că se ține1 de cti- 
vînt. Am dori însă ca Știința să con
firme în tot cursul returului această 
îmbucurătoare schimbare de joc. Ori
cum, exemplul studenților clujeni do
vedește că prin muncă perseverentă și 
continuă se poate ajunge Ia o îmbună
tățire a tehnicii individuale a fotba
liștilor.

In schimb, studenții timișoreni au 
dezamăgit prin comportarea lor cu 
totul sub așteptări. Și ne-a surprins 
în deosebi orientarea tactică greșită 
a unor jucători cu multă experiență 
ca Lereter, Cădariu, Mazăre, care nu 
au reușit nici un moment să se des
curce chiar îij fazele cele mai simple.' 
Nu mai vorbim de pregătirea lor fi
zică. Pentru a ajunge la „linia de 
plutire", timișorenii vor trebui să mun
cească mult și cu multă sîrguință.

Și citeva cuvinte despre arbitri

Arbitrilor la rezervăm de data a- 
ceasta mai multe cuvinte bune decît 
critici. Petre Badea a condus cu 
multă atenție și competență. A proce
dat foarte bine atunci cînd — în două 
situații — nu a acordat 11 m în 
hendsuri involuntare, dovedind că a 
apreciat în spiritul regulamentului fap
tul. că nu mltya a lovit mingea ci min
gea a lovit mina. Petre Badea a con
tribuit prin arbitrajul său la buna des
fășurare a jocului.

Nici O. Comșa — Craiova nu a ne
mulțumit. S-a străduit șl a reușit în 
bună măsură să fie aproape de fază 
și deci, să aprecieze bine infracțiunile. 
Sancționarea lui Voinescu (min. 42) 
a fost justă. Portarul nu are voie să 
facă mai mult de patru pași fără să 
bată mingea de pămînt ; or, Voinescu 
n-a bătut mingea de pămînt ci a 
purtat-o, punîiid-o jos. Greșeala a-

O^ono sport
orice buletin depus la acest concurs 
chiar, dacă a obținut unul sau mai 
multe premii în bani (la cele 3 ca
tegorii obișnuite de premii) PARTI
CIPA SI LA TRAGEREA DIN URNA 
A PREMIILOR IN OBIECTE.

La acest concurs toți pairticîpanții 
primesc GRATUIT pe baza buletinelor 
depuse, un număr de cupoane (nume
rotate) egal cu numărul variantelor 
jucate. Numărul cupoanelor vor fi tre
cute pe talonul 1 al buletinelor de 
concurs. Participant» vor concura deci 
la tragerea din urnă cu atîtea cu
poane cîte variante au depus la acest 
concurs. Tragerea din urnă va avea 
loc în ziua de 28 martie.

Câștigătorii din provincie ai premii
lor în obiecte volr trimite imediat după 
tragere prin scrisoare recomandat- 
expres, cuponul cîștigător și talonul 
3 al buletinului pe adresa I. S. Loto- 
Pronosport Căsuța Poștală 102 Bucu
rești.

In scrisoare se vor comunica : nu
mele, adresa și stația de destinație 
C.F.R. Câștigătorii din Capitală vor 
depune comunicările cu talonul 3 și 
cuponul cîștigător la Agenția Centrală 
I. S. Loto-Pronosport, Calea Victoriei 
nr. 9.

Ultimul termen pentru depunerea 
în Capitală a comunicărilor și expe
dierea lor din provincie este 8 apri
lie 1959.

Pentru automobil, motociclete și 
motoretă cîștigătorii se vor prezenta 
personaj sau prin împuterniciți cu pro-

torii au dovedit nervozitate, mai ales 
în momente cu caracter decisiv. A- 
ceasta a contribuit la ratarea celor 
trei 11 m care au fost acordate du
minică. Constantin (C.C.A.), Gabor

ceasta a lui Voinescu dovedește că 
sînt jucători care ignorează regulile de 
joc. In schimb, arbitrul Comșa a gre
șit nesancționînd pe Georgescu care 
i-a făcut o obstrucție clară lui Crișan

Atac la poarta echipei C.C.A. Portarul Voinescu (pe primul plan) este în... 
stare de alarmă, gata să intervină. Nu-i nevoie insă, pentru că Nagy a 
sărit și a respins cu capul mingea, urmărit de Jenei, Suciu, Staicu și 

Marca (C.C.A. — Știința Cluj 2—2)
' (Foto: I. Mihăică)

(C.C.A.) în min. 44. De altfel, în ge
neral, obstrucția încă nu-i bine apre
ciată și sancționată de arbitri.

Trei 11 m ratate
In unele situații, duminică, jucă-

La cinei minute după
Duminică, jucătorii și-au spus cuvintul. Acum, după consumarea primei 

etape a returului să dăm cuvintul antrenorilor și conducătorilor să-și spună 
și ei părerea despre primele confruntări Să vedem cum cui confirmat „elevii" 
așteptările lor ?

Acordăm prioritate lui V. Mărdă- 
rescu, antrenorul echipei Știința Cluj, 
pentru că aceasta a fost revelația eta
pei de duminică. Iată ce spune antre
norul echipei studențești despre partida 
cu C.C.A.:

— Un rezultat favorabil mulțumește 
pe orice antrenor. Deci, sînt mulțumit 
de rezultat, dar în special de comporta
rea echipei, de atitudinea jucătorilor 
pe teren și mai ales de curajul cu 
care au înfruntat redutabila echipă a 
C.C.A.

— Cum priviți întîlnirea din etapa 
viitoare ?

— Adversara noastră de duminica 
viitoare, Progresul, a jucat foarte bine 
în compania echipei studențești din 
Timișoara. Mi-a plăcut legătura între 
compartimente și dîrzenia cu care au 
atacat poarta adversă. In consecință, 
vom avea un meci greu la Cluj...

Gh. Popescu, antrenorul echipei mi- 

eură legaTizată, la sediul I. S. Loto- 
Pro'nosport din București Calea Vic
toriei nr. 9 între 20 și 30 aprilie a.c. 
Celelalte obiecte vor fi expediate ia 
adresa câștigătorilor pînă la data de 
30 aprilie.

• Pentru a analiza șansele echi
pelor din întîlnirile incluse în Pro
gramul Special Pronosport de dumi
nică 22 martie, consultați Programul 
Loto-Pronosport nr. 257 care cuprinde 
tot materialul documentar legat de 
acest concurs.

CONCURSUL PRONOEXPRES

Concursul Pronoexpres nr. 10 din 
11 martie s-a remarcat din plin da
torită premiilor distribuite. Nu mai 
puțin de 3 participant au obținut 
premiul II revenind fiecăruia cîte 
100.000 lei.

Premii mari s-au înregistrat și la 
categoria IlI-a unde doi participant 
au obținut cîte un premiu în vato’are 
de 49.356 lei. In plus s-au mai îm
părțit premii în valoare de 800.000 
lei.

Credem că argumentele de mai sus 
sînt cît se poate de convingătoare. 
Asemenea premii puteți obține și dum
neavoastră la concursul Pronoexpres 
nr. U.

Nu uitați! Azi este ultima zi cînd 
mai puteți depune buletinele la con
cursul Pronoexpres nr. 11 cu tragerea 
din urnă miercuri 18 martie.

• Tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres nr, 11 va avea loc mîine 
miercuri 18 martie, la ora 19 în Calea 
Victoriei nr. 9.

Rubrică redactată de I. S. LOTO- 
PlRONOSPORT.

(Jiul) și Szigeti. (St. roșu) au execu
tat imprecis loviturile de la 11 m și 
le-au ratat. Perfecționarea executării 
loviturilor libere trebuie să constituie 
o preocupare specială a antrenorilor 
și jucătorilor.

litere, c mai sgîrcit la vorbă (e și ex
plicabil dacă ne gîndim prin ce emoții 
a trecut C.C.A. duminică...) și s-a re 
zumat la următoarea declarație;

— Am prevăzut comportarea slabă a 
apărării. Vom căuta să remediem pe 
parcurs lipsurile acestui compartiment.

Și pentru că veni vorba de apăra
re să dăm cuvintul antrenorului Fran- 
cisc Ronai de la Rapid, echfpă care 
prin jocul apărării a adus acasă de la 
Arad două puncte prețioase:

— A fost mai mult luptă decît joc 
frumos. Ambele echipe au folosit a- 
ceași dispunere în teren. U.T.A. a 
atacat mai mult, dar ineficace.

Iată ce spune și antrenorul echipei 
adverse, C- Braun:

— /Meciul a prilejuit o luptă dîrză și 
Rapid a cîștigat și cu contribuția 
noastră (Capaș și Coman).

Iată de data aceasta un conducător 
care socotește că după comportarea 
de pe teren rezultatul îi nedreptă
țește. Este vorba de Ilie Gheorghe 
(Dinamo București) :

Intîlniri amicale de fotbal
C.S.M. REȘIȚA — U.S.A. SIBIU

3—2 (0—0)
Joc rapid în care s-au remarcat Ur

cau, Ghirilă, Apro și Potoceanu (Re
șița), respectiv Popa, Busuioc și Te- 
te’a (Sibiu). Golurile au fost mar
cate de Varga (min. 80 și min. 81) 
și Urcan (min. 86), pentru echipa lo
cală, Popa (min. 50) și Baboie (min. 
58) pentru Sibieni. (/. Plăvițu — co
respondent)

C.F.R. TIMIȘOARA — U.V.A. ARAD 
4_0 (4—0)

In prima repriză C.F.R. a jucat foarte 
frumos, a dominat net și a înscris 
de patru ori prin Androvici, care a 
jucat centru înaintaș. După pauză
U.V.A. a preluat inițiativă, dar nu a 
reușit să marcheze. (P. Velțan — co- 
resp.)

DINAMO GALATI — C.S.M.S-. IAȘI 
2-1 (1-1)

Au marcat Dudaș (min. 7) și Jojart 
(min. 89) respectiv Demien (min. 6, 
direct din corner). (A. Schenkinan 
coresp.)

GLORIA BISTRIȚA — C.F.R. CLUJ 
■6— 1 (3—0)

DINAMO BAJA MARE—STĂRUINȚĂ 
SIGHET 4—1 (1—0)

| Au marcat; Gîmpeanu (2), Dorjanski,

ȘTIRI DE FOTBAL
• Mîine se va desfășura al doilea 

antrenament comun al selecționabililor 
în vederea meciului cu Turcia de la 
26 aprilie. Au lost convocați următorii 
jucători: Mîndrti, Voinescu, Popa, Pa- 
honțu, Motroc, Caricaș, Macri, Al. 
Vasile, Nunweiller, Jenei, Oaidă, Con
stantin, Dinulescu, Alexandrescu, 
Meszaros, Eftîmie, Tătaru, V. ArigheJ 
și Moldovan. Selecționabilîi vor juca 
în compania echipei Rapid II Bucu
rești.

• Lotul de juniori R.P.R. a susți
nut duminică un nou joc amical ca 
C.S.U. București, de care.' a dispus cu 
6—3 (2—1). Au marcat: Rațiu (2), 
Dulgheru, Nisipeanu (2) și Ionescu. 
A jucat formația: Florea (Ghiță)—Nț- 
detcu, Țițeica, Postolache—Nunweil- 
ler IV (Ștefan), Surdan (Vătafu)— 
Ionescu, Varga (Niculescu), Nisipea
nu, Rațiu, Dulgheru.

• Duminică, în Cupa R.P.R., Mi
nerul B. Mare a învins Voința Oradea 
cu 3—1 (1—0) prin punctele înscrise 
de Vlad I, Suiyok și Drăgan, respectiv 
C. Bartha din 11 m. Meciul a avut loc 
la Cărei. Minerul a aliniat formația: 
Fejes—Mălăieru, V. Moldovan, Vasi- 
lescu—Gergely III, Feher—Rusu, Dră
gan, Suiyok, Vlad I, Incze IL (V. 
Barbu, corespondent).

meciuri...
— In meciul cu Steagul roșu am do

minat primele 15 minute. După penal- 
tiul ratat de echipa adversă jocul a 
devenit nervos. Arbitrul a scăpat jocul 
din mină și jucătorii ambelor echipe 
s-au dedat la durități. Meritam mini
mum un meci egal...".

în schimb, antrenorul Ilie Oană
(Petrolul) socotește că... dar să-i 

dăm mai bine cuvintul •
„Atn avut un joc mai greu decît 

ne-am așteptat, după informațiile pe 
care le aveam în legătură cu echipa 
Jiului. Nu numai că au jucat cîțiva 
dintre... indisponibili (Romoșan, De- 
leanu, Toth, Florea), dar au jucat și 
bine. Pe scurt, am cîștigat greu de 
tot, după un meci cu două reprize di
ferite ca aspect: în prima am fost noi 
superiori (echipa a jucat mult mai bi
ne decît în Cupă), în a doua Jiul, 
care s-a prezentat bine pregătită. Re
zultatul final, însă, putea fi favorabil 
și Jiului, care a ratat cîteva ocazii 
clare; în schimb a marcat din „bîlbî- 
ielile" apărării noastre, cînd nu se 
aștepta. Dintre jucători se cuvine să 
remarc în mod special pe stoperul 
nostru Marinescu, care a fost cel mai 
bun de pe teren, și pe Toth (Jiul), 
care deține o formă ce-l impune pen
tru selecție. După părerea mea, arbi
trul V. Măicănescu a condus bine. Me
ritul lui principal este că a reușit să 
tină jocul în mină și că a fost mereu 
lingă fază".

Tordai respectiv Cstcs. (V. Săsăra- 
nu — coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ — METALUL 
TITANII BUCUREȘTI 0—2 (0—T)

A .marcat Radu Tudor (min. 39 și 
min. 61). Sîmbătă echipa bucureșteană 
a jucat cu Vitrometan Mediaș de care 
a dispus cil 4—0 (1—0). (D. Vin- 
filă — coresp.)

POIANA CIMPINA — TRACTORUL 
ORAȘUL STALIN 1—1 (0—0)

Joc Frumos. Golurile au fost înscrise 
de Bălăceanti, respectiv Seredai.

RAFINARIA 4 CIMPINA — DINAMO 
CIMPINA 3—2 (1—0)

Echipa Dinamo din campionatul re
gional a opus o dîrză rezistență echi
pei de categorie B. (C. Vlrjoghie — 
coresp.).

METALUL BOCȘA ROMINA - 
C.F.R. ARAD 1 — 1 (0-1)

Primul gol a fost marcat în minutul 
40 de Klein dintr-o centrare a lui 
Vaczi. Echipa locală a egalat în mi
nutul 90 la o învălmășeală prin Lat
ter. (S. Sioian — coresp.).



Rezuhate din etapa I a returului 
categoriei B la scrimă

Prima etapă a returului campiona
tului categoriei B de scrimă — grupa 
Craiova — a avut de suferit din cauza 
neprezentării echipelor Berea Sibiu și 
Voința Orașul Stalin. Măsura luată 
Ia Craiova dc a se omologa cu 16—0 
în defavoarea lor toate meciurile din 
această etapă ni se pare indicată.

întrecerile de la Craiova au scos 
în evidență echilibrul de valoare din
tre formațiile participante. E.ocvente 
sînt de altfel și rezultatele tehnice 
înregistrate. lată-le :

Floretă băieți: C.F.R. Rovine Cra
iova—Metalul M.I.G. București 9—7; 
Universitatea Parhon—Dinamo Bucu
rești 8—8 (victorie la tușe pentru 
Dinamo); C.F.R. Rovine—Univ. Par- 
hon 9—7; Dinamo-—Metalul M.I.G. 
9—7; Metalul M.I.G—Univ. Parhon 
8—8 (vict. la tușe pentru M.I.G.)j 
C.F.R. Rovine—Dinamo 13—3. Floretă 
fete : Univ. Parhon—Dinamo 15—1 ;

Metalul M.I.G.—C.F.R. Rovine 13—3; 
Metalul M.I.G.—Dinamo 15—1; Univ. 
Parhon—C.F.R. Rovine 12—4; C.F.R. 
Rovine—Dinamo 8—8 (vict. la tușe 
pentru Rovine); Atetalul M.I.G.—Univ. 
Parton 7—9. Spadă: Univ. Parhon 
— Dinamo 9—7; Univ. Parhon—C.F.R. 
Rovine . 8—8 (vict. la tușe pentru 
Univ. Parhon); Metalul M.I.G.— 
C.F.R. Rovine 12—4; Metalul M.I.G. 
—Dinamo 9—7; Metalul M.I.G.—Univ. 
Parhon 8—8 (vict. la tușe pentru 
M.I.G.); Dinamo—C.F.R. Rovine 9—7. 
Sabie : C.F.R. Rovine—Dinamo 8—8 
(mici nul, egalitate de tușe); Univ. 
Parhon—Metalul M.I.G. 8—8 (vict. 
la tuse pentru Univ. Parhon); Univ. 
Parhon—C.F.R. Rovine 8—8 (vict. la 
tuse pentru Universitate); Dinamo— 
Metalul M.I.G. 10—6; Univ. Parhon— 
Dinamo 9—7; C.F.R.—Metalul M.I.G. 
8—8 (vict. la tușe pentru C.F.R. Ro
vine).

Voința Lugoj a promovat 
în categoria A la lupte clasice

• Barajul desfășurat duminică la Ti
mișoara a dat cîștig de cauză echipei 
lugojene Voința, care a intrat astfel 
în categoria A de lupte clasice. A în
vins la scor concludent echipa U. V. 
Arad (11—5) și a făcut meci egal 
(8—8) cu Corvinul Hunedoara. De 
neînțeles ni se pare îfisă absența de 
la acest concurs a echipei U.T A.

ANDREI WORTENFELD 
corespondent

• Prima etapă a turului campiona
tului republican de lupte pe echipe pe 
anul 1959 începe peste cîteva zile. 
Sîmbăiă 21 martie începînd de la ora 
10, în sălile cluburilor Cetatea Bucur 
și C.GA. din Capitală au loc întrece

rile echipelor din grupele a Il-a și a 
111-a, iar duminică 22 martie în săli
le cluburilor Dinamo București și Me
talul M.I.G. își dispută înfiietatea gru
pele I și a IV-a. Cântarul luptătorilor 
se face în fiecare zi de concurs la ora 
7 dimineața.

Iată echipele : GRUPA I : Dinamo 
Buc., Constructorul Cluj, Dinamo Satu 
Mare, C.S. Muncitoresc Lugoj. GRU
PA a 11-a : Rapid Oradea, Cetatea 
Bucur, St. roșu Or. Stalin, Voința 
Lugoj. GRUPA a IlI-a : C.S.A. Marina 
Constanța, C.C.A., Voința Tg. Mureș, 
C.F.R. Timișoara. GRUPA a IV-a: 
C. S. Muncitoresc Baia Mare, G. S. 
Muncitoresc Reșița, Metalul M.I.G., 
Tractorul (ialați.

Se apropie cu pași re
pezi prima confruntare 
internațională din acest 
an a reprezentanților vo
leiului nostru. Este vor
ba de „Cupa Eliberării 
Orașului Bratislava", care 
va avea loc între 2 și 
5 aprilie și va reuni re
prezentativele masculine 
ale orașelor București, 
Varșovia, Praga și Bratis
lava. Participarea echipei 
noastre la acest turneu 
reprezintă o etapă din 
programul de pregătire a 
voleibaliștilor romîni în 
vederea campionatelor 
mondiale din 1960.

Pentru a da posibili
tate unei cît mai bune 
pregătiri a echipei orașu
lui București, campiona
tul masculin se va între
rupe după etapa de du
minică și se va relua la 
12 aprilie cu etapa a cin- 
cea, a șasea urmînd să 
se desfășoare miercuri 15 
aprilie. întrecerea echipe
lor masculine va lua sfîr-

Pătmoiii, care s-au arătat constanți 
în forma lor bună.

Un capitol separat merită tînărul 
Aurel Dragau care, deși a suferit o 
operație la menise și a reintrat de 
c.urînd în echipa sa (Rapid), este a- 
celași om de bază al formației. Bine
înțeles, nu se poate spune că este 
complet pus la punct cu pregătirea, 
dar sîntem siguri că și-o va îmbună
tăți pînă la turneul de la Bratislava.

O pregătire bună au arătat pînă a- 
cum maestrul sportului Gabriel Che
rebețiu, Ganciu, Bărbuță ca și Timir
gazin, introdus pentru prima dată în 
lotul reprezentativ. Forma manifestată 
de el în meciurile susținute în retur de 
CSMS lași (unde este unul dintre 
jucătorii de bază), este remarcabilă. 
Ținînd seama de deosebitele lui ca
lități fizice, Timirgazin ar putea aduce 
un aport și mai mare dacă s-ar preo
cupa mai mult de pregătirea sa

Intr-o convorbire pe care am avut-o 
cu el la sfârșitul anului trecut, maes
trul sportului Marcel Rusescu ne spu
nea că vrea să se pregătească cît mai 
bine pentru a nu lipsi din echipa 
noastră reprezentativă la viitoarele 
campionate mondiale. In jocurile de 
pînă acum, el a arătat însă destul de 
multe lipsuri. Printre acestea noi am 
notat în primul rînd primirea foarte

șit la 3 mai.
In rîndurile care ur

mează ne vom ocupa de 
forma pe care au arătat-o 
unii jucători fruntași, cu
prinși în lotul din care se
va alcătui echipa pentru Bratislava și 
care se prezintă astfel : Roman, Rusesc 
cu, Miculcscu, Ganciu (Cetatea Bucur), 
Fieraru, Cherebețiu, Bărbuță (Știința 
Cluj), Nicolau, Drăgan (Rapid), Pdu- 
noiu, Derzsi (Dinamo), Timirgazin 
(CSMS Iași).

Cu participanții la Criteriul Mondial 
Criteriude scrimă despre...

Muncă perseverentă, susținută, pasionantă, in sala Progresul F. B., unde 
se antrenează tinerii noștri scrimeri. Prea multe elogii ? S-ar părea. Dar, 
cel ce a pătruns în sala de antrenament și i-a urmărit cum se pregătesc 
în vederea participării la Criteriul Mondial de scrimă, va fi de acord cu noi. 
Apropierea marii competiții a tineretului, care va avea loc peste 10 zile 
la Paris, se face din plin simțită. Aceasta este impresia pe care ți-o for
mezi după ce ai petrecut cîteva ore. în mijlocul seri merilor noștri.

deține un loc de frunte) am convin
gerea că, la fel ca anul trecut, la Cri
teriu vor fi prezenți și multi alți tineri 
care vor putea produce surprize. Ceea 
ce doresc fierbinte este, bineînțeles, o 
comportare cit mai bună din partea 
noastră și — de ce să nu sper ? — 
poate chiar o victorie. Plec de aici cu

cîi mai mult .si țrnmos despre 
noi".

Am mulțumit antrenorului pentru de
clarație și, mai ales, pentru anga
jament

ELENA MATEESCU

Cherebețiu (Știința Cluj) a surprins pe jucătorii 
de la Cetatea Bucur intr-un moment de neatenție, 
dovadă că nici n-au făcut blocaj. Rusescu (stingi). 
Micule seu (nr. 6) și C. Nicolau (jos) parcă ad
miră frumoasa săritură a jucătorului clujean, 
lonescu (nr. 12) privește cu interes această fază 

(Foto; T. Roibti)
Cele trei etape disputate pînă acum 

în campionatul echipelor masculine au 
fost suficiente pentru a ne da seama de 
pregătirea echipelor noastre și, deci, a 
jucătorilor noștri. Dintre cei selecțio
nați în lot, forma cea mai bună o 
au actualmente — după părerea noas
tră — maestrul emerit al sportului 
Ștefan Roman, maestrul spartului Ho- 
rațiu Nicolau, Petre Păunoitt ca și 
tinerii jucători Fierarii și Derzsi, fo
losiți și în alle rînduri în echipele 
noastre selecționate. La Roman se 
vede mult mai multă poftă de joc ca 
în alte rînduri, în timp ce Derzsi a 
făcut un remarcabil salt calitativ între 
turul și returul campionatului. Forma 
sa actuală este remarcabilă. Fierarii 
s-a dovedit în meciul Cetatea Bucur 
— Știința Cluj că a rămas același 
jucător de valoare. Cuvinte faimoase 
se pot spune și despre Nicolau și

defectuoasă a mingii. Este important 
că cl își dă seanm dc deficiențele ne 
care le are și caută ca în orele de 
antrenanfent să și le remed'eze. Nu 
același lucru putem spune însă despre 
colegul său de ecliipă maestrul spor
tului Cains Mîcu'escu, care ctilcîn- 
dtt-se pe laurii unor comportări frumoa
se într-un trecut apropiat, își neglijea
ză pregătirea și ,în plus, dovedește pe 

zi ce trece o doză tot mai mare de 
înfumurare. Aproape că ne am obișm 
să-l vedem gesticulînd sau protesfîl. 
la fiecare decizie dată de arbitri îm
potriva echipei sale și reproșînd altora 
la fiecare minge greșită. O atitudine 
cu totul greșită asupra căreia îi atra
gem atenția lui Micnlescu, cu aitî-t mai 
mult că este maestru al sportului și 
în această calitate trebuie să fie un 
exemplu bun pentru tineret.

— m. t. —

Astăzi și joi

Cum c ușor de presupus, nu ne-am 
mulțumit însă numai să-i privim ci, 
între lecțiile de antrenament, ani și 
discutat cu cîțiva dintre viitorii parti
cipant la Criteriul Mondial al Tinere
tului.

Prima cu care am stat de vorbă a 
fost mezina lotului. Valeria Luttman, 
sportiva care a produs anul trecut, în un angajament: calificarea în finală 
cadrul aceleiași competiții, cea mai Iar apoi..." 
mare surpriză : a învms-o pe Alexan- Am fi dorit să cunoaștem părerea to
ciră Zabelina (pe atunci campioană turor componentiior Iotului.

Tunase Mureșanu {stingă) și Ștefan Haukler folosesc pauza acordată de 
antrenor pentru...antrenaiment. Nici un moment de odihnă nu-și permit 

tinerii scrimeri. Muncă și... iar muncă (Foto: I. Mihăică)
cest lucru nu era posibil (am fi între
rupt prea mult lecția de antrenament), 
am mai discutat numai cu umil dintre 
antrenori: Angelo Pellegrini. La fel cu 
„copiii" săi „care muncesc extraordi
nar de mult" antrenorul Pellegrini tiu 
dă nici uu pronostic, dar socotește că 
prima șansa o au conciirenții sovietici. 
„Am auzit la Budapesta (antrenorul 
Pellegrini a însoțit echipa noastră 
feminină la triunghiularul din Capi 
tala R. P. Ungare) vorbindu-se și des
pre un francez deosebit de talentat, 
care — după spusele tehnicienilor de 
acolo —■ va juca un rol importării mai 
ales că va avea și avantajul... terenu
lui. Oricum, după părerea mea, tot 
sovieticii vor domina întrecerile. In 
ce ne privește, după cum vedeți, mun
cim. Doresc să ne comportăm in așa 
fel incit să aveți posibilitatea să scrieți

mondială la senioare) ciștigătoarea 
întrecerii. „Sînt datoare să obțin cel 
puțin aceeași performanță de anul tre- 
oui : calificarea in semifinale". Brusc, 

“l cu Valeria tMtlman 
Antrenorul a cto-

discuția începută 
a fost întreruptă, 
mat-o la lecție.

Obosit și... lac 
părăsise planșa), 
totuși bucuros că , 
rerea despre importantele întreceri' ta 
care va participa și care, după păre
rea lui (și a noastră) ne pot aduce 
satisfacția unor succese. ,„Nu dau pro
nostic (n.n. deși, într-un fel l-a și dat) 
pentru că, în afara celor pe care-i șliti 
și cărora le 'cunosc șansele de victo
rie (și printre ei sovieticul Idanovici

de sudoare (de abia
Sorin Poenaru este 
ne poate spune pă-

După ultimul concurs de verificare

Popicarii noștri fruntași 
au început să bată pasul pe loc

Două festivaluri 
cultural—sportive 
pe gheața patinoarului 
ar tificial

Concursul masculin de verificare in 
vederea întâlnirilor cu reprezentativele 
R D. Germane, R. P. Ungare și pen
tru campionatele mondiale, desfășurat 
duminică pe arena Recolta din Ca
pitală, impune unele comentarii iz
vorâte din necesitatea menținerii pres
tigiului de care ne bucurăm pe plan 
internațional.

Confruntînd rezultatele de duminică 
cu cele de la prima 
tăm că cu excepția 
care au confirmat 
câțiva din jucătorii 
o comportare constantă, dar la 
velul mediu al posibilităților lor reale. 
De asemenea, punind față în față sco
rurile primelor două concursuri de 
verificare din acest an cu procentajele 
obținute la întrecerile de selecție or
ganizate anul trecut, vom vedea că 
deși de la „Cupa Europei" condițiile 
materiale și de antrenament s-au îm
bunătățit simțitor, rezultatele au ră
mas pe aceeași linie. Ba mai mult, 
verificarea de duminică a nemulțumit 
colectivul de antrenori care, conform 
planului de pregătire stabilit pentru 
fiecare jucător în parte, aștepta de 
la primii șase sportivi clasați o medie 
de cel puțin 840 p.d. Duminică. însă, 
primii șase jucători de-abia au tota
lizat o medie de 812 p.d. și aceasta 
datorită în mare măsură frumoasei 
evoluții a tinerilor popicari C. Zotn- 
bori și Gh. Reștemeanu. In plus, ne-a 
surprins comportarea inegală a unor 
jucători de bază ai echipei naționale. 
De exemplu Ion Micoroiu, 15 februa
rie: 817 p.d., 15 martie: 765 p.d., 
Ivan Victor: 15 februarie: 808 p.d., 
15 martie : 787 p.d., Ion Dragomirescu 
15 februarie: 887 p.d. 15 martie: 814 
p-d. D-in cauza lipsei de precizie în 
lansarea bilei jucătorii Ivan Victor, 
Andrei Alexandru, Ion Micoroiu și 
Frantisc Micola au avut dintr-o sută 
de lovituri izolate 10, 12. 13 și res
pectiv 8 bile goale.

De ce popicarii noștri fruntași au 
început să bată pasul pe (oc ? Răs
punsul ni l-au dat chiar ei în ședința

*

verificare, consta- 
tinerelor elemente 

așteptările, numai 
fruntași au avut 

ni-

f Spectacolul „Primăvara pe ghea 
) ță“ care urma să aibă loc dumini- 
t că, va fi prezentat azi, încppînd de 
/la ora 18,30 pe patinoarul jRtifi- 
/ cial „23 August". Biletele se 
\ sesc la clubul Victoria M.l.B.C. 
f str. Doamnei nr. 15, casa din 

ropei", pentru a reveni Ia forma lor / I°n Vidu, agenția Pronosport 
bună.

Iată 
Stalin) 
na) 819; 3. I. Dragomirescu 
814; 4. Fr. Micola (Cluj) 
G. Reștemeanu (Or. Stalin) 
A. Andrei (Buc.) 804; 7.

de analiză, unde au recunoscut că au 
neglijat programul de antrenament in
dividual. In consecință, jucătorii noștri 
fruntași trebuie să Se pregătească cu 
o mai mare intensitate în vederea a- 
propiatei întilniri (12 aprilie) cu e- 
chipa R.D.G. deținătoarea „Cupei Eu-

rezultatele: 1. C. Zombori (Or. 
827; 2. Petre Purje (Cîmpi- 

(Ploești) 
807 ; 5. 
805 ; 6. 
I. Hasz 

(Arad) 798 ; 8. Gh. Popescu (Buc.) 
796 ; 9. I van Victor (Ploesti) 787 ; 
10. D. Fărcașu (Tg. Mureș) 787 ; lt. 
T. Negru (Timișoara) 770; 12. I. Mi
coroiu (Arad) 765 (!).

TR. IOANIȚESCU

DIN TOATE
„CUPA PRIMÂVBWl- LA MARȘ
Deși timpul a fo&t nefavorabil, măr

șăluitorii buoureșteni a<u luat totuși 
parte Ba întrecerile primei etape a com
petiției de marș dotată cu „Cupa pri
mă verii**. Au participat 33 de con-cu- 
renți de la Spartac, C.C.A., Dun-amo, 
Surdomuți, Armătura și P.T.T. Lato 
ordinea primilor clasați: juniori (2 S»o m): 
1. I. Popa (D); 2. I. Ghimpețeanu (PTT); 
3. M. Moldovan (Spartac): începători 
(2..W m): 1. I. Costache (Spartac); 
C. Muscă (Surdomuți;; _ ‘
(SurcComuț!); seniori (7.54M 
raischives-cu (Spartac); ~ 
(D); 3 H. —
(D); 5. Gr. Anghei (Spartac). Clasamen
tul pe Echipe: 1. Spartac 28 p; Dinamo 
42 p; 3. Surdomuți 55 P: 4. P.T.T. 56 P 
(NICOLnAE D NICOLAE, corespondent)

O NOUĂ GALĂ DE BOX IN SALA 
FLOREASCA

3. 
:j 

.,2. 
Răceraeu (Dl;

2.
M. Gheorghe 

m»: 1. “
C. “

4.

U. Pa-
Noureseu

M N-eaeiu

Clubul sportiv Voința va organiza 
sîmbăită seara, de na ora 19.30, în sala 
Floreasca o «ală de box în cadrul că
reia vor evolua, printre alții: Toma Ilie. 
Ion Militaru, Gheorghe Lache, Constan
tin Gheiwslm, Petre Vizitiu.

...ii- Z 
de j 
f )

.?>>• I 
din J 
str. C 
din J 
pa-). Calea Victoriei nr. 9 și casele 

tinoarului.
1 Clubul Metalul M.I.G. orgânizea-
1 ză un spectacol asemănător joi 19 
? martie ora 18 tot pe patinoarul ar- 
I tificial. Biletele s-au pus în vîii- 

zare ia clubul Metalul M.I.G. din 
str. Theodor Aman nr. ,-4, O.S.T.A.

(Gal. Victoriei nr. 68—70, chioșcul 
din str. Ion Vidu și patinoarul „23 
gust".

SPORTURILE
FAZA PE CAPITALA A CAMPIONA
TELOR ȘCOLARE OE GIMNASTICA

Ga sfirșitul săptămînii trecute, sala 
Finanțe Bănci din Capitală a găzduit 
Haaa orășenească a campionatelor șco
lare de gimnastică. întrecerile au sooa 
în evidență progresul valoric al petor 
mai multe echipe, care spre deosebire 
de anul trecut, au prezentat în con
curs și elemente de categoria a doua, 
seniori și senioare.

O bună pregătire tehnică și o ți-vutâ 
de concurs corespunzătoare am caracte
rizat echipele campioane, antrenate de 
profesorii Julieta Cintoiu și N. 
Iată rezultatele tehnice: FETE:

Vierii. 
I Șc 

Medie Nr. 35 — 324,45 pt; 2. Șc. Medie 
Nr. 4 — 305,05 pt; 3. Se Medie Nr 15 

295,55 pt; BĂIEȚI: 1 Șc. Medie Nr. 35 
320.90 pt; 2 Șc. Medie Nr. 17 313,99 pt; 
3. Șc. Medie Nr. 13 — 305.10 pt.

Mențiuni deosebit® merită evoluțiile 
superioare ale elevelor: Elena Tutan, 
Iuliana Podoreanu, C. Andriță (S.M, 35), 
Aneliese Jost, C. Gheorghe (S.M 4» șl 
elevilor: A. Condovlvi, C. Atanasiu. C. 
Hartals (S. M'. 35), S. Popescu (S.M 17), 
V Mocanu șt V Manoff (S.M. 13» Prt- 
mele trei echipe s-au calilioat pentru 
finalele competiției, (A. VASILXU, co
respondent).



Actualitatea în sportul sovietic

Campionul unional de biatlon are numai 18 ani!
Din țările care construiesc socialismul

In împrejurimile orașului Gorki se 
înalță o imensă trambulină de sări
turi cu schiurile, unde au loc în fie
care iarnă numeroase întreceri la care 
iau parte schiori din toate colțurile 
Uniunii Sovietice. De asemenea, aci 
poposesc adesea oaspeți de peste ho
tare. campioni cunoscuți din alte țări 
care vin să se întreacă cu cei mai 
buni săritori sovietici. Tot aci s-au a- 
dunat la start, la începutul acestei 
luni participanții la campionatul unio
nal de biatlon.

Concursurile de biatlon — între
ceri de schi care cuprind două pro
be — alergare de fond pe 15 km și 
sărituri — au devenit foarte populare 
printre schiorii sovietici. Aceasta se 
explică prin faptul că asemenea con
cursuri pot fi desfășurate și în acele 
ținuturi unde nu există pante pentru 
coborîre și slalom. De-altfel întrecerile 
de biatlon sînt organizate cu succes 
și în regiunile de șes.

Recenta ediție a campionatului de 
biatlon al U.R.S.S. a stîrnit un deo
sebit interes printre iubitorii sporturi
lor de iarnă. In ziua concursului, în
tinsurile albe din jurul uriașei tram
buline de la Gorki erau pline de spec
tatori veniți să asiste la întreceri.

In prima zi a concursului a avut 
loc proba de fond. Concurenții au luat 
startul cîte doi, la distanță de 30 se
cunde. Lupta a fost deosebit de dîrză. 
Jupă primii 5 kilometri a început să se 

desemneze grupa fruntașilor condusă 
de schiorul din Moscova, I. Kozlov 
(T.S.K .M.O.), N. Zavistnov (Rezervele 
de Muncă), R. Miurk (Kalev). Dar 
ceilalți concurenți urmau la distanță 
foarte mică, astfel că la sosire au fost 
cronometrate diferențe foarte reduse.

întreceri atletice Ea Leningrad
LENINGRAD 16 (Agerpres). — 

Timp de trei zile s-a desfășurat la Le
ningrad tradiționalul concurs atletic de 
iarnă. O parte din probe au avut loc 
la Palatul sporturilor, iar altele în aer 
liber.

Iată cîteva din cele mai bune rezul

comenmRii
Amintiri... Banii nu fac nici două parale..

„Dacă aș uita toate momentele pe
nibile, toate mașinațiile și impozitele, 
cele cîteva fracturi (bine consolidate), 
aș avea de pe urma activității meie 
de ciclist profesionist numai amintiri 
plă mte“.

Această declarație semnificativă a 
făcut-o Hugo Kob'let. Să nu uităm, 
însă că ciclistul elvețian a fost totuși 
un privilegiat al soartei. Datorită fai
mei sale de ,.as" al pedalei, a fost 
ajutat in curse, a avut in marile cir
cuite adevărate suite de „servitori", 
care l-au ajutat și l-au menajat, i-au 
dat roți și biciclete cind a avut defec
țiuni mecanice. Desigur că cicliștii 
mici au mai multe de uitat pentru a 
le rămine și amintiri plăcute din v:ața 
grea pe care o oferă ciclismul profe
sioniștilor săi.

Bătrînețe amară...

In localitatea Lahore din Pakistan, 
intr-o colibă mizeră dar ornată cu 
cupe și medalii, își trăiește bătrine- 
țile o fostă stea a sportului interna
țional.

Cu o jumătate de secol în urmă, 
Miam Chul-am Mohamed a fost cu
noscut în întreaga lume. Sub numele 
de ,,Gama“ el a deținut ani la rind 
titlul de campion al lumii la lupte 
libere.

Dar vremea a trecut. S-a risipit și 
gloria neînvinsului „Gama". Toate în
cercările de a-și asigura existența au 
eșuat. Acum, la bătrînețe, fostul cam
pion al lumii este nevoit să-și vîndă 
una cite una cupele și medaliile pen
tru a-și putea duce viața de pe o zi 
pe alta.

„Cînd voi vinde și ultima — a 
spus el deznădăjduit — nu-mi va ră- 
mtae nimic altceva decît să mor".

Aresta este adesea sjirșitul gloriilor 
sportului in țările capitalului.

Pe primul loc s-a clasat N. Zavistnov, 
care l-a întrecut de justețe pe I. Koz
lov. Rezultatul întrecerii depindea de 
proba următoare, cea a săriturii de 
pe trambulină.

Aceasta a doua probă a biatlonului 
a fost așteptată cu deosebit interes 
de iubitorii de schi din Gorki. In spe
cial datorită faptului că în actualul 
sezon schiorii din Gorki au fost depo
sedați de recordul trambulinei lor, de 
către sportivul din Leningrad, I. Sam
sonov. Cu prilejul concursului interna
țional desfășurat aci la începutul se
zonului, Samsonov a reușit excelenta 
performanță de 93,5 m Actualmente 
cei din Gorki luptă pentru recîștiga- 
rea acestui record și speranțele lor 
sînt cu totul îndreptățite, deoarece de 
curînd la un antrenament tin schior 
localnic I. Kneazev a reușit să ateri
zeze la 98 ml

Este drept, în concurs Kneazev n a 
reușit să repete această performanță: 
în schimb au fost numeroase săritu
rile peste 80 in executate într-un stil 
desăvîrșit. Și ca o curiozitate, cei care 
izbîndiseră în proba de fond nu s-au 
clasat printre fruntași. Cea mai bună 
săritură a fost reușită de dinamovis- 
tul din Kirov, tînărul Viaceslav Dria- 
ghin. El a sărit 84,5 m stîrnind admi
rația tuturor celor din jur. Driaghin 
a totalizat 429,1 puncte reușind să 
treacă astfel pe primul loc în clasa
mentul biatlonultii. Al doilea s-a cla
sat A. Baranțev (Rezervele de .Mun
că) cu 419,9 puncte.

Medalia de campion al Uniunii So
vietice la biatlon pe anul 1959 re
vine deci lui V. Driaghin la Di
namo Kirov. Noul campio: a îm
plinit vîrsta de 18 ani!

tate : ciocan Samoțvetov 63,11 ni: pră
jină Rozenfeld 4,35 m; înălțime Polia
kov 2,06 m; 100 m Efișin 10,7; 2000 
m Haritonov 5:27,0; greutate Lipsins 
16'89 m; greutate femei Jdanova 15,57 
m; lungime femei Saprunova 6,02 m: 
80 m garduri Vasipova 11,2.

In vederea campionatelor europene 
de canotaj academic, programate în 
august la Mațon (Franța), se impute 
o dragare serioasă a albiei fluviului 
Saone. In acest scop a fost afectat 
incă de anul trecut un credit de 
3.000.000 franci cu care s-ar fi putut 
scoate 22.000 metri cubi de mii. Dar, 
după valul de scumpete care a invadat 
Franța și după devalorizarea francului 
(rezultat direct al politicii arttinațio 
nale a guvernului) suma respectivă

n-ar ajunge acum nici pentru a efec
tua jumătatea lucrării.

Organizatorii sînt foarte îngrijorați. 
Cel mai mare volum al lucrărilor se 
prevede pentru luna iunie. Or, la rit
mul in care scade puterea francului 
francez, se prevede ca atunci suma 
ce a fost alocată acestei acțiuni să 
devină mai mult decît insuficientă.

Pe drept cuvînl reluind titlul unei 
piese de teatru, francezii pot spune 
că „banii nu jac nici două parale"

Ciocolata „Talmone" și... echipa 
Torino

Cine urmărește de mai mulți ani 
campionatul italian a observat desigur 
că marea majoritate a echipelor din 
prima categorie poartă numele orașe 
lor in care activează. Așa stăteau lu
crurile și cu numele echipei Torino. 
Dar iată că de cîteva tuni, formația 
din Torino a căpătat o denumire nouă:

Campionatul de fotbal al R. P. Ungare se bucură de o mare popularitate. 
Fotografia noastră înfățișează o fază din jocul Tatabanya — Ujpesti Dozsa 
(2—0) desfășurat duminica trecută. Szovjak (stingă) îl depășește pe 

Gydrvari
Rodnică activitate a Școlii superi
oare de cultură fizică din Leipzig

In anul 1950 a luat ființă Ia Leipzig 
Școala superioară de cultură fizică. 
In anii care au trecut, lăcașul de in- 
vățămînt sportiv din orașul tîrguri-
lor internaționale a devenit cunoscut 
în întreaga lume. Din Uniunea So
vietică, Franța, Anglia, Finlanda, R.P. 
Polonă, R.P. Ungară, India și multe 
alte țări sosesc aici specialiști, pro
fesori, antrenori, pentru a cunoaște 
activitatea tînărului centru d'e învăță- 
mînt sportiv, pentru a face schimb 
de experiență, pentru a ajuta colec
tivul de cercetători și profesori.

Anul trecut, școala din Leipzig a 
luat legătură cu Institutul de Educa
ție Fizică din Cairo. Profesorul Rudi 
Fischer a plecat pentru cîteva luni 
în capitala R.A.U. pentru a acorda 
sprijin metodologic Institutului. In 
momentul de față Ministerul Cultu
rii din R.A.U. a încheiat o convenție 
cu un grup de profesori de educație 
fizică din R.D.G. (printre care se

„Talmone*. Acest nume apare in zia
rele italiene și tot el stă scris cu li
tere de-o șchioapă pe tricourile jucă
torilor, pe stadionul municipal din To
rino, pe străzi, in tramvaie. Dar. la 
urma urmei, ce înseamnă ,,Talmone"? 
Este o fabrică de ciocolată din To
rino. Pentru a face reclamă produ
sului său, fabrica a încheiat un con
tract cu conducerea clubului prin care 
se prevede că echipa Torino va pur
ta numele „Talmone". In schimb, fa
brica .(Talmone" își subvenționează 
„echipa" cu o anumită sumă. Torino 
a făcut o afacere bună — scriu zia
rele italiene: clubul are acum bani, 
jucătorii mănîncă ciocolată pe sătu
rate dar ...echipa „Talmone" este de 
multe etape in coada clasamentului. 
Din acest ultim motiv — esențial 
pentru reclama ciocolatei — fabrica 
„Talmone" vrea acum să... anuleze 
contractul t Deh! Afacerile rămin a- 
faceri I

Pîrtii însîngerate...

Pirtiile de schi din țările capitalului 
fac noi victime... După John Semelink, 
care a pierit la Garmisch, din cauza 
unei criminale neglijențe a organizato
rilor, iată că zilele trecute alți doi 
sportivi au însingerat zăpada povîrni- 
șurilor de munte. Austriacii Reigruber 
și Toni Mark s-au accidentat grav 
în concursul de la Wallbergen, făcind 
de prisos intervenția medicală. Ei au 
încetat din viață la scurt timp după 
ce au fost transportați la spital.

Toni Mark era un nume binecunos
cut în lumea schiului internațional. In 
vîrstă de 25 ani, el a cucerit nu de 
mult campionatul Austriei la combi
nata alpină.

Cele trei accidente mortale din ul
timă vreme, înregistrate in sportul 
capitalist, vin să dovedească in plus 
cit valorează omul intr-o lume aflată 
sub robia banului... 

află și doi pedagogi de la Leipzig), 
care va lucra o vreme la Cairo.

Din toamna anului trecut, cursu
rile de calificare superioară ale școlii 
din Leipzig sînt audiate de 15 profe
sori de educație fizică arabi, printre

Fotbal peste hotare
Primele ieșiri pe teren ale fotba

liștilor sovietici

In sudul Uniunii Sovietice, unde 
condițiile climaterice o permit, fotba
liștii au efectuat primele lor ieșiri pe 
teren. Deocamdată este vorba, firește, 
doar de jocuri de antrenament și în- 
tîlniri amicale, în așteptarea deschi
derii oficiale a sezonului.

Astfel, acum cîteva zile a început Ia 
Tbilisi o interesantă competiție dotată 
cu Cupa maestrului emerit al sportu
lui B. Paiceadze. La întreceri parti
cipă opt echipe printre care și forma
țiile de maeștri, Dinamo și Lokomotiv. 
Pentru stimularea participanților, or
ganizatorii oferă și premii speciale, 
pe fiecare post din echipă. De pildă, 
cel mai bun portar va primi Premiul
V. Margania, cel mai bun stoper — 
Premiul A. Jordania, cel mai bun mij
locaș — Premiul G. Antadze etc.

Este interesant de notat că în cadrul 
acestei competiții, reprezentanta primei 
categorii, echipa Dinamo Tbilisi, a fost 
întrecută cu 2—0 de către Lokomotiv.

Echipa de prima categorie Zenit 
Leningrad își desăvîrșește pregătirile 
făcînd un turneu în R.P. Chineză. In 
cel de al doilea meci susținut în 
compania fotbaliștilor chinezi, Zenit 
a jucat la Pekin cu formația militară 
„1 August". Oaspeții au cîștigat cu 
scorul de 3—0 (1—0).

„Duelul" M.T.K.—Vaias continuă...

S-au epuizat 16 etape din campio
natul maghiar și lupta pentru primul 
loc este departe de a se clarifica. 
De la începutul campionatului cele 
două echipe fruntașe, Al.T.K. și Vasas, 
merg alături în cursa pentru titlu.

M.T.K., campioana de anul trecut, 
are o’ formație mai omogenă, cu nume 
mai cunoscute, dar cu o apărare mai 
fragilă. Este curios acest lucru, de
oarece în apărarea M.T.K.-ui'ui joacă 
o serie de fotbaliști cu multă expe
riență : Geller-Kovacs I, Sipos, Lantos. 
Se pare însă că vîrsta începe să-și 
spună cuvîntul... înaintarea în schimb, 
este formată din elemente tinere care 
prestează un bun și eficace joc co
lectiv: Sandor, Bukovi, Bodbr, Mol
nar, Szimcsak I.

Fără a avea nume cunoscute în a- 
părare (Kovalik-Szilagyi II, Karpati, 
Sarosi) Vasas a primit în 16 partide 
doar 7 goluri 1 înaintarea echipei este 
însă mai puțin eficace : în jocurile de 
campionat linia de atac Raduly, Ke- 
kesi, Vari, lhasz, Lenkei a înscris 17 
goluri.

Cine va cîștiga campionatul ma
ghiar din acest an ? La această în
trebare s-ar putea răspunde tot prin- 
tr-o întrebare : Apărarea echipei Vasas 
sau înaintarea echipei M.T.K. ?

înaintarea Florentinei marchează! 

Și în campionatul italian lupta pen
tru primul loc are caracterul unui 
„duel". Advers’ari : Milan și Fioren
tina.

care și 8 femei. Ei vor urma timp 
de un an aceste cursuri, vor lua parte 
la o serie de lecții practice, ridieîn- 
du-și astfel calificarea.

O frumoasă realizare a tehnicienilor 
maghiari

O dată cu primele zile ale primăve
rii, pe luciul lacurilor și al cursuri^ 
lor de apă din R.P. Ungară vor porni 
să alunece noile bărci cu motor 
„Buday 175“.

Motorul acestor ambarvații a fost 
produs în uzinele din Gyor fiind rea
lizarea cunoscutului tehnician Hor* 
vath Edo, laureat al premiului Ko- 
suth.

Motorul are o construcție simplă 
și practică, putînd fi adaptat la băr* 
tile „universale" sau la caroserii spe
ciale. Consumul de combustibil este 
redus, nedepășind 3,5 litri pe oră. Este 
un motor în doi timpi, cu un cilin
dru, avînd o capacitate de Î70 cm 
cubi și dezvoltând la 3500—4000 tu
rații o forță de 7,5 o.p. Greutatea 
motorului împreună cu caroseria de 
protecție este de aproximativ 32 kg.

Supus la verificări în R.P. Ungară 
și într-o serie de alte țări, motorul 
„Buday 175“ a trecut cu succes toate 
încercările. Scrisori sosite din R.D.G., 
Finlanda, Franța, R.F. Germană, R.P. 
Bulgaria confirmă aceasta.

Anul acesta uzinele vor trece la 
producția în serie a noului motor.

După etapa de duminică, Fiorentina 
a revenit în frunte, după victoria cu
4—1 asupra Sampdoriei, în timp ce 
fostul lider Milan era stopat de Lane 
Rossi (0—0). Intr-adevăr, înaintarea 
Florentinei (în care alături dc consa- 
crații Hamrin și Montuori, excelează 
tînărul Lojacono), a marcat 74 goluri 
și asigură echipei un golaveraj mai 
bun.

Iată care șînt pozițiile tn clasament 
ale echipelor fruntașe :
Fiorentina 23 15 7 1 74:21 -37
Milan 2.3 15 7 1 60:24 37
Inter. ■23 13 5 5 55:30 31
Juventus 23 12 7 4 52:30 31

Urmează: Sampdioria 26. L. R. 25, 
Napoli și Bologna 24, Padova 23, 

■Roma 22, Genoa 21, Lazio 20, Bari 
18, Spăl 17, Alessandria 16, Udinese, 
Triestina și Torino 14.

Etapa de duminica viitoare progra
mează întâlniri chiar între echipele 
fruntașe. La Milano se dispută der
biul local Internazionale — Milan, iar 
la Torino, Juventus primește vizita 
liderului Fiorentina. O ocazie unică 
pentru cele două echipe urmăritoare 
să mai reducă ceva din handicapul 
care le separă de primele clasate.

Alte jocuri în campionatul Americii 
de Sud

După rezultatul egal dintre Peru și 
Brazilia, campionatul Americii de sud 
a înregistrat o altă supriză. Formația 
Perului a dispus cu 5—3 de I Jruguay. 
Duminică s-au mai jucat alte două 
partide. Reprezentativa Paraguay a 
dispus cu 5—0 de Bolivia, iar Brazilia 
a întrecut cu 3—0 pe Chile.

După primele meciuri, cele mai în 
formă echipe se anunță reprezentati
vele Argentinei, Paraguayului și Pe
rului

Echipele Argentinei și Braziliei și-att 
modificat- mult formațiile față de cele 
care au evoluat la campionatele mon
diale din Suedia. In primele două me
ciuri, Brazilia a aliniat următoarea 
formație: Castilho — Bellini. Ribeiro, 
tv. Sanios — De Miranda, Carvalho 
— Rodriguez, Didi, Fronde, Pelle, Za- 
gallo.

In urma acestor jocuri clasamentul 
se prezintă astfel:
1. Argentina
2. Paraguay
3. Brazilia
4 Peru
5. Uruguay
6. Chile
7. Bolivia

2 2 0 0 8: 1 4
2 2 0 0 7: 1 4
2 110 5: 2 3
2 110 7: 5 3
2 10 1 10: 5 2
3 0 0 3 2:11 0
3 0 0 3 0:14 0

Mîine se dispută alte două meciuri:
Paraguay — Uruguay și Peru — Ar
gentina.
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Orașele din R. P. Bulgaria in care se
Turneului

De pe pistele 
de atletism din lume

• La Șanhai, atleții cehoslovaci 
componenți ai echipei Dukla Praga au 
susținut o nouă întîlnire cu atleții 
chinezi. Proba de 1500 m. a fost cîș- 
tigată de Zvolenski cu 3:50,6, în timp 
oe proba de 800 m. . a revenit lui 
Jungwirth cu 1:53,6.

• In ultimele luni, atleții din In
dia au abținut o serie de valoroase 
performanțe. Atletul Milka Singh a 
stabilit două valoroase recorduri ale 
Indiei. La 400 m. plat el a obținut 
rezultatul de 46,3 iar la 200 m. tim
pul de 20,8. La săritura în înălțime, 
Bullar a înregistrat rezultatul de 2,01 
m., iar aruncătorul de disc Balkar 
Singh a avut o aruncare de 48,59 m. 
De menționat și recordul la triplu salt 
al lui Muhinder Singh cu 15,31 m.

• La Los Angelos aruncătorii de 
greutate O’Brien și tînărul ThomaS 
Long s-au întîlnit pentru prima oară 
în cadrul unui concurs oficial. O’Brien 
a aruncat 19,02 m. în timp ce adver
sarul său a obținut cu 10 cm. mai 
puțin. In afară de concurs Long a a- 
runcat 19,24 m. în timp ce O’Brien 
a realizat 19,16 tn.

• Pentru prima oară în acest se
zon, alergătorul australian Herb Eliot 
a reușit să coboare sub 4 minute în 
cursa de 1 milă.. In cadrtd unui con
curs desfășurat la Brisbane record- 
manul mondial a fost cronometrat cu 
timpul 3:58,9. Aceasta este cea mai 
bună Performanță stabilită pe această 
distanță de la începutul anului. Pînă 
acum cei mai buni se dovediseră R. 
Delaney (Irlanda) 4:01,4 și I. Rozsa- 
volgyi (R.P. Ungară) 4:01,9.

CARNET
MEDVEQIEV ÎNVINS DE VLASOV

In cadrul concursului internațional 
de haltere, desfășurat la Moscova, pri
mul loc în întrecerile pentru categoria 
grea a revenit atletului sovietic litrii 
Vlasov, cu un total de 500 kg. A. 
Medvediev s-a clasat pe locul II, eu 
485 kg. Performanța lui Vlasov este 
cea mai bună în actualul sezon inter
național.

întrecerile au avut loc în sala de 
sporturi „Aripile Sovietelor" și la ele 
au participat halterofili din U.R.S.S., 
R.P. Chineză. R.P. Bulgaria, R. P. 
Polonă și R.P. Mongolă.

PUZEJOVA (R. CEHOSLOVACA) Șl 
PIETRANGELI (ITALIA) CAMPIONI 

INTERNATIONAL! DE TENIS 
Al R.A.U.

La Cairo au luat sfîrșit campiona
tele internaționale de tenis de cîmp 
ale Republicii Arabe Unite.

In proba de simplu masculin vic
toria a revenit italianului Nicdla Pie- 
trangeli, care a întrecut în finală pe 
compatriotul său Giuseppe Merlo cu
6—3, 6—2, 6—1.

La femei, titlul a revenit jucătoarei 
cehoslovace Vera Puzejova învingă
toare cu 6—3, 4—6, 6—2 în fața ju
cătoarei germane Johannes.

15 TARI ÎNSCRISE PENTRU 
„CURSA PĂCII"

Pentru ediția din acest an a' 
„Sursei Păcii", pînă în prezent și-au 
confirmat participarea următoarele 15 
țări: U.R.S.S., R.P.R., R.P. Polonă, 
R-.D. Germană, R. Cehoslovacă, R.P. 

vor desfășura meciurile din serii ale 
U.E.F.A.

Mai sînt puține zile pînă la des
chiderea celei de a XlI-a ediții a Tur
neului U.E.F.A., acest adevărat cam
pionat european de fotbal pentru re
prezentativele de juniori. Cititorii noș
tri știu că această tradițională com
petiție internațională urmează să se 
desfășoare între 25 martie și 6 apri
lie în mai multe orașe din R.P. Bul
garia.

In rîndurile de față ne propunem 
să facem cunoștință cititorilor noș
tri cu locul de desfășurare a com
petiției și în primul rînd cu localitățile 
în car^ va -evolua reprezentativa noa
stră.

• Din programul jocurilor grupei 
B (cea mai puternică grupă) s-a vă
zut că juniorii noștri vor juca în 
patru orașe, în ordinea meciurilor la: 
Dimitrovo, Sofia, Pazargik și Stanke 
Diinitrovo.

Despre Sofia se cunosc multe lu
cruri. Capitala R.P. Bulgaria (900.000 
de locuitori) a cunoscut în anii pu
terii populare o mare înflorire, de
venind unul din cele mai frumoase 
orașe din această parte a Europei. 
Un mare avînt a luat și mișcarea 
sportivă care are la dispoziția sa nu
meroase baze sportive, printre care 
cinci stadioane, modern utilate, pe 
care se vor desfășura jocurile Tur
neului U.E.F.A.: „Vasil Levski" (50.000 
locuri), „Rakovski" (35.000 locuri), 
„T.D.N.A." (30.000), „Septemvrî"
(30.000) și „Lokomotiv" (15.000), Sta
dionul ,,V. Levski" este înzestrat cu 
instalații pentru nocturnă; este foarte 
probabil ca în raport .cu programul 
să fie programate jocuri și în noc
turnă. La Sofia jucăm cu echipa Tur
ciei.
• La Dimitrovo, centru miner cu

EATIERN
Bulgaria, R.P. Ungară, Anglia, Bel
gia, Danemarca, Finlanda, Franța, 
Olanda, Italia și Iugoslavia. (Ager- 
pres).

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" 
LA HANDBAL

Fixat inițial să se dispute la 8 mar
tie, meciul R.I.K. Goteborg (Suedia) 
— Helsingor (Danemarca) din cadrul 
semifinalelor „Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal în 7, a fost a- 
mînat pentru 25 martie. După cum 
se știe, cealaltă semifinală, F. A. 
Goppingen (R.F. Germană) — Di
namo București, va avea loy sîmbătă 
21 martie, la Stuttgart.

• MECIUL INTERNAȚIONAL de 
baschet masculin dintre echipele Fran
ței și Iugoslaviei desfășurat în orașul 
Tours s-a terminat cu scorul de 76— 
68 (41—29) în favoarea baschetba- 
liștilor francezi.

• ECHIPA FEMININĂ de baschet 
„Wissenschaft", reprezentînd universi 
tatea Humboldt din Berlin, a cucerit 
pentru a patra cară titlul de campioa
nă a R.D. Germane. In finală stu
dentele au întrecut cu 79—44 echipa 
S.C. Chemie din Halle.

• PRIMA EDIȚIE a cursei cicliste 
Paris-Nisa-Roma a fost cîștigată de 

60.000 de locuitori, se va disputa me
ciul R.P. Romînă—Grecia (27 martie). 
Acest oraș se află la 31 km de So
fia. Orașul este înzestrat eu un fru
mos stadion — „Stadionul Păcii" — 
cu o capacitate de 30.000 de locuri și 
cu un cîmp de joc foarte bun, ga- 
zonat. Șoseaua care leagă acest oraș 
de Sofia este pavată, astfel că o că
lătorie cu autobuzul decurge în bune 
condițiunî (deplasarea echipelor de 
la locul cantonamentului pînă la loca
litățile unde se dispută jocurile se va 
face cu autocare speciale).

• Al treilea joc al echipei noastre 
— cu Anglia, la 31 martie •— va avea 
loc în localitatea Pazargik. Pa
zargik (40.000 locuitori) se află la 
o distanță de 126 km de Sofia, pe 
șoseaua pavată care duce la Plovdiv. 
Stadionul orașului — „Benkovski" — 
are 20.000 de locuri și un teren de 
joc gazonat pe care antrenorii bul
gari îl consideră cel mai bun dințară.

• Ultima partidă din cadrul grupei, 
juniorii romîni o vor susține la Stanke 
Dimitrovo (centru industrial, cu 
50.000 locuitori): cu Italia, cîștigătoa- 
rea ediției 1958 a Turneului, la 2 a- 
prilie. Orașul se află la 66 km sud de 
Sofia și este înzestrat ~u un stadion 
(„Bonciuk") de 20.000 de locuri.
• Celelalte partide ale Turneului se 

vor disputa în orașele: Plovdiv, Di- 
mitrovgrad, Kazanlîk, Stata Zagora, 
Cir,pan.

— Echipele participante vor fi luate 
sub patronaj de diferite întreprinderi 
industriale sau comerciale.

— Meciurile vor fi conduse de cei 
mai buni arbitri bulgari (în cazul 
cînd echipa R.P. Bulgaria se va ca
lifica în semifinale și în finală, jocu 
rile ei vor fi conduse de arbitri din 
țările învecinate).

— La meciuri vor fi folosite mingi 
de fabricație ungară.

Programul sportiv al echipelor va 
fi completat cu manifestări culturale, 
care se vor încheia cu un „Bat al 
tinereții", organizat după închiderea 
Turneului, la 6 aprilie.

ȘTIRI DIN ȚARA ȘI DE PESTE HOTARE
„Turneul celor trei continente"

Competiția de volei intitulată „Tur
neul celor trei continente" și organi
zată de federația franceză de specia
litate în luna septembrie a. c., se va 
bucura de participarea celor mai bune 
echipe reprezentative masculine din 
lume. Au confirmat participarea ur
mătoarele formații : U.R.S.S., R. P. 
Chineză, Bulgaria, Romînia, Polonia, 
Ungaria, Franța, Cehoslovacia, Bra
zilia, Japonia. In schimb, s-a anun
țat că echipa Statelor Unite — care 
fusese invitată — nu va lua parte la 
această întrecere.

Știința Cluj va juca toate meciurile 
de volei la Tg. Mureș

Intrucît Știința Cluj n-a luat oele 
mai bune măsuri de organizare cu 
ocazia meciului jucat la 1 martie a. c. 
cu echipa bucureșteană Rapid, biroul 
federal a hotărît să-i ridice dreptul 
de a mai organiza la Cluj jocurile 
echippi masculine pînă la sfîrșitul 
campionatului. In etapele cînd echipa 
masculină este gazdă, jocurile se vor 
disputa în orașul Tg. Mureș. In plus, 
federația de specialitate a dat un ul
tim avertisment — în scris — secției 
de volei Știința Cluj pentru neluarea 
de măsuri care să asigure buna des
fășurare a jocurilor.

Turgay nu ne va fi adversar..

O știre publicată de presa sportivă 
din străinătate anunță că reputatul 

francezul Jean Graczyck, un alergător 
puțin cunoscut pînă acum. El a par
curs cele 11 etape (aproximativ 2000 
km) în 53 h 36:04,0. Campionul mon
dial Roger Riviere, unul din favoriții 
cursei, s-a clasat pe locul Vil la 
peste 8 minute diferență. Francezii 
Louison Bobet și Anquetil n-au reușit 
să intre între primii zece.

• LA LEIPZIG, In cadrul unui tur
neu feminin de volei, R. P. Ungară a

Traseul crosului balcanic de la Belgrad 
a convenit In primul rlnd... maratoniștilor

BELGRAD 16 (prin telefon de la tri
misul nostru special)- Cea de a IV-a 
ediție a campionatului balcanic de cros 
a prezentat un element nou: întrece
rea feminină. Așa cum s-a stabilit și 
la congresul extraordinar al Jocurilor 
Balcanice care a avut loc în aceste 
zile la Belgrad, întrecerile feminine de 
cros vor fi organizate cu regularitate 
de aci înainte. Trebuie să arătăm 
însă că debutul întrecerii feminine nu 
a fost cel așteptat: doar nouă concu
rente și numai două echipe. Să sperăm 
că la viitoarele ediții ale crosului bal
canic feminin participarea va fi cu 
mult mai numeroasă.

Campioană balcanică a devenit, con
form așteptărilor, excelenta atletă turcă 
Cirai. Ea a alergat foarte ușor de-a 
lungul celor 2.000 m cît a măsurat 
traseul, dovedind o formă excelentă. 
Cîștigătoarea a isipresionat prin su
plețea alergării și prin fuleul mare, 
în ciuda terenului foarte greu.

Reprezentantele noastre, cu excep
ția Zamfirei Voinea, s-au arătat insu
ficient pregătite. Nu pretindeam să 
cîștige întrecerea, dar în orice caz 
așteptam mai mult de la ele.

In ceea ce privește întrecerea mas
culină, cunoscutul alergător iugoslav 
Franjo Mihalici ne-a declarat urmă
toarele : „Crosul acesta se poale numi, 
He fapt, crosul... maratoniștilor. Ioanos 
Glezos, Dinu Cristea, Stoianooici etc. 
au avut comportări foarte bune. In 
ceea ce mă privește nu sini mulțumit 
de rezultai. Deși cunoșteam foarte 
bine traseul — ne-arn antrenat doar 
pe el de alitea ori — totuși, iată că 
nu prea mi-a mers. Glezos a meritat 
să ciștige".

Succesul maratoniștilor poate fi ex
plicat prin faptul că traseul moale și 
acoperit cu iarbă niare le-a convenit 
de minune acestora, în general, oa
meni ușori și obișnuiți să ruleze mă
runt. De altfel și antrenorul echipei 
Greciei, Otto Simiczeik, remarca acest 
lucru : „Rulajul mărunt și ușor a ho- 

internațional turc, portarul Turgay — 
cunoscut spectatorilor noștri dm me
ciurile disputate la București de Ga- 
latasaray Istanbul (în meciul cu Di
namo) și echipa națională a Turciei 
— a fost achiziționat de clubul ar
gentinian River Plata din Buenos Ai
res. Prețul transferului : 13 milioane 
de lire. Galatasaray, cel mai bogat 
club din Istambul, a rămas însă fără 
portar de valoare și-și caută unul la... 
Cairo. Aici au descoperit conducătorii 
clubului pe Adel (22 ani, 1,90 m. înăl
țime), cu calități mari pentru a-l în
locui pe Turgay. Rămîne de văzut dacă 
clubul său, Nadih Ehli din Cairo, va 
fi de acord.

O rejucare în Cupa R.P.R. la fotbal

Din etapa 16-imilor de finală ale 
Cupei R.P.R. la fotbal, un singur îneci 
nu a dat echipa învingătoare: Aurul 
Brad—Jiul Petroșani, care s-a termi
nat la egalitate, după prelungiri (2-2). 
Această întîlnire se va rejuca în în
tregime, mîine după-amiază la Si- 
meria.

Cine va organiza Jocurile Olimpice 
din 1964

Apropierea Jocurilor Olimpice din 
1960 de la Roma repune pe tapet pro
blema organizării viitoarei ediții a 
Jocurilor, de vară și de iarnă. Candi
dați! la organizarea ediției 1964 au și 

întrecut cu 3-2 formația Olandei, iar 
R.D. Germană a dispus cu 3-1 de 
Franța.

• FEDERAȚIA MAGHIARA DE 
SCRIMA și-a alcătuit lotul care va 
participa la „Criteriul mondial al ti
neretului" de la Paris (28—30 mar
tie). Din lot fac parte printre alții 
L. Kamuti, Szabo, Szenderfi, A. Ko
vacs ș. a.T «

• CONCURSUL DE SELECȚIE al 
boxerilor sovietici în vederea campio
natelor europene a prilejuit afirmarea 
unor elemente tinere. In ordinea celor 
zece categorii au învins Botvinik, 
Stepanov, Safronov, Kokoșin, Tuminș, 
Tamulis, Lagutin, Safkov, Liasota și 
Abramov. 

tării de partea cui să fie victoria. Re
zultatul lui Glezos a fost o surpriză 
pentru toți, dar succesul său a fost 
pe deplin meritat".

Traseul acesta n-a convenit însă și 
celorlalți alergători (Grecescu, Vuci- 
kov, Stritof etc.) care au fost obligați 
să muncească îndoit. Rezultatele lor 
însă au fost sub posibilități.

Despre Constantin Grecescu se pot 
spune multe lucruri bune. A luptat cu 
dîrzenie pentru a se menține în gru
pul fruntașilor și în ultimul tur, cînd 
l-a depășit pe Mihalici, ne-a lăsat spe
ranța că ar putea termina victorios 
această întrecere. El n-a mai găsit 
însă resurse de energie tocmai în mo
mentul cel mai important al cursei 
și a fost nevoit să se mulțumească 
cu. locul trei.

Dinu Cristea a fost mereu printre 
cei din frunte, atrăgîndu-și aplauzele 
spectatorilor și aprecierile adversari
lor. Dacă totuși Dinu ar fi fost mai 
atent, s-ar fi putut clasa pe un loo 
și mai bun, fapt care ar fi avut o in
fluență hotărîtoare în stabilirea cla
samentului general pe echipe. Dacă 
ar fi reușit să încheie cursa înaintea 
bulgarului Barcev, clasat pe locul 6, 
am fi terminat la egalitate cu echipa 
Bulgariei. Și lucrul acesta ar fi fost 
posibil dacă Dinu Cristea nu s-ac fi 
repezit în fruntea plutonului. Oricum, 
comportarea sa a fost foarte frumoasă 
și poate fi dată de exemplu alergă
torilor mai tineri.

Ioii Pricop a alergat împreună c« 
Dinu, ajutîiKiu-se reciproc. Și el a 
avut o comportare bună. Bădici și 
Weiss au fost exemple Me luptă dîrză, 
pînă Ia ultimele resurse de energie.

Formațiile Bulgariei și Iugoslaviei, 
clasate pe primele două locuri, au a- 
rătat o perfectă omogenitate. De-a lun
gul întregului traseu bulgarii și iugo
slavii au alergat grupați, răspunzînd 
imediat fiecărei tentative de evadare.

OCTAVIAN GINGU

început să-și pregătească documenta
ția în baza căreia să argumenteze în 
fața comitetului internațional olimpic. 
Sînt cunoscute candidaturile: orașele 
Bruxelles, Tokio, Viena și Detroit pen
tru Jocurile Olimpice de vară și Lahti, 
Innsbruck și Calgary pentru cele de 
iarnă. Ședința în care se va decide 
organizatorul acestor ediții, va avea 
loc în zilele de 25 și 26 mai 1959.

Pregătirile lotului de juniori 
la fotbal x

Fotbaliștii noștri juhiori iși conti
nuă pregătirile în vederea participării 
Ia Turneul U.E.F.A., care se va des
fășura în R.P. Bulgaria. Azi și mîine, 
lotul va face antrenamente obișnuite 
(fizic, tehnic, tactic), iar joi după a- 
iniază va susține un nou meci de ve
rificare în compania unei formații 
buoureștene de categorie orășenească 
(probabil Dinamo din campionatul ra
ional). Sîmbătă juniorii vor face un 
antrenament la două porți între ei, 
urmînd ca la începutul săptămînii vii
toare să plece la Sofia.

A. Ivanova campioană de șah 
a R. P. Bulgaria

Turneul final al campionatului femi
nin de șah al R. P. Bulgaria s-a în
cheiat nu de mult la Sofia. Pe primele 
locuri s-au clasat Ia egalitate de punc
te (10‘/2 din 14 posibile) A. Ivanova 
și P. Todorova. Pentru desemnarea 
campioanei a fost jucat un meci de 
baraj de 4 partide. Cîștigînd două, pier- 
zînd una și terminînd una la egalitate 
A. Ivanova și-a adjudecat meciul. Ea 
a fost proclamată campioană a țării. 
Totodată A. Ivanova a primit dreptul 
de a lua parte la turneul candidatelor 
(programat în primăvara acestui an la 
Plovdiv) în cadrul căruia va fi desem
nată adversara campioanei mondiale, 
și la core va lua parte și reprezentan- 
uoastră, maestra internațională Mana 
Pogorevici.
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