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In campionatela internaționale de tenis de masă ale Belgiei

Tinerii noștri jucători au confirmat așteptările
Astă^seară Ia Namur: dubla întâlnire R.P.R.—Beigia
La ora cînd apar aceste rînduri, 

majoritatea partiicipanților la campio
natele mondiale de tenis de masă de 
la Dortmund au și sosit, iar ceilalți 
sînt așteptați dintr-un moment în al
tul. Dacă cei oare se află de acum 
acolo au și făcut primele an
trenamente de acomodare la West- 
falenhallen, alți jucători și jucătoare 
și-au verificat posibilitățile pentru o 
ultimă oară, înainte de marea con
fruntare. Și un asemenea prilej l-au 
constituit fără îndoială recentele cam
pionate internaționale ale Belgiei. Cum 
se știe, aceste întreceri au însemnat 
un frumos succes pentru tinerii re
prezentanți ai tenisului de masă ro- 
mînesc. Acest succes este deosebit de 
îmbucurător pentru că el a fost ob- 
ținut de juniori, deci de sportivi fără 
experiență de concurs. Cu toate a- 
cestea Radu Negulescu, Adalbert 
Reiht și Tiberiu Covaci au reușit nu 
otrniai să facă față unor adversari 
de valoare certă, dar să obțină vic
torii concludente.- Și un ultim fapt, 
care subliniază perspectivele reale ale 
acestor tineri, este maniera lor de a 
acționa. Intr-adevăr, publicul belgian 
a rămas impresionat de jocul practi
cat mai ales de Radu Negulescu.

Ultimele competiții din țară ară
taseră că Radu Negulescu este pose
sorul unui joc complet și în special 
că el mînuiește cu îndemînare paleta, 
dirijînd mingile cu extremă ușurință. 
Dar caracteristica principală a jocu-

Kw-'

RADU NEGULESCU

lui său este desigur suplețea și promp
titudinea cu care acționează în 
contraatacuri. Și din relatările tele
fonice primite de la Bruxelles, rezultă 
că armele cu care Negulescu și-a de
pășit toți adversarii au fost atacul și 
contraatacul. Dacă pînă în semifinale 
Negulescu a întHnit jucători mai slabi, 
pentru calificarea în finala competi
ției el a trebuit să treacă peste valo
rosul și tenacele Amouretti. Negu
lescu a jucat foarte calm, și-a pre

gătit atent mingile de atac și apoi,

prin lovituri puternice, a încheiat ra
pid partida cu cunoscutul jucător fran
cez, învingîndu-1 cu 3—0.

In semifinale, Negulescu â înfrun
tat un adversar foarte bun dar cti 
un stil obișnuit; în schimb, în finală 
eil a avut de întîmpinat un jucător cu 
un stil incomod. Coreeanul Pak are 
priză „toc“ și este extrem de rapid. 
Totuși, jucătorul romîn a știut să facă 
față și acestei situații, contrîndu-1 pe 
Pak tot timpul, nedîndu-i acestuia nici 
un moment de răgaz, împiedicîndu-1 să 
acționeze în voie. La sfîrșitul partidei 
publicul a răsplătit cu aplauze repe
tate pe reprezentantul țării 
care în capitala Belgiei a 
învingător în trei probe.

Deși în vîrstă de numai 
Adalbert Rethi a jucat la
ca un sportiv matur. Dintre perfor
manțele sale merită menționat suc
cesul repurtai asupra fostului cam
pion mondial — americanul Miiles, ca 
și calificarea lui în finala probei de 
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noastre, 
terminat

15 ani,
Bruxelles

Aspecte din etapa a doua
a returului

• De ce în defensivă ? • Meciul de la Cluj — un exemplu de spor
tivitate • Apărarea învinșilor mai bună decît aceea a învingători

lor I... • Al 4-lea penalti ratat !
_ J

Interesantă această a doua etapă a returului categoriei. A la fotbal, 
dispute strinse si scoruri in general mici. Echipele gazdă, majoritatea favorite, 
au fost puse in dificultate. Toate rezultatele (cele mai multe in concordanța 
cu comportările pe teren) au contribuit la creșterea interesului pentru cam
pionat, pentru lupta din clasament, pentru titlu, la cane continuă să concureze 
deocamdată Dinamo ,C.G.A., Petrolul și Rapid.

Din mulțimea însemnărilor prilejuite de această etapă, am desprins cileva 
aspecte pe care le redăm mai jos.

DIN NOU DESPRE TACTICA

DEFENSIVA

După ce a înscris în minutul 
Jiul s-a retras în apărare și a 
cercat să mențină astfel un avans 
destul de... fragil — de un gol.

A constituit aceasta o greșeală tac
tică a echipei din Petroșani?

6. 
fci-

Judecind după faptul că dinamo- 
viștii au reușit să marcheze cu mare 
greutate și abia în ultimele minute, 
s-ar părea că oaspeții — și în primul 
rînd antrenorul lor — nu s-au orien
tat greșit: ei au trecut pe lîngă un 
succes total — vîctoria — sau parțial 
— joc egal, pe care l-au ratat de

Sosirea delegației de partid 
șî guvernamentale a II.P. Române 
care a participat la cea de a 40-a 

aniversare a proclamării Republicii 
Sovietice Ungare

Ieri dimineață s-a înapoiat în Ca
pitală delegația de partid și guver
namentală a R.P. Romîne care a par
ticipat la festivitățile ce au avut loc 
în R.P. Ungară cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a proclamării Repu
blicii Sovietice Ungare.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Emil Bodnăraș, membru al Bi
roului Politic al G.G. al P.M.R., vice 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Vasîle Vaida, membru supleant al 
G.G. al P.M.R., prim-secretar al Co

mitetului regional Cluj al P.M.R. ff 
Valter Roman, directorul Editurii Po
litice.

La sosire pe aeroportul Bănoasa 
membrii delegației au fost întîmpinați 
de tovarășii Alexandru Drăghici, Con
stantin Pîrvulescu, general colonel 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Jarwe 
Fazekaș, de membri ai C.G. al P.M.R,' 
membri ai guvernului activiști de pa»x 
tid.

. (Ager preș)

întreceri sportive 
în cinstea Săptăminii Mondiale a Tineretului

• In cinstea Săptăminii Mondiale a 
Tineretului, la Iași au avut loc nume
roase competiții și întreceri sportive 
organizate de către asociațiile spor
tive din localitate. Asociația Dinamo, 
de pildă, a organizat un reușit con
curs de tenis de masă, cîștigat de 
către sportivii Ion Georgescu, Iordan 
Mîntulescu și Margareta Tarifă. In 
aceeași localitate a avut loc și un 
turneu de handbal redus, la care au 
participat echipeje Țesătura I și II, 
Locomotiva și Dinamo. Turneul a fost 
cîștigat de formația feroviară, oare a 
întrecut în finală echipa Țesătura I 
cu 21-17 (11-7). Mult interes a pri
lejuit și întîlnirea de fotbal dintre re
prezentativele fabricii de medicamen
te și Universității Al. Ioan Cuza, vic
toria revenind primei formații cu sco
rul de 5-0 (0-0).
PETRU CODREA — coresp. regional și 

PETRU FEODOROVICI — coresp.

• Sîmbătă și duminică, sala Flo- 
reasca II din Gapitată a găzduit un 
interesant concurs atletic organizat

de clubul sportiv școlar București, în 
cinstea Săptăminii Mondiale a Tine
retului Concursul s-a bucurat de € 
largă participare și în același timp d< 
o organizare ireproșabilă. Dintre perj 
formanțele demne de relevat se im> 
pun acelea ale sportivilor Aurel St*-  
matescu (clubul sportiv școlar) — 
6,0 pe 50 metri plat, Mihai Marinescu 
(Progresul) — 1,70 m. Ia înălțime, 
Virginia Ciulinaru (C.S.S.) —4,96 m. 
la lungime și 7,1 pe 50 m. plat, A. 
Savin (C.S.S.) — 3,60 m. la prăjină. 
Georgeta Ulidescu >(C.S.S.) — 9,51 in. 
la greutate, Simona Dăscălesc!» 
(C.S.S.) — 1,38 m. la înălțime, Fa
bian Dresner (Constructorul) — 6,33 
m. la lungime.

In clasamentul general pe echipe^ 
cel mai bun punctaj l-au realizat re
prezentanții clubului sportiv școlar 
Buounești (528 puncte). S-au clasat, 
în ordine, sportivii de la Constructo
rul (284 p.) și Școala sportivă de e- 
levi (194 p.). Au fost decernate cupe 
și diplome echipelor și eoncurenților 
care au realizat cel mai bun punctaj.

«J> E IP E A S A
Deplasările, atît de frecvente în lu

mea sportului, oferă posibilități largi 
de îmbogățire1 a cunoștințelor, de 
desfășurare a unor interesante activi
tăți cultural-educative. Sînt oare fo
losite din plin aceste posibilități? Iată 
întrebarea la care dorim să aflăm 
răspuns din partea ciît mai multor spor
tivi și antrenori. Astăzi, au cuvîntul 
SIGISMUND FERENGZ, antrenorul 
echipei feminine de baschet Rapid', 
și GABRIEL ZUGRAVESCU, antre
norul formației feminine de handbal 
Olimpia, ambele din Capitală.

Deplasările, o adevărată școală

— „Din echipa de baschet Rapid 
fac parte muncitoare, profesoare, func
ționare, eleve, ne spune antrenorul S. 
E’erencz. S-ar părea că e greu să sa
tisfaci preferințele, preocupările tutu
ror, în timpul deplasărilor. Și totuși, 
acest lucru se poate face lesne cind 
există dorință comună, interes, serio
zitate. Discuțiile pe cele mai diverse 
teme, la care iau parte toate jucătoa
rele, se înfiripă ușor r.ind drumul e 
lung. Nu o dată se întîmplă ca la în
demnul tinerei Sanda Dumitrescu, 
care se pregătește să intre la facul
tatea de limbi străine, sau ai Doinei 
Lupan care prepară examenul de ad
mitere la comerțul exterior, schimbu
rile de impresii să se facă din ce în 
ce mai lipsii de timiditate, mai 
curajos, în rusă, germană sau fran
ceză. Să na vă surprindă, de ase
menea, dacă te beți vedea pe bele trei

(Continuare in pag 5-a)

Pericol la poarta Steagului roșul Ghiță a sărit dar, în cădere, a scăpat balonul din miini. Ene II, Copil, Birsan 
(de la stingă la dreapta) și Zaharta (in poartă) sint gata să intervină, dur... Chită va avea totuși timp să se 
- ridice și să reintre în posesia mingii. (Rapid-Steagul roșu l—1) (Foto; 1. Roibu)

eleve din eohipa noas
tră, Cornelia Gheorghe, 
Sanda și Anca Dumitres
cu, alături de muncitoa
rea Elena loanovici, în
scrisă la „fără frecvență" 
în clasa a X-a medie, stu
diind asiduu in tren la... 
matematici. Cel oare le me
ditează esteing. Bogdan 
Ștefănescu, responsabilul 
secției de baschet a clu
bului. Dar, una dintre 
cele mai familiare ima
gini din timpul deplasă
rilor noastre este aceea 
a pregătirilor pentru se- 
minariile la cursurile de 
invățămint politic U.li.F.S. 
Felele știu să profite de 
faptul că printre ele se 
numără Antoaneta Sidea, 
lector ta imul din aceste 
cursuri ale clubului.

O dată ajunși în lo
calitatea de destinație, 
după pregătirea tehnico, 
tactică a partidei de a 
doua zi căutăm să ne 
petrecem timpul in mod 
cit mai instructiv: cit
mai plăcut. Se dezlănțuie 
o adevărată dispută intre 
jucătoare pentru desem
narea celor oare vor or
ganiza programul zilei. 
Astfel, profesoara Ileana 
Friciu, pictoriță, și mun
citoarea Lucia Pană, ab
solventă a școlii medii 
de arie plastice, nu s-au 
.lăsat pină nu ne-au con
dus prin toate muzeele 
cotecile orașelor vizitate, 
na numai acestea fac 
tul raidurilor noastre in diferite loca
lități. Alături de monumentele de 
artă ne interesează și locurile istorice, 
edificiile importante sau construcțiile 
sportive. De curînd, la Oradea am 
urmărit cu satisfacție construcția nou
lui bazin acoperit.- Păcat insă că 
pentru pasiunea unanimă, a jucătoare
lor (spectacolele de teatru, operă sau 
operetă), nu avem aproape niciodată 
timp potrivit. îmi amintesc că anul 
trecut, tot la Oradea, fetele au fost 
grozav de mlhnite, de parcă ar fi pă
răsit terenul învinse, cind n-au putut 
vedea „Silvia". M-arn revanșat in fața 
lor ohiar la sfîrșitul săptăminii tre
cute la Timișoara, unde — am reți
nut din timp bilete Ia operă..".

III! E

Una dintre echipele care vădește o preocupare pef» 
manentă pentru organizarea timpului liber din de
plasări este echipa de rugbi Dinamo București. O 
bună parte din jucători suit fotografi amatori și a» 
ambiția de a fixa pe peliculă momente din diferi
tele vizite pe care le fac în orașele patriei. Vă în
fățișăm o fotografie realizată de jucătorul Valerin 
Petrache: un grup de rugbisti dinamoviști, in faț» 

statuii

fi pma- 
Dar 

obiec-

lui Ștefan cel Mare, din Iași 

pe care le fac. De fapt, cred »ă 
echipa pe care o antrenez eu, 
nea Gabriel Zugrăvescu, nu se 
mai prejos din acest punct de 
dere. Aș vrea însă să mă opresc

ne

Un capitol căruia nu I se dă 
suficientă atenție

— „Intr-adevăr, baschetbalistele de 
la Rapid se pot lăuda cu un program 
dintre cele mai bogate in deplasările

spu- 
afld 

De
asu

pra unui aii aspect, care din păcate 
mai este caracteristic multora dintre 
echipele noastre. Mă refer la ținuta 
sportivilor in timpul acestor călătorii. 
Nu știu de ce, dar sint unii oare vor 
să-și afișeze cu orice preț identitatea 
de sportiv. In compartimentele lor vei 
vedea bocanci spinzurînd din plasty 
mingi șt sacose aruncate peste toi. 
In orașele unde ajung, această cate
gorie de sportivi preferă îmbrăcămintei 
obișnuite de stradă, treningurile care, 
evident, nu sint ale lor... La hotel el 
își anunță intrarea printr-o exuberanță 
care de' multe ori depășește limitei» 
bunei-cuviințe și ii face oaspeți n»4 
doriți de hotelieri și de ceilalți pa
sageri.

Atenție deci, antrenori, la ținuta și 
comportarea elevilor voștri. în timpul 
deplasărilor. Nu uitați că asupra 'or 
sînt îndreptate sute si mii de n-in'ri*t  

M. M.



Ne scr'u corespondenții despre.

ACTIVITATEA ASOCIAȚIILOR SPORTIVE
Primele exerciții de gimnastic# în 
producție la „fesătoria Teleorman"

Peste 200 muncitoare de la „Țesă- 
toria Teleorman" din Roșiori de Vede 
au participat zilele trecute la primele 
exerciții de gimnastică în producție. 
Deocamdată iau parte la program 
muncitoarele și muncitorii de la sec
țiile „apretură" și „năvădit", precum 
și cei de la războaiele de țesut, care 
le-au urmat imediat exemplul. Con
ducerea exercițiilor a fost încredințată 
instructorului sportiv Romeo lonescu.
Elevii d.n comuna Mătdăieni se în
trec pentru cucerirea insignei „Cel 

mai bun sportiv dsn 10".
Pentru cucerirea insignei „Cel mai 

bun sportiv din 10“ la școala elemen
tară de 7 ani din comuna Alăldăieni, 
raionul Roșiori, au loc în prezent în
treceri sporiive la care participă peste 
50 școlari — băieți și fete. Tinerii 
sportivi își vor disputa întîietatea în 
probele de alergări de viteză, gim
nastică, sărituri în lungime și înălți
me, șah etc. La reușita acestor între
ceri își dau concursul profesorii Ion 
Sandu și P. Oane.

AL. POPESCU
Crisiur
festive care

Vești din raionul
• In cadrul adunărilor 

au avut loc de curînd în raionul Cris- 
tnr (Regiunea Autonomă Maghiară) 
au fost înmînate 1200 carnete de mem
bru al U.C.F.S. Cele mai multe car
nete le-au primit tinerii din asocia
țiile sportive din satele Săcuieni-Noll, 
Cristur, Cobătești și Tărcești. Pînă la 
1 aprilie vor mai fi înmînate încă 800 
carnete U.C.F.S.

• Tinerii sportivi din raionul Cris
tur participă cu entuziasm la concursu
rile pentru obținerea insignei „Cel 
mai bun sportiv din 10“. Pînă acum 
s-au întrecut în această competiție a- 
proape 1500 sportivi din 18 asociații 
sportive. Cinstea de a cuceri primele 
insigne a revenit tinerilor din comu
nele Filiași (4 insigne) și Belești (8 
insigne).

• Pe lîngă rezultatele frumoase ob
ținute în munca sportivă, în raionul 
Cristur se observă însă și unele defi
ciențe în activitatea asociațiilor. In 
cadrul asociației sportive din comuna 
Firtușu încasarea cotizațiilor se face 
anevoios iar la Porumbenii Mari în
scrierile în U.C.F.S. se desfășoară mult 
prea încet. De asemenea, întrecerile 
din cadrul concursului „Cel mai bun 
sportiv din 10“ nu cunosc o partici
pare numeroasă datorită slabului inte
res pe care consiliul de conducere al 
asociației îl manifestă față de această 
competiție. Dc aceea, tinerii sportivi 
din comuna Porumbenii Mari simt 
nevoia unui sprijin mai mare din par
tea consiliului raional U.C.F.S.

BARBU și ION BARTHA
Au primit noile carnete U.C.F.S.
Zilele trecute, într-un cadru festiv, 

au fost înmînate carnetele U.C.F.S. 
membrilor asociației sportive „Harghi
ta" din Odorhei. După dezbaterea Pro
iectului de statut, cei 112 membri ai 
asociației sportive Harghita au primit 
noile carnete U.C.F.S.

Se arată primele roade...
Asociația sportivă „Textila", 

funcționează pe lîngă fabrica de pos
tav din Buhuși, a obținut în ultimul 
timp unele succese importante. După 
alegerea nwului consiliu de conducere 
al asociației (al cărui președinte este 
tov. Ion Morărescu) s-a dus o muncă 
temeinică pentru mărirea numărului de 
membri ai U.C.F.S. Anul trecut, aso
ciația sportivă din. această fabrică nu
măra 1200 membri, o cifră frumoasă, 
fără îndoială. Achitarea cotizațiilor era 
însă o problemă mereu nerezolvată. 
In prezent, după numai două luni dc 
la alegerea noului consiliu al asocia
ției, numărul membrilor U.C.F.S. a 
crescut la 2500, tot mai puțini fiind 
cei rămași în urmă cu achitarea coti
zațiilor. Sportivii din fabrică (fotbaliști, 
handbaliști, boxeri, baschetbaliști ete.) 
duc o muncă însuflețită atît în pro
ducție cît și pe terenul de sport.

BALAIȚA

Un punct de plecare către măiestria șahistă...
In fiecare an, o nouă promoție de 

tineri șahiștii vine să întregească rîn. 
durile mișcării noastre sportive- Sînt 
jucătorii angrenați în practicarea șah
ului de Către tradiționala competiție

SUZANA MAKAI — un nume 
doar pe jumătate nod în șahul 
romînesc... Intr-adevăr, șahiștii cu
nosc de mai multi ani pe doctorul 
Ștefan Makai, jucător redutabil și 
entuziast animator al șahului oră- 
dean. Iar noua campioană de șah 
a celei de a IV-a ediții a Sparta
chiadei tineretului — eleva Suzana 
Makai, in vîrstă de numa 14 ani — 
este chiar fiica doctorului Makai. 
Și, bineînțeles, tatăl este și an
trenorul fiicei sale, un îndrumător 
atent al pregătirii acestei talenta
te jucătoare, o maestră in deveni
re.

de mase, Spartachiada de iarnă a tine
retului, care — de fiecare dată — a- 
durcă la start zeci de mii de parffici- 
pauți. Prin sistemul său dc disputare 
— echivalent cu o minuțioasă selec
ție — campionatul de șah din cadrul 
Spartachiadei solicită pe partie'ipanții 
rămași în întrecere la un efort mereu 
crescînd, îi obligă să-si îmbunătățeas
că continuu cunoștințele și forța de 
joc prin stimulentul victoriei finale. In 
acest fel, Spartachiada de șah capătă 
rol de adevărată școala, un 'imens 
curs de inițiere șahistă predat de Ia 
un capăt la celălalt al țării tuturor 
celor care îndrăgesc această disciplină 
sportivă.

Și la această a IV-a ediție a sa, 
Spartachiada a dat o promoție im
portantă de șahiști cu evidente pers
pective de progreis. Campionii regiu
nilor, reuniți în finala încheiată du
minică la Slănicul Moldovei au de
monstrat pe lîngă dîrzenie și dorință 
de a se remarca — trăsături caracte
ristice debutanților — și o surprinză
tor de avansată pregătire de concurs. 
Ca rezultat, am asistat la întreceri de 
un nivel tehnic satisfăcător, o certă 
promisiune pentru progresele viitoare 
ale acestor jucători. Un argument în 
această direcție și totodată un indice 
de comparație poate servi rezultatul 
simultanului dat participanților de cu
noscutul jucător fruntaș V. Urseanu.

Adversarii maestrului au reușit să cîș 
tige 4 partide (prin C. C 
Colin, P. Faust și A. Mirescu), făcînd 
și 5 remize, alte 5 partide revenind 
simultanistului. Rezultatul demon
strează grăitor forța ridicată a fina- 
liștilor SpartacMadei.

Firește, jucătorul care a impresionat 
cel mai mult este noul campion, Iu
lian S-tăiculescu, posesor al unui cert 
talent și al unui ridicat simț al jocu
lui. Dar și alți jucători s-au dovedit 
bine pregătiți și printre aceștia tre
buie citați în primul rind N. M’irea 
(București), V. Clfdeșa (reg. Bacău), 
G. Sumirieanu (reg. Cluj), C. Cușinir 
(reg. PitestL), F. Ulvoczi (reg- Timi
șoara).

Intrefcerile feminine s-au caracte
rizat ta special prin deosebita tenaci
tate a efiorva jucătoare, care au și 
luptat pentru prunul loc în turneul 
final. 3 concurente au totalizat ace
lași număr de puncte (2), titlul de 
campioană trebuind să fie acordat 
conform prevederilor regulamentului 
Spartachiadei jucătoarei celei mai 
tinere, orădeanca Suzana Makai. Dar 
și egalele sale, Sofia Tămaș (reg. 
Hunedoara) și Adela Gesticone (reg. 
Stalin) s-au situat la o bună valoare, 
în special prima luptînd cu o remar
cabilă dîrzenie în turneul final. Intr-o 
pauză a întrecerilor, concurentele an 
jucat în simultanul dat de maesta 
sportului Margareta Teodorescti, care 
a obținut rezultatul -{-7 = 5—1 (la 
lolanda Toth).

Nu poate fi încheiată această suc
cintă trecere în revistă a finalei între
cerilor de șah ale Spartachiadei, fără 
a nota unele sugestii pentru viitoarele 
sale ediții. In primul rînd. considerăm 
că este necesară includerea în regula
mentul competiției a unei daiize care 
să limiteze vîrsta participanților. A- 
ceasta ar evita prezența în cadrul 
acestei competiții rezervate tineretu
lui a unor concurenți de aproape 50 
de ani sau chiar mai mult, cum s-a 
întîmplat în finalele feminine.-. Apoi, 
este de dorit o ameliorare a sistemu
lui de disputare a finelelor, care de 
data aceasta au suferit din cauza u- 
nuî program prea încărcat. Unit con
curenți au susținut și cîte trei partide

Slșit să cîș- pe zi, ceea ce nu poate fi recomanda*  
Cișmir, M. bil chiar unor jucători cu suficientă 

rezistență de concurs.
Firește, succesele obținute de fina*  

l'iștii Spartachiadei nu trebuie să fid 
privite de aceștia decît ca o etapă în 
desăvârșirea lor șahistă, un punct de 
plecare către adevărata măiestrie. Aș*  
teptăm să-i vedem în viitoarele conx-i 
petiții, unde ei trebuie să confirme 
„startul*  bun pe care !-au luat acuta,

RADU VOIA

învățătorul IULIAN STAICU- 
LESCU din comuna Cireșa, raio
nul Tr. Severin, a venit la Slănicul 
Moldovei decis să cîștige titlul de 
campion al Spartachiadei. O măr
turisește singur: „Anul trecut am 
fost eliminat chiar în primul tur 
al Spartachiadei. De aceea m-am 
pus pe învățat teorie... Am vrut 
să arăt tuturor că știu said" Dar 
învățătorul Stătc-ulescu nu citește 
manualele de specialitate î ui mai 
pentru sine, ci învață și pe all ii 
tainele șahului. In cadrul orelor 
de educație fizică, el predă elevilor 
săi noțiunile elementare ale jocului 
pe 64 pairate.

Cîteva constatări după finalele 
de tenis de masă

Ploești s-ap desfășurat 
zile finalele Spartachia- 
a tineretului la tenis de

Cît mai multe baze sportive simple, 
cu cît mai puține cheltuieli
— Despre construirea unor terenuri de spert —

I A Venit primăvara !
Tineretul a ieșit in număr mare pe 

terenurile de sport.
Pentru a face însă sport în bune 

feondiții sînt necesare cit mai multe 
baze sportive. In rândurile de mai jos 
vom arăta, în linii mari, unele norme 
care trebuie respectate in construirea 
ți întreținerea unor baze sportive sim
ple la sate, baze care pot fi realizate 
prin muncă voluntară, cu mijloace lo
cale.

★
Terenul pe care va fi construită baza 

respectivă trebuie ales după consulta
rea unor antrenori, instructori, acti
viști sau profesori care au o calificare 
în materie. !n acea ‘ privință un aju
tor prețios poate fi dat de profesorii 
de educație fizică absolvenți ai Insti
tutului de Cultură Fizică și Sport, că
rora li s-a predat în decursul celor 
patru ani lecții și despre construirea 
și amenajarea bazelor sportive. De a- 
semenea, poate fi solicitat sprijinul in
ginerilor constructori, silvici, agronomi, 
tehnicieni ai S.M.T., învățători etc. Te
renurile trebuie grupate într-un loc cît 
mai apropiat de sat, iar dacă spațiul 
nu permite ele pot fi și răspîndite. Te- 
reuul de fotbal cu pista de atletism

se vor face însă la un loc, terenul de 
volei cu cel de baschet în curtea șco
lii etc.

Condițiile esențiale sînt următoarele:
— Suprafața terenului ales trebuie 

să fie suficient de mare pentru în
scrierea terenurilor cu dimensiuni re
gulamentare.

— Terenul trebuie așezat cu la
tura lungă pe direcția Nord-Sud. 
Această orientare este cea mai bună 
deoarece soarele nu jenează pe specta
torii meciurilor de după-amiază.

— Terenurile să fie împrejmuite cu 
plantații înalte, pentru a feri pe spor
tivi de vînt și praf. In plus, plantați
ile înalte creează un aspect plăcut.

— Trebuie să se dea o cît mai mare 
atenție condițiilor igienice ale locului 
ales și ale împrejurimilor sale. Este 
interzisă amenajarea unei baze în 
apropierea locurilor mlăștinoase, cu 
țînțari ș. a.

Din punct de vedere tehnic sportiv, 
pentru amenajarea unui teren în bune 
condițiuni se cer următoarele calități:

— Locul ales să fie cît mai drept 
(fără dîmburi, gropi, cioturi de ar
bori ele).

— - Terenul să nu fie prea uscat, 
pentru a nu produce praf.

— Terenul să nu fie prea tare sau 
pietros, pentru a nu produce răniri. 
Cele mai indicate terenuri sînt cele 
nisipoase sau cu pietriș, avînd un 
strat de pămînt vegetal de cel puțin 
30—40 cm. grosime.

O dată ales locul, prima operație 
constă în nivelarea terenului. Neregu- 
iaritățile trebuie eliminate (gropile as
tupate, tufișurile smulse, bolovanii în
lăturați). Pe terenurile unde o nive
lare perfectă ar solicita cheltuieli se 
admite o pantă de 5% (la o lungime ... de

In orașul 
timp de trei 
dei de iarnă 
masă. 68 de tineri și tinere, reprezen- 
tînd toate regiunile țării, și-au dat în- 
tîlnire în sala de gimnastică 
dionului „Petrolul" pentru a-și disputa 
întîietatea în ultima .etapă a acestei 
mari competiții de mâse. De la bun 
început trebuie remarcat că din punct 
de vedere al popularizării competiției 
și — firește — al jocului de tenis 
de masă, finalele de la Ploești, bine 
organizate de consiliul orășenesc 
U.C.F.S., au corespuns.

Este îmbucurător faptul că mase 
tot mai largi de tineri și tinere au 
îndrăgit acest frumos sport. Acest 
lucru a fost dovedit cum nu se poate 
mai bine de finalele Spartachiadei de 
iarnă a tineretului.

întrecerile de la Ploești au mai 
scos însă în evidență un aspect de 
care ne vom ocupa în rîndurile de 
mai jos. Este vorba despre modul 
în care s-au prezentat participanții 
la aceste confruntări. Spectatorii au 
observat desigur că între cei 68 de 
participanți a existat o evidentă dife
rență de pregătire. Unii jucători sau

a sta-

jucătoare au stăpînit bine paleta și, 
în general, au dovedit că posedă no
țiuni avansate asupra tehnicii jocului ’ 
de tenis de masă. In această pri 
vință trebuie să evidențiem pe ce 
patru reprezentanți ai regiunii Ora
dea (Nemet, Gatencu, Kohalmy și Că- 
rucioru). De altfel, jucătorii orădeni 
au adus reprezentativei regiunii Ora
dea 3 din cele 5 titluri puse în joc. 
Modul exemplar în care s-au prezen
tat jucătorii orădeni dovedește și se
riozitatea cu care comisia de organi
zare a Spartachiadei din regiunea • 
Oradea a privit întreaga competiție.

Remarcabilă a fost și comportarea 
unor sportive din regiunea Baia Mare, 
care au reușit să cucerească două 
titluri : simplu fete (Elena luga) și 
dublu fete (luga — Alihalca). Prima 
concurentă a dovedit o oarecare ex
periență de concurs. A doua, în schimb 
și-a făcut debutul competitions! în ca
drul Spartachiadei de iarnă a. tinere
tului. Dintre elementele care s-au evi
dențiat prin talentul și pregătirea lor, 
trebuie să amintim și de Gheorghe 
Gheorghe (București), N. Ciobanii, I. 
Anastasiu (Craiova) și H. Covaci (Ti
mișoara). R. CAlARĂȘANU

Să acordăm o mare atenție organizării 
concursurilor de gimnastică pentru tineret

de 100 de m poate fi o diferență 
nivel de maximum 50 cm).

Pentru trasarea terenurilor sînt 
cesare: țăruși, un ghem de sîrmă 
de sfoară, două colțare de lemn

ne- 
sau 

-------,-----—-- ----- în 
u ghi drept și o ruletă sau un lanț de 
măsurat.

Cu ajutorul țărușilor și sîrmei se 
realizează liniile drepte și direcțiile, 
iar cu ajutorul colțarului se realizea
ză unghiurile drepte, care permit tra
sarea liniilor perpendiculare.

Acestea sînt cîteva noțiuni generale 
despre construirea unor baze sportive. 
In numerele următoare vom reveni cu 
unele amănunte despre construirea unor 
terenuri de volei, baschet, fotbal și 
altletism.

In această perioadă, calendarul com- 
petițional intern la gimnastică cu
prinde multe concursuri. în special 
pentru tineret: campionatul de juniori, 
campionatul sediilor medii, campiona
tul universitar.

Organizarea acestor concursuri, mo
dul desfășurării lor, au o importanță 
deosebită pentru recrutarea elemente
lor noi, de nădejde, pentru atragerea 
lor în practicarea continuă a acestei 
ramuri de sport la un nivel tot mai 
înalt. Mulți dintre gimnaști și gim
naste participă cu această ocazie 
pentru prima dată la un concurs de 
mai mare amploare și primele impresii 
au de multe ori o mare influentă ă- 
supra lor.

Cadrul și atmosfera în care se vor 
disputa concursurile pentru tineret a>u 
o foarte mare însemnătate. Pavoaza 
rea sălii, pregătirea aparatelor ta mod

amănunțit, în scopul evitării acciden
telor, trebuie să constituie o preocu
pare de seamă pentru orga- /Morii 
concursurilor. Comisiile regi nale, 
care vor organiza faza a H-a a cam
pionatului de juniori vor trebui să se 
preocupe de cele mai mici amănunte 
în legătură cu popularizarea și pregă
tirea acestor competiții.

In privința desfășurării propriu-zise 
a competițiilor, o mare atenție tre
buie acordată arbitrajelor. Notele pri
mite au o influență deosebită pentru 
desvoltarea viitoare a tinerii r gim
naști. Obiectivitatea ar...... .or, -isle-
țea notelor pot să constituie un sti
mulent important pentru fiecare parti 
cipant. La sfîrșituf concursurilor e 
bine ca primii clasați să facă dernon- 
'trații cu cele mai bune exerciții aia 
' >:• pentru a contribui și pe această 
cais lâ popularizarea gimnasticii.



In l^ucegî, -jb soqreîe primăverii .

0 nouă generație de schiori se afirmă
Virful cu Dor a fost martorul' urtyr mai bogat. La Abrud, Câmpeni sau 

întreceri tinerești de toată frumusețea: Câmpulung Moldovenesc și V--’ - Dor- 
finalele . campionatului școlar de schi 
Succesul acestei, competiții populare
se dalorește in prunul rina colaboraru 
rodnice dintre Ministerul Invâțămîntu- 
lui și Culturii, C.C. al U.T.M. și 
U.C.F.Ș. Un număr de 13 regiuni și-au 
trimis 150 reprezentanți, ceea ce con
stituie un adevărat succes de participa
re. Dar nota cea mai bună o merită 
nivelul tehnic demonstrat de concu- 
renți, cu mult superior edițiilor prece
dente. liste pentru prima 'rară citul 
schiorii școlari parcurg punte de o di
ficultate apreciabilă. De pildă, slalo- 
miștii au mers curajos și neașteptat, 
de sigur pe fața mare a Văii lui Carp, 
firul văii piuă la lacuri, ejectuind a- 
proape același traseu ca la internațio
nale". Buna pregătire, entuziasmul ti
neresc, sportivitatea perfectă — au fost 
caracteristicile acestui campionat care 
ne-a oferit o sumedenie de imagini 
dintre care pe cele mai semnificative 
vom căuta să oi le înfățișam.

FIII MOȚILOR DIN ABRl D
FAC CUNOȘTINȚA CU Bl CEGII. .

De ceea ce pot abrudenii. fii de ță
rani și mineri moți, ne-am putut da 
seama d:mr-o intimplare. Urcam sîm- 
bălă seara cu mașina pe șoseaua Co
tei 1400. In urma noastră un tlnăr 
schior, pornit aproape in același timp 
CU noi din Sinaia, tăia mereu pe scur
tături și ne ieșea din cind în cină îna
inte. E drept că mașina noastră se 
opintea din g'eu pe drumul de munte, 
aluneca pe ghețuș, intr-un cuvint, nu 
era... ui formă. Dar s-o intreci totuși, 
nu era lucru de glumă. L-am „prins" 
pe învingătorul nostru aproape de. vîrf. 
l-am aflat numele. 11 cheamă Lucian 
Deviau, elev al școlii medii „II oria, 
Cloșca și Crișan" din Abrud și vroise 
din răsputeri să ne arate de cită ener
gie este capabil un fiu de moț, mai a- 
les atunci cind. își încearcă poterile 
pentru prima dată nu ca munții Apu
seni, ci cu înălțimile, noi pentru el, tale 
Bucegilor. Același caracter dirz, Mă
rit, aceeași voință nestrămutată am 
găsit-o apoi și la cedați trei abrudeni 
oare veniseră la finale. Ana Rus s-a 
clasat do ir pe locul 10 la fond, dar 
ea a'parcurs mare parteg.iin iraseirdt> 
schiurile rupte. Colega ri ‘-de clasă 

Agaftea Han a avut nesansa ca Io 
ctteva sute de metri înainte de sosire 
să piardă un schia și ioi::și înamiînd 
doar pe un picior a sosit pe locul 3 
In fine, Moise l rsu s-a luptat și el din 
toate puterile la slalom uriaș. 
Erau minări că la primele lor finale re- 
prezentaseră cu cinste reg:unea Cluj. 
„Noi n-r.m avut p;nă acu’ schiuri d-ăș- 
tea ne spunea Devian. Dar numai să 
ne vedeți pe viitor ce-om putea”.

Dar nu numai comportarea micilor 
schiori din munții Bihorului a entu
ziasmat. Mai sirii și cei din regiunea 
Suceava. Eva'd Ursache, Ștefan și Rolf 
Pad și mii cu seamă Rodioa Șindilaru, 
care au constituit o revelație, obținând 
locul 2 pe regiuni, înaintea unor ad
versari mi.lt mai familiarizați cu pan
tele Bucegi'.or. Rodul celor 20 de cen
tre pentru tineret inițiate de federația 
de schi in întreaga țară a fost din cel

O poveste
In regiunea Baia Mare nu există 

nici un purtător al Insignei de atlet 
școlar! Faptul, greu de crezut, ni-1 
confirmă intr-o recentă scrisoare co
respondenți» nostru V. Săsăranu. Cum 
s-a reușit o asemenea „performanță'? 
Dacă ar fi să dăm ascultare unui 
inspector al Secției de învățămînt si 
cultură a Sfatului popular regional, 
cu care a stat de vorba în această 
problemă corespondentul nostru, atunci 
ar trebui să fim de acord cu urmă
toarele „«rotsve":

1. Ministerul n-a trimis decît 200 
de insigne de bronz, 100 de argint și 
nici una de aur.

2. Regiunea Baia Mare avînd o 
climă mai aspră, elevii n-au putut 
să-și treacă normele.

Orice s-ar putea spune despre 
aceste „motive", numai că sînt lipsite 
de umor, na ! Așadar, nu sînt pur
tători de insigne de atlet școlar in 
regiunea Baia Mare fiindcă... Minis
terul n-a trimis insigne de aur. Dar 
pot să aștepte mult și bine tovarășii 
de la secția de învățămînt și cultură 
insignele de aur de la Minister, că 
ele tot nu vor sosi. Dacă nu ne cred 
să se uite puțin prin regulamentul 
de acordare a insignei, unde scrie 
negru pe alb că distincțiile de attr se 
acordă direct de /Minister.

Pe de altă parte, hai să dăm vina 
pe climă.:. Dar astă-vară nu se 
puteau trece normele? Ba cttm să nu, 
că doar insigna împlinește un an de 
existență. Mai mult c* 1 iar, na permitem 
să atragem atenția tovarășilor de la 
Stt/ția de învățământ și cultură a 

• Școala sportivă de elevi a U.C.F.S. 
din Roman a organizat, de curînd, un 
reușit concurs de cros. La întrecere 
au luat parte peste 70 de elevi și e- 
leve din localitate. In probă rezervată 
fetelor — distanță 700 m. — s-au cla
sat în ordine Elena Flaișer, Maria 
Iftode și Aurica Ittimie. Băieții au 
avut de parcurs un traseu de 3.000 in. 
timpul cel mai bun fiind realizat de 
Constantin Paghidas, urmat de Gavril 
Vi-coveanu și Mihai iordăcfiioaie.

GHEORGHE GRUNZU 
rrespondent

® La Ptoești s-a desfășurat etapa 
raională a întrecerilor din cadrul Spor- 
tachiadei pionierilor și școlarilor. La 
întrecerea de șah au participat 75 de 
concurenți (băieți și fete), pe primele 
locuri clasîndu-se elevii Mircea Enă- 
cheseu și Natalia Dragomk — grupa
1, Ana Potop —grupa a ll-a, Gheor- 
ghe Chirică și Ghearghe Constantin 
— grupa a IH-a. In întrecerile de să
niuțe cel mai bun punctaj l-au reali- 
zait elevii Vasiîe Nuță și Victoria 
Sandu — grupa I, Ștefan Matei și 
Maria Chirii — grupa a ll-a, Andrei 
Marin și Maria Cîrcioiu — grupa a 
IH-a. ta sfîrșit, la schi, din cei 33 de 
concnreoți c»re au luat parte la între
ceri, campioni raionali au fost decla
rați următorii elevi: Nicolae Andrei și 
Lioaira Diaoonescu — grupa a ll-a I. 
Axente și I. Po-pa — grupa a II l-a 
(fond), Nicolae Andrei și Lioaca Dia- 
conesou — grupa a îl-a, I. Axente st 
C. Măruț — grupa a III-a (coborire). 
Conettrenții clasați pe primele tocuri 
au fost răsplătiți cu premii constînd 
în dtn-lorrie, insigne si cărți.

GH. -ALF.XANDRESCU 
corespondent

r": s-a muncit cu spor.

UN RECORDMAN 
. ȘI LA ÎNVĂȚĂTURĂ

Am stat de vorbă cu multi finaliștî 
vrind să aflu cum stau tinerii sportivi 
și cu școala. Aproape toți nu cunoșteau 
note sub 8. De altfel, situația bună la 
învățătură le condiționa și participarea 
la finale. L-am cunoscut însă și pe 
Mircea Dan, elev în clasa a XI-a a 
școlii medii „Petru Rarer" din Piatra 
Neamț, care a reușit performanța de a 
nu căpăta nici un 9 cz_. 13 de 10! 
Fondistul Mircea Dan a demonstrat 
astfel că poți fi în același timp un 
sportiv fruntaș și un elev excepțional 
Recordul lui Mircea Dan (premiat de 
altfel cu acest prilej) nu poate fi de
pășii, dar poate fi egalat...

FAMILII DE SCHIORI
întrecerile de pe Valea lui Carp au 

scos la iveală, incontestabil, numeroase 
talente. Printre alții, elevii școlii pro
fesionale de timplărie LPROFIL Mă
gura Codlei Bujor Olteanu și Nicolae 
Sumedrea, amîndoi din comuna Fun
data și Mihai Al desen din Bușteni. Nu
mele lor nu vă spune nimic 1 Desigur 
că da. Ați ghicit. Ei sînt frații ctirios- 
cuților noștri fondîști, multipli cam

pioni republicani. Zorica Suciit, eleva 
din Reșița, câștigătoarea probei de sla
lom special, are și ea o schioar'i renu
mită in familie, pe sora sa Elisabeta, 
fostă campioană republicană. Iar 
talentata Rodica Șindilaru, prima 
la fond și anul acesta are... an frățior. 
Ștefanei, de numai 14 ani, care se do
vedește insă tot atît de înzestrat ca 
și ea. Dhpă cum se poate vedea, a de
venii o tradiție ca schiul să fie preluat 
din generație în generație, să fie în
drăgii de familii întregi de sportivi.

NEAGOE MARDAN

cu insigne
Sfatului popular regional Baia Mare 
că nu prea cunosc ce se petrece în 
sportul școlar din regiunea lor. Alt
minteri, ar ști că totuși sînt elevi din ’ 
regiune care... au trecut normele 
pentru insignă! Să răsfoim bunăoară 
foile cu rezultate ale unui singur con
curs desfășurat în vara trecută: fina
lele campionatelor școlare de la Ploești. 
Au fost prezenți elevii din regiunea 
Baia Mare la finale ? Desigur. Și 
multi dintre ei au obținut rezultate 
care îi îndreptățeau să poarte încă de > 
atunci, asemenea atîtor colegi de-ai 
lor din toată țara, mult rîvnîtele dis
tincții. Gh. Bay cu 1,65 ni la înălțime 
(argint), Maria Fekete cu 13,5 la 
100 m (argint), Irina Pop cu 1:29,4 fă 
500 m (bronz), fon Ivan cu 12,58 la 
greutate (bronz), sînt numai cîțiva 
dintre elevii bătmăreni care au trecut 
normele insignei în finalele de ia 
Ptoești. Și asta într-un singur concurs. 
Dar la faza regională a campionatelor 
școlare? Dar la campionatul republi
can de juniori? Dar la atîtea alte 
competiții? Cu siguranță că și în 
cadrai lor multi alfi elevi din Baia 
Mare obținuseră performanțe superioare 
normelor.

De ce, atunci, atît,a nepăsare? De 
ce o asemenea desconsiderare a Insig
nei de atlet școlar, a unui mijloc atît 
de mi minat de angrenare a elevilor in 
practicarea atletismului? Așteptăm răs
puns la aceste întrebări din par
tea Secției de învățămînt și cul
tură a Sfatului: popular regional 
Baia Mare, care răspunde de activitatea 
sportivă școlară.

Activitatea sportivă 
un bun

Buzăul este unul din orașele pa
triei noastre în care sportul școlar a 
luat în ultima vreme o mare dezvol
tare, întreaga masă a elevilor fiind 
angrenată într-o activitate competițio- 
nală continuă. In toamna acestui an 
școlar, la Spartachiada pionierilor și 
școlarilor au participat peste 2.500 elevi 
din orașul Buzău. Succesul obținut în 
etapa de masă a dus Ia cucerirea lo
cului I pe regiune în ceea ce priveș
te mobilizarea. Dar și rezultatele re
prezentanților celor mai tineri sportivi 
bttzoieni nu au rămas mai prejos. Ast
fel, în cele 6 concursuri ale etapei re
gionale, Buzăul a cucerit de trei ori 
locul I (handbal și volei băieți, volei 
tete) un loc 3 și un loc 5. Un palma
res plin de succese în competițiile de 
nivel regional sau chiar mai înalte, 
au și echipele Școlii sportive de elevi 
din Buzău, deși sînt abia în al 2-lea 
an de existență.

Cei patru abrudeni, reprezentanți 
ai Clujului, Ana Rus, Lucian De- 
vian, Moîse Ursu și Agaftea Han, 
primesc ultime indicații din partea 
prof. Mihai Pivaru la primul lor 
urcuș spre Valea lui Carp.

(Foto: 13. Ciobanu)

VEȘTI DIX ȘCOLI

școlară din Buzău, 
exemplu

Succesele sportului școlar buzoian 
nu sînt întîmplătoare. Ele sînt urma
rea firească a unei colaborări rodnice 
între secția de învățămînt și cultură 
a Sfatului popular orășenesc, U.T.M., 
U.C.F.S. și cercul pedagogic al pro
fesorilor de educație iizică. Secția de 
învățămînt și cultură (șef D. Coman) 
a repartizat un inspector care răspunde 
efectiv de activitatea sportivă și care 
participă la ședințele U.C.F.S., ale cer
cului pedagogic și ale consiliului șco
lii sportive de elevi. Pe de altă parte 
și consiliul orășenesc. U.C.F.S. (preșe
dinte Gr. Budescu) este reprezentat 
la toate ședințele cercului pedagogic 
și la manifestațiile sportive școlare. De 
curînd, o brigadă comună alcătuită 
din reprezentanți ai U.T.M., U.C.F.S. 
și secției de învățămînt și cultură a 
pornit prin toate școlile orașului, pen
tru a urmări și sprijini mai îndeaproa
pe activitatea’sportivă școlară.

Un alt element care stă Ia baza 
succeselor sportului școlar buzoian îl 
constituie frumoasa activitate a țerțu- 
lui pedagogic al profesorilor'’de edu
cație fizică. Planificarea ședințelor 

.cercurilor pedagogice este întocmită 
pînă în cele mai iriici detalii încă de- 
la înce]Mitn! âfflilui Școlar. f)c ăseme-’ 
nea, Ia începutul anului fiecare școală 
a primit calendarul competiț^onai șco
lar, elaborat îir cnmtm dt- ■ secția tfe 
învățămînt și cultură și U.C.F.S. și 
axat pe campionatele republicane șco
lare și de juniori

In sportul școlar din Buzău, mun
ca de agitație și propagandă se află 
la înălțime. Competițiile și acțiunile 
importante ale sportului școlar sînt pe 
larg popularizate prin afișe, gazete de 
perete, stația locală de rădio-ampli- 
ficare. Ziarul local „Viața Buzăului" 
se ocupă deseori, în coloanele sale, 
de sportul școlar buzoian.

Merite deosebite în dezvoltarea pe 
care a luat-o sportul în rîndurile ele
vilor din Buzău au directorii de școli 
Nicolae Tane’, Clotilda Constantinescu, 
Constantin Cozan și profesorii de edu
cație fizică C. Căpățînă, responsabilul 
cercului pedagogic, Adrian Ionesctl, 
Camelia Ionesctl, Ecaterina Suciu, Ni
colae Jitaru, Ion Balea și alții.

Toate aceste fapte ne îndreptățesc 
să dăm drept exemplu Buz.ăttl acelor 
orașe din țară unde activitatea spor
tivă școlară nu s-a ridicat încă Ia ni
velul posibilităților.

Prof. TRAIAN PREDEȚEANU 
inspector în M.I.C.

NOTA IO
campionilor republicani 

școlari Ia schi

• Zilele trecute a luat ființă la Bis
trița un nou cdntru de atletism pen
tru copii și tineret, care va funcționa 
pe lingă asociația sportivă Gloria din 
localitate. La acest centru vor fi în
drumați să participe elevii cei mai 
dotați de la școlile din Bistrița. Mă
sura înființării centrului de către fe
derația de specialitate a fost primită 
cu multă însuflețire de către numeroșii 
elevi bistrițeni iubitori ai atletismu
lui. Conducerea tehnică a centrului a 
fost încredințată antrenorului Ioan Bit
ner,’ care va lucra în strînsă colabo
rare cu profesorii de educație fizică 
din locailitate.

OCTAVIAN BERBECARU 
corespondent

• Cu puțin timp în urmă a avut loc 
la Reșița faza pe oraș a întrecerilor 
de gimnastică din cadrul Spartachiadei 
pionierilor și școlarilor. Concursul s-a 
bucurat de o bună organizare și par- 
ticipanții (în număr de 64) s-au pre
zentat în genera! bine pregătiți. Pe 
echipe cel mai bun punctaj l-au reali
zat reprezentativele liceu'ui german 
(fete) și școlii elementare de 7 ani nr. 
S (băieți). Individual concursul a fost 
câștigat de Ana Matusca de la școala 
elementară de 7 ani nr. 4 si Gerhard 
Roth de la școala elementară de 7 ani 
nr. 6. Remarcăm cu acest prilej munca 
depusă de profesorii Reinhard Got- 
schliug și Daniel Maier.

MIRCEA LUCA 
corespondent

uriaș



Campionatele republicane
lncepînd de joi, Bucegii găzdutesc 

tnitl dintre cele mit importante con
cursuri de schi. Este vorba de campio
natele republicane pentru juniori și 
junioare, competiție care va reuni la 
startul probelor pe cdi mai talentați și 
mai vailoroși reprezentanți ai tteerei 
generații de schiori. In afara campio- 
miior de anul trecut (Rodica Bucur, 
Etfith Horvath, Adrian Bătușani, I. 
Bumedrea) și a elementelor evidenți
ate în concursurile seniorilor (N. Șu- 
teu, Mihaela Ghioarcă, Ana Scherer, 
Krista Konerth) vor participa campio
nii de regiuni, primii clasați la Spar- 
tachiada de iarnă a tineretului, primii & 
eiasați la concursul final al centrelor S 
organizate de F.R.S.B. și primfi 10 « 
clasați în întrecerile campionatelor | 
școlărești.

Programate inițial la Cota 1.400, | 
întrecerile și-au schimbat, în ultimul g 
moment, locul desfășurării. Căldura « 
din ultima vreme a topit zăpada din 
jurul Cotei 1.400, iar pe Valea lui Carp 
stratul de zăpadă este insuficient pen
tru a permite desfășurarea curselor al- 
făne. Astfel că d'feputele vor avea loc 
pe platoul din jurul cabanei Piatra 
Arsă (fondul) și pe pîrtia de pe Ca- 
rshnan (alpinele), tinde, datorită alti- 
tudmîj (în jiu- de 2000 m) zăpada se

frote critice

Sint lăudabile eforturile Federației 
Romine de Ciclism, ale cluburilor și 
asociațiilor sportive, de a asigura ru
tierilor un bogat program compelițio- 
nal. Marea majoritate a cicliștilor au 
Înțeles pe deplin rostul acestor compe
tiții și se străduiesc să fie ia înălți
mea cerințelor. Numărul mare al con- 
curenților, prezenți la startul întrece
rilor, mediile orare — satisfăcătoare 
pentru această perioadă — combativi
tatea și curajul dovedit de cei mai 
multi dintre alergători, sînt mărturii 
grăitoare ale progresului realizat de 
sportul cu pedale din țara noastră.

Este regretabil faptul însă că o serie de 
cicliști fruntași și antrenori cu califi
care superioară nu se asociază aces
tui avînt general și printr-o serie de 
acțiuni străine atitudinii generale a 
sportivilor noștri umbresc desfășura
rea competițiilor respective.

întrecerea de duminică s-a disputat 
după sistemul acordării de handicap. 
La ora 10,00 au plecat cicliștii de 
categoria a Il-a, iar la 10,03 alergă
torii de categoria I. Urma ca de-a 
lungul a 80 km să se desfășoare o 
adevărată cursă de urmărire între cele 
două plutoane și, firește, toată cara
vana se aștepta ca după parcurgerea 
unui anumit număr de kilometri rutie
rii din cat. I să facă joncțiunea cu cei 
din față. Nu s-a întîmplat însă așa. 
Alergătorii din cat. a H-a au acționat 
colectiv, au rulat puternic, s-au schim
bat pe rînd la trenă și au reușit să-și 
mărească avantajul. In plutonul doi, 
după un timp, au început divergențe. 
Sfătuit de antrenorul D. Pantazescu 
alergătorul Mitroi (C.C.A.) n-a mai 
tras — motivînd aceasta prin faptul 

•că C.C.A. are suficienți alergători în 
primul pluton pentru ca să cîștige 
cursa. O „tactică" discutabilă. In nici 
un caz însă ciclistul Mitroi nu avea 
voie să-i încurce pe ceilalți care ru
lau în forță pentru a-i ajunge pe cei 
din primul pluton. Pentru nerespecta- 
rea conduitei de concurs el a primit 
de altfel un avertisment de la arbitrul 
Octavian Amza.

Ce au făcut însă cicliștii de la clu-
cei germani.

Lotul alergătorilor din N D. Germană, la Cluj, înainte de plecarea la 
•n antrenament.

alb CM ' *
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Z.orica Sutiu a cucerit săptămâna trecută titlul de campioană republi
cană școlară la slalom special și va participa la campionatele republicane 
ale juniorilor. (Foto: D. Stănculescu)

schiorilor juniori
în BucegîBe

Pentru un baschet

menține în stare bună pentru concurs. 
Concurența probelor albine se vor 

întrece în qefe trei curse clasice: sla
lom special, slalom uriaș șa coborîre, 
după care va fi alcătuit și clasamentul 

bul sportiv Victoria? Patru dintre cei 
mai buni (Șt. Poreceanu, V. Dobrescu,
C. Datcu, I. Hora) au rămas în urma 
plutonului alături de Al. Mitroi pentru 
a-1 șicana. Fiind atenți numai la acest 
lucru, cei cinci alergători s-au des
prins de grosul plutonului și au ră
mas mult în urmă. După aceasta au 
urmat îmbrinceli (V. Dobrescu), frîne 
puse intenționat pentru a-l trinti pe 
Mitroi (Șt. Poreceanu), discuții înfier-

zbîntate și purtate în termeni nesportivi 
etc. „Eroii" acestei dispute erau după 
cum vedeți cinci sportivi fruntași I... 
Antrenorii lor — Marin Niculescu și
D. Pantazescu — se mulțumeau să se 
certe... prin intermediul arbitrilor sau 
al altor oficiali. Rezultatul? Clasamentul 
final a dat cîștig de cauză cicliștilor 
din cat. a Il-a, iar „certăreții" au 
ocupat locurile: 27. Al. Mitroi; 28. Șt. 
Poreceanu; 29. C.
31. V. Dobrescu. 
din competiție au 
tre cei mai buni 
dește aceasta? Că practicile — deghi
zate sub denumirea de „tactici" — 
pe care din cînd în cînd le mai uzi
tează 
cît la 
tru a 
și în 
curgi 
să-l înțeleagă nu numai cicliștii res
pectivi, ci și antrenorii lor!

Datcu; 30. I. Hora; 
Deci ultimele locuri 
fost ocupate de că- 
alergători. Ce dove-

anumiți sportivi nu pot duce de- 
rezultate slabe, falimentare. Pen- 
obține victoria trebuie să lupți 
nici un caz nu trebuie să re
ia obstrucții. Acest lucru trebuie

H. NAUM
-

UN NOU CONCURS
ROMINI Șl

CLU.J 22 (prin telefon). Duminică 
s-a desfășurat pe șoseaua Cluj — Hue
din — Cluj un nou concurs de fond 
între cicliștii romîni și

Ia combinată alpină. Fondiștii vor fi 
îm'părfiți în două categorii de vîretă 
(pînă Ia 17 ani și peste 17 ani) și 
își vor disputa următoarele distante: 
3 kffl. la fete sub 17 arii, 5 km. la fete 
peste 17 ani și ștafeta 3X5 km; 5 
km la băieți sub 17 ani, 10 km. 
băieți peste 17 ani și ștafeta 
km. Programul concursului va 
stabilit miercuri seara cînd va avea 
loc ședința tehnică.

Campionatele republicane pentru 
juniori și junioare constituie un eveni
ment așteptat cu multă nerăbdare de 
tinerii sportivi dornlici să-și dovedeas
că talentul și seriozitatea cit care s-au 
pregătit.

la
4x5

fi

împotriva „dădăcelii**
Se intimplă uneori ca, in timpul 

unui meci, de obicei către sfîrșit, boxe
rul aflat in evidentă dificultate să-și 
ridice tot mai des privirile către tabela 
luminoasă care indică minutul repri
zei. Nu-mi amintesc ca vreodată spec
tatorii să nu seziseze acest lucru și, 
ca urmare, să ironizeze pe respectivul 
boxer slab pregătit și să-l încurajeze 
pe celălalt. Acest lucru, repet, îl vede 
toată lumea din tribune.

Ceea ce adesea nu văd, mai bine 
zis, nu aud cei mai multi, dat fiind 
faptul că atenția este concentrată spre 
ring, pe „fază", sini intervențiile an
trenorilor, care, din colțul ringului căl- 
cind regulamentul, dau indicații ele
vilor săi în timpul desfășurării repri
zelor.

Nu este în intenția nogstră să ne 
oprim asupra simplei încălcări a pre
vederilor regulamentare — deși aceas
ta ar fi suficient. Vrem să lămurim 
unde duce asemenea mod greșit al an
trenorului de a conduce pe boxer în 
luptă. Așadar, fără să insistăm asu
pra aspectului nepotrivit pe care îl ofe
ră acei antrenori care se agită pe sca
un, se strecoară lingă ring, ba chiar 
bagă capul pe sub corzi, fac fel de fel 
de . semne cabalistice, fluieră, sîsîie.

INTRE CICLIȘTII 
GERMANI
30 kin de la plecare evadează unLa r ■ ' : / . ______

pluton format din alergătorii Ion Va- 
sile, Aurel Șelaru, Weissleder, Siegler, 
Braharu, Kappel și Cohanciuc. Acest 
grup reușește să-și sporească avansul 
deși, din spate, grosull plutonului pre
sează puternic. Cu cîțiva kilometri îna
inte de sosire, Șelaru, Weissleder și 
Ion Vasile se desprind de ceilalți patru 
rutieri. Ciclistul Weissleder sprintează 
puternic și cîștigă ai avans cursa. El 
a înregistrat timpul de 3h 14:26. In 
continuare clasamentul arată astfel: 2. 
Ion Vasille 3h. 14:35; 3. Aurel Șelaru 
3 h. 14:36; 4. Kappel (R.D.G.); 5. 
Siegler; 6. Braharu; 7. Cohanciuc — 
toți în același timp cu Șelaru; 8. Brau- 
ne (R.D.G.) 3 h. 19:44; 9. C. Dumi
trescu; 10. I. Stoica; 11. Eckstein 
(R.D.G.) — toți în același timp cu 
Braț ine; 12. D. Mun tea nu 3 h. 20:56; 
13. Sdibber (R.D.G.); 14. Gabriel Moi- 
ceanu; 15. Schur (R.D.G.) etc.

•x
R. FISCH 

goro&p. regional

excepțională 
tician, dacă 
n-are viteză 
in articolul 
lescu, „cerințele tehnicii moderne re
clamă viteză în acțiune, detentă, în- 
tr-un cuvînt prezența în acțiune a ca
lităților fizice de bază, în special vi
teza și forța". Bineînțeles, calitățile 
fizice de bază trebuie perfecționate și 
ridicate pe o treaptă superioară. A- 
ceasta printr-un antrenament adecvat, 
care să vizeze acest lucru. Echipele 
noastre, atît cele masculine cît și cele 
feminine, pot practica acest stil mo
dern. Dar pentru obținerea unui joc 
viguros, energic, simplu, sigur și e- 
ficace este necesar ca toți antrenorii 
noștri să lucreze și mai mult în di
recția obținerii unei pregătiri multila
terale la un nivel superior, pentru 
dezvoltarea calităților morale și de 
voință, a spiritului de luptă etc.

Fără îndoială, aceste prescripțiuni 
trebuie să stea și la baza pregătirii 
celor care pășesc azi pe terenul de 
baschet. Atrași de jocul spectaculos, 
cu multe artificii de tehnică, ei tre
buie să fie îndrumați mai întîi spre 
obținerea unei pregătiri fizice adec
vate. Probleme la fel de importante se 
ridică și în fața celor care antrenează 
echipele feminine.

Prin conlucrarea _ ____
care iau parte la un joc de baschet, 
adică jucători (pe 
me individuale să-și completeze pre- 

cea mai potrivită, care cuprinde prin- găti rea și să lucreze pentru dezvolta- 
cipalele aspecte ale baschetului mo
dern, în forță, cu oare echipa Uniunii 
Sovietice a dominat ultima ediție a 
campionatelor mondiale masculine. De 
altfel, ea scoate în evidență tocmai 
caracteristicile baschetului sovietic 
— din care trebuie să se inspire și 
pregătirea viitoare a sportivilor noș
tri.

Ce-i folosește unui jucător tehnica

In mai multe numere de ziar am 
publicat o serie de articole scrise de 
cîțiva dintre cei mai cunoscuți antre
nori, arbitri și jucători de baschet, 
care au discutat o problemă la ordi
nea zilei în baschetul nostru : aceea 
a jocului viguros, în forță, dîrz, pe 
care trebuie să-l practice sportivii și 
sportivele noastre. Discuția a avut ca 
punct de plecare unele rezultate ne
favorabile obținute de echipele noa
stre reprezentative sau de club într-o 
serie de jocuri internaționale în care, 
după cum amintea articolul de de
but, sportivii romîni au fost puși mi 
inferioritate în special la capitolul 

joc în forță".
Dar ce se înțelege în baschet prin 

rin forță"? Nicidecum un joc 
în afara prevederilor regulamen

tului de baschet, ci un joc rapid, pre
cis, viguros, sigur și extrem de efica
ce, perfect regulamentar. Care poate 
fi practicat de sportivi bine pregătiți 
nu numai din punct de vedere tehnic 
și tactic, ci și fizic. După cum arăta 
tov. Octav Dimitriu, antrenor federal, 
„jocul în forță este un joc colectiv 
bazat pe o pregătire fizică superioa
ră,, care în apărare se călăuzește după 
formele active ale apărării „om la 
om", iat în ultima vreme a „presin
gului", pe lupta energică în urmărirea 
la panou a mingii, intrarea în pose
sia balonului și declanșarea imediată 
a contraatacului".

Socotim că aceasta este definiția

însemnări

vorbesc cu glas tare — 
atrage avertismentele justificate ale 
arbitrului din ring — vrem să spu
nem citeva cuvinte despre greșelile 
fundamentale la care ajung acești an
trenori

Intimplarea face ca exemplele pe 
care le dăm mai jos să fie din gala 
de simbătă seara de la Floreasca. Dar 
tot așa de bine s-ar putea cita exem
ple de la mai toate galele. Iată deci 
citeva dintre acestea:

In meciul lui G.
G-tin l-am văzut pe antrenorul Blanc 
agitîndu-se continuu, fluierînd un soi 
de semnale. Pină la urmă Simion a 
cîștigat la puncte, dar ne îndoim că 
rolul hotărîtor l-a avut un asemenea fel 
de a da indicații. Ani observat însă 
altceva. Și anume că Simion, de alt
fel destul de talentat, nu seziseuză 
momentele cele mai favorabile. Obiș
nuiește să dea „un-doiuri", pentru ca 
în momentul cind adversarul este în 
dificultate, să se depărteze, să nu in
siste. N-o fi oare de vină faptul că an
trenorul se străduiește să-l ajute in 
timpul meciului, în Ioc să facă acest 
lucru la antrenament ?

In meciul cu Ghiță Gh., necăjit de 
lipsa de orientare a elevului său, Mi- 
hăitescu Ștefan, maestrul Fiat îi striga 

■ de zor: „Stingă, Fănică}! Stingă !*
Dar „Fănică", cu o slabă orientare in 
ring, poate lipsă de experiență, poate 
(de ce nu ?) lipsă a unui capitol im
portant din antrenament, cu tot „aju
torul", a pierdut.

Tot „suflindu-i" lui Militaru ce să 
facă, antrenorul Sandu a fost avertizat 
de arbitrul Marin Stănescu. O situație 
neplăcută atît pentru antrenor, cit și 
pentru publicul care dorește ca dispu
tele să nu mai fie deranjate, uneori 
întrerupte pentru asemenea avertis
mente.

Sini situații cirul astfel de inter
venții mai mult încurcă pe boxeri. Ne 
referim la boxul prestat de Gh. Lache 
în prima repriză a meciului cu Mîn- 
dreanu cind, sfătuit insistent „să aș
tepte, să nu atace", a pierdut puncte 
prețioase și o dată cu ele victoria. Deși 
buche boxa atent, tehnic, antrenorul 
l-a frînat în acțiuni, l-a derutat

In completarea ideii noastre am mai 
avea de arătat un exemplu care dove
dește unde duce o asemenea manieră 
de lucru cu boxerii.

Ne-ani obișnuit să-l vedem — de pil
dă — pe Vlădescti, ca și pe multi alții, 
căutînd întruna din ochi pe antreno
rul său, aducînd chiar faza la colțul 
respectiv, așteptînd „indicații". Cit de 
bane smt ele in momentul cind boxe
rul a pierdut controlul meciului, cind e 
slab antrenai sub aspect fizic și tactic.

Concltiy.ie Ih o discuție

modern,

și .ochiul**  de mare tar
are o detentă slabă, dacă 
și forță ? Așa cum scria 

său prof. Lucian Vasi- 

lor, toți factorii

baza unor progra-

rea calităților fizice de bază), antre
nori (prin introducerea cit mai rapi
dă a acestui stil de joc, prin promo
varea lui cu curaj) și arbitri (nu în 
toate situațiile orice contact personal 
trebuie considerat ca o greșeală per
sonală), își pot aduce importanta tor 
contribuție la abținerea unor rezul
tate corespunzătoare.

SPORTUL POPULAR

Simioti cu Stan

exemplele pe

Simion a

Gam așa arată antrenorul cînd „e- 
levtil" nu știe să se descurce din pro
prie inițiativă în ring.

(Foto: Gh. Dumitru)

o știe orice iubitor al sportului cu mă
nuși I

Vrem să atragem atenția antrenorilor 
asupra necesității de a forma la elevii 
lor puterea de a se orienta în ring, 
inițiativa alit de necesară oricărui 
sportiv, fie el boxer, luptător etc. In 
procesul de antrenament este bine ca 
maestrul, care are mai întotdeauna o 
bogată experiență și în ring și ca an
trenor, să învețe pe boxer să se orien
teze repede și bine în luptă. Boxerul 
să știe să aleagă de la repriză la re
priză, dacă nu de ta fază la fază, tac
tica potrivită in funcție de situație, de 
adversar. Ca să folosim expresia maes
trului Flat, „Fănică" să știe cînd să 
dea cu dreapta, cind cu stingă, cînd 
să țină adversarul la distanță și cînd 
să șe angajeze de aproape.

Este o necesitate absolută în com
plexul pregătirii boxerilor, ca aceștia 
să știe, repetăm, să se orienteze în 
ring'.

Fără a nesocoti necesitatea îndrumă
rilor pe care antrenorul trebuie să le 
dea elevului său IN PAUZE, îndru
mări prețioase, care au Ia bază expe
riența maestrului, sîntern împotriva 
^dădăcelii", care nu numai că creează 
un aspect necorespunzător galelor, 
dar — ceea ce este mai important — 
nu stimulează inițiativa boxerului, ci 
H face de cele mai multe ori un execu
tant mecanic-, — dacă reușește — al 
unor indicații primite ad-hoc, în timpul 
reprizelor.

M. COSJEA



specie
(Urmare din pag. 1)

vfin. Dar, tocmai această ratare finală 
unui succes ce părea să se confu

ze tot mai pronunțat ne face să 
edem că totuși, duminică dimineața 
ul n-a luat calea cea mai bună, după 
inutul 6. Și cînd spunem acest lucru 
irnim întîi 
merală a 
cat bine,

care s-a 
s acțiunile 
șurate, deși doar în 3—4 oameni — 
1 ridicat de fiecare dată probleme 
intru apărătorii adverși. Pe de altă 
irte, s-au văzut încă de Ia început 
iele slăbiciuni în echipa dinamovistă. 
ăbiciuni care nu puteau decît să-i 
invite pe oaspeți la un joc mai activ, 
r. tocmai aici credem că a greșit 
ul. Jucînd după 1—0 mai departe, 
i același curaj, desfășurîndu-și ata- 
irile cu tot potențialul, petroșănenii 
•ar fi apărat avantajul cu mai mulți 
rți de izbîndă decît au făcut-o.
Tacticile defensive, de cele mai multe 
i, nu dau rezultate; echipele care 

adoptă — mai ales cum a făcut-o 
ul. chiar de la începutul primei re- 
ize — nu fac decît.......să-și fure
■ciula" singure. Ca să nu mai amin- 
n că asemenea tactici nu sînt deloc 
: natură a contribui la progresul jo- 
lui. la îmbunătățirea nivelului fon
dului nostru.
Joc ofensiv, activ, spectaculos, iată 

așteptăm de la formațiile noastre 
categoria A.

RADU URZICEANU

de Ia însăși comportarea 
Jiului. Echipa minerilor a 
chiar în apărarea strictă 
menținut. Nu mai ^vorbim 
de atac, care — bîiie des-

din etapa
potrivită pentru acest joc, știut fiind 
că, în general, clujenii au oameni cu o 
viteză inițială mai bună decît a jucă
torilor de ta Progresul și că spiritul 
de luptă al studenților este de aseme
nea un avantaj important in favoarea 
acestora. Așa cum s-au petrecut faptele 
pe teren, s-a dovedit că antrenorii e- 
chipei bucureștene s-au orientat 
bine.

Meciul, fără să se fi ridicat 
tnalt nivel tehriic, a plăcut prin

foarte

la un 
dîrze-

UPTA DIRZA, DAR IN SPIRITUL
REGULAMENTULUI

/’ 4 rezultatul de egalitate (1—1)
:e s-a încheiat partida de la 

a/ a fost in măsură să mulțumească 
trecum pe jucătorii bucureștenl, în 
himb el a nemulțumit total formația 
cală și pe numeroșii ei susținători. 
Aeritam victoria — ne-a declarat an- 
enorul V. Mărdărescu. Jucătorii noș- 

au atacat mai mult, au tras puter
ii și de foatte multe ori la poartă, 
,r forma de-a dreptul excepțională a 
irtarului Mîrtdru și cele cîteva bare 

care le-am avut, ne-au împiedicat 
obținem prima noastră victorie în 

est campionat. Sînt totuși mulțumit 
jucătorii noștri au alergat mult și 

pede, au fost la timp la minge și 
t arătat că și-au îmbunătățit atît 
.-cvența, cît și precizia loviturilor pe 
■artă".
Față de meciul disputat cu o săptă- 
'.nă in urmă la București, studenții 
ijeni s-au prezentat în aceeași formă 
•nă, numai că de data aceasta rit
ul jocului lor a fost mai scăzut. Este 
arie adevărat că aceasta s-a datorat 
echipei Progresul oare, așa cum am 

’ ’ at și în cronica noastră de ieri, 
t erai un joc mai lent, dar tehnic, 

pase sigure și precise, tu care a 
ușii să tempereze deseori avintul ad- 
■rsărilor lor. După părerea noastră, 
-ogreșul a adoptat tactica cea mai

a doua a returu'u*
dar mizînd totul pe această 
ție, fără a-și păstra rezerve 
veni în clipa următoare în 
viii de apărare, în cazul cînd a fost 
tentat sau depășit în viteză. Acest 
sistem de atac, cu caracter vădit de 
intimidare, nu numai că n-are efica
citate în fața unui inaintaș calm și teh
nic, dar periclitează propria apărare, 
riscînd s-o lase „descoperită". Cîteva 
cuvinte și despre portarul Sfetcu: 
fost nesigur atît în prinderea

interveti- 
de a re- 
dispoziti-

a 
balo-

«3»I r • 1

O săritură corectă a lui Biikdssy (ar. 9), care l-a întrecut pe Ciolan. Balonul 
va fi însă respins de Panait (nr. 3). Cosmoc (dreapta) urmărește cu emoție 

faza din fața porții echipei sale. (Dinamo-Jiul 2—lj
(Foto : I. Mihăică)

nului, cît și în intervenții. Dacă ar 
fi fost supus unei presiuni mai mari, 
nu vedem cum ar fi ieșit cu fața cu
rată.

Ne-a plăcut apărarea eohipei Dina
mo Bacău. Frumos a apărat Bucur, 
excelent a 
a timpului 
Cîrnaru a 
Băcăoanii

nia cu oare s-a jucat și mai ales prin 
corectitudinea exemplară a fiecăruia 
dintre jucători. Ar fi frumos și de dorit 
ca toate echipele noastre să practice 
totdeauna, un joc tot atît de corect ca 
acesta de la Cluj, chiar și atunci cînd 
lupta sportivă se desfășoară cu dir- 
zenie și vigoare...

ROMEO VILARA

COMPLETĂRI LA CRONICA ME
OULUI PETROLUL — DINAMO 

BAC AU

Pare curios, dar așa e: apărarea 
care n-a primit decît un gol a jucat 
slab, în timp ce compartimentul res
pectiv din echipa adversă, deși a tre
buit să se încline de patni ori, a fă
cut, în general, o partidă bună, iar 
în unele momente ale jocului a pro
dus chiar o deosebită impresie. A fost 
unu! din aspectele principale ale me
ciului dintre Petrolul și Dinamo Ba
cău și de 
să insistăm 
față.

Apărarea 
jucat nervos, 
pede capul, a Intervenit defectuos și 
a fost, astfel, ușor de depășit. Este 
surprinzător, de pildă că un fundiaș 
cu suficientă experiență ca Pahonțu 
atacă și astăzi adversarul în forță,

jucat cea mai ma# parte 
Iosif Lazăr. De asemenea, 
dovedit un bun 1 plasament, 
au luptat cu mirttă hotă- 

rîre, contribuind în felul acesta Ia 
dinamismul partidei, la nota bărbă
tească, pasionantă, în care s-a des
fășurat jocul. Dinarno s-a mișcat bine 
pe teren, a construit și unele ac
țiuni frumoase dar a greșit mai ales

aceea am socotit necesar 
asupra lui în rîndurile de

iinediată a ploeștenîlor a 
și-a pierdut prea re-

mm. ireiE^iiJiLirAiriE
Duminică la „25 August"

Cele două partide programate dumi- 
ră în Capitală se vor disputa în 
»gram cuplat pe stadionul „23 Au
st", după următorul program alcă- 
!t de federație: Dinamo București— 
ogresul București la ora 14.30 și 
C.A. — Rapid la ora 16.15.
Avînd în vedere interesul pe care-1 
rnește acest cuplaj și pentru a da 
sibilitate spectatorilor să-și procure 
r timp biletele de intrare, I.E.B.S. 
luat măsura ca biletele să se pună 
vînzare de astăzi ora 14 la casele 

ișnuite.
tntilnirile amicale de duminică
Arad: AMEFA — C.F.R. Timișoara 
-0: C.F.R. Arad — Metalul Bocșa 
«mină 4—1 (1 — 1). Au marcat: Don 
), Negru II, Pedescu și, respectiv, 
abo. (St. Weinberger, coresp.).
Sibiu: C.S.A. — C.S.M. Reșița 2—2 
—1). Au marcat Baboie (2) pentru 
«de și Apro (11 m) și Manolache 
ntru oaspeți. Joc de bună calitate, 
«uitat just. Joi: C.S.A. — Metalul 
lânii București 1—0 (1—0). (M. 
ădoianu și C. Pitaru, coresp.).
Moreni: Flacăra — A. S. Pompierul 
tcurești 4—3 (1—3). Joc viu dispu- 
L Au 
iroiu 
anciu 
îdrei,
Orașul Stalin: Tractorul — Poiana 
mpina 2—0 (0—0). Au marcat: 
■su din 11 m și Roșea. (P. Lowy, 
resp.).
C. Turzii: Ind. Sîrmii — Gaz Metan 
ediaș 3—1 (3—1). Joc frumos. Au

marcat: Nedelcu, Chețan și Safar, res
pectiv Feniaț. (P. Tonea, coresp.).

Baia Atare: Minerul — Gloria Bis
trița 8—2 (7—0). Scorul este exage
rat. Au marcat: Gergely, Vasilescu 
(autogol), Ionescu, Vlad I, Rusu, V. 
Moldovan și Sulyok (2), respectiv Ra
dulescu (2). (V. Săsăranu, coresp.).

Focșani: Unirea — Unirea Iași 2—3 
(0-1). O întâlnire spectaculoasă. Au 
marcat: Cojocarii, Ciurugă și Bedivan 
(Iași), Asan și Cioboată (Focșani). 
(FI. Conac și H. Cohn, corespondenți).

Turda: Sticla Arieșul — Metalul Ti
tanii București 5—1 (5—0). Oaspeții 
au dominat și gazdele au marcat... Au
torii punctelor: Cticu (3), Copil și 
Pop (Sticla), Marcoci (Metalul). (G. 
Chișu, coresp.).

Sighet: Stăruința — C.S. Tg. Mu
reș 0—2 (0—1). A marcat Joz^i (2). 
(Gr. Dăbală, coresp.).

Brad: Aurul — Minerul Lupeni
(1—0). Meci confuz, cu brutalități. In 
min. 60, Coman (Minerul) a fost eli
minat pentru lovirea adversarului. Pa- 
raschiva s-a solidarizat cu el și a 
părăsit terenul. (M. Susan, coresp.).

Alte rezultate: C.S.M.S. Iași — 
Dinamo Galați 0—0; C.S. Oradea — 
Rapid Cluj 4—1 (I—0) ; C.F.R. Paș
cani—Progresul Fălticeni 3—1 (3—1)1 
Textila Sf. Gheorghe — Metrom Or. 
Stalin 2—1 (1—0); Drubeta Tr. Se
verin — C.F.R. Rovine Craiova 1—2 
(1 — 1); Metalul Tîrgoviște — Prahova 
Ploești 0—0; Raf. 4 Cîmpina — Rapid 
reg. Ploești 4—2 (1—1): C.S-M. Ga
lați — C.S.A. Marina Constanța 1—1 
(1 — 1) și Ancora Galați — U.M.P. 
Brăila 7—0 (3—0).

1—0

marcat: Ene, Capoianu, Un- 
(2) pentru Flacăra, Stănilă, 
și Taut (A.S. Pompierul). (P. 
coresp.).

în repriza a doua, pimind 
accentul la un momeai dat 
rea rezultatului în ioc 
șoare jocul normal Iar greșelile, așa 
cum se știe, se plătesc. Uneori, chiar 
cu acest scor exagerat de 4—1...

BERAR IU

prea uni)' 
l>e păstra- 

să-și desfă-

J.

Cuplajele
; se impun în Capitală!

Cine iubește sportul, viața în aer 
liber, s-a bucurat nespus duminică 
venind la fotbal și văzînd tribunele 

> ca și 
în Giulești, la Cluj ca și la Ploești, .'a 

, Constanța ca și la Timișoara, meciu
rile de fotbal din categoria A au 
atras pe stadioane zeci de mii de 

i recor- 
----- -  — -------- ™i. Este un aspect 

' pozitiv care demonstrează o dată în 
iplus avîntul mișcării sportive in gene 
ral și popularitatea fotbalului în spe- 

^cial.
> In bucuria pe care am trăit-o dumi
nică s-a strecurat însă și un pic de 
amărăciune. Atît la Dinamo, dimineața, 
cît și Giulești, după-masă, i< uiți si ■. 
tatori au rămas în afara stadioanelor 
și printre ei — inexplicabil — chiar... 
'posesori de bilete!

Pentru orașul București mai ales, 
care are un stadion de mare capacitate 
(23 August), problema cuplajelor a fost 
reactualizată în urma afluxului de 
spectatori înregistrat Ia meciurile de 
duminică. Echipele organizatoare — 
Dinamo și Rapid — credem că s-au 
convins că stadioanele respective nu 
sînt în măsură să cuprindă atâția 

„spectatori cîți ar vrea să vadă un meci 
..... v. ____________ ____ ___ ar « 0 greșeală, contrară interese

lor. In primul rînd jucătorii trebuie' Jor mișcării noastre sportive, să se li
miteze numărul lor. Aceasta pe de o 

, 'parte. Pe de ailta, cluburile organiza- 
Îtoare au obligația de a asigura acce

sul pe teren al spectatorilor cu bi
lete. Duminică au fost asemenea 
spectatori care au rămas pe dinafară. 
In sfîrșit, cuplarea meciurilor pe un 
stadion cu capacitate mare ar servi 

’înseși interesele financiare ale clubu 
lor organizatoare, care pierd în mod 
nechibzuit importante venituri organi- 

1 zînd pe stadioanele lor meciuri care 
! o deosebită atracție.

In orice caz, meciurile de duminică 
au arătat că disputarea în cuplaj a 

’partidelor programate în Capitală este 
o necesitate

UN NOU PENALTI RATAT!

penalti acor- 
ale returului 
portarul (de 
putut inter-

Așadar, și al patrulea 
dat în aceste două etape 
a fost ratat. Din nou 
data aceasta Crîsnic) a 
veni cu succes, evitînd un gol atît de 
sigur la o lovitură de la 11 m. Am ur
mărit cu atenție și destul de aproape 
modul cum a executat Ene I această 
lovitură liberă acordată duminică e- 
chipei Dinamo și... nu ne-am mirat

vcinnu ia io>uai și vazma i
1 înțesate de lume. La Dinamo 

în («ii11 fi In Pit«2 «a ci 1 •» DI

spectatori, prilejuind doborîrea 
e‘ durilor de asistentă. Este un

că a ratât-o. Execuția a fost proastă 
și însoțită de mișcări inutile care au!
complicat sarcina lui Ene I. Alai pe 
înțelesul tuturor, Ene I a căzut în, 
propria-i cursă... A încercat să-l fen 
teze pe Crîsnic făcînd două mișcări 
înșelătoare și... s-a dezechilibrat, iar, 
atunci cînd a ajuns la minge, a lo
vit-o și fără forță și cu o adresă, 
aproximativă. Și, notați, în acel minut' 
Jiul conducea cu 1-0, deci acel 11 m 
avea un caracter decisiv. Pînă la 1, 
urmă, Jiul a cedat cu 2-1 ; dar — șîy 
acest lucru nu era deloc imposibil — 1 
dacă oaspeții ar fi rezistat pînă laj' 
urmă și ar fi menținut avantajul mi-*  
nim de un goi ?...

Iată de ce se impune o atenție deo-1 
sebită execuției loviturilor libere și în, ■ 
special a celor de la II m, atît din1 1 
partea antrenorilor, cît și a jucători-

învățați cum să execute corect, cu 
precizie și forță aceste lovituri de la 
11 m. In al doilea rînd, ei trebuie să 
exerseze foarte mult, simplificînd 
execuția, redueînd-o la mișcările strict 
necesare. In al treilea rînd trebuie 
creați cît mai mulți specialiști în 
asemenea lovituri. Insușindu-și cît mai 
bine o execuție corectă, pînă la per
fecționare, jucătorii vor vedea de ce nu, 
există 11 m apărat ci numai 11 
prost bătut.

Pentru că așa cum am luat-o...
P. GAȚU

m,

; se bucură de
In nrirA

> A

Tot detpre precizia în țut a atacauților...

(Desen de D. Petrică)

aie, fii atent că iar trage ăla !
— Prea fîrzin, draga mea...

★

din Capitală, sin- 
amenajate 
presei, ■

lipsă de

locuri

grijă 
ridică 
func-

Dintre stadioanele 
gurele care nu au 
speciale, rezervate 
și Giulești. Această
din partea cluburilor respective 
serioase dificultăți în exercitarea 
țiunii ziariștilor, siliți în multe ocazii, 
cum s-a întâmplat duminică, să urmă
rească jocurile în condițiuni cu 
improprii. Credem că atît I
cît și Rapid vor fi de acord că pentru 
redarea competentă și exactă a des
fășurării partidelor sînt necesare con
dițiuni corespunzătoare. Iată de ce aș
teptăm din partea cluburilor Dinamo 
și Rapid măsuri în consecință.

I totul 
Dinamo

Programul concursului Pronosport 
nr, 13 din 29 martie programează în 
continuare întâlniri din cadrul cam
pionatului categoriei A și al campio
natului italian.

I. C.C.A — Rapid (cat*.  .4). Dacă 
ținem seama de ultimele rezultate obți
nute de cele două formații, înclinăm spre 
victoria echipei C.C.A. fără a neglija 
șansele rapidiștilor. Pronostic: 1 și 2.

If. Dinamo București — Progresul 
București (cat. A). Și această întâlnire 
dintre cele două formații bucureștene 
este echilibrată. Pronostic: 1 și 2.

III. Petrolul Ploești — Steagul roșu 
Or. Stalin (cat. A). Petroliștii au toa
te șansele de a înregistra o nonă 
victorie, mai ales că joacă pe teren 
propriu. La această întâlnire pronosti
cul nostru este 1, chiar solist.

IV. Dinamo Bacău — Știința Cluj 
(cat. A). Oaspeții luptă din răsputeri 
să scape din zona retrogradării ast
fel că este de așteptat oa să joace 
pentru un rezultat egal. Pronostic: 
X și 1.

V. Știința Timișoara — U.T.A. (cat.
A). In retur echipa gazdă a pierdut 
ambele întâlniri susținute pînă în pre
zent — și nici în această partidă nu-i 
vedem capabili de a trece ' ’
care se află în formă mai 
nostic: 2 și X.

VI. Farul Constanța —__.......
șani (cat. A). Cil toate modificările 
aduse formației, gazdele nu an reu
șit încă să înregistreze o victorie. Jo
cul ou minerii este destul de dificil, 
însă avînd în vedere arvautajul tere-

O^onosportI

pronosticurile noastre sînt: X

de U.T.A.’ 
bună. Pro-

Jiul Petro-

nului, 
și 1.

VII. 
Han). 
gazdele vor căuta să obțină neapă
rat cele 2 puncte în datina Juventu- 
sului — pentru a concura și mai de
parte în lupta pentru primul loc. Pro
nostic: 1 și X.

VIII. Fiorentina — Padova (camp, 
italian). Gazdele au pierdut duminică, 
astfel că deocamdată sc află la ega
litate de puncte cu Milan. Avînd a- 
vantajiil terenului normal nu pot pier
de. Pronostic: 1.

IX. Genoa — Sampdoria (camp, 
italian). O partidă în care se întîl- 
nesc două echipe din aceeași locali
tate, astfel că rivalitatea existentă 
poate duce la victoria uneia dintre ele. 
Pronostic: 1 și 2.

X. Torino — Lazio (camp. italian). 
După jocul egal obținut duminică în 
deplasare, gazdele vor căuta să for
țeze victoria pentru a maii avea șan
se de a scăpa din zona retrogradării. 
Pronostic: 1.

XI. Roma — NapoH (comp, italian).
In ultimul timp echipa gazdă a în

registrat insuccese și va căuta să 
obțină victoria.

Nu trebuie să uităm că na)x>lftanii 
au știut totdeauna să aplice cea mai

Miian — Juventus (camp, ita- 
După insuccesul de duminică

bună tactică în jocurile susținute cu 
Roma, ceea ce le-a adus numeroase 
victorii. Pronostic: I și 2.

XII. Lanerossi — Internazionale 
(comp, italian). Se întâlnesc două e- 
chipe situate pe primele 
clasament. In mod normal 
pot pierde întâlnirea, însă 
să neglijăm posibilitatea 
nul. Pronostic: 1 și X.

• Atragem atenția participanțHor 
la concursul Special Pronosport de 
duminică 22 martie că tragerea din 
urnă a premiilor în obiecte va avea 
loc SIMBATA 28 martie a.c. la ora 
18 în sala din sir. Doamnei nr 2.

CONCURSUL PRONOEXPRES
Și la ultimul concurs Pronoexpres 

s-ani înregistrat din nou premii mari. 
Asemenea premii vă așteaptă și |>e 
dumneavoastră la concursul Prono- 
expres nr. 12 din 25 martie care por
nește cu un report de 250.000 lei la 
categoria 1 și 28.790 lei la categoria • 
a II-a.

• Nu uitați( Astăzi este ultima zi 
buletinele ld

nr

locuri în 
gazdele nu 
nu trebuie 
unui meci

cînd mai puteți depune 
concursul Pronoexpres 
miercuri 25 martie.

• Tragerea din urnă 
lui Pronoexpres nr. 12
mîiijc miercuri 25 martie în regiunea 
Stalin.

Rubrică redactată de l.S. Loto- 
Pronosport.

12 de

a 
va

concursu- 
avea loc



— O competiție binevenită 
pentru jucători, antrenori și arbitri

sporit de echipe față deV tegoriile inferioare. La această com
un echilibru valorici petiție organizată de Casa Centrală a

Călăreții fțunțașfc țap
examenul de primăvară

Un număr 
ediția precedentă, 
sensibil între formații, iată elementele 
care fac mai pasionantă anul acesta 
lupta pentru titlu, ca și pentru evita
rea retrogradării, iată factori care fac 
să crească interesul față de cea mai 
importantă competiție de polc pe apă 
cu caracter intern: campionatul repu
blican.

Conștiente de aceste lucruri o parte 
dintre echipele noastre și-an început 
din timp antrenamentele, cu dorința ca 
meciurile primei etape să le găsească 
bine puse la punct ou pregătirile.

Ca și an-ul trecut, formațiile bucu
reștene își încearcă loturile, folosind 
diverse formule în cadrul unui turneu 
la care participă și echipele dm ca-

lan luciii (C.C.A.) 
i cîaiioai concursul 
de M din Camielă
Duminică dimineață s-a desfășurat 

pe șoseaua București—Alexandria, în 
organizarea consiliului raional U.C.F.S. 
1 Alai, un concurs ciclist dc fond do
tat cu „Cupa Săptăminii Mondiale a 
Tineretului”. La avansați (cat. Pși a 
H-a) victoria a revenit alergătorului 
Ion Baciu (C.C.A.), care a parcurs 
80 km. în 2 h. 07:53. Pe locurile 2 și 
3 s-au clasat alergătorii C. Voîcti 
(C.C.A ) și Alex. Aramă (Construc
torul).

Iată celelalte rezultate: cat. a 111-a 
și neclasificați: 1. D. Rotaru (C.C.A.); 
2. M. Maxim (C.C.A.); 3. Th. Visa- 
riori (Sirena); juniori cat. I: 1. C. 
Căpriță (C.C.A.); juniori cat. a ll-a:
I. V. Alexandrescu (Voința); cat. li
ras: 1. Gh. Nicolae (Voința).

„Cupa Săptămînii Mondiale a Tine
retului" a fost cucerită dc formația 
Casei Centrale a Armatei.

„CUPA BUZĂU” LA BASCHET

Prima ediție a „Cupei Buzău” la bas
chet s-a bucurat de un mare succes, 
întrecerile au oferit spectacole foarte 
frumoase și jocuri pasionante în care 
îezultatul final a fost cunoscut după 
dispute echilibrate. Cele șase formații 
participante (Progresul București, Ști
ința Galați, C.S.A. Marina Constanța. 
C.S.M. Rădăuți, Petrolul Ploești și se 
lecționata orașului Buzău) au d-at do
vadă de o tună pregătire. Clasamentul 
final al „Cupei Buzău” ttrte următorul: 
1. Progresul București, 2. C.S.A. Marina 
Constanta, 3 Petrolul Ploești, 4 Ști 
ința Galați, 5. C.S.M. Rădăuți. 6 Se
lecționata Buzău.

MARIN DUMITRU șl GH. ȘTEFA 
NESCU — corespondenți.
REJUCARE LA BASCHET: METALUL 

MI. G. -DINAMO BUCUREȘTI «7—60 
«39—2»)

Aseară a a-vt 1-c în ”'1-, ev- cți re- 
jucarea partidei masculine <t- baschet 
dintre echipele bucureștene Metal:,1 
M.r.G. și Dinamo. Jocail s-a desfășurat 
sub semnul unei lupte dirze și pas'on-an- 
te și s-a încheiat eu victoria mealurgiș- 
tilor la scorul de 67—S3 (39—2?). Supe
riori în lupta la panou șl cu Novacek 
excelent realizator, el nu obținut o vic
torie meritată. S-au remsrcat: Novacek 
(25). Cojocaru (14) și Tursuglan (7) de la 
metalurgisti, iar din Iîntfurile dinamo- 
viștilor Popovicl (1-3), Nicu'escu (3) 
și Com an (10)

A VASIIJU
GALA de box organizata 

DE SPARTA!’
Duminică dimineață, la Circul de Stat, 

a avut loc o frumoasă gală de box or
ganizată de asociația sportivă Spartac.

Printre cei care și-au disputat întiie- 
tatea pe ring au fost și trei boxeri de 
la Energia Cîmpina, care au lăsat o fru
moasă impresie. Trnărul Mihai Nieolau 
(Energia Cîmpina), practicînd un box ce 
bună calitate, a reușit să obțină victo
ria la puncte în fața lui Nicolae Ale
xandru (Spartac). Revanșa dintre Gheor. 
ghe Rdsler și Tănase Bătrînu, încă de 
la primele schimburi de lovituri, lăsa 
să se întrevadă o întîtaire deosebit de 
interesantă. Disputa a fost fos.rt.c- 
Ubrată pînă în repriza a IT-a cînd TS- 
tțase Bătrînu a recepționat o puternică 
lovitură la ficat. Din acest moment. 
Rosier a stăpfnit lupta, contrînd cu 
miuită eficacitate și ieșind în avantaj 
djn luptele corp la corp. El a cîștigat 
astfel un meci oare a plăcut publicului. 
AILT.E REZULTATE: â. Bălan (CER 
Gr. R.) meci nul cu T. Nlchita (Spar- 
tae);. I. Mooanu (Pasteur) b.p. D. Davi 
desou (CFR-ICI); St. Preda (Spartan) 
b.p. I. Calotă (CFR-ICI): șt. Pavel
(Spartac) b.p. V. Popescu (ISEBV I 
Răileanu (Spartac) b.p. S. Ciocod-leă (Me- 
talosport); P. zălnescu (E. Cîmpina) 
b.p M. GMn«â (CFP.-TCI); Mirin' IOn 
(Get. Bucuri b.p O. Zilberman (ICF); 
I. Pătran (E. Cîmpina) b.p. D. B-alacI 
(Semănătoarea): I Pădurarii (E. Cim 
pina) hp. N. Nită (Spartac); I. Low 
(Semănătoarea) b.ab. IlI-a M. Crețu 
(ICF).

Armatei participă următoarele echipe: 
Dinamo, C.C.A, 1, C.C.A. II, G.S.L., 
Voința, Cetatea Bucur, Constructorul 
și Rapid. Meciurile disputate pînă în 
prezent s-au soldat cu următoarele re
zultate: etapa 1: Constructorul — 
C.C.A. I 0—8; C.S.U. — Voința 10—0; 
C.C.A. II — Rapid 4—1; Dinamo — 
Cetatea Bucur 6—1; etapa a ll-a: Ce
tatea Bucur — Rapid 3—1; Dinamo — 
Constructorul 11—5; C.C.A. 11 — Vo
ința 4—2; C.S.U. — C.C.A. I 3—3.

Pentru a-și atinge pe deplin scopul 
propus — verificarea din timp a for
mațiilor — această competiție trebuie 
să fie atent urmărită de colegiul cen
trat al antrenorilor. Observațiile făcute, 
de preferință între etape și nu la sfîr- 
șitul competiției, ar fi de un real folos 
tuturor antrenorilor și jucătorilor. Din 
cele observate pînă în prezent, ni se 
pare ne la locul ei... dorința antreno
rilor Augustin Ganga (Voința), Paul 
Niculescu (Constructorul), Francisc 
Crișan (C.C.A. II) dc a se număra și 
printre... jucători. In calitate de con
ducători de echipe prezența lor pc mar
gine ar fi mult mai utilă. Din acest loc 
antrenorul are posibilitatea să cu- 

: iprindă cu claritate jocul de ansamblu 
al echipei pe care o antrenează. Pro- 
cedînd astfel și indicațiile ulterioare — 
separat de cele așteptate din partea 
colegiului de antrenori — ar avea mai 
mult succes. Acesta este dc altfel și 
rostul competițiilor cu caracter de ve
rificare.

In sfîrșit,. turneul se dovedește bine
venit și pentru arbitri. O analiză deci
— de preferință tot după fiecare etapă
— a tuturor arbitrajelor prestate ar 
avea ca rezultat sigur uniformizarea

'concepției de arbitraj, în spirtul fa- 
Fvorizării jocului modern.

Ca r n ei
„CUPA PRIMĂVERII" LA MARȘ
Duminică s-a disputat etapa a Il-a 

a competiției de marș dotată cit ,.Cupa 
primăverii". întrecerile s-au desfășurat 
pe șoseaua Ciulești. .4« luat startul 
peste 50 de mărșăluitori, care au furni
zat o luată sportivă de toată frumuse
țea. In întrecerea seniorilor, maestrul 
sportului IIaralambie Răcescu a repur
tat o victorie clară. El s-a distanțat 
de grosul plutonului chiar de la km 
4, mărindu-și apoi treptat avantajul, 
lată ordinea primilor clasați: juniori 
(4 km): 1. I. Popa (D); ' 2. D. Roa- 
teș (Spartac): 3. Th. Anghel (Spar
tac); începători (4 km) : 1. I. Bogdan 
(Voința); 2. C. Muscă (Surdomuti);
3. I. Costache (Spartac); seniori (10 
km) : 1. II. Răcescu (D); 2. C. Nou- 
rescu (D); 3. D. Paraschivescu (Spar
tac); 4. M. Neaga (D); 5. V. Tcodo
șiți (P.T.T.). Clasamentul pe echipe în 
etapa a Il-a: 1. Dinamo 31 p; 2. Spar
tac 43 p ; 3. P.T.T. 47 p; 4. Armătura 
10 p; Clasamentul general al „Cupei 
primăverii": I. Spartac 71 p; 2. Dinamo 
73 p; 3. P.T.T. 103 p; 4. Surdomut! 
116 p; 5. Armătura 135 p.

Duminică se va desfășura etapa a 
IIt-a a acestei competiții.
NICULAE D. NICOLAE — corespon
dent

CONCURS ATLETIC LA PLOEȘTI
Secția de atletism a clubului sportiv 

Petrolul Pioeșli a organizat recent uu 
concurs atletic pe. pista de sub tribuna 
a ll-a a stadionului din localitate. 
Iată cîteva din rezultatele înregistrate 
cu acest prilej: 50 m: M. Dobrescu 
și A. Crauțov 6,5; 55 m g: A. Crâuțov 
8,7 ; triplu: V. Gbiță 12,02 m: 50 in 
fete: Hlconora Iva-.i și Maria Duță 
7.7; 40 m g: Eleonora Ivan 8,1.

FLORIAN ALBEI — corespondent
„CUPA RECOLTA" LA CROS

Clubul sportiv Recolta București va 
organiza ta sflrșitul acestei săptămîni 
o competiție dc cros', care contează ca 
primă etapă a Campionatelor republi
cane de cros individuale și pe echipe, 
întrecerile vor avea loc in incinta Sta
dionului Tineretului. Se vor disputa 
următoarele probe: junioare (800 m), 
juniori. (2.600 m), seniori-semifondiști 
(3.000 m), senioare (1.300 m) și se
niori (8.000 m). Echipele vor fi alcă
tuite din cile cinci, alergători la băr
bați și din cite patru alergătoare la 
femei.
DUMINICA, PRUNUL CONCURS IN 

AER LIBER
Duminică dimineața pe terenul de 

aruncări de la ștrandul Tineretului clin 
Capitală se va desfășura primul con
curs în aer liber al sezonului. Tn'xpînd 
de la ora 10 vor avea loc probele de j 
aruncări din cerc, pentru femei și pen- |

Sîmbătă după-auiiază și duminică 
dimineață am avut tot timpul impresia 
că asistăm la un veritabil concurs 
republicau de călărie. Vremea minuna 
tă, parcursurile variate și interesante, 
£a și importanța pe care o reprezenta 
concursul pentru călăreții din lotul re
publican, din rindyl cărora se va alcă
tui lotul reprezentativ pentru concursu
rile hipice internaționale, toate au contri
buit la reușita celui de al doilea concurs 
hipic. în aer liber al anului. Și în pri
vința verificării pregătirii călăreților 
fruntași concursul de sîmbătă și du
minică și-a atins scopul. Să luăm, de 
exemplu, cele două probe rezervate 
călăreților dm lot. In proba de obsta
cole precizie Vasile Pinciu pe Mindir, 
Al. Longo pe Sucttu, Gh. Langa pe 
Rapsod și V. Bărbnceanu pe Bimbo si 
Robot au terminat parcursul fără nici 
o penalizare clasîudu-se la egalitate 
de pimote pe primul Ioc. In 
afara rezultatului în sine, ne-a pro
dus o deosebită satisfacție forma bună

Campiorii orașului 
București la scrima 

(juniori)
Duminică dimineață, a avut loc Tn sal® 

clvMui Metalul M.T.G. fa?a pe Capi
tală1 a campionatului republican do serf- 
mă pentru juniori. Au participat 4Q 
trăgători. întrecerile au fost deosebit 
de disputate, mai cu seamă la floretă 
fete (cat. I) și spadă, unde pentru de
semnarea campionilor a fost nevoie de 
baraj. Iată cîștigătorii probelor: flc-retă 
băieți. cat. I: 1. Mihai Țiu (Șc. sp. 
U.c.F.S.) 6 v; cat. a n-a: 1. Paul Io 
nescu (Șc. sp. elevi) 6 v; floretă fete 
cat. i: 1. Lucia Enâchescu (Șc. sp
U.C.F.S.) 6 v; cat. a Il-a: 1. Oprita 
Dragalina (Șc. sp. U.C.F.S.) 6 v; spadă: 
1. Mircea Angheleseu (C.S.U.) 5 v; sa 
bîe: 1. Mihai Sandu, (Dinamo) 8 v.

NICOLAE TOKACEK — corespondent

atletic
tril bărbați. Este vorba de aruncarea 
greutății, a discului și a ciocanului. 
Concursul este mai mult decit bine: 
venit și el dă posibilitate antrenorilo- 
să verifice forma actuală a atleților 
lor.

După cum am fost informați, comisia 
orășenească de atletism din Cluj va

organiza, de asemenea, la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni primele întreceri in 
aer liber. Inițiativele acestea ar trebui 
imitate și de celelalte comisii locale 
din întreaga țară, limpul frumos este, 
fără îndoială, o invitație la o activi
tate organizată în aer liber ! 

Din acti^itateo liandljalssOcaL..
INTENSE PREGĂTIRI 

LA SIGHIȘOARA

Handbaliștîi de la Voința se pregă
tesc cu toată seriozitatea pentru apro
piata reluare a campionatului. Lotul 
este mai numeros decît anul trecut. 
De curînd a avut loc analiza muncii 
secției de handbal. Cu acest prilej s-a 
subliniat pregătirea conștiincioasă pe 
care au făcut-o jucătorii pentru ca în 
retur să realizeze partide cît mai bune. 
Cu totul altfel se prezintă situația la 
secția ferninină Gloria Sighișoara. Deși 
sîntem în pragul returului, echipa nu 
dispune la ora actuală decît de 7 to
cătoarei

ION TURJAN 
cores.ponden t

„CUPA JUBILEULUI"

Competiție organizată cu scopul de 
a contribui la pregătirea unor echipe 
bucureștene pentru campionatul de 
handbal în 11, „Cupa Jubileului" a 
reunit la startul întrecerilor formațiile

a călăreților și cailor, corecta execuție, 
a probei șl mai ales măiestria cu care 
cei patru concurenți și-au condus caii 
pe parcurs.

De acest lucra însă am putut să ne 
dăm și mai bine seama duminică di
mineața în proba „Marele Premiu 
al orașului Roma". In dorința 
de a asigura o temeinică pregă 
tire călăreților din lot, federația 
de specialitate a inclus în pro
gramul concursului o probă de ob
stacole în două manșe (mijlocie și 
grea) identică cu aceea întîlnită în 
concursurile hipice internaționale de 
la Poma. Prima manșă a fost dominată 
net de călărețul V. Bărbuceanu, care 
a efectuat cele mai frumoase parcursuri 
cu caii Odobești și Bimbo și a obținut 
cele mai bune rezultate. Iu special, 
traseul efectuat cu Bimbo a impresio
nat prin siguranța mișcărilor și prin 
eleganță la trecerea obstacolelor. Pă
cat însă că a doborît Ia ultimul obsta
col fiind penalizat astfel cu 4 puncte. 
In manșa a ll-a am asistat Ia debutul 
calului Prundiș, condus de Pinciu, 
într-o probă de categorie grea. .Măies 
tria cu care \ asile Pinciu a condus ca
lul pe parcurs a entuziasmat deopotri 
vă pe specialiști și pe spectatori. Dar 
și mai reușită a fost evoluția călărețu
lui Al.' Longo pe calul Sircitu. care a 
terminat proba fără nici o penalizare. 
A fost una dintre cele mai frumoase 
probe efectuate de talentatul călăreț

Cîteva aspecte de h prima etapă 
a campionatului republican de luph
Caracteristica primei etape a cam

pionatului republican de lupte a fost, 
spre deosebire de anii precedenți, o 
măi burtă pregătire tehnică și fizică, 
pe care au dovedit-o cele mai multe 
din,.echipele Bortjfipa-rrte.-Se pare, deci, 
că măsura luată de federație de a 
lăste un interval de timp mai mare 
pentru pregătire, între o ediție și alta 
a campionatului a' "dat rezultate pozi
tive. Cele două luni și jumătate au 
fost folosite intens de către luptători și 
nc-a bucurat faptul că încă de la pri
ma confruntare oficială sportivii tutu
ror echipelor au dat satisfacție ca 
stadiu de pregătire. Bineînțeles, ict- 
colo se mai simte încă nevoia pregă
tirii tehnice și aceasta îndeosebi la 
echipele recent promovate în categoria 
A (C.S.A. Marina Constanța și Voința 
Lugoj) ca și Ia altele care și-au îm
prospătat loturile cu juniori (Voința 
Tg. Mureș, C.F.R. Timișoara, Tracto
rul Galați etc.). Folosirea elementelor 
tinere esie o acțiune demnă de laudă 
din partea unor echipe. Nu putem fi de 
acord însă cu măsura Voinței Tg. Mu
reș de a-și forma o echipă mimat de 
tineret, cu care nu poate face lată 
unui campionat republican. De alrfel 
în această etapă Voința s-a clasat pe 
penultimul loc, nereușind să cîștige nici 
o întîlnire în grupa respectivă.

Cele mai interesante meciuri ale eta 
pei le-au furnizat I. Cefan (Rapid O- 
radea), Bălan (Baia Mare), N. Po
pescu (Reșița) I. Geantă (M.I.G.) ca 
și dinamoviștii I. Tărarni, Gh. Po- 
povici și Sultz. De altfel, echipa Di 
namo București a dovedit și cu acest 
prilej că este una dintre cele mai 
bine pregătite. Foarte sugestiv este re
zultatul înregistrat de dinamoviști în 
meciurile de duminică. Din cele 24 în- 
tîlniri susținute ei au cîștigat 19 prin 
tuș, 2 Ia puncte, 2 prin Reprezentare 
și au făcut un meci egal.

Cu mult interes a fost așteptată și 
evoluția echipei C.S.A. Marina. Con- 

feminine Rapid, Victoria, Confecția și 
Cetatea Bucur — campioană republi
cană la handbal în 7. După cete doua 
etape desfășurate vineri și duminică, 
niîine vor avea loc ultimele jocuri: Ce
tatea Bucur — Victoria și Rapid — Con
fecția (de la ora 16.15 pe terenurile 2 
și 4 din parcul „23 August").

NOI TERENURI DE HANDBAL

Pasionați ai jocului de handbal, ele
vii de la școala medie nr. 10 din Ti
mișoara au început — într-un entu
ziasm general — lucrările voluntare dc 
amenajare a terenului dc handbal re
dus. O dată cu terenul de zgură pen
tru handbal redus, elevii vor reame- 
naja și terenurile de baschet si volei.

ION DETEȘAN 
corespondent

IOC AMICAL

Cu cîteva z:le în urmă s-a disputat 
întîlnirea amicală de handbal în II 
între C.S M. Reșița, campioană de 
toamnă, și echipa Tchnometal din Ti
mișoara. La repriză timișorenii au 

dinamovist. Bine pregătiți s-atî dov« 
a ii și caii Machedon și Rapsod c< 
duși de Gh. Langa, Mindir și A 
conduși de V. Pinciu (acesta a coin 
rat deși era accidentat la mîna dre; 
tă) și Robot condus de Bărbuceai 
Insuficient pregătit pentru probele g 
Ie (dar numai pentru probele gre 
s-a dovedit calul Retezat încălecat 
călărețul Hering.

In concluzie, putem spune că stad 
actual de pregătire a călăreților 
cailor din Iotul republican este n 
mult decit mulțumitor și că aceș 
pot face față în prezent unei coufrt 
țări internaționale.

Concursul de duminică a progran 
și două probe inedite: proba de obs 
cole mixta (un băiat și o fată) și pi 
ba obstacole trio (doi băieți și o fati 
Prima a revenit cuplului Uîna Adcria 
H. Mocanii (Recolta) ne caii Tro 
II și Talisman cu 0 p timp 1:11,0, : 
a doua Iui E. Boiangiu — Dina .4d 
riatt — H. Mocanti pe caii Diavol 
Troica si Talisman cu 9 puncte tiu 
1:43, 3

In probele rezemate fetelor. Cea m 
bună s-a arătat de această dală Ele 
Leov (Recolta Buc.) care pe calul D 
volo a cîștigat amîndotiă probele.

OCTAVIAN GINGLJ

stănțenii n-au dezmințit așteptării. I 
prezentat o echipă omogenă, cu mul 
putere de luptă, însă în majorități 
meciurilor au dovedit lipsă de fina 
late în acțiuni datorită unei insu 
ciente pregătiri tehnice. Despre echi] 
C.C.A., echipă cu pretenții la titlul i 
campioană, nu putem avea cuvinte < 
laudă, ținînd scama de coraportar 
avută în prima etapă. Doi dintre lu 
tătorii de la C.C.A., Pintea și Don 
au dovedit lipsă de pregătire. Ne 
surprins, de asemenea, comportări 
echipei C.Ș.M. Baia .Mare, care a re: 
șit o singură victorjp în grupa a IV 
și a avut trei luptători descalificați per 
tru lipsă de combativitate. C.S.Ai. R 
șița, în nota sa obișnuită, a prezei 
tat o echipă bine sudată, din care a 
remarcat pe N. Popescu și Gplogai 
Mai slab s-a comportat D. Grozavi 
element se'.ecționabil. De as mane 
n-a dat satisfacție luptătorul Ratz c 
la Dinamo Satu .Mare. Accentua, 
acest lucru, deoarece și el este su 
ceptibil de selecționare pentru ’~~i 
rile Olimpice. Echipele lugojeni 
ința și C.S.M. nu au corespuns. C 
mare greutate ele au obținut cite tn 
puncte. In altă ordine de idei, voi 
arăta că sportivii de la C.S.M. s-a 
prezentat la această etapă cu cch 
pament împrumutat, Qin discuți) 
avute cu antrenorul Lazăr Bujor a r< 
ieșit că conducerea clubului din I.ug( 
nu acordă sprijinul cuvenit secției d 
lupte. Intr-un cuvînt „leagănul lupți 
lor“ continuă să rătnîna în mare itr 
pas.

Se cuvine să spunem cîteva cttvini 
și despre arbitraje. Ele au coresoun 
în bună măsură, iar unele greșeli d 
interpretare a regulamentului nu a 
influențat rezultatele. O problemă st 
părătoare în cea de a doua zi a în 
trecerilor a fost lipsa asistenței me
dical”

V. GODESCU

condus cu 9—8. Jocul a continuat șl 
fie echilibrat și pînă la urmă s-a te' 
minat egal: 13—13.

O COMPETIȚIE REUȘITA: „CUPZ 
PRIMĂVERI!"

Duminică s-au încheiat întrecerii! 
din cadrul „Cupei Primăverii" ia hand
bal în 7, competiție organizată în cin
stea celei de a ll-a Gxiferințe pe țară 
a U.A.S.R. La băieți. Cupa a fost cis- 
tiga<tă de echipa Politehnica I. (Q 
lancti, Gh. Crănescu, A. Jianu, O. 
Szegii, C. Radulescu, M. Alexandreșcu, 
Gr. Constanținescu. Pop Liviti, N. Li- 
ctiiaretopol, R. Dăncescu și P. Matei) 
cu 13 puncte. Echipa a fost antrenată 
Ic St. Andrecscu. Pe locurile urmă
toare: Politehnica II și I.C.F. La fete 
victoria a revenit cu G puncte echipei 
Politehnica (S. Todi-rașcu, V. Cocheoi, 
M. Cocheri, L. Popov, A. Schuller, 
M. Mirca, P. Mihalache, I. G-rigore și 
Stela Pally, antrenor: Ecatorina Nico. 
foscu), urmată de echipele C. 1. Parhon 
(cu 4 pet) și I.S.E. (cu 2 pct).



DIN TARILE CARE CONSTRUIESC SOCIALISMUL
Aproape 2.000.000 participant la 

exercițiile gimnastice de masă

Tineretul cehoslovac a început pre
gătirile în vederea marii sărbători 
sportive naționale din 1960, cea de a 
II-a ediție a Spartachiadei. Recent, în 
TO00 de colective s-a trecut la studie
rea celor 19 complexe de exerciții gim
nastice de masă, alese în urma unui 
concurs republican de compoziție. Com- 

Gh. Dimiirov, cel. mai bun schior, al R. P. Bulgaria.

l jl de exerciții libere va fi însușit 
de aproape 2.000.000 de tineri și tine
re. Statistica demonstrează că la fie
care 7 locuitori ai Cehoslovaciei unul 
va lua parte la pregătirea programu
lui de gimnastică de masă. Dintre a- 
ceștia se vor alege în 1960 cei mai 
buni 750, care vor efectua demonstra
ția finală.

In bogatul program al Spartachiadei 
au fost incluse nu numai exercițiile 
gimnastice de masă. In zilele marii 
sărbători a tineretului cehoslovac vor 
avea loc întreceri în toate disciplinele 
sportive, reuniuni turistice, demonstra
ții artistice ale colectivelor de ama
tori etc.

In 1960 tineretul cehoslovac va tre
ce în revistă marile succese repurtate 
in domeniul dezvoltării sportului de 
masă, ca și în domeniul cuceririi cul
milor măiestriei sportive.

lubileul schiului în R. P, Bulgaria

Nu de mult sportul schiului din 
Bulgaria și-a serbat jubileul de

Mărețele planuri 
ale sportivilor

dm R. S. S. Ucraineană
La Kiev a avut loc Conferința de 

tonstituire a Uniunii Organizațiilor 
;i Asociațiilor Sportive din R.S.S. 
Jcraineană. Timp de două zile, 352 
Wegați au dezbătut problemele im- 
tortanle ale dezvoltării mișcării de 
nltură fizică în această republică u- 
îională.

Planurile de dezvoltare ale spor
ului în 'Ucraina Sovietică în urmă
torii șapte ani sînt grandioase. Con- 
erința a hotărî! ca numărul practi- 
■antilor sportului să atingă în 1965 
ifra de 15:000.000 față de 6.000.000 
îți sînt acum, iar al turiștilor să de
pășească 12.000.000

Organizațiile sportive din Ucraina 
;i-au asumat sarcini importante și 
n domeniul ridicării pe scară de mase 

măiestriei. In cursul planului de 
apte at>i vor fi pregătiți 6.000 mae- 
tri ai sportului, 56.000 sportivi de 
alegoria 1, aproape nn milion și ju- 
nătate sportivi de categorii inferi
oare și 840.600 Ia categoria juniori.

Vor fi amenajate aproape 100.000 
aze sportive, printre care 10.000 baze 
e schi.
O muncă intensă se va desfășura 

entru atragerea unui număr și mai 
tare de oameni ai muncii în prac- 
icarea gimnasticii de producție. In 
tcest scop vor fi pregătiți 100.000 
nstructori voluntari.

Asociația „Kolgospnik", care reu- 
ește pe sportivii colhoznici din re- 
ublică, s-a angajat să atragă în ur- 
îătorii șapte ani 3.000.000 de oameni 
i muncii de la sate în practicarea 
antumă și regulată a sportului, 

40 de ani de cînd această disciplină 
a fost introdusă în țară. E drept că 
și mai înainte pe povîrnișurile înză
pezite ale munților Balkan, Rila, Pirin, 
Rodope, Vitoșa și altele puteau fi vă- 
zuți „pionierii" sportului alb, alune- 
cînd cu viteză pe „seînduri zbură
toare". Dar primele concursuri au a- 
vut loc abia la începutul anului 1919, 
cînd la Samokove, la poalele munte
lui Rila, a fost deschisă prima școală 

de schi. Mulți ani după 
aceea cei din Samoltove 
au cîștigat cu regularitate 
toate iiitrecerile naționale. 

Schiul a putut cunoaște 
cu adevărat o dezvoltare 
de masă în Bulgaria abia 
după eliberarea țării de 
sub jugul fascist, după 
instaurarea regimului de
mocrat popular. înființa
rea numeroaselor baze de 
schi, construcțiile de te
leferice pe principalele 
pîrtii, atragerea tineretu
lui în practicarea acestui 
sport al sănătății, au 
permis o creștere rapidă 
a numărului schiorilor și 
a măiestriei lor. In mo
mentul de față există în 
R. P. Bulgaria aproape 
200.000 de practicanți ai 
schiului. Maeștrii schiului 
bulgar se bucură de o 
frumoasă reputație în are
na internațională. Din rîn- 
dul lor trebuie să cităm 
pe Gheorghi Dimitrov, 
Petr Popanghelov, Gheor
ghi Voroșkin, ale căror 

nume au fost înscrise pe tabelele de 
concurs ale marilor competiții mon
diale desfășurate la Cortina d’Ampezzo, 
Zakopane, St. .Moritz, Bad Gastein etc.

Pentru înotătorii polonezi

■Comitetul pentru Cultură Fizică din 
R.P. Polonă întreprinde acum impor
tante acțiuni în vederea dezvoltării na- 
tației. In cursul acestui an se va des
fășura în întreaga țară campania de 
amenajare a bazinelor de înot din 
resurse locale. Planul Comitetului pre
vede ca în fiecare localitate să existe 
centre de înot iar în orașele cu peste 
100.000 locuitori să fie construit cîte 
un bazin acoperit. Numai în cursul 
anului 1959 vor intra în funcțiune 11 
asemenea amenajări.

O atenție deosebită se acordă răs- 
pîndirii natației în rîndul copiilor și 
al școlarilor. Toate bazinele au în 
program ore special rezervate antrena
mentului copiilor, iar bazinul acoperit 
Batora din Varșovia a fost afectat în 
întregime acestui scop. Aici a fost des
chis un curs experimental la care par
ticipă 60 de copii în vîrstă de la 3 ani 
în sus.

Rezultate excelente în întrecerile de iarnă
Zilele acestea au fost bogate in 

competiții pentru atleții sovietici. La 
Leningrad, Baku, Așhabad și Brest 
s-au întrecut peste 600 de sportivi în 
cadrul tradiționalelor meciuri de iarnă 
inter-orașe și inter-republici.

In programul meciurilor, în afara 
probelor clasice au fost introduse o 
scrie de probe pentru verificarea pre
gătirii fizice individuale a atletului. 
Aceasta a perwis ca evo'tiția sportivi
lor să poată fi analizată mai științific, 
mai exact. In rîndurile de mai jos vom 
reda cele mai interesante aspecte ale 
acestor confruntări atletice de iarnă.

SĂRITORII S-AU IMPUS LA 
LENINGRAD

Două zile de întreceri pe stadionul 
de iarnă din Leningrad s-au soldat cu 
rezultate valoroase. In fruntea tuturor 
concurenților s-au situat săritorii, care 
au reușit rezultate ca— .n mi z de 
vară. Astfe'., campionul eu:•>pe.til Ter- 
Ovanesian a sărit în ■.um .■» ’ n 1 
m. (în cadrul sexatlonului) și 7,50 m. 
in concurs întrecmdu-1 cu un c ntiiue- 
tru pe eternul său adversar Oleg Fe
doseev. La înălțime s-a dat de aseme
nea o luptă sfrînsă, patru atleți tre- 
cind 2 metri sau mai mult. In fruntea 
lor s-a situat V. Poleakov cu 2,06 m. 
urmat de B. Rîbak și A. Saenko cu 
2,03 m și V. Rulin cu 2,00 m. Valen
tina Saprunova a sărit 6,02 m. în lun
gime, iar V. Rozenfeîd și 1. Petrenko 
au trecut 4,35 m. la prăjină, stabilind 
recordul stadionului de iarnă.

Foarte apropiate și valoroase tot
odată au fost rezultatele aruncătorilor 
de ciocan. Cinci dintre ei au depășit 
norma de maestru al sportului (60 
ml) j A. Samoțvetov 63,11 rn., V. Ru-

Mîine începe la Sofia și PimifrovQ

A Xll-a edifie a Turneului U.E.F.A. 
de juniori

• Primele înt îlniri: Romînia—Turcia la Dimitrovo ?i Italia—Anglia la Sofia • Arbitrii locurilor reorezen- 
tativei noastre o Corespondentul nostru de la Sofia ne transmite noi vești în legăturii cu tradiționala 

întrecere a tinerilor fotbaliști
De mîine și pînă la 6 aprilie, Sofia și alte opt orașe 

din R. P. Bulgaria vor fi locul de desfășurare a celei de 
a Xll-a ediții a Turneului U.E.F.A., una din cele mai im
portante competiții tradiționale ale fotbalului european. 
Acest turneu a prilejuit afirmarea multor talente care în 
scurt timp au devenit jucători consacrați pe plan interna
țional: Nicole (Italia), Heutte (Franța), Iliev (Bulga
ria), Csordas (Ungaria), Georgescu, Ene II (Romînia), 
Mraz (Cehoslovacia), Nowak (Polonia) și mulți alții.

Pentru fotbalul nostru, participarea la Turneul Interna
țional de Juniori a înseninat succes cu fiecare ediție și, 
în același timp, crearea unei rezerve importante de cadre 
tinere de valoare. Reprezentativa noastră s-a clasat pe 
primul loc în grupa respectivă Ia edițiile din 1955 (Ita
lia), 1956 (Ungaria) și 1958 (Luxemburg), pe locul trei 
la egalitate de puncte cu primele două clasate în 1957 
(Spania), iar în ediția din Luxemburg, după disputarea 
semifinalelor și finalelor, a ocupat locul patru în clasa
mentul general, după Italia — cîștigătoarea turneului — 
Anglia, și Franța.

In ediția care începe mîine, echipa noastră face parte
★

In rîndurile de mai jos redăm cîteva 
amănunte transmise din Sofia, de co
respondentul nostru.

După cum se știe, U.E.F.A. (Uniu
nea Europeană de Fotbal) a acordat 
organizarea actualei ediții a Turneu
lui federației din R. P. Bulgaria, care 
sărbătorește in acest an jubileul unei 
jumătăți de secol de la introducerea 
sportului cu balonul rotund în țară.

In vederea desjășurării oplime a 
Turneului, a fost constituit tui Comi
tet de organizare în frunte cu tov. Gh. 
Gheorghiev, vicepreședinte al Uniunii 
Bulgare de Cultură Fizică și Sport. 
Încă de la început, cea mal mare a- 
tenție s-a acordat terenurilor de joc. 
In acest scop, membrii Comitetului 
s-au deplasai In diferite localități și 
după o amănunțită cercetare a stadioa
nelor au stabilit orașele în care se vor 
juca meciurile din cadrul seriilor. In 
luna februarie, Joși Crahay, secretar 
general al comisiei pentru juniori de 
pe lingă U.E.F.A., a fost delegat cu 
inspectarea terenurilor, mențiordnd in 
raportul său că acestea se prpziniă 
în condifiuni bune

★

O mare grijă se acordă și corpului 
de arbitri. In ziua de 24 mar
tie va avea loc la Sofia un seminar 
al arbitrilor bulgari desemnați cu 
conducerea meciurilor din cadrul Tur
neului. La acest seminar va lua parte 
și sir Stanley Rous, președintele co
misiei pentru juniori a U.E.F.A.

La 28 martie se va ține ședința de

denkov 61,67 m., N. Dobrivecer 60,74 
m., D. Egorov 60,66 m., O. Kolodi 
60,28 m. La disc a învins Kompaneeț 
cu 52,10 m.

V. Kuznețov, cîștigătorul sexatlonu 
lui, a arătat în multe probe rezultate 
apropiate ue cele mai bune perforii+an- 
țe ale sale: 14,5 la 110 m.g., 7,22 m. 
la lungime, 10,7 sec. pe 100 m. O im
presie excelentă au lăsat tinerii N. 
Berezuțki (14,2 sec.) și D. Blinov 
(14,6 sec.) în proba de 110 m.g.

In întrecerea feminină, cea mai dis
putată a fost cursa de 100 m. cîștiga- 
tă cu un excelent rezultat de Nina 
Poleakova — 11.7 :Fa a învins
pe Galina Alexeeva (11,8 sec.) și Lji 
dia Neceaeva (11,9 sec.).

AU DECIS PROBELE DE CONDIȚIE 
FIZICĂ...

La Baku, în meciul care opunea re
prezentativele Grtiziei. Azerbaidjanu
lui, Armeniei și R.S.S. Moldovenești, 
lupta pem:u primul loc s-a dat între 
gruzini și azerbaidjani. La sfîrșitul 
competiției echipele acumulaseră ace
lași număr de puncte. Pentru a fi de
semnat cîștigătorul au fost luate în 
considerație rezultatele obținute la 
probele de condiție fizică. Dm fo-ng. 
ția Azerbaidjanului aruncătorul de 
greutate Z. Sadihov a ridicat 155 kg. 
Colegul său de echipă Stanislav Ne- 
nașev — 145 kg., iar A. Reșetnikov, 
marinar în flota Caspică, a urcat în 
mîini, în numai 3,1 sec., o frîtighie de 
4 metri. Rezultate mai bune la testele 
pregătirii fizice au permis atleților din 
Baku să-i învingă pe cei din Tbilisi.

Dintre rezultate se remarcă în pri
mul rînd performanța lui V. Tatarin- 
țev la aruncarea ciocanului: 62,22 m. 

★
lucru a comisiei pentru juniori a 
U.E.F.A.

Deși primele jocuri se vor desfășura 
în ziua de 25 martie, deschiderea ofi
cială a Turneului va avea loc la 28 
martie, înaintea meciului Bulgaria - 
Olanda

*

Tinerii fotbaliști vor fi ca
zați la Sofia la hotelurile „Bal
kan" și „Bulgaria" și vor avea 
la dispoziție terenuri pentru an
trenamente. In timpul liber sînt pre
văzute spectacole de operă, excursii 
cu autobuzul pe muntele Vitoșa și la 
barajul „Stalin". După terminarea Tur
neului va avea loc un bal la res
taurantul „Balkan". Toate echipele au 
fost luate sub patronajul unor între
prinderi din Sofia. Juniorii romîni se 
află sub patronajul Imprimeriei de 
Stat „Gh. Dimitrov". Pentru populari
zarea Turneului s-au făcut afișe, pla- 
carde, insignă, iar Ministerul Poștelor 
a emis un timbru special.

•k

Iată datele, orașele și arbitrii pen
tru jocurile echipei romînez

25. III, Dimitrovo (30 km): R.P.R.
— Turcia, D. Rumlancev

27. III, Sofia: R.P.R. — Grecia. Gh 
llristov

31. III, Pazargik (121 km): R.P.R
— Anglia, Tr. Hristov

2. IV, Sianke Dimitrov (68 ktnY 
R.P.R. — Italia, D. Tanev

Intrucît distanțele dintre Sofia și

In cursul acestei ierni, atletul sovietic Oleg Fedoseev a stabilit cel 
mai bun rezultat mondial la triplu salt pe teren acoperit: 15.80 m.

(Foto V. Galaktionov)

Tînăra L. Tuguși a întrecut cu 20 cm. 
recordul Gruziei la aruncarea greută
ții, trimițînd bila de metal la 13.91 m. 
Cel mai bun rezultat în cursa femini
nă de 100 m. l-a obținut reprezentan
ta R.S.S. Moldovenești, V. Maslovs- 
kaia, care a parcurs distanța în 12,0 
sec.
ATLET» BIELORUSIEI ÎNVINGĂ

TORI LA BREST
In meciul desfășurat Ia Brest au în

vins atleții R.S.S. Bieloruse. Ei au în
trecut cu aproape 100 p. formația

din grupa cea mai grea a competiției, grupa B, alcătuită 
din Italia, Anglia — deci finalistele de anul trecut —, 
Turcia și Grecia, cu care ne am mai întîlait și în Luxem
burg. Cu Italia nu am mai jucat pînă astăzi; cu celelalte 
ne-am mai întîlnit. Anglia ne-a învins în 1957 la Londra 
cu_ 4—2, într-un meci amical, iar în Turneul U.E.F.A. 
1958 cu 1—0 în seinilinale. Tot la Luxemburg, Grecia a 
obținut victoria cu 1—0 asupra noastră, după care întîl- 
nirea cu Turcia s-a terminat la egalitate (O—0).
Deși aceste țări nu mai dispun de aceleași echtoe, totuși 
valoarea fotbalului practicat ca și caracteristicile jucăto
rilor lor vor face grea sarcina juniorilor noștri. Avem în
credere însă în calitățile tehnice, în posibilitățile și pu
terea lor de luptă și sperăm într-o comportare demnă, 
la înălțimea prestigiului cucerit de fotbalul nostru .în 
această competiție.

Cele 11 ediții anterioare au dat următorii câștigători: 
Anglia (1948). Franța (1949), Austria (1950), Iugoslavia 
(1951), Spania (1952), Ungaria (1953), Spania (1954), 
Romînia, Italia, Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia (1955), 
Ungaria, Italia, Romînia, Cehoslovacia (1956), Austria 
(1957) și Italia (1958).

*
orașele de mai sus, nu simt lungi, de
plasările se vor face cu autobuzul 
chiar în ziua focurilor

■ic

Tinerii fotbaliști bulgari și-au în
cheiat pregătirile începute încă din 
luna ianuarie și în prezent lotul este 
stabilit, fiind puțin probabil să mai 
sufere modificări. Iată numele jucă
torilor selecționați: portari: S. Ale
xandrov, Vladimirov; fundași: P. Ale
xandrov, Boteu, Manolov, Velev; mij
locași: Gh. Dimitrov, Velicikov, Jecev, 
Kirilov; înaintași: /. Alexandrov, Krtt- 
mov, Iachimob; Tanev, Kotkov, Crîs- 
teu, Sokolov. II. Dimitrov. Dintre a- 
ceștia Kotkoo, Veliciliov, Botev și Ța- 
nev joacă în echipe din categoria A.

L-am rugat pe antrenorul D. Gea- 
kirov să ne spună părerea sa despre 
apropiatul turneu, lată ce ne-a de
clarat:

„Avînd în vedere pregătirile inten
se ale echipelor, socot că actualul tur
neu U.E.F.A. la juniori va fi foarte 
disputat. Șansele cele mat mari le au, 
după părerea mea, echipele R. F. Ger
mane, Italiei și Iugoslaviei. Despre e- 
chipa romîtiă pot spune că în meciul 
cu noi de la Russe a jucat sub posi
bilități iar rezultatul îl consider drept 
un accident. Cred că pînă la începe
rea turneului juniorii romîni își vor 
îmbunătăți forma și vor lupta cu dîr- 
zenie, cu toate că seria lor este „tare".

TOMA HRISTOV

R.S.S. Lituaniene și cu aproape 200 
pe cea a R.S.S. Estone. Și aici cel 
mai bun rezultat s-a înregistrat Ia a- 
runcarea ciocanului: A. Boltovski 
61,13 m., Varanauskas a cîștigat greu
tatea cu 17,46 m. iar A. Jirko săritura 
în lungime cu 7,29 m. In proba femi
nină de aruncarea greutății cea mai 
bună a fost A. Loghina cu un rezul
tat de 14,33 m.



Echipa R. P. Romine a lăsat o excelentă impresie
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echipa selecționată de hochei pe gheaț; 
a Canadei a jucat joi seara la (jpav; 
cu o selecționată locală. Oaspeții ai 
obținut victoria cu scorul de 8—I 
(1-2: 3-2; 4-1).

• PE PISTA HALEI DE SPORI 
DIN BERLIN, atletul Siegfried He* 
mann (R. D. Germană) a parcuri 
distanța de 3.000 m în 7:58,8. El ; 
stabilit cu acest prilej cea mai bum 
performanță mondială a probei pe ta 
ren acoperit.

• ECHIPA DE LUPTE CLASICI 
a asociației sportive T.U.L. Finland; 
a susținut două întâlniri amicale L 
Leningrad. In primul meci, luptăto 
rii finlandezi au întrecut cu scorul ds 
5—3 reprezentativa sindicală a Lenin 
gradului, iar în cel de al doilea » 
fost învinși cu scorul de 6—2 de so 
lecționata studențească a orașului.

• LA SIDNEY atleta australian! 
Bethy Cuthbert a stabilit un noe 
record mondial în proba de 440 yarx 
cu performanța de 54,3 sec.

• EDIȚIA 1959 a „Cupei Europe 
centrale" la fotbal va începe la 5 i» 
lie. R. Cehoslovacă, R. P. F. Iugo
slavia și R. P. Ungară vor particip* 
cu cîte două echipe, iar Italia și Aus
tria cu cîte una.

„Cursa făcii a devenit indispensabilă 
pentru ciclismul amator"

Succesul înregistrat de hocheiștii noștri în cadrul „Crite
riului European“ a stîrnit un larg ecou în rîndurile 

amatorilor de sport din țara noastră. De aceea înainte de 
._ _______ un comentariu privind corn-orice sîntem datori cititorilor 

portarea echipei noastre.
Mai întîi este de subliniat faptul 

că peste tot am fost primiți cu mul
tă prietenie și căldură. Rezultatele 
realizate de hocheiștii noștri au creat 
în rîndurile specialiștilor străini, pre- 
zenți la această ediție a campionatu
lui mondial, o frumoasă impresie, 
majoritatea dintre ei interesîndu-se 
de dezvoltarea hocheiului pe gheață 
din . țara noastră. Numeroase delega
ții prezente la Praga au invitat e- 
chipa R. P. Romîne să efectueze tur
nee în anul viitor.

Toate acestea, datorită în primul 
rînd jocului bun prestat de hocheiștii 
noștri și rezultatelor de valoare cu 
care ei au încheiat partidele disputate 
în R. Cehoslovacă. Cu acest prilej, e- 
chipa s-a 
luînd la 
meciurile 
bunătățit 
cliipei și, 
cretizare, 
de deficitari înainte de plecarea 
R. Cehoslovacă. Acum, cea mai mare 
parte a jucătorilor noștri s-au de
prins să tragă din mișcare, să șuteze 
„golf" fără prea multă ezitare, să 
lupte mai mult în fața porții adverse. 
In această ordine de idei vom men
ționa că atacarea adversarului în 
propria treime a constituit, de aseme
nea, un element tactic cu care for
mația reprezentativă a țării noastre 
a surprins deseori adversarul, anihi- 
lîndu-i chiar din prima fază încercă
rile de atac.

Roadele bogatului sezon pe care 
l-au avut hocheiștii noștri s-a văzut 
și în faptul că patinajul lor a fost 
mai bun, permițîndu-le să execute

prezentat foarte bine, evo- 
un nivel superior față de 
disputate în țară. S-a îm- 
mult puterea de atac a e- 
în special, forța ei de con- 
capitol la care eram destul 

.......................... în

Scoruri strinse in etapa I 
a categoriei B (seria I) 

de rugbi
Amînată cu o săpțâmînă din cauza 

timpului nefavorabil, prima etapă a 
seriei I din categoria B la rugbi s-a 
desfășurat duminică în Capitală (în 
afara de partida Sîrena-C'-S.A. Ploești 
care a avut loc la Ploeșt'i). -Cea mai 
mare surpriză a furnizat-o partida 
cj’intne Rapid și Cetatea Bucur, în
cheiată ctt un scor favorabil echipei 
Cetatea Bucur: 3—0 (0—0). Singura 
încercare a acesteli întâlniri a fost în
scrisă în repriza secundă de către A- 
lex. Oriță. S-au remarcat jucătorii : 
Declesis, Rolan-d Niculescu, A. Oriță 
și C. Badea de la Cetatea Bucur, M. 
Manole, Pîrcălăbescu, Luscan și O. 
Marinescu de la Rapid. Iată și cele
lalte rezultate: Arhitectura — C.S.U.B. 
0—21 (0—11); Laminorul Roman—
Aeronautica Buc. 3—0 (0—0); Dina
mo Miliție—S.N.M. Constanța 9—0 
(3—0); Metalul M.I.G. II— Petrolul 
Pitești 9—8 (3—8). La Ploești s-a 
desfășurat partida C.S.A. Ploești—Si
rena Buc- care s-a terminat nedecis: 
3—3 (3—0).

Miercuri 25 martie vor gyea loc pe 
stadionul Tineretului două partide 
contând pentru Cupa R.P.R. : Aerona
utica Buc.—Petrol Chimie, teren II ora 
16 și Cetatea Bucur—Metalul M.I.G. 
II teren III ora 16.

AL. PAULESCU 
corespondent

Aspect de la festivitatea de deschidere a „Criteriului European" de 
hochei pe gheață. (Foto C.l.K.-Praga)
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elemente tehnice de valoare și să se 
replieze foarte rapid.

Trebuie spus, pe de altă parte, că 
în ce privește jocul combinativ echi
pa țării noastre a manifestat o evi
dentă superioritate față de formațiile 
pe care le-a întîlnit în cadrul „Cri
teriului European".

Analizînd comportarea echipei 
compartimente reiese că în 
„Criteriului European" (nu am 
cotit cele două meciuri amicale 
putate la Gottwaldov și Opava) 
mai eficace linie de atac a fost 
ceea alcătuită din Szabo I (1), 
renezi (1), Szabo II (2), care 
înscris în total 4 din cele 12 goluri 
erhipei. De asemenea, linia de 
dași Czaka—Varga a fost și ea 
fel de eficace, înscriind tot 4 goluri 
Pe cît de utilă a fost însă în înain
tare această pereche de fundași, pe 
atît de nesigură a fost în apărare. 
Varga s-a mișcat mai lent, a fost 
greoi, iar lui Czaka, cu toate că a 
rămas jucătorul nr. 1 al echipei, îi 
pot fi totuși reproșate cîteva ezitări 
și neatenții, dintre care unele au cos
tat echipa goluri.

Linia alcătuită din Biro, Nagy și 
Takacs I a fost mai puțin eficace, 
deși de la ea se aștepta mai mult. 
In cele patru partide disputate a în
scris un singur gol, prin Takacs l 
Nu este mai puțin adevărat că în 
jocurile amicale de la Gottwaldov și 

Tinerii noștri jucători au confirmat așteptările
(Urmare din pag. 1)

simplu juniori. De altfel, după 
lui Miiles nu-i venea să oreadă 
fosit învins de un junior și a
O fJ-----J ... ! >

meci 
că a 
avut 

adevărată criză de nervi. Meciul 
cu Miiles i-a solicitat însă lui Rethi 
nu numai cunoștințe tehnice avansate, 
dar și o mare putere de luptă și 
s-tăptaire de sine. Și Rethi — ca și 
ceilalți reprezentanți aii noștri pre
zinți la Bruxelles — a făcut din plin 
dovada acestor calități, cu toții au 
luptat cu multă voință pentru o com
portare cît mai bună, lucru de altfel 
reușit.

Opava această linie a jucat excelent, 
reușind de fiecare dată să înscrie 
tocmai în momentele decisive. Ta
kacs I a fost întotdeauna un jucător 
util, harnic, care a ajutat mult apă
rarea, în timp ce Nagy și Biro 

comportat inegal, ultimul manifes
tând uneori o oarecare lipsă de forță 
în joc. Dintre ceilalți jucători s-a 
remarcat în mod deosebit fundașul 
lonescu, care a luptat permanent cu 
o energie inepuizabilă. Linia alcătu
ită din Lorincz, Andrei și Peter este 
încă lipsită de omogenitate, ceea ce 
i-a scăzut mult din randament

Un capitol special îl merită porta
rul Sofian, care a apărat excelent, cu
cerind simpatia spectatorilor și sur- 
prizîndu-ne chiar pe noi prin promp
titudinea și sfguyanța intervențiilor 
sale. El are toate calitățile pentru a 
putea deveni în scurt timp și mai 
bun. Trebuie să-și îmbunătățească 
patinajul și tehnica în prinderea pu
cului cu mîna stângă.

Ca încheiere, un amănunt care nu 
este lipsit de importanță. Alcătuind 
un clasament al eliminărilor pe e- 
chipe, formația țării noastre ocupă 
ultimul loc (nu trebuie să vă speriați, 
deoarece în acest gen de clasament 
ultimul loc este de fapt, primul), ce
ea ce dovedește că în tot timpul dis
putării partidelor din cadrul „Crite
riului European" hocheiștii noștri au 
avut o atitudine disciplinată. Iată 
clasamentul: 1. R. P. Ungară 28 de 
minute; 2. Austria 18 minute; 3. R. 
P. Romînă 14 minute. Și la acest 
capitol reprezentanții noștri pot fi 
mîndri de comportarea lor

CĂLIN ANTO »:SCU

Covaci a înregistrat și el rezul
tate mulțumitoare, iar Maria Biro și 
Geta Pitică au jucat la valoarea lor 
normală. In speciali este foarte bun 
rezultatul de la proba de dublu, unde 
ele au eliminat cuplul coreean Choe- 
Cheo cu 3-—1, ajungînd în finala 
probei. De asemenea, Maria Biro s-a 
clasat în primele patru locuri la sim
plu. Geta Pitică întîlnind o adversară 
superioară — Ann Haydon — a fost 
depășită.

• TRADIȚIONALUL CONCURS DE 
PENTATLON MODERN desfășurat la 
Erevan a reunit pe cei mai buni spe
cialiști din U.R.S.S. în această ramură 
sportivă. Victoria a revenit lui Pavel 
Rakitianski, care a realizat astfel o 
mare surpriză, învingîndu-1 pe Igor 
Novikov, de două ori campion al lu
mii. Proba de călărie a fost cîștigată 
de Valerian Ogava din echipa de tine
ret a U.R.S.S. La scrimă, primul loc 
a revenit lui Rakitianski, care a cîști
gat și proba de cros, la tir lui Gor- 
janski, far. la înot lui Novikov.

• LARISA LATININA, BORIS 
SAHLIN, campioni mondiali absoluți, 
Lidia Kalinina, Iuri Titov, Vladimir 
Lipatov, Pavel Stolbov, Valentin Mu
ratov, Sofia Muratova, Albert Azarian, 
Polina Astahova, Tamara Manina au 
fost selecționați în reprezentativa de 
gimnastică a U.R.S.S. care va parti
cipa la viitoarele competiții internațio
nale și la Jocurile Olimpice de la 
Roma. (Agerpres).

• IN „CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI" la baschet feminin echipa 
Steaua Roșie din Belgrad a întrecut 
formația Wissenschaft Berlin cu 66-16.

• IN CADRUL „TURNEULUI CE
LOR 5 NAȚIUNI" la rugbi, Anglia și 
Scoția au terminat la egalitate : 3-3. 
In clasament conduce Țara Galilor cu 
4 puncte din 3 meciuri, urmată de

a declarat Adriano Rodoni - președintele U. C. i
Ziua de 2 mai se află de mulți ani 

înscrisă ou majuscule în calendarul 
ciclist al multor țări din Europa. La 
această dată se dă startul în marea 
competiție internațională de lung ki
lometraj, organizată de ziarele „Neues 
Deutschland71, „Rude Pravo" și „Try- 
buna Ludu": „Cursa Păcii". Prin în
săși denunujrea ei această cursă arată 
scopul pentru care a fost creată: strîn- 
gerea relațiilor de prietenie între spor
tivi din diferite țări și realizarea unui 
util schimb de experiență între repre
zentanții ciclismului. De ani și ani 
această cursă a intrat în tradiția miș
cării cicliste internaționale. Startul 
acestei întreceri este din ce în ce mai 
populat, iar diferite personalități își 
exprimă tot mai des părerea că acea
stă competiție se situează la nivelul 
celor mai puternice din lume. Despre 
cea de a XlI-a ediție a „Cursei Păcii", 
Adriano Rodoni, președintele U.C.I. 
(Uniunea internațională de ciclism) 
spunea: „sînt convins că a XH-a edi
ție a „Cursei Păcii" — Berlin — Pra- 
ga — Varșovia — va avea același suc
ces ca și edițiile precedente. „Cursa 
Păcii" a devenit în Europa indispen
sabilă pentru ciclismul amator de 
șosea".

In stabilirea ierarhiei valorilor ciclis
mului amator european „Cursa Păcii" 
constituie un etalon principat. Tocmai 
de aceea cicliștii se pregătesc cu o 
rîvnă deosebită pentru participarea la

Soos conduce în „Turneul Maeștrilor"
ORAȘUL STALIN 23 (prin tele

fon). — Bilanțul rundelor a VH-a și 
a VIII-a ale „Turneului Maeștrilor" 
este dominat categoric de performanța 
clujeanului M. Breazu, care a reușit 
să întreacă pe doi dintre favoriții 
concursului, maeștrii Mititelu și Szabo. 
Acesta din urmă își vede micșorate 
simțitor șansele la primul loc, fiind 
rămas în urmă cu l‘/2 puncte față 
de lider, B. Soos. Fruntașul clasamen
tului l-a distanțat la un punct și pe 
Ghițescu, pe care l-a învins în partidă 
directă.

Rezultate tehnice :

Runda a Vll-a: Breazu — Mititelu 
1—0, Szabo — Reicher 1—0, Soos —■ 

Ghițescu 1—0, Partos — Pavlov * */ 2— 
Radovici — Gavrilă I 1—0, Bozdo
ghină — Drimer întreruptă pentru a 
doua oară- runda a VIII-a: Pavlov 
— Radovici */ 2—*/ 2, Ghițescu — Par
tos */ 2—*/ 2, Reicher — Soos */ 2—%,

Di;pă concursul de la Bruxelles, 
reprezentanții noștri vor susține as- 
tă-seară la Namur o dublă întâlnire cu 
selecționatele Belgiei. La felte se va 
juca sistem „Cupa Corbilion", iar la 
băieți sistem „Cupa SwaythHng". Du
pă aceea, probabil miercuri în pri
mele ore ale dimineții, delegația noas
tră se va îndrepta cu trenul spre 
Dortmund, unde cu începere de vi
neri va intra în marea întrecere a ce
lor mai bune palete din lume.

Anglia cu 4 puncte din 4 meciuri și 
Franța cu 3 puncte din 2 meciuri. 
Decisiv va fi meciul Franța — Țara 
Galilor de la 4 aprilie.

• TRADIȚIONALA COMPETIȚIE 
care inaugurează sezonul internațio
nal ciclist de șosea Milan—San Remo 
a revenit Ia această ediție lui Miguel 

' . în
2 s-a clasat Rik 
același timp.
AUTOMOBILIST 
Sebring (S.U.A.)

Poblet, care a parcurs 282 km. 
6h 45:33,0. Pe locul * 
Van Stenbergen, cu

• CONCURSUL 
desfășurat în orașul 
s-a soldat cu două accidente mortale în 
decurs de 12 ore cît a durat cursa. 
Prima victimă a fost mecanicul en
glez Gilbert Johnson care a fost 
ucis pe loc, cind automobilul „Bris
tol" s-a tamponat cu un camion care 
intrase pe circuitul cursei. După cî
teva ore o mașină „Masseratti" con
dusă de americanul Lawrence a ieșit 
de pe șosea la un viraj și a luat foc. 
Pilotul a murit carbonizat.

Cursa a fost cîștigată de cuplul 
Hill-Gendevien (oe terrari).

• IN CONTINUAREA TURNEULUI 
pe care îl întreprinde în R. Cehoslovacă 

această cursă. Pe șoselele din Europi 
se desfășoară în prezent o febrilă ac 
tivitate de pregătire la care participi 
sute și sute de cicliști, din care vot 
fi selecționați participau ți la cea de i 
XlI-a ediție. Forurile rj: specialitate 
din U.R.S.S., R. P. Romînă, R. P. Po 
lonă, R. D, Germană, R. Cehoslovacă 
R. P. Bulgaria, R. P. Ungară, Anglia 
Bellgia, Danemarca, Finlanda, Franța 
Olanda, Italia și R.P.F. Iugoslavia a 
cordă acestor pregătiri o atenție deo 
sebită.

Cicliștii sovietici care s-au pregăti 
tn cadrul cluburilor sportive — ît 
baza unui program de pregătire sta 
bilit în prealabil — se vor întîlni li 
începutul lunii aprilie în cadrul im« 
curse. Cu acest prilej va fi stabilit — 
în funcție de comportarea cicliștilor — 
un Iot de sportivi care se va antreni 
temeinic pentru „Cursa Păcii". Prin 
tre alergătorii sovietici care se pregl 
tesc în vederea acestei competiții « 
află și cunoscuții rutieri N. Kolumbfll 
Bebenin, Kapitonov, Vostriakov. Ale*  
gătorii bulgari au făcut și ei antre 
namente intense, la fel ca și cei dh 
R. P. Ungară.

In echipele din țările occidentale va 
figura și alergători independenți 
ximttm 3) astfel că întrecerea va ci 
păta un plus de interes. Disputa în 
tre cicliștii amatori și cei independent 
va contribui la dinamizarea întrecerii

— h. n. —

Breazu — Szabo 1—0. AAititeb- - 
Drimer și Gavrilă I — Bozdc 
întrerupte.

Iată clasamentul concursului : Soo 
5%', Radovici 5, Pavlov, Ghițescu ș 
Partos 4*/ 2, Szabo 4, Mititelu (I) 
Reicher și Breazu 3*/ 2, Drimer 3 (2) 
Gavrilă I 2*/ 2 (1), Bozdoghină I (2) 

GH. MÂZGAREANU — coresp.

Maestrul Gh. Mititelu a dat un ai 
multan la întreprinderea „Nivea", șa 
hiștilor din asociațiile sportive „Nivea 
și „Dezrobirea", obținînd rezultata 
+ 16—1.

G. GRUIA — coresp.

Serii eliminatorii 
ia turneul olimpic 

de box
Comitetul executiv al Asociație' ta 

ternațlonale de Box Amator (A.L , 
a hotărît ca la Jocurile Olimpice d 
la Roma turneul de box să cuprind! 
serii eliminatorii, deoarece vor fi pr« 
zenți peste 300 de pugiliști. Elimini 
toriile se vor desfășura concomiten 
pe două stadioane. A fost respins! 
propunerea reprezentantului Suediei d 
a limita numărul boxerilor la Jocu 
rîle Olimpice. Comitetul a constituit < 
comisie medicală care va fi alcătuit 
din medici reprezentînd 11 țări. (Ager 
preș).
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