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Sportivi la locul de muncă

Lăcătușul din echipa de volei

a lui Țițeica și Ștefan permite lui 
Selim să tragă la poartă. Florea insă, 
atent, respinge în ultimă instanți 
Apoi, echipa romînă revine în atac, 
Nisipeanu ratează o mare ocazie in 
min. 27, iar după un minut Varga 
urcă scorul la 2—0 dintr-o kwitoră 
liberă de la 18 m, executată impecabil 

în colțul de sus. La re- 
este mai puțin spectacue 
prima repriză. Acțiunile 
bazează pe pase scurte 

adîncime, pe acțiuni sim-

In soarele dimineții, silueta uzinei 
se profilează pe pastelul zilei de pri
măvară. Un șuierat lung se aude 
oină hăt departe. Este sunetul sirenei 
uzinelor Vasile Roaită /

Aici l-am cunoscut ieri pe lăcătușul 
Anton Klein, un tinăr sprinten și en
tuziast, cu privirea vie și cutezătoare. 
Are 17 ani 
in fiu"...

II privesc 
la o roată 
să-i citesc

și este lăcătuș „din tată

cum lucrează cu rîvnă 
de semănătoare și caut 
gindurile. Semănătoarea 

aceasta va porni în curînd poate spre 
un sat din regiunea Constanța și 
printre brazde, în aroma crudă a pri
măverii, va păși o colectivistă harnică 
cu năframă înflorată peste cosița îm
pletită, murmurîd un cintec drag. Va 
ști ea oare că la mașina aceasta a 
lucrat un tinăr muncitor de la uzina 
V ? Roaită 1 Poate... Dar visurile 
sînt visuri și ele încolțesc aici, o 
dată cu realitatea de fiecare zi. Anton 
Klein face parte din brigada a Ill-a 
utemistă („brigada sportivilor") și 
rezultatele obținute sînt demne de 
toată lauda. Numai in ultima lună 
utemiștii din această brigadă au eco
nomisit metal in valoare de 15.000 
lei, depășindu-și regulat norma cu 
20 la sută. Aceleași rezultate bune 
le-au obținut utemiștii, urmind exem
plul comuniștilor, și în lupta pentru 
ridicarea 
tribuind 
fului de

Anton
lui de muncă, s-au străduit să in
tim pine Sdptămina Mondială a Tine-

SOFIA 25 (Prin telefon de la co
respondentul nostru). — Azi după- 
amiază, la Dimitrovo și Sofia, s-au 
disputat primele jocuri din cadrul ce
lei de a Xll-a ediții a Turneului 
U.E.F.A.

Pe Stadionul Păcii din Dimitrovo, 
în fața a 12.000 de spectatori, s-au 
întîlnit echipele R. P. Romîne și Tur
ciei. Reprezentativa de juniori a R. P. 
Romîne a cîștigat meciul la un scor 
concludent: 5—0 (2—0). Meciul a 
plăcut și a fost urmărit cu mult in
teres. datorită jocului practicat de ju
niorii romîni care și-au depășit din 
toate punctele de vedere adversarii. 
Echipa romînă a fost superioară prin 
omogenitate, prin execuții tehnice, prin ______r r______ , r___
precizia paselor și frecvența . trasului tă, dar un’ fundaș turc salvează. Ia 

min. 62, însă, Nisipeanu nu mai gre
șește și înscrie de aproape: 3—0,
După două minute, Varga execută o 
nouă lovitură liberă de la 18 m și din 
nou marchează imparabil: 4—0. Pre
siunea echipei romîne continuă, dar 
scorul nu poate fi modificat decît cu 
cinci minute înainte de sfîrșit, prin 
Nisipeanu (min. 75), care stabilește 
rezultatul final.

Arbitrajul lui Riimi mcev (ajutat la 
tușă de Dinev și Tvetkov) a f»st 
foarte bun.

R. P. ROMTNA: Florea — Ștefan, 
Țițeica, Nedelcu — Nunweiller 

Nisipeanu (din min. 41

peste „zid", 
luare, jocul 
los decît în 
romînilor se 
și precise în 
ple dar eficace, care duc la crearea 
unor situații foarte clare, dar ratate. 
Nisipeanu trage pe lîngă bară în min. 
48, iar Raksi puțin mai- tîrziu încearcă 
să dribleze șj pe portar, trage la poar-

productivității muncii, con
substanțial la reducerea pre- 
cost.
Klein, împreună cu tovarășii

FOTBAL

Lăcătușul Anton Klein 
retului cu un dar de preț: au 
nomisit 2000 de kg de fier la 
de roți de semănătoare. Este o 
tribuție in aparență modestă, 
semnificativă, 
dragostea tinerilor din această uzină 
pentru cinstirea sărbătoririi tineretu
lui lumii.

Anton Klein 
toinic, jucător 
volei a uzinei, 
rului lăcătuș 
tate mingea peste plasă, 
plauzele numeroșilor săi 
Pentru că aici, la uzină, 
obținut un loc bine stabilit în viața 
oamenilor. Și totul este legat de a- 
mintirea nepieritoare a lui Vasile 
Roaită. Asociația spo-tivă se numește 
„Sirena", iar in cadrul ei activează 
tineri harnici și entuziaști care tră
iesc astăzi împlinirea visurilor eroului 
utecist...

La plecare am asistat la un mo
ment emoționant. Cînd 
schimbul de dimineață, 
și tovarășii săi se opresc 
se descoperă... Sună

eco- 
1000 
con
dor 

care vorbește despre

lucrează la o roată de semănătoare.
Roaită! Sună răscolitor și puternic, 
împletind parcă pe portativul de me
tal al uzinei un imn al vieții noastre 
noi. In clipele acelea simți parcă, în 
sunetul prelung al sirenei, că Roaită 
este prezent aici, printre tinerii bri
gadieri...

'este și un sportiv des- 
pasionat in echipa de 
Miinile aspre ale tină- 

trimit au

D. TABACU

la poartă. Apărarea a anihilat toate 
acțiunile echipei turce și nu i-a dat 
posibilitate să-și creeze situații de 
gol. Mijlocașii au jucat prea retrași 
în prima repriză, dar după pauză au 
fost utili și în apărare și în atac. Li
niei de înaintare, deși a marcat cinci 
goluri, i se poate imputa că a ratat 
cel puțin tot atîtea alte ocazii foarte 
clare de gol. Cei mai buni au fost 
portarul Florea, fundașul Nedelcu și 
atacanții Varga și Raksi. După meci, 
conducătorii echipei turce au venit la 
cabina juniorilor romîni pentru a-i fe
licita pentru victorie, pe care au con 
siderat-o meritată.

Formația juniorilor turci a dovedii 
o bună pregătire tehnică dar nu a 
avut orizont în joc. Apărarea a fost 
depășită cu regularitate de atacul ro- 
mîn. Echipa prezintă cîteva individua
lități de valoare dar ca joc colectiv 
sînt departe de cel al juniorilor ro 
mîni. r

Jocul a început în nota de superio
ritate a echipei R. P. Romîne, care a 
și deschis scorul chiar în min. 2. O 
pasă în adincitne aduce mingea la 
Crăiniceanu, care o pasează lui Raksi 
și acesta marchează de la cinci me
tri, pe lîngă portarul Turfan, ieșit 
din poartă. Romînii se mențin în atac 
pînă în min. 10, cînd jucătorii turci 
au o scurtă revenire și domină. Apă
rarea echipei romîne respinge toate 
acțiunile. In min. 15 însă, o bîlbîială

IV,
Surdan — f”
Matei), Varga, Matei (din min. 
NisipeantU, Raksi, Crăiniceanu.

TURCIA: Turfan (din min. 62 Sa-< 
bri) — Cetin, Ugur — Ozcan, Se- 
mih, Yalcîn — Uman, Djean, Orhaa, 
Selim, Nazîm.

★
La Sofia, Italia a dispus de Anglia 

cu 3-—0 (1—0) prin golurile marcate 
de Novelii și Ferraro (2) cel mai 
bun de pe teren.

Jocurile grupei B continuă vineri. 
Echipa romînă joacă la Sofia cu Gre
cia, iar Turcia la Pazargik cu Italia. 
Jocurile celorlalte grupe vor începe 
sîmbătă.
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TOMA HRISTOV

localități:

• Localitățile de disputare a 
„optimilor” Cupel R.P.R.

Federația a stabilit aseară orașele 
in care se vor disputa optimile de 
finală ale Cupei R.P.R., programate 
la 1 aprilie. Iată aceste
Suceava: Textila Botoșani — Dinamo 
Bacău; Deva : Minerul Aninoasa — 
Aurul Brad; Oradea: Minerul Baia 
Mare — Știința Cluj; Brăila : Știința 
Galați — Petrolul Ploești; Ploești : 
Farul Constanța — Rapid București: 
Graiova : CER Timișoara — Progresul 
București; Cîmpina : C.C.A. — Stea
gul roșu Orașul Stalin.; Sibiu : Dina
mo București —* U.T. Arad. Arbitra 
(de centru și de tușă) vor fi delegați 
de colegiul central al arbitrilor.

SCRIMA
• Sportivii romîni au plecat la 
Paris

Marți dimineața a părăsit Capitala 
pe calea aerului, îndreptîndu-se spre 
Paris, un lot de scrimeri romini care 
va participa la întrecerile individuale 
din cadrul Criteriului Mondial de Scri
mă. Au făcut deplasarea sportivii: Ol- 
gă Orban, Valeria Lutman, Tănase 
Mtireșan, Sorin Poenaru, Șt. Hatikler, 
Gheorghe Culeea și N. Constantin.

Această importantă competiție de 
scrimă, care se va desfășura tn capi
tala Franței începe sîmbătă dimmeața.

multă abili- 
stirnind a. 

suporteri. 
sportul și-a

se încheie 
Anton Klein 
din lucru și 

sirena lui

Mîine încep la Dortmund campionatele mondiale de tenis de masă
Marți seara la Namur, echipele R. P. Romine au învins repreze ntatlvele

Belgiei: 5-0 la femei și 5-1 la bărbați
Pină la evenimentul așteptat cu atîta interes și nerăbdare de pasio- 

nații sportului cu mingea de celuloid, campionatele mondiale de tenis, de 
masă, au mai rămas doar 24 de ore. ~ “**’ J~
duminică 5 aprilie, cei tuai de seamă 
într-o întrecere deosebit de grea pentru
In aceste zece zile se vor înfrunta 

la „Westfalenhallen" din Dortmund 
așii tenisului de masă mondial, împre
ună cu jucătoare și jucători mai pu
țin cunoscuți, unii din ei foarte tineri, 
dar cu toții animați de aceeași do
rință : o comportare cit mai bună.

De mi ine și pină în seara zilei de 
minuitori ai paletei vor fi angajați 

cucerirea celor șapte titluri mondiale.
Întrecerile celei de a XXV-a ediții a 

campionatelor mondiale, care reunesc 
la start cel mai mare număr de echi
pe și jucători din istoria acestei com
petiții, încep tnîine cu disputarea pro
belor pe echipe masculine (Cupa 
Swaythling) §i feminine (Cupa Cor

billon). Formația noastră masculină 
alcătuită din Radu Negulescu, Tibe- 
riu Covaci și Adalbert Rethi este în 
aceeași serie cu R. P. Ungară, Bra
zilia, S.U.A., R. P. Polonă, R. P. Bul
garia, Elveția, Venezuela și Norvegia. 
Reprezentativa feminină, cuprinzînd pe 
Geta Pitică și Maria Biro, joacă în 
serie cu Țara Galilor, R. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, R. P. Bulgaria, Irlanda, 
Grecia, Norvegia și Coreea de Sud.

REPREZENTATIVELE R. P. ROMI
NE ÎNVINGĂTOARE IN JNTILNIRILE 

CU ECHIPELE BELGIEI

Spartachiada de iarnă a tineretului

IN PRAGUL ULTIMELOR ÎNTRECERI

»
NAMUR 25 (prin telefon). Marți 

seara, safa care avea *ă găzduiască 
întrecerile a fost arhiplină. Asistența 
a ascultat intonarea imnurilor națio 

(Continuare în pag. 4-a)

Au mai rămas finalele la haltere exemplare. Sîmbătă seara, concurenții 
și trîntă... Dar în cîteva zile, mai 
precis la sfîrșitul acestei săptămîni, 
vor fi cunoscuți și campionii Sparta- 
chiadei de iarnă , a tineretului la cele 
două discipline sportive.

In aceste zile orașele Pitești și 
Galați se pregătesc intens- pentru a 
primi pe finaliștii întrecerilor de 
haltere și trîntă

Din convorbirile telefonice avute cu 
organele U.C.F.S locale, am aflat 
amănunte în legătură cu organizarea 
întrecerilor. Iată-le: ,,La Pitești, ne 
spunea tov. Oțeleanu, vicepreședin
tele U.C.F.S. regional, s-a constituit 
un comitet de organizare care a ela
borat, din timp, un plan de măsuri, 
de îndeplinirea căruia depinde buna 
desfășurare a competiției. Grupuri de 
cetățeni pot fi văzuți zilnic oprindu-se 
In țața panourilor și afișelor care 
popularizează finalele tinerilor halte
rofili. De asemenea, stația de radio- 
ficare a orașului, ca și presa locală 
popularizează numele finaliștilor, re
giunile pe care le reprezintă etc. 
Comitetul de organizare a tipărit și 
un program al întrecerilor îa 200

vor a-i fa la piesa „Vlaiicu Vodă". 
In g neral, interesul în jurul finale
lor este mare. Foarte mulți tovarăși 
din raioanele înconjurătoare ne-au 
solicitat telefonic bilete pentru aceas
tă competiție".

Și la Galați, a fost întocmit un plan 
amănunțit de acțiune. Din inițiativa 
comitetului de organizare au luat ființă 
brigăzi de muncă patriotică organizate 
de utemiști în cinstea „Săptămînii Mon
diale a Tineretului". Și^astfel, tinerii 
din oraș ajută la amenajarea sălii, 
care va găzdui întrecerile de trîntă, 
la pavoazarea ei. Panouri mari, afișe 
multicolore anunță, la locuri centrale, 
importanta competiție.

Zilele trecute antrenorul federal de 
specialitate, tov. Ion Corneanu, a so
sit în orașul Galați pentru a împărtăși 
din experiența sa organizatorilor. 
Pentru a reprezenta cu cinste regiu
nea Galați, cei 6 campioni se pregă
tesc intens.

La rînduj nostru, dorim SUCCES și 
celor care își vor disputa întîietatea 
în ultimele finale de la Galați și Fi
tes ti.

Forță, îndeminare, suplețe și... o nespusă 
ce vor putea admira timp de trei zile

lată ceen 
fmaiișlil

dorință de a învinge, 
spectatorii găiățeni la 

Sparlachiadei de iarnă a tineretului.



sportivă la Buzău
In fiecare săptămînă, la stația de 

radioficare a orașului Buzău, mem
brii comisiei de propagandă de pe 
lingă consiliul orășenesc U.C.F.S. țin 
conferințe pe teme sportive, ca de 
pildă: cine poate fi membru al 
U.C.F.S., gimnastica în producție, tră
săturile morale ale sportivului de tip 
nou, clasicii marxism-leni-n,istmului des
pre educația fizică etc. Printre aceș
tia se remarcă tipograful Ilie Stă- 
nescu, activistul sportiv Dumitru Ma
rin, profesorul C. Căpățînă ș.a.

In ultima vreme agitația vizuală 
s-a îmbunătățit. Au fost confecționate 
două panouri pe care s-au scris lo
zinci în legătură cu înscrierea de 
membri în U.C.F.S.; în toate cele 23 
asociații sportive din oraș sînt folo
site cu succes gazetele de perete, 
care popularizează experiența spor
tivilor fruntași din asociația respec
tivă, vorbesc de educația sportivilor, 
de preocupările lor, de felul cum își 
duc la îndeplinire sarcinile de pro
ducție. Nu peste multă vreme se va 
ține și o conferință pe oraș cu tema 
„Disciplina sportivă, factor important 
în obținerea unor rezultate frumoase".

GEO ȘTEFANESCU

PETRICA AL NOSTRU...
Încă de pe vremea cînd, elev fiind, abia învăța să deo

sebească „ohmii" de „aniperi", Petre Burcea visa să 
ajungă „cineva". Era o fire iare curioasă ; ambițios, 

atunci cînd lua o hoțărîre. 
la 14 ani.

o diplomă, note bune, nu zic că nu Ie 
meriți, dar vezi tu, meseria ai s-o în
veți abia de acum înainte".

Așa a pășit in viață Petre Burcea. 
Electrician la „Clement Gottwald", a- 
poi la un institut de cercetări și, in 
sfîrșit de 5 ani fruntaș in muncă la 
J.R.E.B., întreprindere unde muncește 
in prezent. Azi, la 24 ani, uiernistul 
Petre Burcea și-a realizat visul: este 
un electrician priceput, apreciat pentru 
lucrările sale. împreună cu colectivul 
secției de întreținere a obținut succese 
importante. Recent ei s-au angajat — 
ca răspuns la chemarea celor 8 între
prinderi bucureștene — să realizeze e- 
conomii în valoare 
gajament care a 
viață.

perseverent, de neînduplecat 
Acesta era Petre Burcea

Profesorii îndrăgiseră mogildeața cu 
ochi de veveriță, care răspundea la lec
ție cu otita siguranță; cole aii lui, e- 
jevi din anul 1 al școlii profesionale a 
uzinelor „Clement Gottwald", îi căutau 
prietenia, iar maică-sa se minuna: 
„isteț fecior mai ani!“.

Petre Burcea visa să devină electri
cian șl încă unul neîntrecut, dar toa
te ii erau împotrivă. Arsese rezistența 
unui fier de călcat (pe care dorise să-l 
repare...), iar lampa, pe care o obți
nuse în schimbul frumoasei lui muzi
cuțe de gură, deși o ^transformase" 
făcea mereu mofturi t

Primii pași în muncă...
Ultimele examene și în sfîrșit vacan

ța, ultima vacanță. Cu diploma sub 
braț. Petre Burcea-, proaspăt absol
vent, s-a repezit glonț spre 
„lată-mă și electrician ! "
școală... Ce zici mamă? Ia privește; 
media 9 l".

Diploma trecu din mină în mină. 
Mama, grijulie, îi și găsi o ramă in 
care s-o pună. Dehl Amintire. Tatăl 
însă era mai liniștit: „Și gata, zici că 
ai terminat 1 Ehei, dragul tatei, abia 
de acum înainte începe greul. Ai luat

bîrnt 
o corn- 
echipei

Exercițiu la 
executat de 
jxmenta a 
Școlii medii din Dej.
(Fază de la întrece
rile etapei regionale 
a campionatelor șco
lare desfășurate îr. 
orașul Bistrița).

(Foto: P. Roman)

Comipeîef'Bi... concursuri
șt

de 30.000 lei, an- 
început să prindă

Activitate eompetițională

la Tg. Mure;

casă:
Gata, adio

în 
de

sport
la un afiș. Era in

In întrecerile fazei regionale la tenis de masă ale Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, desfășurată la Roșiorii de Vede au participat peste 
30 concurenți. După două zile de întreceri, tînărul Gheorghe Săndulescu 
(Roșiorii de Vede) l-a învins în finală pe rutinatul Justin Popescu 
(Alexandria). Cei doi finaliști, Gh. Săndulescu (dreapta) și Iustin Po
pescu (stingă) văzuți de corespondentul nostru Al. C. Popescu.

...?i
Totul a pocnit 

anul 1952, cind îndemnat de afișul cu 
pricina. Petre Purcea a intrat in sec
ția de ț/ahting a colectivului „Metalul". 
Nimeni pe atunci nu bănuia că flăcăia- 
șul acesta va ajunge să reprezinte cu 
cinste culorile patriei. Numai ochiul 
experimentat al antrenorului Valentin 
/ăgănescu a văzut posibilitățile de 
dezvoltare și talentul tinărului său elev. 
Speranțele sale n-au fost zadarnice. La 
numai citeva tuni, in primăvara lui 
1953, Petri că aJ nostru cucerește titlul 
de campion la iolă olimpică. Era pro
ba care avea să-l consacre.

In cadrul jocurilor sportive ale Festi
valului de la București, el ocupă locul 
l înaintea multor specialiști de peste 
hotare. Aceasta a fost prima confrunta
re cu sportivii străini șt primul său 
succes internațional. In anul care a 
urmat, el confirmă din nou talentul și 
forma sa bună, apărindu-și cu succes 
titlul de campion. Concurind in 1955 la 
snipe, el se- clasează pe locul If. După 
c-e-și Satisface stagiul militar, revine la 
pasiunea sa și cucerește din nou cam
pionatul țării ta iolă olimpică. Con- 
cnrind La Rostock (RD.G.) el 
patriei o strălucită victorie la proba 
sa favorită.

Anul acesta, Petre Purcea va 
lori 10 ani de cind s-a hotărît să de
vină electrician...

POMPILUJ CECAN

• Comisia regională de baschet din 
Tg. Mureș a organizat recent două 
concursuri — unul masculin și until 
feminin. Clasamentul echipelor mas
culine: 1. Voința. 2. Știința. 3—4.
Constructorul și Harghita. Feminin:

tă pe șoseaua Ploești — Urlați 
Pioești, a revenit alergătorului 
lonescu (Voința). In întrecerea jur 
rilor pe primul loc s-a clasat C. B 
fea (Voința).

FLORIAN ALBI
Juniorii se întrec în campionat 

republican de lupte

aduce

sârbă-

Sportivii 
intră în întovărășire

3mbogă|in8u-și mereu cunoștințele...
SPORTIVII — PRIETENI Al CĂRȚII

La întreprinderea poligrafică din 
Orașul Stalin, participanții la con
cursul „Iubiți cartea" au dovedit un 
interes deosebit față de această for
mă de acumulare de noi cunoștințe. 
Lin număr de aproape 20 tineri și ti
nere au expus rezumate ale diferite
lor cărți citite în perioada concursului. 
Printre cei care au obținut insigna 
„Prieten al cărții" se găsesc nume
roși sportivi din cadrul asociației „Po
ligrafia". Astfel, gimnasta Filipina 
Stroeșteanu, muncitoare în secția de 
zețărie, a prezentat opera „Război și 
Pace" de L. Tolstoi: o altă gimnastă, 
legătoreasa Helga Tontsch a vorbit 
despre cartea „Nicoară Fotcoavă" a 
maestrului Mihail Sadoveami, iar de- 
sen^toarea Maria Nichita, jucătoare 
de tenis de masă, a vorbit despre ro
manul „Neamul Șoimăreștilor" de a- 
celași autor. Sportivii Ion Bogdan, 
Marcela Langaș, Constantin Suțu, 
Aurel Berdan, Koloman Finiak și 
alții s-au prezentat bine pregătiți și 
au obținut insigna „Prieten al cărții".

C. GRUIA
CARTEA SPORTIVA

Zilele trecute, pe străzile orașelor 
și pe ulițele satelor din regiunea Iași, 
au apărut mii dc afișe care vesteau 
o frumoasă acțiune : popularizarea și 
citirea cărților. Tinerii din regiune au 
tost chemați să-și formeze o bibliotecă 
#cr«on41p, gumpărfnd cărți de litera

tură, artă, sport, cărți tehnice ele., 
care să-i ajute să devină oameni culți, 
multilateral pregătiți. ,

Folosind acest prilej, consiliul re
gional U.C.F.S., consiliile raionale și 
consiliile asociațiilor sportive au 
popularizat cartea sportivă. Pînă 
acum, în raionul Huși au fost distri
buite peste 300 cărți sportive. S-au e- 
vidențiat în special asociațiile Recolta 
Eptireni, Avîntul Oltenești, Avîntul 
Boțești, Recolta Gugești ș.a. Ai; mai 
întreprins acțiuni asemănătoare aso
ciațiile sportive din raionul Negrești.

Acțiunea de difuzare a cărților 
sportive continuă.

PETRE CODREA

Sportivii din asociația „Spicul" din 
comuna Strejnic, regiunea Ploeșfi, au 
discutat recent problema transformării 
socialiste a agriculturii în comuna 
lor. Din discuții au reieșit marile 
avantaje pe care le reprezintă mun
ca în conțun a pămintului, fapt 
pentru care adunarea generală a 
hotărît să sprijine acțiunea între
prinsă în această direcție de Sfa
tul popular. Ei au hotărît ca pînă la 
data de 1 aprilie, în cele două înto
vărășiri existente în comună să intre 
(cu o suprafață de 10 hectare pămînt 
arabil) și membrii asociației sportive. 
Chiar în adunare voleibalistul Nicolae 
I. Nicolae s-a hotărît să treacă cu în
treaga lui suprafață de teren arabil în 
întovărășire.

GH ALEXANDRESCU și 
A. VLASCEANU

1. Harghita I; 2. Stiinta, 3. Harghi
ta 11.
• In cadrul campionatului raional 

de popice, după disputarea ultimei e- 
tape clasamentul este următorul: 
1. Nirajul II 15 p. 2. Nirajttl 1 12 p. 
3. Progresul lobăgeni 12 p.

ION PAUȘ

Concursuri cicliste de fond la

Orașul Stalin...

„Concursul Primăverii" a reunit la 
start numeroși cicliști din localitate, 

întrecerea seniorilor ■— care a mă
surat 60 km. — a fost cîștigată de 
cunoscutul rutier Matei Kammer. EI 
a parcurs distanța în 1 h. 43:05. La 
juniori a ieșit învingător Vilmoș E- 
gyed.

ALEX. DINCA
...Și la Ploețti

Popescu-Argeș Victor—București, Mar
șul sportiv nu a întrunit 1< -i.te calitățile 
necesare publicării. Apreciem totuși 
talentul dvs. și vă sfătuim să citiți mal 
mult seiu, eventual, să vă înscrieți la 
un cenaclu literar. Și vă mai dăm un 
sfat: evitați în viitor rimele șl imaginile, 
„corpuri”, „suporturi- etc în lucrările 
dvs. Ele sînt supărătoare și aliterare.

Ion Borcea-Slănic, pioesti. Din cele 
trei epigrame trimise redacției două sînt 
nepublicabile. Cea de a treia va apare 
în curînd.

Geo Ctolcan-București. încercarea e 
nereușită. Nu vă descurajați însă. Per
severați.

Mihail Tomescu-Clmpulung Muscel. 
Versurile privind începerea sezonului de 
fotbal au foarte multe Stîrgăcîl. Mai 
încercați.

In sala de gimnastică a Școlii i 
dii de fete nr. 2 din Oradea a avut 
recent faza pe oraș a campionaiu 
republican individual de lupte lib< 
pentru juniori. Au participat 40 tir, 
luptători. Iată campionii orașului 
radea în ordinea categoriilor: c 
50 kg. Traian Labău; cat. 5'3 kg. 
meric Darabont; cat. 56 kg. Alexani 
Marian; cat. 59 kg. Sabin Dragoș 
cat. 63 kg. Francisc Gali; cat. 67 1 
Dumitru Sfura: cat. 71 kg. Ioan Feti 
cat. 80 kg. Francisc Haș; cat. gf< 
Ladislau Fop.

MIRCEA POP

Campionat raional de handbal

redus

In raionul Siimicolaill Mare, reg I 
mișoara, handbalul se bucură de mul 
popularitate. Pentru continuare - 3'- 
vității handbalistice pe timpii ti

a tost organizat un campionat raion 
de handbal redus care continuă și 
prezent. Iată clasamentele-

MASCULINA III-a ediție a cursei cicliste de 
fond dotată cu „Cupa Sfatului Popu
lar al orașului Ploeșfi" — desfășura

1. Mureșul Periam II 5 4 10 147:1»
2. Mureșul Periam I 4 3 1 0 142.73
3. Unirea Sinnicolaul MI. 2 10 1 39 44
4. Unire* Sinnicolaul M. II 2 1 0 1 31'*»
5. Victoria l.ovrin 3 0 0 3 52 80
C. Banatul Teremia 2 0 0 2 19 44
7. St. Roșia Variaș 2 0 0 2 25:87

FEMININ
1. M'urwștul Periam 3 2 0 1 J7H4
2. Banat l Teremia 3 111 32:10
3. Unirea Sinnicolaul M. 2 4 11 8. li

LIV1U MIHUȚ

Acțiuni în vederea ridicării 
nivelului cultural al sportivilor

Clubul „Petrolistul" din .Cimpina , 
luat de curînd inițiativa ca în fierar

N. Rovența Lupeni. „O prcblemă mi
că” e și mai... mică decît lasă să w 
întrevadă titlul. Lai concursul nostru 
primim reportaje, analize, cronici, note 
critice, chiar și informații, dar nu si. 
telegrame. Reveniți Ou o problemă... mal 
marr-i

Mișu Avanu-Tirjovițte. Foarte bine 
realizat din punct <i? vedere artistic 
portretul lui Gh. Voiculescu. Ar fi tre
buit însă să fie însoțit și de o foto 
gratie. Timpul nu-i trecut nici acum.

Ion Franchievici — Tirgu Lăpuș. Arti
colul „Șahul își cîșttgă prieteni” păcă
tuiește prin lipsa de date came să ilus 
treze dezvoltarea acestui sport rr. co
muna de care amintiți. Cele două exem
ple pe care Ie dațl nu sînt suficiente

Arlstică Băghină-T. S«verln. Am ci
tit epigramele dvs. Aveți aptitudini 
pentru acest gen literar. Totuși, ver
surile sînt stîngace Iar poantele” nu 
sînt tocmai reușite. Mai încercați. Sîa-

tem siguri că puteți da lucruri mal 
bune. Folosiți drept subiecte aspecte ne
gative și pozitive din localitate

joi să se organizeze recenzii și con 
ter.mțe la care să, fie invitați .sportiv 
și sportive din localitate. De curînd

- POȘTA i
[CONCURSULUI[

Marin Dumrtru-Buzău Ați ales un 
subieet dificil, din care n-ați reușit 
pînă la urmă să faceți un material 
convingător despre atitudinea asociații 
lor sportive din orașul dvs. în proble
ma programării competițiilor în orașul 
Buzău.

peste 50 sportivi și sportive au ascul 
tat conferința „Probleme actuale ii 
extracția țițeiului în U.R.S.S.". Ai 
avirt loc apoi discuții. Printre sportivi 
care au luat cuvîntul am remarcat țx 
boxerii Mihai Nicolati și Petre ZSinescu 
pe lotbaliștii Dumitru, Marcu și lones 
cu 11 de la Poiana, Aron, Hagian, Va- 
sileșcti și V. Mărculescu de la Rafi
năria, precum și componenții echipei 
de tenis de masă a asociației sportive 
Poiana.

EUGLN ȘIRUL



Buletinul campionatului categoriei A
• Trei fapte semnificative • O linie de mijlocași reconstituită după trei ani o Adevărată ospitaiitate

La caracterizarea făcută anterior — dispute strînse și scoruri în general 
mici — adăugăm azi trei fapte semnificative care au rezultat din etapa de 
duminică a returului categoriei A :
1. Jocurile disputate în țară s-au si

tuat la un nivel tehnic general supe
rior partidelor din București. Alajori- 
tatea informațiilor primite de la mar
tori oculari (antrenori, arbitri, delegați 
■federali) subliniază faptul că în țară 
s-a jucat mai bine, în special la Cluj 
și Ploești, unde echipele au vădit mai 
multă preocupare pentru practicarea 
unui joc de calitate. In schimb, ner
vozitatea, .precipitarea, lipsa de prien-

itare tactica au caracterizat meciurile 
de la București, al căror nivel tehnic 

fost scăzut.
2. Echipele în deplasare au reușit 

să anihileze în bună măsură avantajul 
terenului, punînd la grea încercare 
echipele gazdă. De altfel, patru din
tre ele au și condus la pauză cu 1—0, 
iar celelalte două au încheiat primele 
45 de minute cu scoruri albe. Una 
(C.C.A.) și-a menținut pînă la sfîrșit 
avansul dc un gol, cucerind și victoria; 
trei au izbutit pînă la urmă să obțină 
cîte un punct și numai două au pără
sit terenul învinse. Ceea ce înseamnă 
cu avantajul terenului nu poate să

thotarasca singur soarta unei partide. 
■In principal contează buna pregătire.

.3. Patru echipe au marcat în pri
mele 10 minute de joc (și toate patru 
jucau în deplasare...): Progresul în
min. 1 (Oaidă), C.C.A. și Dinamo Ba
cău în min. 5 (Alexandrescu și FI. 
Anghel) și Jiul în min. 6 (Ciurdăres- 
cu). Golurile acestea au avut reper
cusiuni pozitive asupra moralului 
oaspeților (aceștia au rezistat mult 
timp cu avansul luat, iar militarii chiar 
pînă la sfîrșit) și negative asupra lo
ca m i.or (c; au ut ■ t ova 
aceea să egaleze: Dinamo în min. 79, 
Petrolul în min. 65, Știința Cluj în 
min. 60). Maturitatea, experiența și' 
jocul organizat ajută menținerea unui 
avans, și — dimpotrivă — lipsa de 
maturitate și de experiență, jocul cris
pat și dezordonat generat de obsesia 
rezultatelor, duc la pierderea avanta
jului luat. Realizarea unui joc relaxat, 
organizat, gîndit — iată o problemă 
esențială în fotbalul nostru.

presionat — ne-a spus el — de modul 
cum ne-au primit constănțenii. La gară 
am fost așteptați de conducători și 
antrenor. In fața gării staționa auto
buzul pus la dispoziția noastră. Ca
zarea și masa erau puse la punct din 
timp, iar după masă stadionul ne-a 
fost deschis pentru antrenament. Me
ciul, dirz, s-a desfășurat in condițiuni 
normale, fără neregularități. Jucătorii 
locali joacă în forță dar nu brutal, își 
apără șansele cu mijloace corecte. 
Spectatorii — foarte numeroși

dovedit obiectivi și sportivi. Și-au în
curajat echipa, dar au aplaudat și fa
zele noastre frumoase. La plecare am 
fost petrecuți cu aceeași amabilitate 
și prietenie, deși 
scorul egal j-a 
tănțeni, care se 
meciul și, sincer 
de poartă Farul 
meciul nul 
mînă 
tente, 
cap".

Am
cuvinte asemănătoare din partea 
pelor care joacă în deplasare.

piuă 
care

dori

— cum e și firesc — 
nemulțumit pe cons- 

așteptau să cîștige 
vorbind, după fazele 
merita victoria. Dar, 

nu i-a împiedicat să ră- 
la urmă aceleași gazde a- 
ne-au obligat pînă

să auzim cit mai

peste

multe 
echi-

Nimweiller sare spectaculos, printre Panait fi Deleanu. Balonul lovit de 
el cu capul va intra in plasă. (Pază din meciul Dinamo Buc. — Jiul. 2—1).

(l'oto T. Roi-bu)

0 soluție care se impune de la sine: 
cuplarea meciurilor de fotbal

— Interviu cu iov. Tudor Vasile, directorul I.E.B.S. ■

ii! Capitala, 

Manifestații cultural- sportive cu prilejul 
„Zilei Sportului" din Săptămina Mondială 

a Tineretului
Astăzi tineretul din întreaga țară rești vor primi la Casa de cultură 

sărbătorește „Ziua Sportului" din ca- „Grigore Preoteasa" pe maestra spor- 
drul Săptămînii Mondiale a Tineretu- tului Elena Teodorescu si pe șahista 
lui. Manifestații cultural-sportive și fruntașă Elena Polihroniade. Sporti- 
artistice sînt organizate în toate ora- vii clubului Dinaîno vor fi prezenți la 
șele țării!. In Capitală, majoritatea Casa de cultură din str. Mihail Emi- 
cluburilor sportive au luat inițiativa nescu la o manifestație cultural-spor- 
organizării unor astfel de manifesta- tivă la care vor lua cuvîntul maeștrii 
ții. La care au invitat o serie de spor- sportului Iieana Petrosanu, Sebastian 
tivi fruntași. Clubul Metalul, de pildă, Mihăilescu și. Dumitru’Ciobotaru. Un 
organizează la Casa de Cultură a ra- interesant simpozion se anunță în or- 
iontilui 23 August un simpozion în gar.izarea asociației sportive Cent o- 
cadrul căruia va lua cuvîntul maesira coop, programat’ în sala din Calea 
sportului Lia Manoliu, recordmenă re- Victoriei nr. 29, unde sportivii asocia- 
publicană la aruncarea d'-cutui. Citi- ției vor avea prilejul să asculte cu
bul Rapid organizează în cadrul Ca- vîntul maestrei emerite a sportului 
sei de cultură a raionului Grivița Ro- Iolanda Balaș. Toate aceste manifes- 
șie o reuniune asemănătoare, la care tații cultural-sportive vor fi urmate de 
vor fi prezenți maeștrii sportului Du- filme documentare, precum și de de- 
mitru Constantin si Grigore Costescu. inonstrații de gimnastică, scrimă, lup 
Studenții din centrul universitar Bucu- te, box și haltere.

Noț iuni despre construcția terenurilor 
de iotLa!z volei și Lascket

DIN NOU ÎMPREUNA!...
Am stat de vorbă alaltăieri cu por- ■ 

țarul lorna (C.C.A.) despre meciul de; 
la î imișoara. „Echipa noastră — ne 
spune Toma — a mers destul de bine, 
mai ales în apărare, unde Cepolschi 
a fost o surpriză plăcută pentru mi
ne. Aproape că l-a anihilat pe Boroș. 
Linia de halfi Jenei — Mihăilescu a 
stingherit foarte mult acțiunile timișo
renilor, care — de altfel — s-au com
portat ca la București, in meciul cu 
Progresul".

Așadar, Jenei și Mihăilescn — care 
au format linia de halfi a echipei na
ționale de juniori la Turneul U.E.F.A. 
oin 1956 și care ,au fost selecționați 
de cîteva ori în loturile de tineret și B 
(Jenei face parte chiar din actualul 
lot A pentru jocul cu Turcia) — s-au 
reîntîlnit, după trei ani, în echipa 
C.C.A. O evoluție care subliniază cali
tățile elementelor tinere, justețea po
liticii de promovare și, în general, 
masurile luate în acest domeniu.

OSPITALITATEA LA LOC DE 
CINSTE

La înapoierea de la Constanța, echi
pa U.T.A. a făcut un scurt popas în 
București. Am folosit prilejul pentru 
a sta cîteva minute de vorbă cu an
trenorul Braun : „Am fost plăcut itn-

ln problema cuplajului la fotbal, am 
stat de vorba cu tov. Tudor Vasile, 
directorul Întreprinderii pentru Ex
ploatarea Bazelor Sportive (I.E.B.S.).

— Ce părere aveți despre progra
marea meciurilor pe terenuri dife
rite, in raport cu interesele spec
tatorilor și ale fotbalului ?

— Acest mod de programare dău
nează, m general, atit spectatorilor 
cit și fotbalului și iată de ce:

a) Spectatorii sînt nevoiți să plă
tească in aceeași zi două bilete de 
intrare, cu o valoare mai mare decît 
a unui bilet la cuplaj.

b) Adăugind la timpul necesar pen
tru a viziona doua jocuri (unul di
mineața și altul după amiază) cel pier
dut cu deplasările spre și de ia tere
nuri, înseamnă ca un amator de fot
bal își petrece întreaga zi pe drum și 
pe terenuri.

c) Programarea jocurilor pe un sin
gur teren sau pe terenuri diferite cu 
o capacitate redusă determină o mare 
parte dintre spectatori să renunțe din 
această cauza la vizionarea meciu
rilor, ceea ce nti-i în interesul fotba
lului.

— Unele cluburi sau asociații 
justifică programarea separată a 
meciurilor spunind că in acest fel 
ajung la rezultate financiare mai 
avantajoase. Ce credeți despre asta?

— Țin să arăt și pe aceasta cale

că cluburile sau asociațiile sportive 
care-și fac asemenea socoteala gre
șesc. Acest fapt le-a fost demonstrat 
cu ocazia unor ședințe de lucru cu 
delegații lor. Este suficient să arăt 
acum că stadioanele Dinamo și Ciu
lești au împreună o capacitate totală 
de 34.350 locuri (18.500 -f- 15.850). 
In ipoteza că se vînd toate cele 34.350 
bilete și comparînd cu vînzarea a nu
mai 45.000—50.000 bilete la stadionul 
„23 August" cu ocazia unui cuplaj, 
rezultă clar că cluburile organizatoare 
pot realiza venituri mai mari dispu- 
tînd meciurile lor în cuplaj la „23 
August" decit jucînd separat.

De aceea consider că programarea 
în cuplaj a partidelor din București 
pe stadioanele cu capacitate mare pre
zintă numai avantaje pentru cluburi 
și asociații — a încheiat tov. Tudor 
Vasile.

Rep.

„CUPA PRIMĂVERII” LA TENIS 
DE MASĂ

Săptămînâ viitoare va avea loc în Ca
pitală tradiționala competiție de tenis de 
masă dotată cu „Cupa Primăverii". 
Pentru acest concurs, deschis tuturor 
elevilor și elevelor oare nu au împli
nit 18 ani, înscrierile se pr mese la co
misia orășenească Huni întră orele K-

NOTE, ȘTIRI
ECHIPE DE COPII IN „DESCHI

DERE"

Am urmărit, în deschidere la Ra
pid — bt«.-m ,-oșv p..p..<i,f i • 
dă demonstrativă, între două echipe 
de copii ale clubului Rapid. Evoluția 
micilor fotbaliști a încintat pc specta
tori. Adresînd antrenorului Costea fe
licitări pentru modul cum își pregă
tește elevii, sugerăm programarea cît 
mai multor întîlniri de copii în des- 
phid-re la partidele de categorie A si 
B. Pentru micii jucători va fi un sti
mulent, iar pentru spectatori un bun 
prilej de a cunoaște unele aspecte din 
munca dusă pentru ridicarea de noi 
elemente tinere.

CENTRE DE PREGĂTIRE PENTRU 
JUNIORI

Federația noastră de specialitate a 
luat inițiativa de a organiza, începînd 
din acest an, 10 centre de pregătire, 
pentru juniori cu scopul de a ridica 
noi cadre de fotbaliști talentați. Cen
trele vor funcționa la București (2), 
Arad, Cluj, Iași, Craiova, Mediaș, O- 
radea, Ploești și Timisoara, pe lingă 
asociații și cluburi sportive pe care le

va desemna federația. O măsură bine
venită. utilă pentru fotbalul nostru

METALUL TITANII LA RUSSE

Echipa de categoria B Metalul Tita
nii București va juca duminică la 
Russe, în R. P. Bulgaria. Fotbaliștii 
bucureșteni vor întîlni echipa Dunav 
din prima categorie a campionatului 
bulgar.

PROGRESUL SUSȚINE AZI UN 
MECI AMICAL

In cadrul pregătirilor în vederea 
partidei de duminică (Dinamo — Pro
gresul, în cuplaj cu C.C.A. — Rapid 
pe „23 August"), Progresul susține azi 
un meci amical cu Locomotiva Fila 
ret. Partida va începe la ora 16.15 pe 
stadionul din str. dr. Staicovici.

• Ieri la Oradea : Voința — CFR 
Arad 3—2 (2—0). Au marcat: L. 
Papp, C. Bartha, și lacob (V), Saus z 
și Don (CFR).

20), la clubul sportiv școlar (str. Haga 
14) — în fiecare zi — și la sala Meta
lul M.I.G., str. Mendeleev (joi si vineri 
dimineața). întrecerile se vor disputa la 
două categorii de vîrstă: pînă la 14 ani 
si peste 14 ani.

• In urma omologării concursului 
Special Pronosport nr. 12 etapa din 
22 martie, au fost stabilite următoa
rele premii: Premiul I: 6 variante cu 
12 rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cîte 35.683 lei; Premiul II: 99 variante 
cu 11 rezultate exacte, revenind fie
căreia cite 2.595 lei; Premiul 111: 1.131 
variante cu 10 rezultate exacte, reve
nind fiecăreia cîte 340 lei.

Fond de premii: 856.408 lei.
• Atragem atenția participanților la 

concursul Special Pronosport din 22 
martie, că tragerea din urnă a premi 
ilor în obiecte va avea loc sîmbătă 28 
martie Ia Agenția Centrală din Calea 
Victoriei nr. 9 și nu în Str. Doamnei 
nr. 2 așa cum am comunicat în ziarul 
„Sportul popular" de marți 24 mar
tie ac
• Numerele cupoanelor ciștmătoa- 

re la tragerea din urnă a premiilor în 
obiecte de la concursul Special Pro
nosport nr. 12 etapa din 22 martie vor 
ti publicate în Programul Loto-Prono- 
sport nr. 259 care va apare luni 30 
martie a.c. în Capitală și marți 31 
mart'e a ?. în restul țării.
• Trecînd în revistă premiiig ton

Continuînd prezentarea elen. .ițelor 
necesare construcției unor terenuri 
sportive simple, ne vom referi azi la 
terenuri de fotbal, baschet și vo
lei. Precizăm că cele indicate în rai
durile de mai jos sînt doar noțiuni 
de bază pentru amenajarea unor te
renuri corespunzătoare. Cei care vor 
să construiască terenuri de sport 
trebuie să se consulte și cu membrii 
comisiilor raionale sau orășenești, pe 
ramură de sport, care au datoria să 
sprijine prin cunoștințele lor activi
tatea oe construire a bazelor sportive 
simple. Și acum, cîteva elemente des
pre terenul de...

FOTBAL. Acesta are următoarele 
dimensiuni: lungime maximă 120 ni, 
lungime minimă 90 m: lățime maxi
mă 75 m, lățime minimă 45. Porțile 
vor avea 7,32 ni lărgime și 2,44 m 
înălțime. Porțile sînt completate cu 
plase de sfoară. Este bine ca terenu
rile de fotbal să fie hrăzduite și gazo- 
nate. Terenul de fotbal poate servi și 
pentru handbal.

TERENUL DE VOLEI are dimen
siunea de 18X9, împărțit în cîte două 
patrate de cîte 9X9. învelișul lui va 
fi Ia fel ca acel al pistei de atle
tism iar unde există posibilități va fi 
acoperit cu zgură. Stîlpii susținători 
ai plasei sînt fixați în dreptul liniei 
care împarte terenul în două, la dis
tanță de 1 m în afara liniilor late
rale. Stîlpii vor fi confecționați din 
lemn rotund cu diametrul 10—12 cm 
și vor fi îngropați în pămînt aproxi
mativ 1 m. înălțime- Ier peste sol:
2.50 m. Plasa are o 'ungime de 10—
10.50 m și este prinsă de stîlpi cu 
ajutorul unei sfori groase. Plasa are 
înălțimea de 2,43 -m pentru bărbați, 
2,24 pentru femei și 2,10 pentru copii.

TERENUL DE BASCHET va avea 
între 26 m lungime și 14 m lățime, 
admițîndu-se variațiuni medii de 2 m 
în plus , sau în minus la lungime și 
1 m în plus sau în minus la lățime 
(se va respecta proporția). Terenul 
va avea aceeași compoziție ca și cel de 
volei. Ca utilaj sînt necesare două 
panouri prinse pe picioare de’lemn. 
Ele vor avea dimensiunile de l,20X 
1,80, așezate la 2,75 m deasupra so

lului. Pe aceste panouri se fixează 
inelele metalice cu plasă (coșul de 
baschet). Inelul poate fi făcut dm 
fier rotund de 2 cm grosime. El are 
diametrul interior de 0,45 m. Inelul 
se prinde orizontal deasupra margi
nii de jos a panoului. Panourile sînt 
susținute de stîlpi. Piciorul stîlpului 
se fixează în exteriorul liniei de fund 
la o distanță de 0,40 m, iar panou
rile se fixează de stîlpi, avînd dis
tanța de 1 m de aceștia înspre teren 
și deci 0,60 m de linia de fund.

hipjsm
SUCCESUL FORMAȚIEI AVRAM 

GHERASE
Formația Avram Gherase a izbutit să 

cîștige două alergări, cu Virtej vi și 
Berna. Armăsarul și-a îmbunătățit re
cordul, confirmînd că este un element 
de viitor.

Dintre ceilalți cîștigători aiu marc.it 
salturi de valoare Tunica și Flavius. 
Ambii sînt la a doua victorie conse
cutivă.

Lotul cailor cîștigători s-a completat 
cu Sighișoara, Fenomen și Sînziana. Ul
tima a ieșit învingătoare în alergarea 
rezervată am rilor. tapa a fost con
dusă cu tact energie de Horia Căciu- 
lescu.
REZULTATELE TEHNICE »INT UR

MĂTOARELE:
T. Si?vi,3oara Al.). Gladiola.

Havuz Cota: 3,10 — 22,60.
II. Tunica (istr-ate?, cocora, Himera. 

Cota: 2,10 — 13,10 — 27,40 lei
III. Fenc n (Tănase GhJ, Graba, 

Vila. Cota: 2,1c — 10,80 — 10,30 lei.
IV. Vîrtfej VI (Avram G.), Zefira. Pos- 

tăvaru. Cota: 1,71 — »,9o — 7,30 iei. 
Ordinea triplă: 103 lei.

V. Sînziama (H. Căciulescu). Ceahlău. 
Vulcan. Cota: 4,30 — 22,20 — 22,80 lei.

VI. Berna (Avram G.), Pafta, Caliban 
II. Cota: 13,30 — 73,60 — 128,20 lei.

VII Flaviu.c (Simo St.), Gre^i-r. Ru- 
șefu. Cota: 2.50 — 12,70 — 74.70 îel.

REUNIUNEA DE DUMINICA
Reuniunea de duminică 29 martie se 

caracterizează prin plutoaine cu multi 
concnreriți. Astfel premiilfe Gilia. Gra
nița și Goanga au cîte zece particip 
ți. iar premiile Grelei și Go rj ea nea II 
cîte 9

Capul de afiș este premiul Granița 
în care figurează cai cu recorduri între 
1’24,4 — 1’25,7 și anume:

Tarcăiu 1700 (Oană), Olteț 1710 (Ștefă- 
nescu). Zvon II 1720 (Teofil), succes 
1730 (Szabo I.), Omar 173o (Tănase Gh.), 
Vampir 1740 (Avram G.), pogorîș 1740 
(Strijiniuc), Oțel 1740 (Solcan G), Ti- 
cău 1740 (Ichim), Lustragiu 1759 (Pașcă 
FI.).

Pariul austriac s-a ridicat la suma de 
12.413 lei și s-a închis.

Otano sport
cursului Special Pronosport de dumi
nică 22 martie constatăm că ele sînt 
în general mari, lucru care nu poate 
decît să bucure pe cei premiați. Este 
interesant de remarcat că dintre cei 
6 participant care au obținut premiul 
1, patru sînt din București, unul din 
Arad și unul din Timișoara.

• „Capul de afiș" al concursului 
Pronosport nr. 13 de duminică 29 
martie îl constituie cele două „derbi"- 
uri bucureștene. C.C.A.—Rapid și Di
namo—Progresul sînt jocuri de tradi
ție în care este foarte greu să prevezi 
un cîștigător. Totuși, prin prisma re
zultatelor obținute de cele 4 formații 
în etapele anterioare se pot face unele 
deducții care să încline balanța de 
partea uneia sau a alteia. La fel de 
atractive sînt și partidele din restul 
țării. La Bacău, Timișoara și Con
stanța se disgută întîlniri decisive în

ceea ce privește locurile de la perife
ria ci -sainentului.

In campionatul italian, duelul din
tre Milan și Fiorentina continuă. Cele 
două echipe au același număr de puncte 
și de data aceasta joacă acasă. în nod 
normal nu pot pierde așa că disputa
rea _primuiui loc rămîne deschisă și 
mai departe.

Dintre celelalte întîlniri remareăm 
pe cea dintre Torino șf, J-aZio. Gaz
dele au neapărată'nevoie-de: o victorie 
pentru a-și ameliora situația în cla
sament și a avea șanse să scape de 
retrogradare. Jucînd pe teren propriu, 
credem că pot realiza acest lucru.

• Pentru documentare consultați 
Programul Loto-Pronosport nr. 258.

CONCURSUL PRONOEXPRES
• La tragerea din urna ă concursu

lui Pronoexpres nr. 12 din 25 martie, 
au fost extrase următoarele numere:

30 1 5 27 15 25
Numere de rezervă : 43 31.
Fond de premii : 801.381 lei.
Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro- 

nosport.

marc.it


Duminică se reia activitatea la handbal a
La sfîrșitul acestei săptămîni cele 

mai bune echipe de handbal din țara 
noastră își vor relua întrecerea, prin 
disputarea ■ primei etape a returului 
campionatelor republicane. In vederea 
acestui eveniment, pregătirile forma
țiilor participante la cele trei cam
pionate republicane (A masculin, A 
feminin și B masculin) s-au desfă- 
fășurat cu intensitate în ultimele săp
tămîni. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît disputa pentru ocuparea primelor 
lccuri, precum și cea pentru evita
rea ultimelor locuri din clasamentele 
celor trei competiții se anunță extrem 
de interesantă.

0 consfătuire fructuoasă' 
a antrenorilor de oină 
La

la sediul federației de oină o 
ire cu antrenorii din toată țara. Nive
lul rapoartelor prezentate și al dis
cuțiilor a satisfăcut pe deplin. Deose
bit de interesant a fost referatul „Des
pre calitățile fizice ale jucătorilor de 
oină și metodica dezvoltării lor" pre
zentat de directorul școlii sportive de 
elevi din Craiova, maestrul sportului 
Ion Veresejan. Vorbitorul a scos în 
evidență, printre altele, necesitatea 
dezvoltării a două din calitățile fizice 
de bază: forța și rezistența, care con
tribuie la obținerea rezultatelor de 
valoare. Forța este necesară. în pri
mul rînd, pentru mărirea eficacității 
loviturilor, atît la „bătaie" cît și la 
„prindere". A doua calitate o impun 
îrseși formele de disputare a compe- 
tiți lor republicane, care supun echi
pele participante la un adevărat „ma
raton". Din cauza lipsei de rezistență, 
la întrecerile din ultimii ani majori 
tatea formațiilor au avut fluctuații de 
formă de la un meci la altul.

Importante au fost și referatele 
„Factorii care determină stabilirea ju
cătorilor pe posturi și numerele de la 
„bătaie", „Despre unitatea factorilor 
n-cesari pregătirii jucătorilor de oi
nă”, „Metodele de pregătire a jucăto
rilor în perioada pregătitoare și de 
tranziție", prezentate de Alex. Rafai- 
1 eseu. Ion Popescu-Buftea și Ion Mun- 
teanu, care au adus unele elemente 
noi în procesul de instruire.

Din informațiile primite asupra 
desfășurării activității sportului nos
tru național în unele localități din 
țară, s-a putut trage concluzia că, în 
general, consiliile raionale U.C.F.S. și 
în speci’l cele din regiunile Baia Ma
re și Timișoara nu acordă spriji
nul necesar echipelor. Din cauza 
linsei de îndrumare și de control, în 
multe orașe nu există comisii locale 
rare să asigure un bogat prooram 
competițional. In cadrul discuțiilor au 
fost sugerate diferite măsuri care ar 
aîuta la activizarea comisiilor raionale 
de oină, la buna desfășurare a con
cursurilor din acest an.

Începutul săptămînii a avut loc 
consfătu-

In întrecerea echipelor masculine 
și feminine de categoria A liderii 
(C.S.M. Reșița la băieți și Olimpia 
București la fete) vor Trebui să de
pună toate eforturile pentru a-și putea 
păstra pozițiile fruntașe. O serie de 
alte formații (Dinamo București, Ra
pid București, C.C.A., Voința Sibiu 
la băieți și, în special, Cetatea Bucur 
la fete) emit, de asemenea, pretenții 
justificate la ocuparea primului loc 
în clasament.

Tot atît de interesantă se anunța 
și lupta pentru 
rii. In această 
este limpede în 
trei clasamente, 
partidele care se 
rul campionatelor sînt decisive.

Pentru a vă face o idee cît mai 
exactă asupra situației din cele trei 
competiții publicăm mai jos clasa
mentele înainte de reînceperea acti
vității :

MASCULIN,

1. C.S.M. Reșița
2. Dinamo Buc.
3. Rapid Buc.

evitarea retrogradă- 
privință situația nu 
nici unul din cele 
înseamnă deci că 

vor disputa în retu-

categoria A
11 8 2 1 129: 97 14
11 7 2 2 128: 94 16
11 7 0 4 134114 14

Tr. I.

„A fost un turneu util
— Cîteva declarații după întîlnirile de box din Scoția —

Marți seara s-au înapoiat în Capitală, venind din Scoția, boxerii romîni 
care au susținut două întâlniri în compania pugiliștilor scoțieni, 
conducătorii delegației noastre precum și unii dintre sportivi au 
unui redactor al ziarului nostru impresiile despre vizita în Scoția.
Tov. VICTOR VOICH1ȚA, conducă- 

torul delegației sportivilor romîni. ne-a 
spus, printre altele: „Turneul boxe
rilor noștri în Scoția a fost foarte util 
pentru că, pe de o parte, a contribuit la 
strîngerea relațiilor de prietenie in
tre sportivii celor două țări, iar pe de 
altă parte a îmbogățit experiența pu
giliștilor noștri, fiind totodată un bun 
prilej de verificare a posibilităților 
sportivilor romîni înaintea campiona
telor europene de la Lucerna. In cele 
două meciuri pe care le-au susținut, 
boxerii noștri au dovedit o bună pre
gătire fizică și tehnică, un moral ridi
cat, o puternică dragoste pentru cu
lorile țării. Tehnicienii scoțieni pre
cum și presa din capitala Scoției au 
apreciat comportarea meritorie a pugi
liștilor noștri și în special a lui Puiu 
Nicolae, Const. Dumitrescu, Dumitru 
Gheorghiu, Gh. Negrea și Vasile Ma- 
riuțan.

Consider însă necesar să subliniez 
faptul că arbitrajele de la Glasgow au 
fost părtinitoare pentru boxerii sco
țieni. însăși presa scoțiană a mani
festat rezerve față de justețea unor 
decizii date în cadrul meciului de la 
Glasgow.

Scoțienii au organizat întîlnirile după

623 106: 91 14 
6 0 5 103:112 12
425 121:117 10
425 120:118 10
506 145:149 10

lî 3 3 5 KrO 115 9
11 4 0 7 1G8:13O 8
11 2 3 6 108:115 7
11 2 0 9 75:125 4 

categoria A
9 11 77:33 19
7 4 0 71:30 18
6 2 3 62 52 14
533 39:33 13
5 3 3 60:53 13
524 50:44 12

11 5 0 6 62:72 10
11 4 0 7 64:64 8
11 3 1 7 37:57 7
11 3 1 7 28:64 7
11 2 2 7 31:55 6
11 2 1 8 34:58 5

11 
ii 
ii 
ii 
ii

4. C.C.A.
5. Voința
6. Chimia _ __ ,
7. Dinamo Gr. Stalin 
6. Tehnometai Tim. 
9. Victoria Jimbolia

10. Știința Tim.
11. C.S.M.S. Iași
12. Petrolul Ploești

FEMININ,

1. Olimpie. BUC.
2. Cetatea Bucur
3. Flamura r. Sibiu
4. Știința Tim.
5. Rapid Buc.
6. ILEFOR Tg.
7. Tractorul Or.
8. C.S.U. Buc.
9. Constructorul

10. Măgura Codlei
11. Recolta Mediaș
12. Gloria Sighișoara

MASCULIN, categoria B

Din-amo Tg. Mureș 
Textila cisnădie 

_ Voința Sighișoara
4. Recolta Hălchiu
5. C.S.U, Buc.
6. Știința Galați
7. Victoria Bacău
8. Balanța Sibiu
9. I.C.A. Arad

10. C.S. Marina Const.
11. Stăruința Odorhei
12. Știința Cluj

Sibiu
Făgăraș

Mureș 
Stalin

Tim.

ii 
ii 
ii 
ii 
ii
11

La sosire, 
împărtășit

ca în pri-

1.
2
3. 11 

11 
11
11
11
11
11 
11
11

18
15
14
14

12

o tactică specială, urmărind 
mul meci să „uzeze" echipa noastră, 
iar în al doilea să o învingă. După 
cum se știe, calculele au dat greș..."

„Rezultatele realizate de boxerii ro- 
mîni în Scoția sînt bune — ne-a spus 
tov. MARIN NICOLAE, secretarul ge
neral al F. R. Box. Ele puteau fi și 
mai bune dacă în primul meci toate 
arbitrajele ar fi fost obiective. După 
părerea mea, rezultatul normal al în
tâlnirii de la Glasgow este 7—3 în fa
voarea boxerilor romîni. înaintea me
ciului, scoțienii nu concepeau că pot 
fi învinși acasă. De aceea, rezultatul 
egal pe care cu greu au putut să-l 
obțină (se știe că 4 dintre victoriile 
noastre la Glasgow au fost prin k.o.), 
le-a produs o mare surpriză, fapt care 
i-a determinat să folosească, la Dun
dee, o garnitură mult mai puternică".

„Firește — ne-a spus campionul eu
ropean GH. NEGREA — sînt fericit 
că ani obținut două noi victorii in
ternaționale, cu atât mai mult cu cît 
scoțienii sînt boxeri foarte „tari". Țe
lul meu imediat este o comportare co
respunzătoare la campionatele euro
pene, pentru care mă pregătesc cu 
multă atenție".

ale juniorilor
Echipele Dinamo Tg. Mores și Constructorul

campionatele

jucate ieri

De azi și pînă duminică, pîrtiile 
din jurul cabanei Piatra Arsă și de 
pe Caraiman găzduiesc campionatele 
republicane de juniori la schi. între
cerile se anunță foarte interesante, 
deoarece la ele vor , , *
campionilor de anul trecui și a unor 
schiori care au pășit de acum gra-

participa, în afara
1 trecut

schiori care au pășit de acum 
nița afirmării, o serie de elemente 
talentate evidențiate în cadrul Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretului, a 
campionatelor republicane, școlărești 
și a centrelor de copii ale F.R.S.B

fn fotografie Adrian Bătușaru (Vo
ința Sinaia), campionul republican 
de anul trecut la proba de slalom 
special.

înaintea ultimei runde 
in „Turneul Maeștrilor66

5—6 Pavlov, Szabo 5'/2 p; 7—8. 
mer, Mititelu 5 p; 9. Reicher 4 p; 10.
Breazu 3'/2 p; 11—12. Bozdoghină, 
Gavrila 3 p. QH MAZGAREANlJ 

corespondent

ORAȘUL STALIN 25 (prin tele
fon). „Turneul Maeștrilor" a conti
nuat cu desfășurarea partidelor între
mate și a rundelor a IX-a și a X-a. 
lată rezultatele tehnice:

Partide întrerupte: Bozdoghină — 
Drimer 1—0, Mititelu — Drimer 
‘A—>/„ Gavrilă—Bozdoghină */2—Vî- 
Runda a IX-a: Szabo — Mititelu 1—0, 
Soos — Breazu 1—0, Partos — Rei- 
cher 1—0, Radovici — Ghițescu ‘/2—*/2, 
Bozdoghină — Pavlov ‘/2—1/2, Dri
mer — Gavrilă 1—0. Runda a X-a: 
Mititelu — Gavrilă 1—0, Pavlov — 
Drimer */2—*/2, Ghițescu — Bozdoghi
nă 1—0, Reicher — Radovici '/2—’/2, 
Breazu — Partos 0—1, Szabo.— 
Soos ‘/2—*/2.

înaintea ultimei runde clasamentul 
este următorul: 1. Soos 7 p; 2. Partos 
6% p; 3—4. Ghițescu, Radovici 6 p;

Dri-

de baschet
Sala Dinamo din Capitală a găz

duit ieri seară două meciuri din ca
drul campionatelor republicane de 
baschet.

In prima întîlnire s-au întrocut echi
pele Cetatea Bucur și Dinamo Tg. 
Mureș. Meciul a fost de slabă valoare 
tehnică și s-a desfășurat într-un ritm 
lent. Dacă în prima parte a partidei 
bucureștenii au reușit să facă oarecum 
față jocului, spre sfîrșitul meciului su-

campionatele mondiale de tenis de masă
Julien (campionul de juniori belgian) 
2—0 (10, 12), Rethi — Roland (cam 
pionul Belgiei) 0—2 (16. 16), Negu- 
iescu — Bertrand 2—0 (10, 13), Co
vaci — Roland 2—0 (18, 17). Rethi— 
Julien 2—0 (10, 15). Negulescu a ac
ționat în nota comportării sale de la 
Bruxelles, adică a jucat foarte bine. 
Covaci s-a comportat satisfăcător, dar 
a greșit uneori, grăbindu-se să atace 
la mingi nefavorabile. In partida pier
dută la Roland, Rethi s-a complăcut 
într-un joc de țăcăneală, ratând mult.

La terminarea partidelor, primarul 
orașului Namur a oferit sportivilor ro
mîni o frumoasă cupă, mulțumindu le 
pentru faptul că au răspuns invitației 
și au jucat la Namur,

Delegația noastră a sosit miercuri 
la Dortmund.

(Urmare din pag. 1)

nafe ale celor două țări, festivitate 
care a precedat începerea dublei întîl- 
niri R. P. Romînă ” 
avut loc schimburi

Prima întîlnire a fost cea feminină. 
Jucătoarele noastre
Maria Biro au cîștigat meciul cu 3—0: 
Geta Pitică — Van Kampen (campi
oana Belgiei) 2—0 (II, 11), Maria 
Biro — Gislaine Roland 2—0
17), Geta Pitică, Maria Biro — Van 
Kampen, Gislaine Roland 2—0 
(14, 20).

întrecerea masculină a luat sfîrșit 
tot cu o victorie a țării noastre, jucă
torii romîni învingîndu-i pe cei belgi
eni cu scorul de 5—1: Covaci — Ber
trand 2—1 (—20, 15, 16), Negulescu—

- Belgia. Apoi au 
de fanioane.

Geta Pitică și

(11.

Cupa R. P. R. la rugbi
ieri, pe stadionul Tineretului, iubi

torii sportului cu balonul oval au 
avut prilejul să urmărească un inte
resant cuplaj rugbistic. In prima par
tidă, Metalul M.I.G. II a întrecut for
mația Cetatea Bucur cu scorul de 
3—0 (0—0), după un meci vfu dis
putat. In cea de a doua întîlnire Pe
trolul București a întrecut Aeronautica 
cu scorul de 12—0 (9—0). Meciurile 
s-au disputat în cadrul Cupei R.P R.

V. HOSU, coresp.

• PESTE CÎTEVA ZILE va pleca 
la Paris, pentru a participa la Cri
teriul mondial de scrimă al tinere
tului, o delegație alcătuită din 13 
sportivi sovietici. Scrimerii sovietici au 
participat pînă acum de două ori la 
această competiție. In 1958 la Bucu
rești, Alexandra. .Zabelina și Valentin 
Cernikov au ocupat primele locuri. 
Anul acesta, echipa U.R.S.S. este al
cătuită din scrimeri tineri care s-au 
afirmat cu prilejul ultimelor con
cursuri. La floretă femei va concura 
Valentina Prudspova, la floretă băr
bați studentul Mels Djaukian, la sabie 
Bruno Habarov și la spadă Boris 
Melnikov.

• RECENT AU LUAT SFÎRȘIT la 
Berlin campionatele de box ale R. D. 
Germane pe anul 1959. In ordinea ce
lor zece categorii titlurile au fost 
cîștigate de următorii pugiliști : H. 
Schwer, R. Buechner, K. Heinz, W. 
Labahn, K. Gutsmidth, B. Ciuse, R. 
Karoli, P. Nickel, U. Krause, H. Pin
gel.

• ECHIPA SOVIETICA DE FOT
BAL Neftianik din Baku a plecat în 
Republica Irak pentru a susține mai 
multe întâlniri prietenești cu formațiile 
de fotbal din Bagdad și alte orașe

irakiene. Aceasta este prima delegație p^j 
sportivă din U.R.S.S. care vizitează 
Irakul. *

• IN APROPIERE DE ALMA ATA 
se desfășoară campionatele unionale 
de schi alpin. Proba de coborîre rezer
vată femeilor a fost cîștigată de Ev
ghenia Sidorova care a parcurs dis
tanța de 2.100 m în 2’38”8/10. La băr
bați, pe același traseu, primul loc a 
fost ocupat de Dimitri Kartașev cufost ocupat de Dimitri Kartașev 
timpul de l’57”3/10.

• CONTINUINDU-ȘI TURNEUL 
R. P. Chineză, echipa sovietică 
fotbal „Zenit" Leningrad a jucat 
selecționata orașului Șanhai. Fotbaliș
tii sovietici au cîștigat cu scorul de 
1—0 (1—0) prin punctul însoris de 
centrul atacant Morozov.

• COMISIA DE ORGANIZARE a 
celui de-al 7-lea campionat mondial 
de fotbal a hotărît ca turneul final 
să înceapă la 15 mai 1962 în CHiie 
cu participarea a 16 echipe. Chile ca 
țară organizatoare și Brazilia, cîști- 
gătoarea ultimei ediții desfășurate în 
Suedia, se califică din oficiu.

în 
de 
cu

Sistemul de desfășurare a fazei e- 
liminatorii va fi stabilit în februarie 
1960 la Santiago cu prilejul scciuuii 
comisiei de organizare. Subcomitetele 
----- | american ([in cadrul 
F.I.F.A. vor prezenta propuneri în 
acest sens.

O precizare importantă a fost fă
cută referitor la înlocuirea jucătorilor. 
In meciurile pentru viitorul campionat 
mondial nu va fi permisă înlocuirea 
jucătorilor răniți, inclusiv a portarului. 
Hotărîrile comitetului de organizare 
vor fi supuse spre aprobare Comite
tului executiv al F.I.F.A., care se va 
întruni luna viitoare la Londra.

• INTILNIREA INTERNAȚIONALA 
de gimnastică dintre echipele feminine 
ale Austriei și R. P. Polone desfă
șurată la Viena a luat sfîrșit cu 
scorul de 187,80—183 puncte în fa
voarea sportivelor poloneze. In cla
samentul individual primul loc a fost 
ocupat de gimnasta Ketowna (R. P. 
Polonă) care a totalizat 38,60 puncte.

• IN CADRUL SFERTURILOR DE
FINALA ale „Cupei campionilor euro
peni" la baschet echipa masculină a 
clubului Lech Varșovia a învins cu 
scorul de 88—80 ( 42—43) echipa Ant
werp. (Agerpres)

perioritatea oaspeților a fost tot mai 
evidentă. Din desfășurarea întrecerii 
am reținut doar cîteva momente mai 
importante: în min. 29 dinamoviștii 
conduceau doar cu 32—30, pentru ca 
mai apoi, de-a lungul a opt minute, 
ei să-și mărească avșnts'ul la 
puncte (50—30). Scor final : 56—37.

Deși Cetatea Bucur a folosit 9 ju
cători, numai 3 din ei au marcat (?!): 
Tomescu (20), Stamatescu (15) și 
Bradețeanu (2). Pentru dinamoviști 
au înscris: Mittelman (14), Berekmeri 
(10), Toth (8), Berbely (8), Buzan 
(5). Bokor (5), Eordoph (6).

Au intrat apoi pe teren echipele 
feminine bucureștene Constructorul și 
Progresul. Rezultatul jocului era foarte 
important pentru echipa campioană: 
în caz că ar fi cîștigat partida, Con
structorul trecea din nou pe primul loc 
în clasament — și aceasta înaintea 
ultimei etape. In consecință, jucătoa
rele acestei echipe au fost, la începutul 
partidei, foarte active, conducînd de< 
șat: 7—0 (min, 6). 13—-2 (min. lb, 
și 15—4 (tot: în min. 10). Socotind 
probabil că partida e ca și încheiată, 
Urcătoarele de la Constructorul au 
început să acționeze cu mai puțin 
interes și... iată că scorul devine 19—19 
(min. 22). Totuși, mai rutinate, bas
chetbalistele de la Constructorul au 
reușit să cîștige — în cele din urmă 
— cu 42—30 (17—13).

Cele 72 puncte ale meciului au fost 
realizate de: Viorica Niculescu (20), 
Maria Voicu (9), Maria Datu (9), 
Lucia Rusu (4) pentru Constructorul, 
Niculina Ionescu (14), Mioara Luca 
(5), Dina Manolescu (4), Irina Bo- 
ghiță (4), Aurica Boeru (3) pentru 
Progresul.

— m. t

0 nouă confruntare 
a călăreților fruntași 
Sîmbătă după-amiază și dum.nică 

dimineața va avea loc pe baza hipică 
din parcul „Gh. Gheorghiu-Dcj" dm 
Capitală un nou concurs hipic. Ia care 
vor lua parte călăreții din lotul repu
blican, din loturile feminine și de ju
niori precum și călăreți din asociațiile 
sportive.

Programul va cuprinde de această 
dată și o probă gen „Cupa Națiuni
lor" întâlnită de obicei numai în con
cursurile internaționale. Iată ordinea 
desfășurării probelor: sîmbătă: ora 15: 
„Cupa Națiunilor" manșa I pentru că
lăreții din lotul republican; obstacole 
juniori, dresai și manșa a Il-a din C. 
N. ; duminică: ora 9 : Manșa 1 „Cupa 
Națiunilor" probe obstacole pentru fe
te, dresaj, manșa a Il-a O. N. și pro
ba obstacole pentru asociații.

Intrarea liberă.
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