
SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ 4_ TINERETULUI 
Intr-o atmosferă de mare însuflețire 
tineretul din Capitală a sărbătorit 

ZIUA SPORTURILOR
In întreaga țară, Ziua Sporturilor 

din Săptăinîna Mondială a Tineretu
lui, sărbătorită joi după-arniază, a 
constituit un minunat prilej de întîl- 
nire a tineretului din fabrici, uzine 
și școli cu o serie de sportivi fruntași 
dintre cei mai cunoscuți și mai îndră
giți.

In Capitală, manifestațiile cultural- 
sportive organizate cu acest prilej de 
către diferite cluburi sau asociații 
sportive în colaborare cu comitetul o-

Maestra emerită 
bind tineretului în 

a sportului iolanda Hal aș, vor- 
sala Centrocoop din Capitală.

rășenesc U.T.M., au fost programate 
în cadrul Caselor raionale de cultură, 
ntarcind pretutindeni o largă și entu
ziastă participare.

Sala de festivități Centrocoop, de 
pildă, s-a dovedit a fi cu totul neîn
căpătoare, un public numeros fiind 
dornic să asculte cuvîntul maestrei 
emerite a sportului Iolanda Balaș, 
recordmenă mondială la săritură in 
înălțime. Populara noastră

La reluarea activității la handbalul în 11

Cîteva lucruri care nu trebuie uitate...
Incepînd de mîine, programul sportiv de la sfîrșiitul fiecărei săptă- 

mîni se Va îmbogăți cu trei competiții. Este vorba de cele trei campionate 
republicane de handbal care vor programa, ou începere de mîine, jocurile 
din cadrul returului Cu alte cuvinte, ne aflăm în preajma unui eveniment 
important pentru activitatea acestui sport, în vederea căruia cete 36 de 
echipe participante în cele trei întreceri s-au pregătit serios.
Astăzi, cînd nu ne mai desparte de- 

cît -puțin timp de clipa în care arbitrii 
vor da semnalul de începere, mareînd 
reluarea activității oficiale la hand
bal, ne-am propus să reamintim jucă
torilor și în special tehnicienilor o 
serie de lucruri. Cea mai mare parte 
dintre ele sînt bine cunoscute tuturor. 
Noi însă insistăm asupra lor pentru 
ca dorim ca în bogatul sezon compej 
tițional care va urma activitatea să 
se desfășoare în cele mai bune con- 
dițiuni.

Să începem cu cea mai „arzătoare." 
problemă a hanbalului în 11: jocul 
obstructionist, neregulamentar. Din 
păcate, cu toate că de nenumărate 
ori s-a scris despre acest lucru și în 
ciuda faptului că federația de specia
litate a luat cele mai drastice mă
suri împotriva jucătorilor sau jucă
toarelor care și-au făcut un sistem 
„tactic" din a juca obstructionist, ne
regulamentar, problema nu poate fi 
considerată încă definitiv rezolvată. 
Din discuțiile purtate cu o serie de 
tehnicieni am ajuns la concluzia că. 
de fapt, cei care pot contribui în cea 
mai mare măsură la eliminarea aces
tei racile a handbalului în 11 sînt ar
bitrii. Prin felul hotărît în care a- 
ceștia vor sancționa orice încercare 
de a juca brutal, obstructionist, ei 
vor contribui direct la îmbunătățirea 
calității jocului. Este neapărat nece
sar ca în această direcție să se ajun, 
gă la o unificare a interpretării regu
lamentului. în așa fel îneît abaterile 
să fie sancționate cu aceeași asprime 
de către toți arbitrii.

Firește că în această chestiune nu 
poate fi trecut cu vederea nici rolul 
pe care îl au antrenorii. Ei trebuie să 
lupte centru a elimina din jocul spor

a povestit celor prezenfi cîteva mo
mente dintre cele mai emoționante 
din bogata sa activitate, subliniind 
că pe deasupra rezultatelor snu a 
performanțelor pe care le-a obținut,
a fost călăuzită permanent de iipiță- 
mintul de prietenie care trebuie să-i 
lege pe sportivi. „In Intîlnirile Spor
tive Prietenești din cadrul festivalu
rilor Mondiale ale Tineretului și Stu
denților la care am participat — a 
spus vorbitoarea — am putut vedea 

cit de mult poate contri
bui sportul ia cimenta
rea legăturilor de prie
tenie între sportivi și 
prin aceasta cit de mult 
poate ajuta Ia ideea co
existenței pașnice'".

Publicul prezent în 
sală a putut viziona in 
continuare cîteva filme 
documentare cu temă 
sportivă, printre care 
fotbal 1958, Călătorie pe 
valea Ialomiței, Sport 
1958 etc.

La Casa de cultură a 
raionului 23 August a 
luat cuvintul o altă 
sportivă cunoscută, ma- 
estra sportului Lia Ma- 
noliu, campioană balca
nică și recordmenă re
publicană la disc. In cu
vîntul ei, vorbitoarea a 
prezentat crîmpeîe din 
activitatea sa sportivă a- 
mintind totodată de va
loroasa experiență acu
mulată în intilnirile cu 
sportivele sovietice și 
cu cele din țările de de
mocrație populară, des
pre puterea de mesaj pe 
care sportul o are în 

mai buna cunoaștere a tineretului, în 
lupta pentru pace.

Au urmat demonstrații de box, lup
te, haltere, scrimă, gimnastică, susți
nute de sportivi aparținînd clubului 
Metalul M.I.G. și asociațiilor sportive 
Metalul Titanii, Sirena și de un grup 
de eleve de fa școala medie nr. 8.

Manifestații cultural-sportive la fel 
de reușite au avut Ioc și în cadrul 
Caselor de cultură din raioanele Gh 
Gheorghiu-Dej, I. V. Stalin, N. Băl- 

sportivă cescu, 1 Mai etc.

tivilor de pregătirea cărora se o:iq>ă 
toate tendințele de duritate. Cum ? 
Insistînd la antrenamente asupra îm
bunătățirii tenhicii individuale. Lip
siți de o tehnică individuală corectă, 
jucătorii și jucătoarele apelează la 
faulturi pentru a putea opri un ad 
versar. Aceasta este principala cauză 
a existenței jocului dur sau obstruc
tionist 1

In încheiere, cîteva cuvinte și des
pre alte probleme. Este bine ca pro
gramarea jocurilor să se facă la ore 
potrivite și pe terenuri corespunză
toare. Observația este valabilă în

O dată cu reluarea activității vom avea din nou prilejul să asistăm la dinamicele și spectaculoasele in- 
tihuri din cadrul campionatelor republicane de handbal. In fotografia noastră, o fază dintr-un fbc intre echipele 

feminine Cetatea Bucur și Olimpia.
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ît de necesară este organizarea campionatelor de casă ale asociațiilor 
sportive se poate vedea — între altele — și din importanța pe care o 

* acordă consiliile asociațiilor spo rțive în stimularea salariațiior întreprin
derilor pentru a participa la aceste întreceri. In fabrici, uzine, întreprinderi, 
consiliile asociațiilor sportive se îngrijesc de angrenarea muncitorilor, tehni
cienilor și funcționarilor în 
laritate.

întreceri sportive, care se bucură de mare popu-

ne vom 
asociații

In rîndurile ce urmează 
ocupa de activitatea cîtorva 
sportive din Capitală, care au obținut 
succese în acest domeniu sau care 
trec, de-abia acum la asigurarea 
condițiilor pentru desfășurarea între
cerilor în aer liber. Firește, nu vom 
omite nici unele aspecte negative, 
care vor trebui eliminate cit mai 
grabnic, pentru ca aceste importante 
întreceri să cunoască o desfășurare 
cît mai bogată.

★

LA COMPLEXUL C.F.R. GRIVIȚA 
ROȘIE, campionatele de casă se des
fășoară de mai mulți ani în mijlocul 
unui interes 
mărite de 
tatori, din 
ginerilor, 
desfășurate între secții, în 
de producție, continuă cu același en
tuziasm și pe gazonul imbietor de 
la „Parcul Copilului". Și graficele în- 

general fiind ur- 
un mare număr de spec- 
rîndurile muncitorilor, in- 
funcționarilor. Întrecerile 

procesul

tocmite la sfîrșitul disputelor sînt 
dintre cele mai interesante. ,,Antil 
acesta — ne spunea tov. Ion Gheor- 
ghe, secretarul asociației sportive Gri
vița Roșie — vom acorda o atenție 
deosebită campionatelor de asociație, 
in sensul că vom extinde desfășura
rea lor cu încă două ramuri sportive 
față de cite au fost în 1958. Compe
tiția șahiștilor, care a angrenat un 
mare număr de tovarăși, a și luat

orașul București. De 
trebuie uitată nici 

întîli-irilor. La Orașul

special pentru 
asemenea, nu 
popularizarea 
Stalin și Timișoara, de pildă, afli cu 
mare greutate unde se disputa parti
dele de handbal, deoarece afișele lip
sesc cu desăvîrșire.

Frogramul primelor jocuri este urmă
torul: MASCULIN, CAT. A: Făgăraș: 
Chimia-C.C.A. București; Reșița: C.S.M - 
Voința Sibiu: Jimbolia: victoria-petrolui 
Pioești; Timișoara: Știința-Tehnometal; 
FEMININ, CAT. A: Codlea: Măgura Cod- 
lei-Cetatea Bucur; Timișoara: știința- 
C.S.U. București; Orașul Stalin: Tracto
rul—Flamura roșie Sib'iu; Meriiaș, Re- 
cord-Ilefor Tg. Mureș; MASCULIN, CAT. 
B: Sighișoara: Voința-Recolta Hălchiu; 
Constanța: C.S.A. M-arina—Știința Galați; 
Tg. Mureș: Dinamo-Victoria Bacău; A- 
rad: I C. A-Textila Cisnădie; Sibiu: Ba- 
lanța-Știința Cluj.

Jocul Dinamo Orașul Stalin—Dinamo 
Bucuirești programat în cadrul campio
natului masculin de categorie A a fost 
amin-at.

fost

sfîrșit, astfel incit în planul nostru 
de acțiune am putut trece în dreptul 
obiectivului șah: ÎNDEPLINIT". Cu
rioși, am cercetat și noi planul de 
lucru al asociației sportive „Grivița 
Roșie". Se scria acolo: campionate 
de casă cu participarea reprezentati
velor de secții La: atletism (15
mai-15 iunie, stadionul GrivițaRoșie);* 1 
box (1 septembrie-1 noiembrie, sala de i 
box); fotbal (1 iulie-1 august, stadio- 
nul Grivița Roșie) ; haltere (1 sep-1 
tembrie-1 noiembrie, sala de haltere) ;i 
volei (15 mai-15 iulie, stadionul Gr.(

> • R. P. Romînă—R P. Polon*
’ la 3 mai în preliminariile cam- 
; pionatului mondial de handbal 
! După cum se știe, anul acesta oam* 
ypionatul mondial de handbal în 11 re- 
îzervat echipelor masculine se va des
fășura în Austria. La această întrecere 
)și-a anunțat participarea șt echipa itoas- 
)tră reprezentativă, care in preliminarii 
Jua intîlni formația /?. P. Polone. Re- 
)cent, Federația Internațională de Hand* 
''bal a stabilit ca jocul preliminar — 
\cu caracter eliminatoriu — dintre e- 
ichlpele R. P. Polone și R. P. Romine 
[să aibă loc ta data de 3 mai in loca
litatea Radziborz din R. P. Polonă.
) • Dublă întîlnire de pap'ca
’ între reprezentativele R. P. R->- 
, mine și R. 0. Germane
i La 11 și 12 aprilie se va desfășura. 
\pe arena Recolta din Capitală dubla 
Hntîlnire de popice dintre echipele mas
culine și feminine ale țării noastre și 
'reprezentativele R. D. Germane, cîști- 
'.gătoare ale „Clipei Europei". Ambele 
tmeaiuri vor fi conduse de arbitrul ma- 
'ghiar Iozsef Kovacs.

Campionatul masoulin programeaz* 
a XlX-a etapă. Se vor disputa doar 
cinci meciuri (al șaselea, Oetatea 
Bucur—Dinamo Tg. Mureș s-a jucat 
miercuri). Prima parte a clasameti- 
tuluî interesează mai puțin, întrunit

Pag. II La Galați au început în
trecerile finale de trîntă din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a Tinere
tului

Pag. III Magazin sportiv
Pag. IV Toată atenția pregătirii 

,boxerilor noștri pentru campiona
tele europene de Ia Lucerna

Pag. V Mîine în campionatul 
categoriei A la fotbal

Pag. VI Sportivii sînt fruntași 
în muncă și luptă pentru realiza
rea de economii

Pag. VII După campionatul mon
dial de hochei pe gheață

Pag. VIII Campionatele mondiale 
de tenis de masă

(Coniinuare in pag. 2-a)

Ultima etapă
Je Lascket

Azi și mîine

a

de 
sfîrșit.

Campionatele republicane 
baschet se apropie de. 
Dacă în c.el masculin mai sînt 
de jucat patru etape, cel femi
nin ia sfîrșit cu partidele care 
se d'ispută azi și mîine. Sînt 
meciuri deosebit de importante, 
atît pentru partea superioară a 
clasamentului, cît și pentru fixa
rea celor două echipe care vor 
retrograda.

Din prima categorie fac parte 
jocurile Olimpia București—Pro
gresul București și Constructo
rul București—C.S.M. Tg. Mu
reș. Fără îndoială, șansa cea 
mai mare de a cuceri campio
natul o au baschetbalistele de 
la Constructorul care, înaintea 
ultimului joc, au un avans de 
două puncte față de principala 
lor urmăritoare, Olimpia Bucu
rești.

Din a doua categorie — me
ciuri. care privesc în special ul
timele locuri ale clasamentu
lui — fac parte jocurile Voința 
Orașul Stalin — Voința Oradea, 
C.C.A.—Voința Tg. Mureș și 
Banatul Timișoara—Rapid Buc. 
Singurul nteci care interesează 
mijlocul clasamentului feminin 
C S. Oradea—G.S.U. Buc.

doar 
este

ȘTIRILE ZILEI

campionatului feminin

instantaneu din partida Rapid—C.C 1.

(Continuare in pag. 4-a)

m cuprinsul ziarului



Bogată activitate sportivă
în comuna Cristești-raionul 1 g. Mureș

rea unui nou teren de volei la noua 
bază sportivă. Tot aici urmează ca in 
acest an să se construiască un ves
tiar, două caniere și o magazie pentru 
ecmparnentul sportiv. ,Pină la sfir- 
șttttt antiflti numărul membrilor UCFS 
urmează să se ridice la 300.

Entuziasmul tinerilor din Cristești, 
al conducerii asociației sportive, este 
o garanție că aceste planuri vor de
veni realitate. Pe viitor, Iosif Varga va 
putea anunța in comună nu numai me-

Iei șan atletism, așa cum a făcut zi-, 
lele ' trecute ithd, ia răscrucea 'drumu
lui, a chemat din goarnă pe țăranii din 
Cristești la terenul de sport, pentru a 
asista la o serbare sportivă a tine
retului...

FLOREA ROMULUS — coresp.
(Material primit în cadrul concursu

lui „Pentru cea mai bună corespon
dență")

La dțiva kilometri de Tg. Mureș, pe 
'malul 'sting al Mureșului, se află
comuna Cristești,—localitate care ,cu
patru decenii iii urmă aparținea ut 
întregime baronului Zarandi; Pe cele 
1.200 hectare ale debstui gfof, trudeau 
zi de zi țăranii din Cristești pentru 
o bucată amară de pline. In acele 
timpuri, sub patronajul baronului și 
pentru distracția sa, a luat ființă o 
echipă de fotbal. Var aceasta nu 'în
semna că țăranii din Cristești puteau 
să joace fotbal. In echipă aveau toc citiri de fotbal, ci și întreceri de 
numai cei cu .Relații la curte" .C.ris- 1 ~ ~
teștenii iști aduc aminte cu minie de 
acele vremuri...

Zorile noi, ale eliberării patriei noas
tre. au schimbat radical aspectul co
munei,. Viața locuitorilor ei. .in 19 K, 
In ajunul zilei de l Mai, țăranii din 
Cristești au hotărit să pună bazele 
unei activități sportive de mase. S-a 
ales atunci prima conducere, formată 
din foștii iobagi ai lui Zarandi; care 
Bueri să pună temelia clubului sportiv ■ 
„Cristești::!'. Pe atunci, clubul număra 
doar vreo 50 de membri.

In 1951 a luat ființă colectivul spor
tiv „Recolta" Cristești, cere numără 
acum 100 membri, amatori nu numai 
dc fotbal, ci și de volei, ciclism sau 
atletism. Datorită muncii organizate și 
însuflețite, sportivii din Cristești obțin 
succese tot mai mari. E.chipa de fotbal 
a cucerit titlul de campioană raională 
tn anii 1951 și 1953, iar anul trecut, 
asociația sportivă din comună a parti
cipat la întrecerile din raion nu numai 
la fotbal ci și la volei și atletism. 
Sute de tineri din Cristești au luat 
parte la întrecerile din cadrul sparta- 
chiadeior.

Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Con
ciliului de Miniștri din 2 iulie 1957 
a fost primită cu mare însuflețire de 
elitre toți locuitorii comunei. La 8 
noiembrie 1957, cu ocazia adunării ge
nerale care a avut loc în sala cămi
nului cultural, a luat ființă asociația 
sportivă „Mureșul" Cristești case 
pentru început a pornit cu 111 mem
bri. Astăzi, numărul membrilor UCFS 
este de 259 1 Rezultatele frumoase ob
ținute pe tărini sportiv de tinerii din 
comună- se daioresc in mare piăsură 
muncii entuziaste a președintelui aso
ciației sportive, Andrei Fullop. Noul 
consiliu de conducere al asociației 
sportive sc îngrijește de dezvoltarea 
bazei materiale. Astfel, în cursui anu
lui 1958 tineretul din Cristești și-a a- 
menajat un nou teren de fotbal, cu o 
'pistă de atletism de 400 metri, la a 
cărei realizare au muncit voluntar toți 
membrii consiliului în frunte cu Petru 
Roșea, Dumitru Moldovan. Ștefan 
Fckete, Ioan Boier, Mihai Olteana pre
cum și elevii școlii elementare din co
mună. Azi, asociația sportivă „Mu
reșul" din. Cristești dispune de două 
terenuri de fotbal bine amenajate. 
Planurile asociației SDOrtioe în acest 
an, sînt dintre cele mai frumoase. Se 
prevede nivelarea pistei de atletism, 
unde urmează să aibă loc faza raio
nală a concursului republican de atle
tism penlru copii, precum și construi-

La Galați au început întrecerile
GALAȚI 27 (prin telefon

trimisul nostru). încă de săptămîna 
trecută difuzoarele stației de radio- 
ficare și sute de afișe anunțau gălă- 
țenilor că în zilele de 27, 28 și 29 
martie orașul lor găzduiește un eve
niment important: finalele Sparta
chiadei tineretului la trîntă.

Primii concurenți au început să 
sosească în localitate. încă de . joi. In 
gară ■— frumos pavoazată — 
au fost primiți de către membri 
comisiei regipnale dc

[Speri ac hiadei.
întrecerile se bucură

zare dinte cele mai
rile au loc în sala Șc. medii nr. 4 
(cu profil sportiv), unde s-au făcut

ei 
ai 

organizare a

de o organi- 
bune. Meciu-

amenajări speciale pentru a se asi
gura concursului o <’ 
mai bupă. Este de sublimat 
că prin grija organizatorilor I 
ceste întreceri va funcționa o 
lăție electrică pentru arbitraj.

La deschiderea întrecerilor ai 
prezenți tovarășii Stan Găzdoiu, se
cretar al comitetului regional P.M.R., 
Ion Simîon. vicepreședinte al Con
siliului General U.C.F.S.', Andrei 
Șoc, din partea C.C. al U.T.M., și 
.Mircea Răuță. secretar al comitetu
lui regional U.T.M. care a rostit 
cuvintul de descliidere a competiției.

■ Pînă la ora cînd telefonez, dintre 
sportivii care au evoluat s-au re
marcat în mod deosebit reprezentan
ții regiunilor Craiova, București, lași

desfășurare cît
faptul 

la a- 
insta-

IU fost

Campionatele de casă ale asociațiilor sportive 
întreprinderi bucureșteneîn cîteva

(Urmare din pag. 1)
Rosie); natatie (27 iulie, ștrandul 
C.F.R.).

„La sfirșitul acestei luni, ne spu
nea în continuare tov. Ion Gheorghe, 
am convocat iutr-o ședință pe 
57 organizatori de 
și pe responsabilii 
nind organizațiilor 
Cu această ocazie 
diferite regulamente 
sport), se va alege 
ganizare a c---- "
etc. E-l-l _____
cele mai importante : ea se va ocupa 
de pregătirea terenurilor, programarea 
meciurilor, întocmirea clasamentelor, 
judecarea contestațiilor și altele".

*
ultima perioadă muncitorii fa
de confecții „Gh. Gheorghiu- 

au participat la concursuri or-

mobilizeze un mare număr de munci
tori.

finale de trîntă
și Stalin. Revelația întrecerilor dis
putate pînă în prezent este tînărul 
țăran colectivist din Segarcea, Ște
fan tir atu care, deși în vîrstă numai 
de 17 ani, a făcut dovada unor 
reale calități. El l-a învins în cadrul 
primului tur al categoriei 55 kg. pe 
turnătorul Ion Bendea de la Uzi
nele de Utilaj AÂinier din Petroșani. 
De altfel, tehnicienii prezenți la a- 
ceste întreceri finale au apreciat 'că 
Ștefan Bratu va putea deveni 
curînd un foarte bun luptător, 
dotat cu o forță deosebită.

Meciuri foarte disputate au 
loc în cadrul categoriei 
Minerul Ion Kiss din 
Constantin Ba vel a (reg. 
au oferii o miilnire dinamică.

in
fiind

avut 
de kg. 
.‘.a și

cei 
grupe (secții) ca 

sportivi aparți- 
de bază U.T.M. 
vor fi prelucrate 

(pe ramuri de 
o comisie de or- 

— i campionatelor de casă 
Rolul acestei comisii este din

★

de casă au devenit 
rîndurile muncitorilor 
„SEMĂNĂTOAREA”.

Anul trecut, turneul de fotbal

Concursurile 
tradiționale în 
de la uzinele

adăuga și turneele echipelor feminine 
și masculine de volei. In lunile de 
iarnă, un loc important l-au ocupat 
concursurile de șah și tenis de masă. 
Muncitorii uzinei se preocupă de pe 
acum de alcătuirea echipelor pentru 
campionatele de casă care vor începe 
peste puțin timp. "

In 
bricii 
Dej” 
ganizate în cinstea zilelor comemo
rative : „Cupa Unirii", „Cupa 16 Fe
bruarie". Aceste competiții între di
feritele secții ale fabricii, s-au bucurat 
dc mare succes. De exemplu, la 
„Cupa Unirii" au participat 140 de 
muncitori (la tenis de masă, șah, 
trîntă). In clasamentul general, pri
mul loc a revenit secției Tricotaje 12. 
întrecerile au evidențiat pe Emil Do- 
brescu (lupte), Irina Burcea, Stanca 

Maria Gău 
masă). To- 

com petiții 
preocupare

Ganea, Mircea Berbec, 
(șah), Ion Sivu (tenis de 
tuși, organizarea acestor 
interne n-a constituit o 
continuă a conducerii asociației spor
tive. O dată cu venirea primăverii ac
tivitatea se va înviora iar în planul 
asociației sportive pe lunile următoare 
este prevăzută organizarea unor 
competiții de fotbal și volei care să

cei care seorgani

Meciurile de fotbal — fie și cele desfășurate in cadrul campionatelor de 
de față este convingătoare

în aceste concursuri vor fi 
în secțiile pe ramuri de 
asociației. Concursurile de

4 -1

68 c 
Petrila 
Constanța) 

_ ____ _________ ______ 1.5, mult
aplaudată de public, la capătul că
reia Kiss a ieșit învingător. De ase
menea, tot în cadrul categoriei 68 
kg., țăranul colectivist Florea Mor- 
mocea de la G.AC. Grivița Roșie 
din raionul Filimon Sîrbu, reg. Ga
lați, l-a învins pe Frartcisc Sezca 
ÎR.A.M.) după un meci foarte 
frumos.

O impresie deosebită a produs și 
sudorul N. Omer de la fabrica de 
ciment din Medgidia, care in cadrul 
-categoriei 84 kg. a manifestat o 
evidentă superioritate. Felul în care 
N. Omer a evoluat îl indică drept 
favorit pentru primul 
categorie. In primul 
l-a învins detașat pe 
horeț (reg. Galați).

Dintre întîlnirile disputate 
acum s-au remarcat prin dinamis
mul și spectaculozitatea lor cele 
dintre Ilie Burcea (reg. Stalin) și 
Constantin Pa vet (reg. București) în 
cadrul categoriei 61 kg. și cea 
tre Cicerone Zamfir (reg. 
și Vasile Novîrneana (reg. 
în cadrul categoriei 76 kg.

Mîine (n.r. azi), în jurul 
concurenții care participă 
finală pentru trîntă a 'Spartachiadei 
tineretului vor face o frumoasă 
plimbare cu vaporul pe Dunăre, cu 
care ocazie ei vor putea cunoaște 
această pitorească regiune a patriei 
noastre.

loc la această 
său meci,
Vladimir

ei 
H re

pînă

din-
Stalin) 

PJoești)

orei 10
la etapa

VASILE GODESCU

casă — prilejuiesc dispute pasionante.

zat în timpul lunilor de vară a fost 
urmărit cu interes nu numai de par
ticipant!, ci și de ceilalți muncitori 
ai uzinei. Din acest an, la această 
întrecere devenită tradițională se vor

Cit mai multe baze sportive simple,
CU

Cum
cît mai pyține cheltuieli

construim un teren de atietâsm
încheind seria indicațiilor generale 

necesare amenajării unor baze spor
tive simple, vom trece acum la elemen
tele principale de care trebuie să se 
țină seama Ia construirea unui teren 
de atletism, uruiînd. ca în numerele 

să ne ocupăm de amenaja- 
bas«

formă de evantai, cu raza de

viitoare
rea terenurilor de fotbal, volei și 
diet.

Baza unui teren de atletism o 
«tituie desigur pista de alergare, 
trebuie să înconjoare terenul de 
bal. Aceasta va avea în mod obliga
toriu două, patru sau șase culoare, în 
funcție de lățimea terenului respectiv. 
Prin culoar se înțelege o fîșie din 
■pistă, care are lungimea întregii piste 
și lățimea de 1,25 rri. Pistele vor fi 
inafeate prin borduri (margini) care 
pot fi executate -din șcîndurii și ță
ruși sau din pietre rotunde. Pista
trebuie acoperită fie cu unL strat de 
pămînt niiwlat și bine bătătorit, fie 
cu un amestec de nisip și argilă (în 
proporție egală), așezat într-uri strat 
de cel puțin 5 cm grosime.

Intre semicercul interior ăl 
și, latura, mică a terenului de 
rămîne un spațiu liber pe care 

și instalații 
atletismului.

con- 
care 
fot

diferite amenajări 
sare practicării 
cum urmează :

— Pista de elan 
pentru săritura în

pistei 
fotbal 

se fac
nese-
după

si rrroapa de nisip 
î” 't'mc. Pista de

SPORTUL POPULAR
jMr. 3381

elan are
12—15 m și cu un unghi de 150 gra
de între laturi. Groapa de nisip are 
3,50 m x 5,00 m și o adîncime de cel 
puțin 0,50 m. Se recomandă ca pere
ții gropii să fie căptușiți cu scînduri, 
pentru a nu permite pătrunderea pă- 
mîntuliii și murdărirea nisipului. In
stalația pentru săritura în înălțime se 
compune din doi stîlpi fixați în pji- 
mînt prin îngropare. înălțimea stîlpi- 
lor este de 2,00 m. Incepînd da la 1 m 
și pînă la 1,90 m stîlpii sînt găuriți 
cu un burghiu, iar în dreptul găurilor 
se marchează înălțimea respectivă. 
Găurile vor fi făcute în partea opusă 
direcției săriturii, astfel ca atunci 
cînd este atinsă, ștacheta să poată 
cădea ușor. Ștacheta est? o bară efe 
lemn cu secțiunea triunghiulară 
titra 3 cm). Lungimea ștachetei 
de 3,66 m.

— Terenul pentru săriturile în 
gime și triplu salt sînt alcătuite de 
asemenea dintr-o pistă de elan și 
groapă de aterizare. Pista de elan 
este formată dintr-un culoar lat de 
1,25 m și lung de 35—40 m. Groapa 
de nisip are dimensiunile de 4 ni x 7 
ni și este adîncă de cel puțin 0,50 m. 
Pista de sărituri este prevăzută cu un 
prag de lemn vopsit în alb, cu dimen
siuni fixe de 1,22 m x 0,20 x 0,10 m, 
îngropat în pămînt înaintea, gropii de 
aterizare la următoarele distanțe: 8 m 
pentru triplu salt și 1.50 pentru lun
gime

— Aruncarea suliței necesită o

(la- 
es te

lun-

pistă de elan de 30—50 m, la capă
tul căreia se fixează un prag de 
lemn drept sau în formă de semicerc, 
lung de 3,66 m, lat de 0,20 m și gros 
de 0,10 m, îngropat la nivelul solu
lui și vopsit în alb. Aruncarea suli
ței se poate face și de pe terenul de 
fotbal fără a avea o pistă special a- 
menajată.

— Aruncarea ciocanului 
dintr-un cerc cu diametrul __ ___
m. Suprafața cercului este cu 2—3 
cm mai joasă decît nivelul 
și trebuie să aibă un înveliș de zgură. 
Ciocanul se aruncă într-nn spațiu 
special în formă de sector de cerc, cu 
un unghi de 90 de grade (un sfert de 
cerc) și. cu p rază minimă de 55 m. 
Acest spațiu se recomandă să fie a- 
coperit cu un strat de nisip sau zgură 
de 5 cin grosime, udat și tăvălugit 
înainte de întrebuințare.

— Aruncarea greutății se face din
tr-un sector de 60 de grade cu raza 
minimă de 17,50 m. Cercul din care 
se aruncă are diametrul de 2,135 m. 
In jumătatea dinainte a cercului va fi 
așezat un prag circular de lemn fixat 
în pămînt.

— Aruncarea discului se face din
tr-un cerc cu diametrul de 2,50 m, 
construit la fel ca cercul pentru arun
carea ciocanului și greutății. Sectorul 
de aruncare are raza minimă de 55 m. 
Se permite aruncarea discului pe teren 
de iarbă. Diversele sectoare vor fi 
marcate cu var.

se , face
de 2.155

terenului

Imaginea 
evidenția 
încadrați 
sport ale 
casă deschid deci o poartă largă spre 
consacrarea sportivă, elementelor ti 
nere, talentate.

*
La fabrica de ciment „BUCUREȘTI" 

campionatele de casă s-au bucurat de 
multă atenție din partea consiliului 
asociației sportive, care în timpul 
lunilor de iarnă s-a preocupat îndea
proape de organizarea diverselor în
treceri între salariații fabricii. Printre 
concursurile de casă desfășurate în 
ultima vreme amintim campionatul 
de popice disputat pe două categorii : 
jucătorii legitimați și nelegitimați. 
Foarte mult interes au stîrnit dispu
tele de tenis de masă și șah, la care 
a participat un mare număr de mun
citori, tehnicieni și funcționari. Acum 
au început antrenamentele echipele de 
volei și fotbal, după care vor fi se
lecționate unele formații pe specific 
de muncă. Peste puțină, vreme aces
tea își vor disputa întîietatea în jocuri 
care au devenit tradiționale în această 
fabrică și care se bucură de mare 
popularitate. Consiliul asociației a 
luat măsuri pentru repararea ghetelor 
de fotbal și pentru procurarea între
gului echipament necesar voleibaliș
tilor.

Noi cluburi sportive
Miercuri după-aniiază La Ca_a dc 

Cultură a studenților „Grigore Preo
teasa" din Capitală a avut loc ședin
ța de unificare a celor două cluburi 
sportive bucureștene organizate in in
stituțiile de invățăinînt: C.S.U. bucu
rești și Olimpia. Ședința a fost des
chisă de tov. Petre Capră, președin
tele consiliului U.C.F.S. al orașului 
București, după care a luat cuvintul 
asistentul Mihai Tătărăscu, in nume
le comitetului de inițiativă. Apoi, la 
tribună au urcat sportivi și antrenori 
din cadrul acestor două cluburi, care 
și-au arătat cu toții adeziunea față 
de această acțiune.

Noul club va purta numele de 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI. In cadrul lui 
vor activa 23 de secții pe ramură de 
sport. Ca președinte de onoare al clu
bului a fost ales tovarășul ște
fan Bălan, adjunct al mi
nistrului Invățămîntului și Culturii. 
Consiliul de conducere al noului club 
este următorul : președinte — Con
stantin Pestișanu, director în M.I.C.; 
vicepreședinți — Nîcolae Marinescu șl 
Ion Baciu; secretar — Mihai Tătără
scu; membri — Adrian Nica, Samuel 
Barany, Florin Morarii, prof. I. Sirfo- 
van, TFberîa Ardeleanu.

★

La I.O.R. am aflat 
cadrul campionatului 
încă în stadiul de 
cînd timpul nefavorabil, consiliul aso
ciației sportive s-a limitat la orga
nizarea Spartachiadei de iarnă a ti
neretului, neglijînd organizarea între
cerilor de casă, care ar fi trebuit 
să aibă continuitate în tot timpul ier
nii. Acum, consiliul asociației a luat 
o serie de măsuri pentru inițierea 
întrecerilor intersecții la fotbal, hal
tere, șah, tenis de masă, gimnastică 
și volei. Din păcate însă, măsurile 
sînt doar pe hîrtie, deoarece — prac
tic — activitatea sc reduce la cîteva 
antrenamente sporadice.

că întrecerile din 
de casă se află 
pregătire. Invo-

■ *
In ziua de 17 martie a avut loa 

ia Hunedoara ședința de constituire a 
noului club sportiv din localitate. In 
prezența a numeroși sportivi și iubi
tori ai sportului din Hunedoara, tov. 
loan Lazăr, președintele asociației 
sportive „Corvinul" și președinte al 
comitetului de constituire a clubului 
a citit un referat privitor la organi-' 
zarea noului club. Printre altele s-a 
arătat că încă înainte de constituirea 
clubului au fost primite 1.500 de în
scrieri de membri susținători.

După alegerea consiliului noului 
club, care are. următoarea componen
ță : președinte — Nioolae Caiană, di
rector general al Combinatului Side
rurgic ,,Gheorghe Gheorghiu-Dei“j 
vicepreședinte — arh. Alexandro Co
gan, director general al I.C.S.H. și 
secretar — Teodor Bergheanu, cei 
prezenți au aprobat în unanimitate ca 
numele noului club să fie CORVlNULj
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CE SA CECUM?

ÎNDRUMĂTOR
De multă vreme se simțea 

nevoia urnii votam despre alpi
nism care, tratînd problemele 
dc baza * antrenamentului.

îndrumător 
iele alpinism
tehnkii cățărării pe alinei și a

zăpadă șiascensiunilor pe
gheață, să pătrundă pînă în cele 
mai îndepărtate localități, acolo Tnaîntea cuplajului fotbalistic de mîine

otbalul a revenit la ordinea zilei. De la 15 martie cei mai buni jucători 
din țară au redeșteptat interesul și pasiunile în jurul competiției nr. 1 
a acestui sport : campionatul !
Rezultatele primelor două etape dau ocazie amatorilor de fotbal să dis

cute cu și mai mare aprindere despre șansele echipelor, despre perspectivele 
pe care le au Dinamo București, C.C.A., Rapid și Petrolul, principalele pre
tendente la titlu. Ba unii, dacă nu susțin, de pildă, că Farul ar mai putea 
concura la primul Ioc, în schimb sînt gata să-ți demonstreze că prima șansă 
în campionat o are Dinamo Bacău sau — știm și noi — ...Progresul. Te puiîn campionat o are Dinamo Bacău sau -—• știm și 
cu optimismul și pronosticurile suporterilor ?

Reluarea activității fotbalisti
ce oferă însă și alte subiecte in
teresante. Iată de ce pașii ne-au 
purtai, mai deunăzi, spre unul 
din locurile de tnfdnire dumi
nicală ale publicului nostru 
sportiv .• stadionul 23 August. 
'Marea arenă de sport ne-a pri
mit cu un... reproș mut, dar to
tuși tăios:

— Eu nu spun că problema 
atacului dinamovist sau cum 
vor reuși studenții clujeni să 
se mențină in categoria A nu-s

Boxul are un
Cu cîtva timp în urmă, sena

torul betodan Philipart a depus 
în Senat un proiect de lege 
prevăzînd punerea boxului în 
afara legii. întrebat, senatorul 
belgian a recunoscut că n-a a- 
sistat în viața lui la o reuniune

In 4 rânduri
AI. Ene a ratat o kwi-

"l tură de 11 ni în meciul 
cu Jiul, trăgînd prea în
cet.

A ratat și — parțial
Lucrul e perfect normal;
N-a fost gol, căci—nota bene— 
A executat... AI.—F.NFI

DAN IONESCU
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DE ALPINISM
unde nu există deocamdată acti
vitate alpină și nu sînt antre
nori de specialitate. De aceea, a 
fost așteptată cu mult interes 
lucrarea „ÎNDRUMĂTOR DE 
ALPINISM", scrisă de antre
norul MIRCEA BOGDAN.

In paginile „îndrumătorului" 
se vorbește în primul rînd des
pre echipamentul și materialul 
tehnic necesar practicării alpi
nismului de vară și de iarnă. 
La capitol important se referă 
Ia partea tehnică a cățărării pe 
stînci. la manevrarea corzii, pro
cedeele de asigurare, procedeele 
normale și artificiale de esca
lada etc. Tehnica ascensiunilor 
pe zăpadă și gbeață, ca și mo
dul cum trebuie amenajate refu
giile, bivuacurile etc. — 
.ifcă’'iiesc capitole speciale.Cele 
aproape 100 fotografii ajută 
foarte mult Ia înțelegerea pro
blemelor.

Lucrarea vine în sprijinul ce
lor care vor să părăsească po
teca drumeției • și să pătrundă 
în tainele alpinismului.

lucruri importante. Dar vorba a- 
ceea, un rînd-două și despre 
mine n-ar strica. Nu de alta, dar 
am și eu un rol în fotbalul 
ăsta. Nu ?

— Și încă unul mare. De 
aceea, spune-mi în ce... formă 
te afli?
— Nu doresc jucătorilor decît 
formă tot atît de bună caO

aceea a terenului și gazonului pe 
care-l pun la dispoziția lor. 
Ce-i drept, acest lucru îl datorez 
in cea nud rnare măsură grijii

nou... adversar
de box și că i s-a... povestit 
doar că pe ringurile de box se 
întimplă adevărate orori. lată 
că de curând, peste ocean, se
natorul american Russel Royce 
din statul Connecticut a cerut 
și el abolirea boxului. Proiectul 
său de lege prevede chiar pe
depsirea celor care se vor face 
vinovați de „practicarea boxu
lui", cu închisoare de la 2—5 
ani și cu amendă de la 500— 
1000 dolari. Probabil însă că 
spre deosebire de predecesorul 
său belgian, senatorul Russel 
Royce a asistat la multe reu
niuni de box Și scîrbit d? săl
băticia la care a ajuns boxul 
profesionist în tara sa s-a hotă
rî! să ceară interzicerea lui.

jGînduri despre
cultura fizică Sportivi cu care ne mîndrim
Din cele mai vechi Timpuri min

țile luminate ou înțeles importanta 
exerciții lor fizice pentru dezvoltarea 
corpului omenesc, însemnătatea lor 
pentru sănătate. Marele filozof ol 
Greciei vechi ARISTOTEL a lăsat ur
mătoarea cugetare în scrierile sale:

„Nimic nu-l istovește și nu~l 
minează mai mult pe om decît 
tivita!ea fizică prelungită !"

sub- 
inac-

Un alt om de știință 
luminat al lumii antice, 
arăta :

și gînditor
AVICENA,

„Cel ca e abandonează exercițiile 
fizice devine deseori sensibil la 
boli, deoarece forja organelor lui 
slăbește datorită renunțării la miș
care". Tot el, considerat pe drept 
cuvînf unul din părinții vechii știin
țe medicale, spunea :

„Omul care practică moderat și 
la timp exercițiile fizice, nu are 
nevoie de nici un tratament pentrv 
îndepărtarea vreunei boli".

Celebrul pdet rus A. S. PUȘKIN 
n-a uitat în versurile sale sâ amin
tească importanta exercițiiTor fizice 
pentru sănătate, viață lungă tine-W* 
ret© •

Ce trebuie? Mișcare, domnii mei!... 
...Uitați-ză la Klîm, el între perne 
încărunțit, ferit mereu, bolnav,
Stă toată viața trist, cu reumatisme!

far celor care nu vor să ajungă 
în acecst-c stare, merele poet le 
comandă :

re-

Prieteni dragi! Luafi-vă bastonul, 
Dvceți-vâ-n pădure, vă plimbați 
Să cbosi|i umblînd pe culmi de 

dealuri. 
Și noaptea, ’o somn adine vă 

cufundați.

părintești a celor care se ocupă 
dc mine. Și ducă dus. în cro
nici îl remarcați pe Dinulescu 
sau pe Nunweiller, să-mi per
miteți să pomenesc și eu de 
Marin loniță și Marin tirezea- 
rui, care împreună cu șeful echi
pei de amenajatori, Gh. Nicu- 
lesccj, mi-au îngrășat terenul 

și l-au păstrat în condiții opti
me in tot timpul iernii. Fără să 
mă laud, vă pot spune că mă... 
simt admirabil. O să mă vedeți, 
de altfel mîine, cu prilejul tra
diționalelor „derbi-uri“ bucti- 
reștene.

— Alte noutăți?
— Cite vrei1 In primul rind, 

nu te uita pe ceri, m-am 
asigurat împotriva ploilor. Bn 
sistem de moto-nompe va o- 
feri terenului și pistei an dre
naj din cele mai bune. Voi avea 
un ceas cronometru ceva mai 
mare decît cel de anul trecut, 
punindu-mă la adăpost astfel de 
noi... epigrame și comentarii iro
nice. Pista de atletism poate ri- 
valiza astăzi ca aceea a 
diorudui Republicii. Aștept 
cum... recordurile I Ca 
gospodar, m-am gîndit 
jeturile de apă ' vor fi

— Ai vreo dorință 
la început de sezon?
— Chiar mai multe. Prima, 

legată de jucători. Eu m-am pre
gătit bine neutru ei Sper că 
s-au pregătit și ei și că vor

un 
fi 
destule. 
specială

Numele Soniei lovan este 
aunoscut iubitorilor gimnas
ticii, încă de pe vremea 
clnd ea era studentă la 
l.C.F. Dar nu incape îndo
ială, că din punct de vedere 
al... popularității, Soni« s-a 
consacrat în primăvara anu
lui 1957 cu prilejul „Cupei 
Europei". Atunci, ca s-a com
portat excepțional, clasîn- 
du-se pe locul III după cam
pioana mondială Earisa La- 
tînina și multipla noastră 
'.ampioană Elena Teodores- 
cu. Cu o miime de punct 
mai mult, Sonia lovan putea 
cuceri în cadrul „Cupei Eu
ropei" locul r

De atunci, 
curs la care i 
tra sportului I 
face tot mai 
calităților sale de bună spor
tivă, a strădaniilor sale de 
a urca și mai mult pe scara 
măiestriei sportive. In cam
pionatul republican individu
al de anul trecut, Sonia lo-

I la bîrnă.
cu fiecare con- 
ia parte, maes- 
Sonia lovan ne 

i mult dovada

Sport și filatelie
Pretutindeni, mărcile poștale cu subiecte sportive devin tot 

mai numeroase. Mari evenimente și competiții sportive in-
ternaționale sînt marcate prin 
stîrnesc un deosebit interes în 
Anul acesta, emisiunile cu 

teme sportive ocupă același loc 
important. In R. P. Bulgaria, 
de pildă, a fost emisă o valoa
re cu prilejul celei de a Xll-a 
edilii a Turneului U.E.F.A. pen
tru fotbaliștii juniori, care este 
în curs de desfășurare în țara 

juca mai bine ca în primele 
meciuri. Bănuiese că mă vor 
cruța de acele pase intermina
bile care nici nu ajută jocului 
și in plus... uzează și gazonul, 
sau de acele șuturi „peste" 
și „alături" Am pus plase noi 
la porii. Invit pe înaintași să 
le încerce rezistența cit mai des, 
așa cum face Oaidă, atunci eînd 
le... niinerește. Pe „ spectatorii 
dezamăgiți de rezultatul vreunui 
meci, ii rog să r.u-și verse 
focul pe florile și peluzele mele 
de iarbă, deoarece, în timpul sezo
nului, săplămlnal primesc sute 
de vizitatori din alte regiuni ale 
țării și mulți oaspeți din străi
nătate, care n-aș dori să plece 
de aici cu o impresie proastă

— Ai perfectă dreptate!
Și voi fi primul care îți vot 

îndemnul.
ADRIAN VAS1LIU

pentru moment fa-l

1 radioS
am terminat I i

van a ocupat locul II, iar 
recent, într-un concurs de 
verificare a lotului, ea s-a 
clasat prima, cîștigind între
cerea la toate aparatele.

Modestă și conștiincioasă, 
profesoara de educație fizi
că Sonia lovan este un bun 
exemplu pentru sportivii noș
tri.

fotbal (o valoare) și 
tineretului (șase va- 

Republica Panama e- 
olimpică va fi corn-

emisiuni filatelice speciale, care 
lumea filateliștilor.
vecină și prietenă. In afară de 
această emisiune, sînt în pregă
tire: a 40-a aniversare a schi
ului (o valoare), Turneul bal 
can ic de
Festivalul 
lori). In 
misiunea 
pusă din patru- valori, iar în Ve
nezuela o emisiune de zece va- 

a 
VIII-a a Jocurilor Sportive ale 
Americii Centrale și Antilelor.

lori va consemna ediția

Jfftttărl h șah pe calea undelor
In difuzor vocea se aude lim

pede:
— Calul din Danemarca 4 

mănîncă Florida 5...
Oare este sensul acestor cu

vinte misterioase ? Este vorba 
oare chiar de un „cal năzdră
van" care aleargă peste mări 
și țări?

Nicidecum. Este un cal— de 
șah și călătoria descrisă mai 
sus (mai simplu Cd4:f5) a în
treprins-o pe o tablă cu 64 pa
trate. In jurul ei stau aplecați 
și privesc atent piesele albe și 
negre cîțiva micuți pionieri. 
Sînt aci Dan Borza, Marin 
Mangjru, Victor Timofei, Marian 
Petrescu, fiecare dintre ei șa
hiști pasionați, dar și elevi cu 
note bune în catalog.

Ne aflăm în sala cercului de 
telecomunicații de la Palatul 
Pionierilor din Capitală. Tabla 
de șah este așezată chiar lîngă 
aparatul postului dc radioemisie 
care-și anunță numele la fiecare 
apel: YO3KPA. Sînfem în legă
tură cu alt post de radioama
tori YO6K.BA instalat la școala 
medie Nr. 4 din Orașul Stalin. 
Se dispută un meci de două 
partiHe prin radio. La buna 
desfășurare a întrecerii (și dis- 

i ciplina concurenților...) veghea- 
: ză profesorul N. Bătrîneanu și 
: instructorul de șah, maestrul 
Traian [chim.

ILIE DUUliVECMH, BLAJ. — la. 
țeiegem... surpriza pi- care a pro. 
vocat-o raza in chestiune în rin
ei uri le micilor r.itbalișț, pârtiei* 
panțl la un campionat inter-i 
clase, o înțelegem, pentru că. în- 
tr-a-levăr, nu sînt prea frecvent* 
cazurile cinci o lovitură de la 11 
metri este executată de .. portarul 
advers Golul înscris altfel est» 
însă perfect valabil, portarul a- 
vînd dreptul de a lovi mingea 
cu piciorul, la fel ca și ceilal'l 
Jucători de cîntp, în oricare punct 
al terenului. Au existat, de-altfel, 
portari (Zoinbori, Justin etc.) caro 
executau aproape în... exclusivita
te ,,penaltl”-ur)le. Și te băteau ,ilrM 
greș. Unui portar, mai mult ca ori. 
cărui alt jucător, nici nu-i esto 
îngăduit să rateze un „îl metri”, 
fiindcă în cazul acesta echipa sa 
riscă să piardă nu numai va gol 
adesea atit de prețios, dar să și - 
primească unul, pînă ce portarul 
se poate întoarce în poarta pe Ca
re a părăsit-o!

MARIAN UNGUREANU, TE
CUCI. — 1) in momentul de față, 
cei mai bun sprinter sovietic pare 
a II tinărui atlet Enwln Ozolin, 
în etate de 21 ani. Carte» lui de 
vizită: un „10,3”. — 2) Boxerul 
la care vă referiți probabil dv. 
este negrul Henri Armstrong, azi 
în vîrstă de 46 ani, care în urmă 
cu 20 ani a deținut trei titluri 
mondiale: Ia categoriile cocoș,

1 pană și ușoară. Un alt boxer ne
gru, AI. brown, a fost, de aseme
nea, campion mondial la trei cate
gorii: muacă, cocoș și pană. O per
formanță cu totul deosebita a reu
șit o și un boxer romîn: i.ucian 

! Popescu. El a fost campion euro
pean la categoriile muscă, cocoș 
și pană. Două dintre aceste titluri 
— muscă și cocoș — le-a deținu» 
în același timp.

ANDREI TODEA, FETEȘTI. — 
Campionatele mondiale de ten#» 
de masă pe eehipe băieți au da» 
pînă acum următoarele rezultate: 
1926—1931 (5 ani consecutiv): Un
garia; 1931—1932: Cehoslovacia^ 
■3332—1933 (3 ani consecutiv): Un
garia; 1935—1936: statele unitei 
1937—1938: Ungaria; 1938—1939: Ce. 
hosiovacia; 1939—1946: nu s-au dis
putat; 1946—1948 (2 ani consecutiv)! 
Cehoslovacia; 1943—1949: Ungaria; 
1913—1931 (2 ani consecutiv); Ceho
slovacia; 1951—1952: Ungaria: 1952— 
1953: Anglia; 1933—1957 (4 ori con
secutiv): Japonia. După cum «• 
știe, începînd din 1957, campion», 
tele mondiale de tenis de masă sa 
dispută o dată la doi ani.

ION POȘTAȘUL

meciul continuă. In prJI

din București au reușit

Acum auzim din nou vocea 
operatorului Ion Stănescii:

— Am înțeles bine mutarea. 
OK. Trec pe recepție...Șj . . ..... ... 
mele ore de joc, pionierii șa
hiști " 
să cîștige o partidă la advert 
sării lor nevăzuți, aflați la Ol 
rasul Stalîn. Cu emoție este aș
teptată acum fiecare mutare la 
cealaltă partidă, care trebuie 
să fie decisivă pentru rezulta-’ 
tul final. Miercuri, la prima zj 
de joc, partida s-a întrerupt 
într-o poziție foarte complicată 
și interesantă.

Meciul de șah prin radio ssi 
adaugă altor frumoase înfăpl 
tuiri ale acestor două cercuri da 
la Palatul Pionierilor. De piildă, 
șahiștii mai participă la un 
meci prin corespondența, car» 
reunește și reprezentativele dai 
pionieri din Moscova, Buda
pesta, Berlin și Praga. Radiot 
amatorii au și ei „perfor
manțe" remarcabile. Pe antenă 
postului lor au fost captate 
semnalele celui de al treilea 
Sputnik, iar nu de mult s-a 
recepționat o emisie a expe-l 
diției sovietice din Antarctica...1

Ar mai fi multe de scris 
despre această rodnică activi-: 
tate, dar 
cern...

QRT
...ajțică în limbajul

K,



1 oală atenția pregătirii boxerilor noștri 
pentru campionatele europene de la Lucerna

Concurs de triatlon pentru tinerelu' din Capitală

Peste puțin timp, cei mai buni pugiliști amatori din Europa se vor în- 
tilni în orașul elvețian Lucerna, unde va avea loc marea confruntare * b*- 
>ultii amator : campionatele europene. Acest eveniment deosebit de important 
pentru boxerii din Europa este așteptat cu legitim interes de toți iubitor» 
sportului cu mănuși. Firește, cei mai interesați sînt boxerii.

Pugiliștii romîni care vor reprezenta 
culorile țării la campionatele europene 
de la Lucerna au început pregătirile 
încă din luna ianuarie, conștienți de 
faptul că actuala ediție a campionate
lor este mult mai grea, ținînd seama 
de participarea numeroasă (27 țări) 
ca și de valoarea ridicată a multora 
dintre boxerii străini.

Recentele întîlniri din Scoția au dat 
posibilitate antrenorilor noștri să ur
mărească stadiul de pregătire a mul
tora dintre componenții echipei noas
tre, să procedeze la înlăturarea unor 
defecțiuni observate în întîlnirile de la 
Glasgow și Dundee. Trebuie precizat 
că întîlnirile din Scoția ne-au fost de 
un real folos. Deși rezultatele sînt 
mulțumitoare (un meci nul și o vic
torie), meciurile dîn Scoția au arătat, 
totuși, că în unele privințe pregătirea 
tehnico-tactică a boxerilor noștri este 
insuficientă, că trebuie lucrat intens și 
atent, în scurtul răgaz de timp rămas 
pînă la deschiderea campionatelor eu
ropene.

In general, boxerii noștri au dovedit 
deficiențe serioase în apărare. De ase
menea, ei nu sînt siguri în organiza
rea atacului, deseori pornesc desco- 
pe'iți și se aruncă în atac fără a a- 
precia distanța. VasMe Marîuțan, de 
pildă, în loc să lucreze cu directa db 
dreapta pentru a se apropia de adver
sar, pentru ca apoi să trimită lovituri 
de stînga la corp sau la cap, se arun
că prin săritură, telegrafiind lovitura 
și dînd astfel ocazie adversarului s-o 
evite prin deplasare și blocaj. 
Lipsuri de ordin tehnico-tactic mani
festă și Gheorghe 
prea mare accent 
dreapta, fără a o 
de stînga sau fără 
cient de adversar, 
plus, se aruncă de

Negrea. El pune 
pe lovitura de 

pregăti cu lovituri 
a se apropia sufl
eu pași mici. In 
la prea mare dis-

Uit inia etapă a campionatului 
leiiHiiin de baschet

(Urmare din pag. 1)
C.C.A. se poate considera campioană 
de pe acum. Ea conduce cu o diferență 
de 8 puncte față de a doua clasată, 
Olimpia București. In aceste condi- 
țiuni, interesează mai mult 
(bare o vor ocupa echipele 

poziția pe 
clasate de

de o deo-la locul IX în jos. Astfel, 
sebită importanță este partida To
rentul Galați—Voința Iași. Mai au loc 
cîteva meciuri care anunță dispute in
teresante : Olimpia București—Metalul 
M.l.G. București, Dinamo București— 
C.C.A., Rapid București—Știința Cluj. 
La Oradea, echipa locală Dinamo în- 
tîlnește pe

Fentru o

Știința Timișoara.
mai bună exemplificare iată

SPORTUL POPULAR

cum arată clasamentele-

FEMffNIN

3- Constr. Buc. 21 1» 0 3 1150: 700 5/
2. Oltoiipia Buc. 21 17 0 4’ 1181: «72 55
2. Voința Or. Stalin 2-1 16 0 5 1049: 804 53
4. Progresul Buc. 21 13 1 7 963: «94 48
5. Rapid Buc. 21 13 C 8 1058: 86-5 4?
0. C.S. Oraic.’ea 21 13 0 c 110'77: ,"',i 47
T C.S. Tg. Mureș Dl 11 1 •' c -, . • - r, ••
6. C.S.U. Buc. 21 7 1 13 791: 969 :6
9. Voința Tg. Mureș 2il 5 0 16 «.<■..} v> . i

30. CC. A. 21 5 0 16 720:1009 31
11. Voința. Oradea 21 3 1 17 838:1119 28
12. Banatul Tim. 21 3 0 18 7571104 27
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tanță, riscînd să fie contraatacat de 
adversar.

Deficiențe vizibile manifestă boxerii 
noștri în situațiile în care ar putea să 
obțină superioritate asupra adversa
rilor. Ei nu cunosc încă felul cum tre
buie să speculeze greșelile adversaru
lui prin contraatacuri și nu sezisează 
momentele critice ale acestora, dîndu- 
le putința să-și revină și să se reor
ganizeze. In momentele cînd sînt an

boxerilor romîniO amintire din Qlasgone a

grenați în lupta de aproape, niuilți 
dintre boxerii noștri permit adversa
rilor să le imobilizeze brațele. Farcaș 
Andrei de pildă, în ambele meciuri 
din Scoția, atunci cînd a ajuns în po
ziția de luptă de aproape, în loc să 
lucreze cu ambele brațe, a introdus 
brațul stîng sub brațul adversarului, 
așteptînd ca arbitrul să comande 
breck, în timp ce adversarul său lo
vea. Același lucru l-a făcut și Stroe 
Trifan.

MASCULIN

1. C.C.A. 18 17 0 1 14(63:1064 52
2. Olimpia Buc. 18 13 0 5 1161:1043 44
3. Din. Tg. Mureș 13 1? 0 7 1295:1117 43
4. știința Cluj 18 12 0 6 1212:1173 42
5. Dinamo Oradea 18 9 3 6 1224:1115 39
6. Dinamo Buc. 18 8 2 8 1042: 979 36
7. Met. M.l.G. 18 8 0 10 1120:1090 34
8. Rapid Buc. 18 7 2 9 1135:1120 34
9. Voința Iași 18 6 0 12 1077:1252 30

10. Torentul Galați 18 6 0 12 909:1225 30
11. Șt. Timișoara 18 5 0 13 902:1134 28
12. Cet. Bucur 19 2 1 16 995:1313 24

ei ‘ Mai multă atenție
Una dintre problemele legate în 

foarte mare măsură de buna desfășu
rare a întrecerilor sportive este aceea 
a calității arbitrajelor. Este știut că 
un arbitraj bun, conform prevederilor 
regulamentului, contribuie 
măsură la progresul unei 
sportive. In plus, prestarea 
traj competent, autoritar, ii 
bitrinlui stima spectatorilor 
rilor.

De aceea — scotind în evidență 
ceste caracteristici, ne vom ocupa 
rîndiirile de față de unele asnecte 
arbitrajelor la volei

Acum cîtva timp s-a disputat la 
bin partida Voința Sibiu — Progre
sul București, extrem de importantă 
în lupta pentru evitarea retrogradării 
(se întâlneau ultimele două clasate în 
campionatul feminin). Puțini știu că 
jocul (în care victoria a revenit echi
pei bircinreștene cu 3—2) a fost condus 
de arbitri din Sibiu: Vlad Guști (prin
cipal) și C. Frențiu (secund). Amîndoi 
s-au achitat foarte bine de sarcina 
deosebit de dificilă pe care au avut-o.

Un alt exemplu de la lași.
Este bine știut că publicul spectator 

al jocuîi'lor de baschet și volei disputate 
la lași este foarte exigent. Uneori însă gulamenitului 
se vădește un oarecare subiectivism cînd 
joacă pe teren propriu echipele focale 
respective Și totuși, la jocul C.S M.S. 
— C.C.A. (cîștigat de initâtari cu 3-2),

în mare 
discipline 

unui arbi- 
atrage ar
și jucăfo-

a- 
in 

ale

Si-

O lipsă serioasă a unora dintre bo
xerii noștri o constituie faptul că pe 
parcursul celor S reprize, ei manifes
tă scăderi în ritmul luptei, aceasta in- 
fluențînd acordarea deciziilor în me
ciurile care se termină strîns, ca punc
taj. Astfel au procedat în Scoția Fran- 
cisc Pazmani și Mircea Balaș care, 
spre sfîrșitul reprizelor au scăzut rit
mul, avînd și ezitări în aruncarea lo
viturilor, fapt de care au profitat ad
versarii lor care au terminat repriza a 
treia în atac. Ghiar și Constantin Du
mitrescu a comis cîteva greșeli tactice. 
El s-a deplasat foarte bine, evitînd lo

nu

ori.
lipsurile princi- 

boxerii noștri 
timpul care ne

viturile dure ale adversarilor, dar 
a revenit totdeauna în contraatac cînd> 
adversarii erau dezechilibrați. El î-a 
lăsat să reintre în poziție de luptă, din 
care cauză a fost contrat și chiar 
„zdruncinat" de două

Am arătat care sînt 
pale ale unora dintre 
fruntași, pentru ca în 
mai desparte de marea confruntare de 
la Lucerna, antrenorii lotului să se o- 
rienteze pentru pregătirea cît mai bună 
a pugiliștilor care vor reprezenta cu
lorile Republicii noastre. Imprimarea 
unui ritm susținut de luptă pe distan
ța celor 3 reprize, însușirea elemente
lor tehnice, de organizare a atacului 
prin lovituri ușoare, înșelătoare, de a- 
propiere, fără a se arunca de la dis
tanță, însușirea corectă a contraatacu
lui pe greșelile adversarului, în sfîr- 
șit, atenția deosebită care trebuie să 
se acorde pregătirii fizice necesare 
unui concurs de durată — iată numai 
cîteva dintre problemele asupra căro
ra antrenorii trebuie să insiste pînă 
la deschiderea campionatelor europene.

ION POPA 
antrenor federal

9

foarte important pentru ambele forma
ții în evitarea retrogradării, arbitrul 
biKureștean P. Brezeanu a condus ex
celent și a fost felicitat de cele două 
echipe pentru modul cum a arbitrat 
această partidă.

Iată doar două exemple — din al
tele foarte numeroase — care arată 
că majoritatea arbitrilor noștri de vo
lei acordă toată atenția partidelor 
pe care trebuie să le conducă.

Mai sînt însă cazuri — din fericire 
acestea sînt tot mai puține — în care ar
bitrii sînt depășiți de unele faze ale 
jocului și dau decizii greșite. De pi'dă, 
la meciul masculin Rapid — C.C.A., 
In momentul cînd militarii conduceau 
cu 14—10 în setul III, o minge ușoară 
venită din t renul Rapidului a trecut 
peste Corbeanu — aflat în linia I — și 
l-a atins pe Gani ieșind apoi în afara 
ierenulir. Arbitrul principal E. Costoiu, 
nefiind atent la fază și ințelegînd pro
babil greșit semnalizarea arbitrului se
cund, E. Iliescu, a dat punct cîștigat 
echipei C.C.A. care a fost astfel învin- 
gătoa-e în acest set, cu 15—10. Deci
zia reală ar fi fost cîștigarea serviciu
lui de către echipa Rapid, și... nu se 
știe care ar fi fost rezultatul setului.

Se mai înțtimplă ca unii arbitri — 
dintre cei mai buni cunoscători ai re- 

să nu dea întotdeauna 
atenția cuvenită tuturor jocurilor pe 
care le conduc Și de aceea uneori ei 
„se pierd", chiar dacă au de arbitrat 
o parlidă de un nivel mal modest, așa 
curn a fost jocul feminin Progresul

Federația romînă de călărie și pen
tatlon modern organizează la sfîrși
tul acestei săptămîni o nouă între
cere în cadrul acțiunilor pe care le-a 
inițiat pentru popularizarea în rîndu- 
rile tineretului a concursurilor de 
triatlon cu caracter aplicativ și pen
tru recrutarea de noi elemente în 
practicarea pentatlonului. Este vorba 
de un concurs de triatlon care se des
fășoară azi și mîirie în Capitală după 
următorul program: înotul la ba
zinul Floreasca (sîmbătă de la 
ora 18), tirul și crosul la Stadio

După primul concurs de gimnastică 
al cluburilor sportive școlare de la Cluj

După atletism, volei și baschet, iată 
că o nouă disciplină sportivă — este 
vorba de gimnastică — a format o- 

, biectul întrecerii între reprezentat.vele 
cluburilor sportive școlare din întrea
ga țară. Ne referim la concursul or- 

■ganizat de curînd la Cluj și care a 
constituit nu numai un real succes al 
sportului nostru școlar de performan
ță, ci și un eveniment central în viața 
sportivă a acestui oraș. Iată de ce ne 
■propunem în raidurile de față să pre- 
.zentăm cititorilor noștri o serie de 
aspecte pe care le socotim interesante 
de relevat, tn legătură cu organizarea 
și desfășurarea acestui concurs.

O primă remarcă se referă direct la 
conducerea clubului sportiv școlar din 
Gluj, care s-a achitat pe de-a între
gul de rezolvarea problemelor ridicate 
de concurs: sală corespunzătoare, ca
zare bună, secretariat de concurs con
știincios și operativ. In plus, de sub
liniat ambianța în care au avut loc 
întrecerile, publicul exigent și impar
țial, care au contribuit într-o bună 
măsură la succesul concursului.

DciMiea atletica 
la sîîrsil de săptămînă

Mîine dimineață va fi inaugurată 
activitatea în aer liber a atleților 
bucureșteni. începutul îl var face spe
cialiștii probelor de aruncări din cerc. 
De la ora 9, pe terenul de aruncări 
de la ștrandul Tineretului, se vor des
fășura următoarele probe: ora 9 — 
ciocan juniori; ora 9,30 — ciocan se
niori; ora 10 — disc juniori; ora 10,30 
— disc seniori; ora 11 — disc ju
nioare; ora 11,30 — disc senioare; 
ora 12 — greutate seniori și juniori; 
ora 12,30 — greutate junioare și se
nioare.

La ora 10, din fața Stadionului Ti
neretului, se va da startul în cea de 
a III-a etapă a „Cupei primăverii" la 
marș, iar la aceeași oră în incinta 
stadionului se vor desfășura întrece
rile de cros din cadrul competiției do
tată cu „Cupa Recolta".

arbitrajelor
București — Combinatul Poligrafic 
București, în care arbitrul C. Florescu 
a dictat foarte multe decizii greșite.

Avem arbitri de volei foarte buni, 
deseori solicitați peste hotare la com
petiții de mare amploare. Cu atit -nai 
midi, deci, nu putem fi de acord cu ar
bitraje slabe.

MIRCEA TUDORAN 

Fază din meciul Dinamo — C.C.A., derbiul etapei precedente: u
(Dinamo) încearcă o acțiune, dar va fi placat în cele din urmă de Nanu Ihdr 
(C.C.A.).

nul Tineretului (duminică de la ora 
8 și respectiv, ora 10,30). La între
ceri pot lua parte toți tinerii dori
tori să practice acest sport. Ei vor 
concura în două categorii : caieg. a 
Ii-a (tinerii peste 16 ani): înot-200 
m liber; tir-armă serie, poziția cul
cat rezemat și cros-2.000 m și categ. 
I (tinerii sub 16 ani): înot-100 m 
liber, tir-armă serie, poziția culcat 
rezemat și cros-1.500 m.

înscrierile se fac la bazinul Flo
reasca, înaintea probei de înot.

In ceea ce privește comportarea e- 
chipelor cîștigătoare, trebuie arătat că 
reprezentantele clubului sportiv șco
lar București clasate pe primul loc, 
la o diferența sensibilă de puncte (30) 
față de echipele situate pe locurile ur
mătoare (C.S.S. Orașul Stalin și 
C.S.S. Cluj), au confirmat pe deplin 
valoarea lor constant ridicată. Elena 
Tutan, Iuliana Podoleanu, Cristina 
Andriță, Ioana Ghițulescu ca și cele
lalte componente ale echipei bucuireș- 
tene se anunță elemente cu reale 
perspective în gimnastică, cu atît mai 
mult cu oî-t dovedesc nu numai talent, 
dar și multă seriozitate în pregătire. 
Este de relevat și meritul antrenorilor 
echipei, prof. Julieta Cintoiu și George 
Chiose, permanent preocupați de pre
gătirea metodică a elevelor lor.

Despre învingătorii la băieți, mai 
puține cuvinte elogioase. Deși au un 
lot valoros și omogen, timișorenii au 
surprins printr-o orientare greșită : e- 
levi cu o pregătire superioară au fost 
înscriși la categorii inferioare (Petre 
Miclăus, Ion Deteșan, Radu Petre).

Lucruri bune despre celelalte eehip» 
participante, care au aliniat loturi 
bine pregătite,1 cu frumoase posibili
tăți. De aceea socotim că vor avea un 
cuvînt greu de spus la cel de al ll-lea 
concurs de acest fel, pe care Direcția 
educației școlare din M.I.C. îl proiec
tează la sfîrșitul lunii iunie, la Timi
șoara.

Meciuri echilibrate 
în etapa a lll-a 
a campionatului 

categoriei A de rugbi
Nota caracteristică a întrecerilor 

din cadrul celei de a III-a etape a 
campionatului categoriei A de rugbî 
o constituie echilibrul sensibil de for
țe dintre formațiile competitoare. Din
tre partidele programate în Capitală, 
cea dintre C.C.A. și Știința Timișoara 
se află în centrul atenției itv 
bitorilor sportului cu balon oval. Rug- 
biștii militari întilnesc lin adversar 
deosebit de tenace, capabil de surpri
ze chiar în jocurile pe care le susține 
în deplasare. Progresul va întîlni for
mația recent promovată în „A", Con
structorul Bîrlad, una dintre echipele 
care a dovedit că știe să lupte de la 
egal la egal cu adversare dintre cele 
mai puternice.

Celelalte meciuri ale etapei se a- 
nuntă la fel de echilibrate. La Cluj, 
Știința, care a jucat foarte 
bine duminica trecută ia Timișoara, 
va întilni formația campioană, C.F.R. 
Grivița Roșie. Studenții clujeni s-au 
antrenat asiduu în tot cursul săptă- 
niînii. In sfîrșit la Iași, între echipa 
locală C.S.M.S.- și Constructorul Bucu
rești se va da o luptă dîrză în care 
tinerețea formației gazdă va trebui să 
facă față tehnicii și rutinei formației 
oaspe.



h. Ion (C.C.A.) — unul din cei mai buni motocicliști din țara noa- 
- execută spectaculos o săritură peste un obstacol natural.

Mîine î« campionatul categoriei A la fotbal

Jocuri importante pentru clasament și... selecție
In București, cuplaj la ,,23 August“: Dinamo-Progresul și C.C.A.-Rapid

Campionatul categoriei A la fotbal devine tot mai pa
sionant 1 De-altfel, rezultatele de pînă acum au fost de 
natură să mărească interesul pentru această competiție 
Mîine este programată o nouă asemenea etapă, care pre
zintă o dublă importanță.

In primul rînd, se dispută meciuri care privesc direct 
lupta fie pentru primul loc (C.C.A.—Rapid, Dinamo Bucu
rești — Progresul și Petrolul — Steagul roșu), fie pentru 

i evitarea retrogradării (Farul — Jiul, Dinamo Bacău — 
Știința Cluj și Știința Timișoara — U.T.A.). In mod de
osebit însă interesează partidele de la București, Constan
ța și Bacău. In general, întîlnirile se anunță destul de 
echilibrate și e foarte greu de anticipat rezultatele. Cele 
de la București, care — cum se știe — alcătuiesc un 
atractiv cuplaj pe Stadionul „23 August", deschid frumoa
se perspective ca joc. Dovadă, rapiditatea cu care se epu
izează biletele, puse din timp în vînzare.

In al doilea rînd, etapa dc mîine este importantă și din

punct de vedere al selecției în vederea meciului cu Tur
cia, de la 26 aprilie. Jocurile de mîine și în
special cele de ia București, Ploești și Bacău 
au menirea să contureze lotul reprezentativ (ca-
re-și va începe pregătirile efective de la 6 aprilie), ur- 
mînd ca etapa de duminica viitoare să ofere doar ocazia 
verificării, eventuale, a unor jucători. Vor fi urmăriți, în 
afară de jucătorii asupra cărora selecționerii s-au fixat 
(Mîndru, Toma, Macri, Soare, Caricaș, Motroc, Nunwei- 
ller, Oaidă, Dinulescu. Constantin, Alexandrescu etc.), 
fotbaliștii vizați să asigure rezolvarea unor probleme de 
formație (stoperul I. Lazăr, interul Mateianu, extrema 
stingă H. Moldovan) sau jucători care s-au impus Th pri
mele două etape ale returului (fundașul Neacșu I, mijlo
cașul Frorea etej.

Iată, deci, fn ce constă importanța partidelor de 
mîine, de fa care — în plus — așteptăm fotbal de bună 
calitate, dorință a tuturor iubitorilor de fotbal.

îepe sezonul competițional 
la motociclism

upă cîteva amînări ■— datorate vremii nefavorabile — motocicliștii 
• prezenta — în sfîrșit — mîirae la startul primului concurs din acest 
□ncursiii de viteză pe teren, variat (contra-timp) organizat de clubul 
/ Constructorul în colaborare cu comisia moto a orașului București, 
rea va începe la ora 10 și se va desfășura pe traseul nou (1.660 m) 
□ațele stadionului Constructorul.
i startul acestui concurs vor fi prezenți cei mai valoroși motocicliști 
ira noastră. Pe lista de înscrieri la categoria 125 cmc. figurează 
lorii : Mihai Pop (Dinamo), B. Predescu (Metalul MiG), C. Ne- 
(Dinamo) ; la 175 cmc: 'Ir. Macarie (Dinamo), Ion Cucu (Voința), ' 
’opa (Dinamo), Tudor Popa (Dinamo) ; la 250 cmc : St. lancovici | 
Iul MIC), Gr. BerUiy (Metalul MIG), V. Szabo (Dinamo), H.

(Metalul MIG), M. Cernescu (Dinamo), Gh. Ion (C.C.A.), L. 
(Dinamo), Gh, Voiculescu (C.G.Â), Mihai Pop (Dinamo), Murgii 

i (Voința), E. Seiler (Rapid), M. Dănescu (C.C.A.); la 350 cmc: 
dovici (Metalul AUG), Gh. Ioniță (C.C.A.), Al. Lăzărescu 
f) ; la 500 cmc : H. Sitzler (Metalul MIG), V. Szabo (Dinamo), 
T ' (Dinamo) etc.
iu. j-aseu amenajat de organizatori corespunde actualelor cerințe 
— ca dificultate — avansat față de cel de anul trecut. Spectatorii 
'ea acces numai prin intrarea principală a stadionului și vor putea 

în condiții optime disputele inotocicliștîlor.

* ★

imele rezultate 
publicane de
V 27 (prin telefon de la tri- 
itru). — Actuala ediție a cam- 

republicane ale schiorilor 
te reușită sub toate aspectele, 
se „refugieze" din cauza lip- 
padă la peste 2000 metri alti- 
nerii schiori au găsit în Bu- 
i care le-att oferit condiții 
•onctirs ; iar ei at; știut să fo
lii! plin starea pîrtiilor și vre- 
pțional de frumoasă, hiptînd 
iteri pentru un loc fruntaș, 
sulfate cît mai bune. De fapt, 
ic al acestei ediții a cam- 

o. juniori îl constituie nu- 
■ord de participanți (160) și 
talentul și pregătirea tehnică 
Rezultatele tehnice :
junioare sub 17 ani, 3 Iun : 

le Bosch (Voința Sinaia) 
!. Rodica Șindilartu (Știința 
g Mold.) 15:32.4; 3. Iuliana 
>coala de tineret Gheorghieni) 
’mioare peste 17 ani, 5 km : 
ina Șupeală (Voința Sinaia) 
. Maria Simion (Voința Si- 
:54,4; 3. Iuliana Cotias (O-

din campionatele 
juniori la schi
lirnpia Orașul Stalin) 23:08,0; juniori 
sub 17 ani, 5 km: 1. R. Zărneseu (Fa
brica scule Rîșnov) 20:43,5; 2. I. Ol- 
teanir (Voința Or. Stalin) 21:01,0; 3. 
N. Sfetea (Dinamo Or. Stalin) 21:09,4*; 
juniori peste 17 ani, 10 km: 1. G. Vil- 
tuos (Voința Gheorghieni). 37:13,5; 2. 
G. Oprea (Voința Or. Stalin) 38:20,8; 
3. O. Carabelă (Voința Sinaia) 38:47,2.

SLALOM SPECIAL : junioare sub 
17 ani: 1. Erica Liphardt (Luceafărul 
Or. Stalin) 70,0; 2. Elisabeta Szensofi 
(Oradea) 78,7 ; 3. Viorica Vintilă (A. 
S. Predealul) 127,4; junioare peste 17 
ani: 1. Mihaela Ghioarcă (Voința Or. 
Stalin) 71,7 ; 2. Rodica Bucur (Progre
sul Sinaia) 72,2; 3. Ana Scherer, (Vo
ința Sibiu) 79,0; juniori sub 17 ani: 
I. P. Mihai (Progr. Sinaia) 78,1; 2. I. 
Pitiș (Dinamo Or. Stalin) 78,5 ; 3. C. 
Bălan (Voința Sinaia) 79,2; juniori 
peste 17 ani: 1. A. Gbrog (Știința 
Cluj) 97,3 ; 2. N. Vintilă (Olimpia Or. 
Stalin) 104,1 ; 3. N. Sliteu (V. Or. 
Stalin) 104,2. întrecerile continuă 
sîmbătă și duminică.

D. STĂNCULESCU

PRINTRE BUCUREȘTENI, ÎNAINTEA

CUPLAJULUI...

C.C.A. s-a antrenat joi pe terenul 
său în compania echipei de rezervă, 
a cărei poartă a fost apărată pe rînd 
de Toma și Voinescu. Aceștia au avut 
mult de lucru și au fost nevoiți să 
scoată de nenumărate ori mingea din 
plasă, datorită în primul rînd exce
lentei dispoziții de joc a lui Constan
tin și Alexandrescu. Duminică C.C.A. 
e probabil să alinieze următoarea for
mație: Toma — Cepolschi, Nagy, 
Staicu — Jenei, Mihăilescu — Ca- 
coveanu, Constantin, Alexandrescu, 
Crișan, Renie. Antrenorul Gică Popes
cu ne-a dat însă să înțelegem că pînă 
duminică s-ar putea să intervină o 
modificare în apărare și alta în atac...

RAPID a susținut și el un meci la 
două porți, cit echipa regională Ta- 
rom. Ceferiștii au jucat fără Bodo și 
Macri, care, accidentați duminică, au 
fost scutiți de antrenament. Rapid a 
folosit joi echipa: Dungu-Stancu, Do- 
deanti, Greavu-Langa, Neaințti-Copil, 
Raab, Ene II, Olaru, Văcarii, care a 
înscris 11 goluri. Echipa a vădit preo
cupare față de reușita acestui antre
nament. In atac, jucătorii s-au străduit 
să construiască acțiuni închegate, o- 
rientate în adîncime și încheiate cu șu
turi. Formația pentru mîine nu a fost 
definitivată.

fMNAMO și-a verificat echipa, tot 
joi, într-un joc de antrenament cu A- 
batorul. Antrenorul Baratki nu are mo
tive să fie mulțumit de comportarea 
echipei: a pierdut cu 3—2 (1—0). Dar 
nu rezultatul în sine contează, ci in
eficacitatea de care a dat dovadă linia 
de atac.

Formația probabilă de mîine: Uțu — 
Popa, Motroc, Panait — Călinoiu, 
Nunweiller — Koszegi, Dragottiir, 
Bukossy, Szakacs, Surii.

PROGRESUL — fără Caricaș, care 
are o ușoară contuzie — a jucat cu 
Locomotiva Filaret (5—0, la pauză, 
4—0), în formația: Mîndru — Scarlat, 
Cojocarii, Soare — Petrescu (C.iocea), 
Știrbei — Oaidă, Smărăndescu, Dinu- 
lescu, Pereț (Neagu), Blujdea (Ban- 
ciu). Atacul a mers bine, mai ales pe

partea dreaptă, care a reușit combinații 
frumoase și eficace. Pentru mîine, Pro
gresul contează pe echipa de duminica 
trecută.

FARUL SPERA..

Drăgoi. Duminică, Ujvari va reintra 
în formația dinamovistă.

I. IANCU
corespondent

Constănțenii speră că duminică vor 
cîștiga întîlnirea cu Jiul, în vederea 
căreia s-au pregătit intens săptămîna 
aceasta. Joi, ei au jucat cu Steaua- 
Mangaba de care au dispus cu 8—0 
(5—0). Duminică Farul va alinia ace
eași formație care a jucat cu U.T.A.

i 
P. ENACHE 

coresp. regional

Antrenorul Șepci n-a alcătuit încă 
formația Jiului. Mulți jucători sînt in
disponibili (Panait, Romoșan, Nertea 
etc.).

REINTRARE LA DINAMO BACAU

Băcăoanii au întâlnit joi pe Unirea 
Iași, de care au dispus cu 3—0 (0—0).

Fază din partida Petrolul — Dinamo Bacău, dis
putată duminica trecută la Ploești. Pe primul plan, 
Giosanu (in tricou alb) degajează balonul, pe care-l 
urmăresc cu privirea Cirnaru, Babone și Cimu.

(Foto V. Moldoveanu — Cîmpina)

Știința Cluj s-a antrenat cu echipa 
de rezervă. Rezultatul: 7—2 (4—0) 
prin punctele înscrise de Marcu (4), 
Mateianu, H. Moldovan și Mimfeanu, 
respectiv Ivansuc și Pînzaru. La Ba
cău- va juca formația din meciul cu 
Progresul.

R. FISCH 
coresp. regional

PREGĂTIRI LA TiMIȘOARA Șl ARAD

La Timișoara, joi: Știința I — Ști
ința II 7—1 (3—1). Știința a jucat 
fără Floreisou, indisponibil (nu va juca 
nici duminică). Formația: Enăchescu 

— FUip, Tîlvescu, Co- 
dreanu — Cojereanu, Tă- 
nase — Gîrleanu, Că- 
dariu, Mazăre, Lereter, 
Boroș.

AL. GROS, 
coresp. regional

La Arad: U.T.A. I - 
(J.TiA. II (o-repriză) 2—0 
(Țîriea și Pîrcălab) și în 
alte două reprize a 30 mi
nute U.T.A. — Fabr; Za
hăr 4—0 (Szoher, Țir^a, 
Jurcă și Gal). Dummied, 
la Timișoara, U.T.A. va 
folosi aceeași formație de 
ia Constanța. Este posi
bilă însă absența lui Pet- 
schovski, care acuză du
reri Ia un picior. In cazul 
cînd nu va juca, el va fi 
înlocuit cu Pîrcălab.

ST. WEINBERGER 
corespondent

cu reluarea campionatului de 
primei categorii, lupta spor- 
e tot mai dîrză.

.H am mai scris, programul 
ii Pronosport nr. 13 cuprin- 
ase întîlniri din cadrul eta- 
ia a campionatului republi- 
oria A, pe primul plan situ- 
ele două derbi-uri ale echi- 
ireștene.
i puțin interesante sînt și 
ntîlăiri. Dintre echipele de la 
clasamentului, singură Ști- 
are o sarcină mai dificilă 

d că joacă în deplasare cu 
acău, echipă care știe să be- 
de avantajul terenului chiar 
■rsarul o supune la eforturi 
ni Constanța și Știința Ti- 
oacă pe teren propriu și în 
al nu trebuie să piardă. De 
ste întîlniri sînt deosebit de 
: și de rezultatele lor dcpin- 
ire măsură posibilitatea dc 

în viitor a pozițiilor lor 
mt.
donatul italian, Ficrentina și 
sarcini destul de ușoare.. Ele 
teren propriu, astfel că în 

i; 1 nu pot pierde.
de importantă este întîlni- 
Torino și Lazio. Aflată pe 
loc în clasament, Torino

onosport
• Pentru o documentare cît mai a- 

mănunțită este recomandabil să con
sultați „Programul Loto-Pronosport“ 
nr. 258 care cuprinde un bogat mate
rial informativ legat de acest concurs..

• Tragerea din urnă a premiilor în 
obiecte la concursul Special Prono
sport nr. 12 din 22 martie are loc as
tăzi la ora 18 la sediul Agenției Cen
trale din Calea Victoriei nr. 9.
• Numerele cupoanelor cî.știgătoare 

la tragerea din urnă a premiilor în o- 
biccte dc la concursul Special Prono
sport nr. 12 etapa din 22 martie vor 
fi publicate în „Programul Loto-Pro- 
nosport" nr. 259, care va apare luni 
30 martie a. c. în Capitală și marți 31 
martie a. c. în restul țării.

® Nu uitați 1 Astăzi este ultima zi 
cînd mai puteți depune buletinele la 
concursul Pronosport nr. 13 de mîine 
29 martie. Toate agențiile Loto-Pro- 
nosport sînt deschise pînă la ora 24 
cu excepția Agenției Centrale din Ca
lea Victoriei nr. 9 care va fi deschisă 
toată noaptea pînă duminică la ora 8 
dimineața.

rată nevoie de victorie pen- 
avea șanse să scape de re

ts Completînd cît mai multe varian
te la acest concurs vă măriți conside
rabil șansele de premiere.

PREMIILE PRONOEXPRES
• In urma lucrărilor de omologare 

a concursului Pronoexpres nr. 12 din 
25 martie s-a stabilit:

250.000 lei report la categoria 1
Categoria a Il-a : 6 variante a 19.314 

lei fiecare.
Categoria a IlI-a: 15 variante a

5.806 lei fiecare.
. Categoria a IV-a: 88 variante a 
989 lei fiecare.

Categoria a V-a : 600 variante a 217 
lei fiecare.

Categoria a Vf-a : 1.517 variante a 
86 lei fiecare.

Fond de premii: 801.381 lei.
• Programul concursului nr. 14, 

etapa din 5 aprilie 1959.
I. Progresul — Petrolul

11. U.T.A. '■— Știința Cluj
IIL Jiul — Rapid
I\L Dinamo Bacău — Dinamo Buc.
V. Steagul roșu — Știința Timiș.

VI. C.C.A, — Farul
VIL C.F.R. Timiș.—lnd. Sîrmei C. T.

VIII. Prahova Ploești — C.S.M.S. lași 
IX. C. S. Oradea—C.S.M. Reșița
X. Rulm. Bîrlad— Met. M.I.G. Buc.

XL Gaz Metan Med.—Corv. Huned. 
XII. Foresta Fălticeni—Gloria Bistrița 
' Rubrică redactată de 1. S. Loto Pro- 
nosport.

Au marcat: Rădulescn, Giripoi și Asan. 
Jocul a fost destul de slab; ieșenii au 
jucat de la egal și au avut chiar pe
rioade de dominare. Dinamo a aliniat 
echipa : Bucur (Faur) — Giosanu, 
I. Lazăr, Cincu — Țîrcovnicu (FI. An- 
ghel), Ujvari — Filip (RădulescuT, 
Mihai (Filip), Asan, Pttblik (Ciripoi),

PROBABILITĂȚI LA PETROLUL
STEAGUL ROȘU

Aceste două echipe nu s-au fixat încă 
asupra formațiilor cu care se vor în
trece. La Petrolul e probabil să re
intre Neacșu I, în schimb la Steagul 
roșu s-ar putea să lipsească Zbîrcea.

ETAPA... ARBITRILOR

I

Nu ni s-a întîmplat 
prea dss să-i vedem pe 
antrenorii și conducă
torii echipelor de ca
tegorie A total mulțu
miți de arbi'trii jocuri
lor lor. Totuși, dumi
nica trecută acest lu
cru s-a produs: arbitra
jele au satisfăcut pe 
,,combatanti“. I). Rusu 
(Arad) la Cluj, M. Popa 
(București) la Ploești, 
R. Neaanțu (Buzău) și 
C. Iaiiopol (Constanta) 
la București, D. Sc:,ir- 
der (București) la Co p- 
tanța și Al. Toth (Ora
dea1) la T'mi jo-) ••'■ 
prestat arbitraje cărora 
părțile interesate n a >. 
pica avut ce să le re
proșeze. Dimpetr vă. 
..Am vrea să fim arbi
trați întotii'8'aiiLEia c a la 
Cluj — ne spunea deu- 
n a :■ i »a-n tre n - rul C. D r ă - 
u.ușin (Progresul). Atent 
la joc, mereu pe fază, 
autoritar și energic 
față de jucători, diar 
bine orientat în lăsarea 
jocului liber, continuu, 
arbitrul d. Rusu ; reu
șit să mulțumească Pe

ÎNDATORIRI NERES
PECTATE

(p. g)

toată lumea. Și cole- 
V. Mărdârescu de 

Știința, a avut ace
leași hu.nc aprecieri a- 
supr» arî'stui arbitra 
In general cam în ace 
lași ion ni s-a voroit 
de toți cei șase arbitri 
de mai sus.

Consemnăm cu satis
facție acest succes al 
arbitrilor, ca.r^ ne dă 
astfel speranț- într-o 
îmbunătățire serioasă a 
arbitrajului în acest 
sezon și într-o contri
buție mai consistentă la 
ridicarea calității jocu
rilor.

Mai înregistrăm însn 
un fioțpt, de data aceasta 
negativ, pe seama con
ducerilor echip or. se 
•pare că marea adluentă 
de spectatori i-a depă
șit duminică pe organ!- 
2xi tor!, făicîndu-i să 
calce o dispo-zfție cate
gorică a federației. Nu
meroși spectaitori și-au 
găsit loc pînă la urmă 
în... Incinta terenului.

Arbitrul Ml. Popa, 
pildă, scrie în naportefl 
său asupra meciului 
Pet rolul-Dinamo Ba
cău, că a fost navo t să 
oprească jocul pentru a 
evacua persoanele fără 
drept să stea în inte
riorul terenului. In a- 
ceastă privință, federa
ția a dat dispoziții da
re, arătînd cine poate 
pătrunde în incinta te
renului (cîte un condu
cător de echipă, antre
norii și medicii echi
pelor, medicul delegat 
și delegatul federal). In 
același timp, forul nos
tru de specialitate a 
subliniat că echipele în 
culpă vor fi avertizate 
și în caz <?e recidivă 
vor fi sancționate cu 
ridicarea dreptului de 
orgainizare pe teren 
propriu. Spei’ăm că lu
crurile nu vor ajunge 
pînă acolo și că echi
pele organizatoare vor 
asigura pe viitor mai 
multă ordine pe tere
nuri, respectîndu-și în
tocmai îndatoririle cane
Ie revin.



La I. G S. P. G PE URMELE MATERIALELOR PUBLICAT
Sportivii sînt fruntași în munca și lupta 

pentru realizarea de economii!
roul tov. N. Dertintan, 
un pasionat iubitor al 
mulțumit de felul cum 
tivii, de efortul lor pentru a realiza 
economii la materiale. „La noi există 
o adevărată tradiție în materie de con
știinciozitate ji de disciplină în muncă

— ne spune tov. Deru- 
nian. Și trebuie să remarc 
că alături de ceilalți lu
crători ai Institutului, 
sportivii respectă cu stric
tețe această tradiție'*. 

Apoi, prin graiul cifrelor, 
tov. Derunian ne pune în 
fața unor realități îmbu
curătoare : Institutul a de
pășit plannl pe primele 
două luni ale anului cu 
5 la sută; a fost redus 
prețul de cost al lucrări
lor cu 12 la sută ; pe pri
mul trimestru al anului 
au fost prevăzute econo
mii în sumă de 200 000 
lei; peste tin milion lei 
din fondul Institutului va 
fi alocat țn acest 
tru construirea de 
individuale.

Am plecat cu 
gerea că Ia I.C.S.P.C. 
sportivii sînt în toate sec
toarele și secțiile fruntași 
în producție, se achită la 
timp de sarcinile încre
dințate și luptă pentru 

realizarea de economii.

deCebu care străbate astăzi cartierul Belu, i se oferă o imagine 
plăcută: cartierul se iimoieștel Distingi construcții noi aproape 

sau biblioteci, de întreprinderi sau parcuri. In același timp, din loc in loc, cu

deosebit
______  _  ____ r - , pe fiecare 

stradă, fie că este vorba de case de locuit, de școli sau policlinici, de creșe 

o frecventă regulată, peisajul este pigmentat de schele și elevatoare, de benzi 
rulante sau buldozere, de camioane încărcate sau escavatoare.

Printre construcțiile terminate se ri
dică impunătoare clădirea vastă, ultra
modernă, a Institutului de Cercetări, 
Studii și Prospecțiuni pentru construc
ții (I.C.S.P.C.). In bolul central al clă
dirii, panourile și machetele artistic în
tocmite și reprezentînd materializarea 
studiilor ce se fac aici asupra valori
ficării stufului din Delta Dunării, a 
forărilor pentru irigarea sudului Do- 
brogei, a descoperirii rezervelor de ma
teriale pentru construcții ș.a. îți oferă 
o imagine clară asupra însemnătății 
acestui institut.

SPORTIVII — EXEMPLE IN 
LOCURILE LOR DE MUNCA

Intrînd în încăperile laboratorului 
geotehnic — primul nostru popas, fa
cem cunoștință cu o aparatură bogată. 
Ne este descris fiecare moment din 
procesul complicat al lucrărilor ce se 
efectuează aicj, determinarea unghiuri
lor șt a coeziunii diferitelor sorturi de

Clasamentul primei etape 
a campionatului 

republican^ de lupte
Duoâ prima etapă a campionatului re

publican de lupte pe echipe clasamen
tul are următoarea Înfățișare;

1. Dinamo Buc. 3 3 0 0 47: 1 9
2. Steagul Roșu Or. St. 3300 38.10 9
3. C.C.A 3 3 0 0 37:11 9
4. C.S.M. Reșița 3210 29:17 7
5. Metalul M.I.G. 3 2 1 0 23:10 7
6. Cetatea Buour 3 2 1 0 29:1S 7
7. Dinamo S. Mare 3 2 1 0 20:25 7
8. C.S.A. Marina C-ța 3111 27:21 6
9 CFR Timișoara 3111 26’22 6

10. Rapid Oradea 3102 24 24 5
11. C.S.M. Baia Mare 3102 17.23 5
12. Constructorul Cluj 3 1 0 2 13:33 5
13. C.S.M. Lugoj 3003 16:32 3
14. Tractorul Galați 3003 12:28 3
15. Voința Tg. Mureș 3 0 0 3 6:42 3
16. Voința Lugoj 3 0 0 3 5:43 3

Etapa a Il-a de duminică 5 aprilie 
programează următoarele întîlniri: 
grupa I; La Baia Maro Dinamo Buc., 
Rapid Oradea, C.S.A. Marina Constan
ța, C.S. Muncitoresc Baia Mare, grupa 
a II-a: la București Constructorul Cluj, 
Cetatea Bucur. C.C.A., C.S.M. Reșița; 
grupa a lll-a: l-a Satu Mare Dinamo 
Satu Mare, St. Roșu Or. Stalin, Voința 
Tg. Mureș, Metalul M.I.G. Buc; gn»pa a 
IV-a: la Lugoj C.S.M. Lugoj, Voința 
Lugoj, C.F.R. Timișoara, Tractorul Ga
lați.

Activitatea la box
REGIUNEA BUCUREȘTI ȘI-A DESEM
NAT QAMPIONII DE BOX LA JUNIORI

Peste 40 boxeri juniori, reprezentanți 
ai raioanelor Giurgiu, Alexandria, Tr. 
Măgurele, Roșiori de Vede și Vidra, au 
participat la întrecerile fazei regionale 
a ompionatuhii republican de bc . Cei 
mai bine pregătiți s-au prezentat boxerii 
d.e la școala sportivă UCFS Giurgiu (an
trenor Ion. Pintea). Ei au cucerit titlu
rile de campioni regionolj la toate ca
tegoriile. Iată camipionii: C. Alexan- 
drescu, Tudor Ion, I. Dumitrescu, V. A- 
■lexandreaca, V. Boiangiu, V. Tănase, C. 
Maneta, D. Gheța, M. Plntilie, Fl. Doro
banții. I. Crăciun, C. Chican, L. Stă- 
nișteanu.

STAN CRISTEA-ooresțpondent

BNTILN1RE AMICALA LA MOREN1
Zilele trecut2 a avut loc în sala clu

bului Flacăra din Moreni o întîlnire 
amicală de box între echipele Flacăra 
Moroni și Metalul Tîrgoviște. Iată cîtava 
rezultate tehnice: Vasile Peltea (Fl) b.p.

In Capitală
Azi

GIMNASTICA: Sala Dinamo, ora 11: 
Concurs de selecție a lotului masculin 
al R.P.R.; sala Tineretului, ora 17: Cam
pionatul republican de juniorri (etapa 
pe oraș).

CAIaARIE: Baza hipică din calea Plev- 
nei, ora 15: Concursul de gelecție a lo
tului R.P.R.

POLO PE APA: Bazinul Floreasca, de 
la ora 19: meciuri în cadrul „Cupei Pri
măverii" și competiția reziervatâ ecld- 
pelor de juniori: Cetatea Bucur-Voința; 
Constructorul-C.S.U.; Clubul școlar II- 
Dinamo II; Rapid II-Șc. sportivă de 
elevi ir.

BASCHET: Sala Dinamo, ora 17: 
C.C. A.-Voința Tg. Mureș (feminin); O- 
limpia-Mebalui M.I.G (masculin); Dina- 
mo-C.C.A. (masculin).

Mîine
GIMNASTICA: Sala Tineretului, ora 

17: Concurs de selecție a lotului repu
blicam feminin.

CĂLĂRIE: Baza hipică din calea Plev- 
nei, era 9: Concurs de selecție a lotu
lui R.P.R.

VOLEI; sala Giuiești, ora 11,30: Rapid-

In secția edometre a I.C.S.P.C., rugbiștii 
și Rădulescu ascultă cu atenție indicațiile responsa
bililor laboratorului geotehnic, ing. Spiridon Ștefă- 
nescu și Ludovic Voloșcitic (Foto: B. Ciobanu) 
pămînt aduse spre analiză, a 
sibilității lor etc. In trecerea 
prin încăperile laboratorului 
numeroși sportivi cunoscuți, 
care veliștii Mircea Anastasescu (a nu 
se confunda cu canotorul) și Gh. Lim- 
gu, baschetbalista Lucia Rusu, schio
rul Al. Hagiu, rugbiștii Horșa, Dudu, 
Rădulescu, toți preocupați de efectua
rea la timp a lucrărilor.

com pre- 
noastră 
întîlnim 
printre

O FRUMOASA TRADIȚIE DE MUN
CA ȘI DISCIPLINA

Vizitarea celorlalte locuri de muncă 
— sectoarele de topohidrografie, hi
drologie, geologie și a laboratorului 
de chimie, ne-a dat prilejul să întîl
nim în plină activitate creatoare alți 
și alți sportivi, ca de pildă voleibalista 
Ecaterina Schultz, rugbiștii Niculescu, 
Socolaie și Iacoveanu, arbitrul de fot
bal Gh. Dîtlea. Ultimul popas — în bi-

Gh. Bokteică (M): Tr. Stoichiță (M) b. ah 
II. N. Luca (Fl); Tr. Băltărețu (Fl). b. ab. II 
Gh. Sanda (M). Scor final: 7-7.

PAUL ANDREl-coresp.

GALA DE BOX LA CLUBUL C.F.R. 
GKIVIJA ROȘIE

Mîine de la ora 1*0, va avea loc în 
sala clubului C.F.R. Griv.ta Roșie o 
de box din cadrul concursului de cali
ficare pentru campione re!» 7* s.h.ori 
ale R.P.R. pe anul 1959. Programul cu
prinde, printre altele, următoarele întîl- 
niri: D. Barbu (Met. Sport) — M. Do- 
garu (Semănătoarea); D. Enache (Ti
tanii) — V. Sgondrea (ISB); C. Zisu (C. 
Bucur) — C. Stan (Mot. Sport); C. Popa 
(Dinamo) —V. Barbu (Pasteur); O Radu
lescu (Constructorul) — I. Alexandru (Met. 
sport): F. Onis*ei (Gr. Roșie) — V. Spulber 
(S.S.T.); T Crînsnșu (Gr, Roșie) — T 
Boch (C.F.R. I.C.I.).

Biletele pentru această reuniune se 
găsesc de vînzare la clubul C.F.R. Gr 
Roșie

MERGEM?
Someșul Cluj (feminin); sala Dinamo, 
ora 11,30: Dinamo-voința Or. Stalin (fe
minin): sala Floreasca, ora 8.30: Pro- 
greoul-Știința Cluj (feminin): Reprezen
tativa orașului București I-Repi czerxta- 
tiva orașului București II (masculin).

RUGBI: Categoria A: teren C.C.A., 
ora 9: C.C. A.-Știința Timișoara; teren 
Progresul, ora 12,3^: Progfresul-Consb uc- 
torut Bîrlad; t®re.n Dinamo, ora 16: Di- 
namo-Metalul M.I.G. I. Categoria B, se
ria I: teren Tinere tniui III, ora le. 30: 
Cetatea Bucur-Metalul M.I.G. if; teren 
Tinere?ului II, ora 15.30: Meteor Bucu
rești Rapid; teren Tineretului IV. ora 
16.15: C.S.U.B.-C.S.A. Ploești; seria a
ll-a; teren Tineretului II, ora 11: Petrol 
Chimie-Prog3*e3Ul F.B. Galați.

POLO PE APA. Bazinul Flofe-așca, de 
la ora 10: meciuri în cadrul „Cupei Pri
măverii": C.C. A. I.-Rapid I; Șc. Sp. E- 
flevi I-Clubui școlar; Cetatea Bucur I- 
Dinamo I; Rapid II-C.S.U.

CICLISM; șoseaua Giurgiului km 8, 
ora 10: plecarea în cursa de fond dec- 
chîsă tuturor categoriilor de alergători.

ATLETISM* strandvi Tbaeretnlui, ora 
9. concurs pentru aruncători: stadionul 
Tineretului, ®^a 10: „Cupa Recolta" la 
cros.

director tehnic, 
sportului. Este 
muncesc spor-

Horșa

an pen- 
locuințe

convla-

Joi din Piața Universiti

Se Bă startnl festiv în cursa cidistă internațională 
„Cupa f. 1 C.“

— Revista ilustrată „SPORT“ oferă o cupă primului clasat —
Cei mai buni cicliști din R.D. Ger

mană și din țara noastră vor itta 
startul joi în prima cursă internațio
nală a anului, dotată cu trofeul 
„Cupa F.R.C.". Alergătorii germani și 
romîni s-au pregătit intens în vederea 
acestei mari întreceri care măsoară 
370 km. Se va alerga în patru etape, 
după cum urmează: joi 2 aprilie : 
etapa I București—Giurgiu—București 
120 km. (Plecarea festivă se va da 
din Piața Universității la ora 13, iar 
startul oficial de la km. 8 pe șoseaua 
Giurgiului. Sosirea pe stadionul Di
namo in jurul orei 17); vineri 3 apri
lie : etapa a 11-a București—Băicoi— 
București 140 km.; sîmbăfă 4 aprilie : 
etapa a lll-a contracronometrii, indivi
dual, pe șoseaua București—Ptoești 30 
km.; etapa a IV-a, circuit în București, 
80 km. Și-au anunțat participarea ur
mătoarele echipe: Wiessenschaft și 
Wissmut (formate din alergătorii ger
mani care s-au pregătit la Cluj),

Concurs de selecție a lotului 

de gimnastică al R.P.R.
Astăzi — de la ora 11 — în sala Di

namo (băieții) și mîine — de la ora 17 
în sala de Ia Stadionul Tineretului (fe
tele) are ioc un concurs de selecție a 
lotului de gimnastică al R.P.R, Cu acest 
prilej vor fi selecționate echipele țării 
noastre oare vor participa la întilnk-ea 
cu reprezentativele R. P. Ungare de la 
4-5 aprilie.

HAXDBAL: Stadionul P.T.T., ora 10: 
Rapid București-Constructorul Timișoara 
(feminin cat. A.); ora 11: Rapid B-ucu- 
rești-C.S.M.S. Iași (masculin cat. A.); 
stadionul Tineretului, ora 15.30: olimpia 
București-Gloria Sighișoara (feminin cat. 
A.), ora 16.30: C.S U. București-Stăru- 
ințe Odorhei (masculin cat. B.j.

BASCHET: sala Dinamo, ora 8.30: 
ConstructoruI-C.S. Tg. Mureș (feminin); 
Olimpia-Progresul (feminin); sala Giu- 
lești, era 10: Rapld-Știința Cluj (m).

FOTBAL: Stadionul „23 Aug'ilst“, ora 
14.3^; ninamo-Progresul, ora 16,15: C C A.- 
Baipld.

HOCHEI PE IARBA: Stadionul „23
August“, teren III, ora 9: Știința-Ac- 
vila. ora 11.30: VictorM-C.S.A.O.

BUGBI Categoria ,A.: stanța Cluj- 
C.F.R. Grivița Roșie; C.S.M.S. lași- 
COdstructorul București. Categoria B, se 
ria I: S.N.M. Constanța-Știlnța Arhi
tectura; Petrolul Pitești-Dinamo MUiț a 
București: Sirena București nu joacă în 
această etapă; s^ria a ITa: Petrolul Pi - 
ești-LaminrruI Roman; Un ren T-U.G. 
Brăila-Aeronautica București; Știința Ga- 
ia-ți-C F.R. Buzău; C me;.tul Medgidia- 
Zimb'rul Tecuci; s rli a IlI-a: Minerul 
Gupeni-Chimica Tîrnăveni; C.S.A. S blu- 
Știința Petroșani; C.F.R. Cluj-C F.R. Ti
mișoara; Corvln->J Hunedoam-Olimn a 
Orașul Stalin. Utilajul Petroșani nu 
joacă în această etapă.

In legătură cu foiletonul „Coșma
rul unor baschetbaliste**, apărut în 
ziarul nostru, am primit din partea 
Federației Remîne de Baschet un răs
puns în care se arată, printre altele:

— Remarca făcută de echipa Voin
ța Orașul Stalin, precum ca li s-au 
dat prea multe faulturi în repriza ă 
doua, nu este concludentă, deoarece 
tot așa se poate spune despre eclhțpa 
adversă, că i s-au dat prea multe 
faulturi în prima repriză.

— Federația nu este obligată să 
trimită delegați la toate meciurile. 
Deci faptul că la acest meci n-a fost 
prezent delegatul federației, n-a in
fluențat desfășurarea jocului și rezul
tatul final.

— Memoriul trimis Federației de 
către echipa Voința a fost respins ca 
nefondat.

— Federația a luat măsura de a 
sancționa pe arbitrul March cu ,,a- 
vertisment**, pentru că a procedat in
corect dictînd două sancțiuni — eli
minarea unei jucătoare și fault teh
nic — pentru o singură infracțiune, 
care și aceea, de fapt, a fost exage
rat apreciată (declarația arbitrului în 
acest sens este semnificativă, el spu- 
nînd că a eliminat-o, crezînd că așa 
va „liniști spiritele**, însă rezultatul 
a fost tocmai invers, această elimi
nare provocînd nemulțumiri).

— Antrenorului Roșu îi revine o 
bună parte din vină, pentru că s-a în
cadrat și el în atmosfera nesănătoasă 
din timpul jocului și în Ioc să ia 
măsuri pentru temperarea jucătoare
lor, le-a lăsat să greșească mai de
parte.

Ptiblicînd precizările F. R. Baschet, 
ținem să facem, la rîndul nostru, o... 
precizare pentru echipa Voința Ora

Voința, Dinamo I și II, selecționata 
regiunii PIoești, C.C.A. I și il, Olim
pia Orașul Stalin și Victoria I și ii.

Prezența cicliștilor germani, care au 
cîștigat ultimul tur al Egiptului, și a 
campionului mondial, Gustav Adolf 
Schur, face ca această primă compe
tiție de lung kilometraj să fie deose
bit de atractivă.

Cicliștii noștri, cărora timpul favo
rabil ie-a oferit posibilitatea să se an
treneze în bune condițiuni, au arătat 
o formă crescîndă de la concurs la 
concurs. Aiîine ei vor face ultima ve
rificare în întrecerea organizată de 
consiliul raional U.C.F.S. in colabo
rare cu Sfatul popular al raionului 
Tudor Vladimirescu. Competiția este

DIN TOATE SPORTURILE
RETNRUL CUPEI ORAȘULUI BUCP- 

REȘTI LA HOCHEI PE IARBA 
\

Duminică dimineața începe returul 
competiției de hochei pe iarbă „Cupa 
orașului București". Pe stadionul ,.23 
August" (teren III) se vor desfășura 
jocurile Știința-Acvila și Victoria-C.S.A 6. 
Reamintim că -în. tur pe primul lo-c s-a 
clasat echipa Victoria, urmată de Ști’nța, 
Acvila, C.S.A.6 și Constructorul.

CAMPIONATUL DE TIR
AL CAPITALEI

In prima etapă a campionatului de tir 
al Capitalei au fost înregistrate urmă
toarele rezultate: Proiectantul — Titanii 
6-1; Institutul Parhon — Clubul Spor
tiv Școlar 4-6; Palatul Pionierilor—Gri- 
vița Roșie &-4; Medicina — Dinamo 6-4. 
îmbucurător este faptul că cele mai 
bune rezultate au fost obținute de ju
niori și în special de tinerii de la Pa
latul Pionierilor și de la Clubul Spor
tiv Școlar Astfel, la 3x10 focuri armă 
sport cele mai bune rezultate le-au ob
ținut: Cristina Dumitru (Clubul Sp. Șco
lar) 249 p; Gh. Zudik (Palatul Pionie
rilor) 239 p. Alina Max!m (Clubul Spor
tiv Șco&ar) 23'5 p și Marin Dumitru (Pa- 
k.tuil Pionierilor) 235 p. La proba de 
3x20, focuri, cele mai semnificative re
zultate le-au obținut trăgătorii ce ia 
Palatul Pionierilor: I. O'ăresctt 521 p; 
Marin Petrescu 517 p și Gh. Sto:an 516 p.

JOCURI DE FOTBAL AMICALE

Cor vinul Hunedoara—AMEFA Arad 2—2 
(0—2). C.S M. Boia Mare—Stăruința St- 
ghet II—i (2—0). Au marcat: Vlad I (5) 
— ei a trcâ și patru barei... — Drăgan 
(4) și Ionescu (2) — ambele din 11 m. —- 
respectiv Maty as. (Stăruința S. Mare— 
BecOLta Cărei 3—1 (2—0). Gloria Bistrița— 
C.S. Tg. Mureș 4—l (Q—1). Au marcat: 
Tiriac. Kaiser și Rădulescu (2). respec

șul Stalin: într-un foileton satiră 
trebuie luat., ad literam fiecare ; 
mint în parte și mai ales nu tre 
să... ne supere. Amănuntele care 
într-un foileton satiric, așa cu-m 
știe, au doar caracterul de a „în 
ca“ materialul, de a sublinia cît 
sugestiv ideea satirică principală 
stă la baca unui astfel de mat< 
Firește că și... vistp despre care 
vorbea în foiletprriil nostru apa 
redactorului, ca și interpretările 
rigoare... Ceea ce nu înseamnă îns 
ne pasionează... tîlmăcirea viselo 
doar ideea de a contribui la cr« 
unei atmosfere de deplină sportiv 
în întrecerile din sălile și teren 
noastre de sport.

Pregătirile 
voleibaliștilo] 

noștri
Mîine dimineață în sala Floreasc 

avea loc o partidă de verificare e 
gătirilor efectuate pînă acurn de r 
zentativa masculină a orașului I 
reții care va participa la turneul i 
național „Cupa eliberării orașului 
tisJava44. Reprezentativa București ] 
cătuită din Roman, Miculescur Rus 
Gome iu, Fieraru, Charebețiu, Băr 
Nicolau, Drăgan, PăuneiDerzei ș 
mirgazin. (conducători de joc proțj 
Murala șl prof. V. Surugiu) va îi 
Reprezentativa București II, care ■ 
formată din: S. Mihăilescu, Eremh 
Popescu, Szocs, Chezan, Pădurețu, 
șat, Corbeanu, Șușelescu, Ghertir 
(conducător de joc dr. C. Mediianu). 
tida va începe la ora 10.
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deschisă tuturor categoriilor de 
gători și se va desfășura pe șee 
Giurgiului, tocepînd de la ora lf 
lergătorii de categoria I și a II- 
vor disputa întîietatea de-a lung 
100 km.

Lotul cfcliștilar romîni care s-a 
trenat la Clujț împreună cu aii 
tor ii germani, va sosi în Capital 
cursul zilei de luni. Cicliștii romi 
germani vor parcurge distanța c 
Cluj la București pe bidclet 
„Cupa F.R.C." cicliștii din lotul 
bliean vor alerga în cadru hi 
lor de club.

Revista ilustrată „Sport" va ol 
cupă cișligiițorului primei ediți 
„Clipei F.R.C.".

tiv Meszaros I. Rapid reg. PIoești 
4 Cîmpina 3—3 (1—1). Au marcat: 
mitrescu și David (2), respectiv 
(2) și Hagiac. Flacăra Moreni—Trai 
Or. Stalin 4—-2 (0—'I Au marcat: » 
ia nu (2), Unguroiu și Pamtici (F), 
dai (Tr.). Știința Craiova-FlJlcăra 
Jiu 3—o (1—9). Pană, Coicea și Sir- 
înscris ce’e tre* goluri Dina în o. g 
Unirea Focșani 7—0 (0—0). Au marca* 
jart (4), Hulea. (2) și Constant, n. Dl 
II Galați-C.S.DL. Galați (fost Gloria) 
(0—0). C. S. D’.'ubcta Tr. Severin-i 
rul Lupani 3—2 (1—1).

ETAPA A fll-a A C/KMPIQNATI
REPUBLICAN DE JUNIORI__L

GIMNASTICA

Gimnast ii juniori din Capitola st 
întrece azi după-amiază și mîine 
nesță în sala Stadionului Tinere 
pentru desemnarea campionilor ora 
Cîștigătorii vor lua parte la fir 
competiției, care vor avea loc la 
în zilele de 18 și 19 auriii***.

AMĂNUNTE DE ORGANIZARE IN
GATUBA CU CUPLAJUL DE

..23 AUGUST*

In legătură cu cuplajul fotbaliști 
mîine de la „23 August", I.E.B.S 
mimică următoarele:

Porțile stadionului se vor deschii 
org 12. Accesul spectatorilor se va 
numai prin intrările indicate pe fa

Carnetele U.C.F.S. au acces dună 
urmează:

— Roșii și albastre în piele, ailb 
în dermatan cu ștampila „FOTBAT 
verzi (ziariști) la tribuna I, sector 
prin intrarea din str. Maior Cora

— Albastre în dermatin (fără ștai 
vreunei discipline sportive), gri cu ( 
pila „FOTBAL**, maro (eliberate 
U.C.F.S, Oraș București), și carnete*' 
arbitri și antrenori de fotbal — 1« 
b'una I, sectorul 46.



După campionatul mondial de hochei pe gheafă

teza și forța, caracteristici ale jocului modern
9 de minute de joc... Atît a durat 
eul final al campionatului mondial 
ochei pe gheață. 900 de minute în
— poate — de sute de ori am 

irit emoționați faze palpitante de 
tă, desfășurate într-o viteză ulu- 
e. Au fost clipe de neuitat., 
acolo însă de spectacolul sportiv 
erupt deseori, din păcate, de bru- 
! ieșiri ale jucătorilor canadieni) 
:erea celor mai bune echipe din 

ne-a oferit și un fericit prilej 
acumula prețioase învățăminte.

î pornit spre Fraga deciși să a- 
rășpuns la o întrebare care ne 

upa de mai multă vreme: cum a 
at hocheiul pe gheață modern ? 
■regătisem să luăm notițe, să ur- 
n atent toate jocurile, să nu ne 
: nici un amănunt.
după ce am asis- 

a 
n 
ie 
u 

1

cîteva partide, 
edificat. De ce 
repede ? Foarte 
: pentru că ho
pe gheață mo 

este... foarte sim- 
Simplu, dar... 

iț 
poate spune că la 

hocheiului pe 
ă modern stau 
calități: viteza și 
In ceea ce pri- 
viteza, așa după 
am observat, ea 

•a numai o ches- 
de pregătire fi

ri una de tehni- 
patinajuluit In 

il moment te în
clini de reușesc 

itatea hocheiștilor 
Îp- specia! ceî 

lit. — să se de
se așa de rapid 
eață, cum .pot să 
vieze și să atace 
viteză debordan- 

uIți dintre ei prea 
pregătiți fizic nu se arătau și, în 
cînd îj priveai, îți lăsau și >m-

n Adler (R. D. G.) 
ști gat concursul delist 
circuit de la Cluj

UJ 27 (prin telefon de la trinr- 
ostru). Ieri s-a desfășurat în lo- 
fi o întreceYe cîclîstă pe circuit, 
e au participat cicliști romîni și 

ț.D.G. care se pregătesc în vedi- 
elei de a Xll-a ediții a Cursei 

întrecerea a avut loc pe stră- 
principale ale Clujului, pe un 
t ' ț de 1.600 ni, care a fost 
rs 45 de ori (72 km), cu 
uri ' la fiecare 3 ture.

peste 40.000 de spectatori ău 
o plăcută surpriză. Pregătiți să 

la o luptă pentru adiționarea 
/lor între sportivii din R.D.G. 
cum s-a întîmplat la ultimul 

rs) spectatorii clujeni au aplau- 
,u căldură pe tinerii noștri ci- 

care au luptat de la egal cu 
mentații lor adversari Prezen- 
se de la un concurs la altul 
formă mereu mai bună, alergă- 

noștri (antrenați de N. Voicu) 
acat cu mult curaj, arătînd mult 
de combativitate și o pregătire 

mnzătoare. Bine conduși de pe 
ie, rutierii romîni au participat 
îjoritatea sprinturilor. Ne-au im- 
•aat forța și vitalitatea lui I. 
i, C. Dumitrescu, I. Vasife, Gh. 
că, I. Braharu, N. Pelcaru.
peții au concurat la valoarea 
idică foarte bine, Egon Adler, 
ținut o victorie meritată, fiind 
it mereu pe primul plan al 
. Sprinter remarcabil și cu o 
experiență în întrecerile pe cir- 

■1 a acumulat cu siguranță pttnc- 
îecesarc victoriei.
iștii din R.D.G. au făcut o 
tactică bună, prczentînd la fie- 

sprint — pe rînd — pe toți a- 
orii. Ei au fost surprinși de vi- 
ea și de combativitatea sporti- 
romîni și au făcut eforturi în
de pentru a putea să recupereze 
ie de locuri pierdute la un anu- 
nament.
i clasamentul cursei: 1. E. Adler 
3.) 36 p; (a parcurs cei 72 
n 1.41:02,0); 2. .1. Schober
3.) 21 p; 3. I. Vasile (R.P.R.)

4—5. G. Dumitrescu (R.P.R.) 
Grabo (R.D.G.) 15 p; 6. G. 
(R.D.G.) 14 p; 7 G. Braune 

G.) 12 p; 8. I. Stoica (R.P.R.)
9. M. Weisslader (R.D.G.) 9 

i. B. Eckstein (R.D.G.) 9 p; 11. 
appel (R.D.G.) 5 p ; 12. Gh. 
că (R.P.R.) 3 p; 13. G. Moi- 
(R.P.R.) 3 p ; 14. D. Alunteanu 

L) 1 p; 15. A. Șelarii (R.P.R.)

H. NAUM 

presia unor oameni foarte greoi, deoa
rece erau foarte solizi. Atunci cum 
realizau viteza de deplasare? Abia 
după un timp de atentă observare am 
constatat că datorită unei tehnici per
fecte a patinajului, jucătorii nu frînau 
pe gheață aproape de loc. Ei se mișcau 
tot timpul, schimbările bruște de di
recție făcîndu-le nu din frîne, ci din 
așa numitele „< 
ccsta eliminînd opririle și, 
necesitatea unui număr prea 
starturi (ceea ce este — în 
și foarte obositor!) jucătorii 
timpul lansați și, firește, 
foarte repede la puc.

.canadiene*4. In. felul a- 
iru plicit, 

mare de 
fond — 
erau tot 

ajungeau

Ioan Treguboo este un jucător sovietic care impresionează prin forța 
și prin viteza sa. Iaiă-l in fotografia noastră la căpătui unei acțiuni indi
viduale in care a depășit câțiva jucători americani. Portarul echipei S.U.A. 
Mc. Cartau a căzut peste puc, iar din apropierea lui Paavola și Grazia ur
măresc îngrijorați faza.

constatare îmbucurătoare: 
noștri nu sînt prea mult ră- 

urmă. Patinajul lor nu este 
la punct, dar sintem convinși

că în foarte scurtă vreme această lip
să va fi remediată. Ceea ce este im

La acest capitol, al vitezei, am fă
cut și o 
hocheiștii 
mași în 
încă pus 

portant e faptul că stilul de joc al 
echipei noastre (în viteză) se a- 
propie de acela aî celor mai bune for
mații pe care le-am văzut.

Din păcate însă, în ceea ce privește 
forța stăm mai slab, in această direc
ție jucătorii noștri trebuie să aibă e- 
xemple permanente pe hocheiștii so
vietici, care știu să joace tare, băr- 
bătește, fără să uite nici o clipă că 
adversarul de pe gheață este un prie
ten, un tovarăș de întrecere, care tre
buie respectat. Tocmai acest lucru nu 
1 au făcut canadienii care, chiar de ia 
primele jocuri, au inspirat teamă ad
versarilor lor. In definitiv poate chiar 
asta au urmărit... Pentru că, spre

In cântarea pistei ideale...
Să pleci într-o adevărată expedi

ție pentru descoperirea unei 
piste de automobilism... O ase

menea expediție a fost organizată de 
Auto-Aloto Clubul URSS în cursul a- 
nului trecut. Ea a străbătut o mare 
parte din întinsurile pustiului Kara- 
Kum în căutarea pistei ideale pentru 
stabilirea recordurilor de viteză. Și 
după multă căutare, ea a fost găsită.

Poate nu toți iubitorii sporturilor cu 
motor știu că pistele ideale de auto
mobilism nu sînt cele construite de 
mina omului, ci cele naturale. De o- 
bicei ele se găsesc în regiunile sece
toase, în pustiuri, anume acolo unde 
există lacuri sărate. Cînd asemenea 
lanuri seacă, pe fundul lor se creează 
o suprafață extrem de netedă, un ade 
vărat ,,asfalt" natural, incomparabil 
superior tuturor celor care pot fi 
create pe cale artificială. Iar pe a- 
ceastă imensă oglindă mașinile de 
curse pot obține viteze fantastice.

Iată de ce specialiștii sovietici .au 
plecat în pustiul Kara-Kum pentru a 
căuta pista mult dorită. Și, cum am 
spus la început, căutările lor au fost 
încununate cu succes. In apropierea 
orașului turemen Kum-Daga a fost gă
sit un fund de lac sărat, care pre
zintă calități ideale pentru scopul 
urmărit. S-a stabilit ca în cursul aces
tui sezon să fie făcute aci o serie 
de tentative pentru doborîrca de re
corduri mondiale la automobilism. 

exemplu, spectatorii praghezi s-au dis
trat copios la meciul Canada — Su
edia, în care nordicilor, deși bine do
tați fizicește, le era teama pur și sim
plu să intre în treimea canadienilor !

Forța în jocul de hochei pe gheață 
modern nu înseamnă numai puterea cu 
care îți izbești adversarul. Regula
mentul permite acest lucru, este foarte 
adevărat și, făcînd o paranteză, tre
buie să spunem că arbitrii noștri au 
datoria de a fi mult mai îngăduitori 
în ce privește bodi-chek-ul și , opririle 
adversarului la mantinelă. Rcluînd dis
cuția despre forță, vom preciza că prin 
aceasta se înțelege și puterea cu care 

jucătorul ține crosa 
m mînă. Cea mai ma
re parte a hocheiști
lor pe care i-am vă
zut la Praga au o 
extraordinară forță în 
brațe și cînd conduc 
pucul este foarte 
greu să le clintești 
crosa. De asemenea, 
cînd trag (șuturile se 
execută din 
la forța 
prin lansare 
gă și forța 
Din aceste

însemnări reiese lim
pede cît de importan
tă este pentru un ju 
cător de hochei 
gheață problema 
voltării forței, 
se realizează 
Prin practicarea 
timpul verii a 
sporturi ajutătoare și, 
în special, a tenisu
lui de cîmp care 

mișcare!) 
cîștigată 

se adait- 
c.orpulm. 
succinte

pe 
dez- 
Cutn 
ea ?

în 
unor

(Foto C.T.K. Praga)
dezvoltă forța în brațul cu care se 
ține racheta (același care iarna va 
ține crosa) și în picioare. De ase
menea, exercițiile cu haltere mici și cu 
extcnsoarele trebuie să constituie pen
tru jucătorii noștri o obligație zilnică. 
Această problemă este foarte impor-
fantă și antrenorii au datoria să se 
străduiască pentru a o dezvolta per
manent. Un jucător lipsit de forță nu 
poate face față cu succes jocului mo
dern de hochei pe gheață 1

Rămîne să adăugăm că la forța a- 
cumulată în antrenamente un jucător 
trebuie să deprindă și tehnica de a a- 
taca adversarul corect, în limitele re
gulamentului și ale sportivității. In 
nici un caz nu așa cum făceau cana
dienii, care împărțeau cu regularitate 
în stingă și în dreapta coate, lovituri 
cu genunchii, cu picioarele. Așa ceva 
nu poate fi numit hochei pe gheață..

CALIN ANTONESCU .

Actualitatea in spoitul sovietic

Printre membrii expediției se afla și sonal pista pe care se v.a avînta în 
cunoscutul automobilist Eduard Osipo- viitor. Fiindcă părerea lui Lorent cîn 
viei Lorent, posesor al mai multor tărește greu în asemenea probleme 
recorduri mondiale, și unionale. Firește, de specialitate.

Automobilul pornește in cursă. La volan maestrul emerit al sportului din
U.R.S.S., Eduard Lorent

călătoria pe spatele unei cămile tre- Eduard Lorent nu este numai un 
buie să-i fi părut extrem de înceată excelent alergător. El este și un con- 
acestui as al vitezei... Totuși el a avut structor de automobile de curse price- 
deosebita satisfacție de a alege per- put, cu mulți ani de experiență. Să nu

T.U.L. a împlinii 40 de ani
T.U.L. Aceste trei inițiale, scrise cu litere roșii, pot fi deseori văzute 

pe treningurile sportivilor care evoluează pe diferite stadioane ale lumii. 
Le-am văzut de multe ori și pe terenurile de sport din țara noastră. 
Tineri și tinere purtind emblema T.U.L. au fost mi o dată aplaudați 
pentru valoroasele loc performanțe și nu vom greși dacă vom spune 
că în realizarea succeselor sportive ale Finlandei un mare merit aparține 
reprezentanților Uniunii Sportive Muncitorești din această țară — T.U.L.

Anul acesta marchează un eveniment remarcabil în viața și activita
tea organizației T.U.L.: ea împlinește 40 de ani de existență.

T.U.L. a fost creat în 1919, cînd organizațiile sportive mancitocesti 
au părăsit Uniunea Sportivă (S.V.U.L.) aflată sub influenta cercurilor 
marii burghezii și au înființat Asociația lor, in ciuda tuturor piedicilor 
care Ii s-au pus în cale și a marilor greutăți de ordin financiar.

Din prima zi a existenței sale, T.U.L. a primit un sprijin consistent 
d n partea oamenilor muncii dornici să practice sportul. Un an după în
ființare, această organizație număra 24.000 de membri, iar cu prilejul 
aniversării a două decenii, 50.000, Acest succes n-a fost înttinplător. In 
activitatea sa, T.U.L. a desfășurat nu numai o rodnică muncă în dome
niul popularizării sportului, ci și în domeniul edtucaitieî și culturalizării.

Astăzi I.U.L. este una dintre cele mai mari și mai puternice orga
nizații sportive ale țării. Ea numără 1100 de asociații cu peste 250.000 
membri. In cadrul Uniunii sînt practicate 23 de discipline sportive, cele 
mai populare, fiind luptele, boxul, atletismul, gimnastica, schiul și patina
jul. Membrii organizației T.U.L. au cucerit 25 medalii la Jocurife Olim
pice (printre care 7 de aur), 21 medalii la campionatele mondiale și eu
ropene; de asemenea ei au ameliorat 7 recorduri mondiale și au sta
bilit 210 recorduri ale Finlandei. In rîndurile T.U.L.-uliti au crescut nu
meroși sportivi de renume mondial cum ar fi luptătorii Kelpo Grdndhal 
și Maine Hakkarainen, atleții Soiul Nikkinen, Malto Olenius și Jorma 
Malkama, schiorul Arto Tiainen, patinatorii Juhani Jarvinen și Toivo 
Salonen, gimnaștii Ka'evi Suoniemi și Sakari Olkkonen și multi alții.

Uniunea Sportivă Muncitorească din Finlanda a căutat din primele 
zile ale existenței sale să-și dezvolte legăturile cu sportivii din alte țări. 
După cel de al doilea război mondial, T.U.L. a creat contacte strînse 
cu sportivii din țările socialiste și mai a'es cu cei sovietici. In ultimii 
ani luptătorii, gimnaștii, patinatorii, atleții, cicliștii purtind emblema 
T.U.L. au concurat deseori pe stadioanele din U.R.S.S. și din alte țări 
ale lagărului socialismului.

Cu prilejul jubileuui organizației președintele T.U.L.-uJui — pekka 
Martin — a trimis sportivilor sovietici o scrisoare în care se spune prin
tre altele:

„Transmit salutul meu prietenesc tuturor sportivilor sovietici, atît 
celor care au cucerit gloria mondială cît și celor care fac abia primii 
pași pe stadion. Sportul este unul din mijloacele cele mai importante în 
lupta pentru îmbunătățirea sănătății oamenilor. El joacă un rol deosebit 
în realizarea colaborării între cercurile largi ale diferitelor popoare, pe 
temeiul încrederii reciproce și al prieteniei".

Concursul atletic internațional 
3e sală de la Berlin

Ieri s-a înapoiat în Capitală lotul 
atleților dinamoviști care a participat, 
la sfirșitul săptămîuii trecute, la un 
concurs internațional la Berlin. Am 
discutat cu acest prilej cu maestrul 
sportului Alexandru Stoenescu, care 
ne-a relatat următoarele: „Concursul 
internațional organizat de clubul Di
namo Berlin a reunit la startul dife
ritelor probe concurenți din Polonia, 
Cehoslovacia, Romînia și R.D. Ger
mană. întrecerile au avut loc în sala 
Dinamo, care are o pistă de lemn lun
gă de 143 tn., cu turnantele ca la... 
ciclism.

Cel mai valoros rezultat al con
cursului a fost înregistrat în proba de 
3.000 metri. Alergătorul Siegfried Her
man a parcurs distanța în excepționalul 
timp de 7:58,8 (cel mai bun rezultat 
mondial realizat în concursuri pe teren

acoperit), fată cîteva din rezultatele ob
ținute în aceste întreceri: BARBAȚ1 : 
50 m. : Foik (Pol.) 5.9; Baranowski 
(Pol.) 5,9; Thiele (R.D.G.) 5,9; Flarnm 
(R.D.G.) 6.0; Gers (R.D.G.) 6,0; Stoe
nescu (R.P.R.) 6,0; 800 m.: Ma:u-
sewski (R.D.G.) 1:52,0; Vameș (R.P.R.) 
1:52,7; Saft (R.D.G.) 1:53,2; Kupczyk 
(Pol.) 1;53,7; 1.500 m: Richtzenhaim 
(R.D.G.) 3:48,6; Dorner (R.D.G.)
3:49,0; Vamoș (R.P.R.) 3:50,6; Kenig 
(R.D.G.) 3:50,8; triplu salt: Thierfel- 
der (R.D.G.) 14,99; Ad. lonescu
(R.P.R.) 14,33; Zawazci (Pol.) 14,04; 
lungime: Thierfefder (R.D.G.) 7,19; 
înălțime: Lein (R.D.G.) și Lewan
dowski (Pol.) 1,98; prăjină: Laufer 
(R.D.G.) 4,20; greutate: Kwiatkowski 
(Pol.) 16,65; FEMEI: 50 m. : Gisela 
Birkenmayer (R.D.G.) 6,5; 55 m. g.: 
Birkenmayer 7,9; înălțime : Lenzca 
(R.D.G.) 1,62 “.

credeți, însă, că Lorent este un om în 
vîrstă. Primul său contact cu meca
nica a avut loc cînd viitorul automo
bilist era doar de 6 anii Atunci, mi
cul Eduard a venit în garajul unde 
lucra tatăl său Osip Lorent, unul din 
cei mai buni maiștri constructori de 
mașini din Harkov. Eduard Lorent 
și-a întrecut cu mult părintele.

Din 1951 el a început să fie cunos
cut și ca automobilist. Doi ani mai 
tîrziu în posesia sa trece un prețios 
record unional. La bordul unui auto
mobil de construcție proprie ,,L-250“ 
el obține viteza țde 203,389 km. pe oră 
pe distanța de 5.km. lansat. Cu aceeași 
mașină ell ameliorează apoi recordurile 
sovietice pe 1, fO, 50 și 100 km.

In 1955 Lorent a construit un au
tomobil cu o capacitate de 350 cmc., c'1 
care a făcut o serje de tentative fruc
tuoase. In toamna' acelui an, în Cri- 
meea, el obține media orară de 234,803 
km, pe distanța de 10 km. Aceasta în
trecea cu mult recordul unional și cel 
mondial. La bordul aceleiași mașini U 
a mai obținut cîteva recorduri mon
diale, deținute pînă atunci de germa
nul Oppel, englezul Gardner și ita 
lianul Lurinî.

A urmat apoi o lungă pauză c.om- 
petițională. A obosit Lorent ? Nicide
cum. El s-a retras în liniștea atelie
rului său pentru a studia noi - ilpuri 
de mașini. Cu ele, Eduand Lorent va 
relua în scurt timp tentativele sale. 
De data aceasta îi vine în ajutor și 
deșertul Kara-Kum care i-a dăruit o 
pistă minunată... Pe fostul lac sărat, 
excelentul automobilist sovietic va a- 
duce desigur noi modificări pe tabela 
recordurilor lumii.



Azi Începe la Paris Au început campionatele mondiale de tenis de mas
In prima zi echipele R. P. R. au ieșit învingătoare

Lotul
i la

PARIS 27 (prin telefon). 1 
scrimerilor romîni care participă 
Criteriul Mondial de scrimă al tine
retului a sosit la Paris în seara zi
lei de marți. De la Paris sportivii 
noștri s-au îndreptat spre Versailles, 
unde vor locui în tot timpul partici
pării lor la competiție.

După o zi de odihnă și acomodare, 
tinerii noștri trăgători au făcut joi 
un ușor antrenament, 'ncrederea și 
buna dispoziție domnește în lotul nos
tru, cu toate că actuala ediție a Cri
teriului Mondial se anunță mult mai 
dificilă decît cea desfășurată cu un 
an în urmă în București. întrecerile

vor aduce pe planșe concurențî din 
22 țări (față de 18* cîte au fost la 
București). Printre aceștia se numără 

4 finaliști ai probei de floretă băieți 
— Link, cîștigătorul probei de anul 
trecut, Jdanovici, Kamuti și Mureșanu; 
valoroșii spadasini Saccaro, Woice- 
kowski, Habarov, sabrerul Bakony și 
floretistele Korovova, Pruskova, 
midt și Orban,

Prima probă a Criteriului este 
gramată astăzi. 56 floretfști se 
prezenta pe planșele instalate în 
Huyghens unde au loc întrecerile, 
ne are loc proba de floretă fete, 
cea de spadă, iar marți cea de sabie.

Sch-

pro- 
vor 

sala 
Mîi- 
hini

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

Jucînd in 10 oameni, echipa R.P.R. 
a pierdut cu 1-0 in fața Greciei

SOFIA 27 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). — Turneul interna
țional de fotbal juniori U.E.F.A. a con
tinuat vineri cu disputarea partidelor 
R. P. Romînă-Grecia și Italia-Turcîa.

întîlnirea dintre echipele R.P.R. și 
Greciei s-a desfășurat pe stadionul 
Ț.D.N.A. din Sofia și a fost urmărită 
de circa 10.000 de spectatori. Față de 
meciul anterior de la Dimîtrovo, azi 
echipa rotnînă a întîlnit un adversar 
mult mai dificil, contra căruia a fost 
nevoită să joace în Î0 oameni timp de 
72 minute. Fotbaliștii greci, bine dez
voltați din punct de vedere fizic, au 
surprins prin combativitate, dîrzenie și 
putere de luptă. Ei au cîștigat cu 
1—0 (•1—0).

In prima repriză, avînd avantajul 
vîntuluî, inițiativa a aparținut jucăteri
lor greci, care cu o bună detentă au 
cîștigat majoritatea mingilor înalte. 
Jucătorii romîni au făcut greșeala de 
a nu-și fi marcat de aproape adversarii, 
care s-au putut mișca astfel în voie 
și au tras des și puternic la poartă. 
In plus, din min. 8 echipa ronlînă a ră
mas în 10 oameni deoarece Țițeica s-a 
accidentat la o ciocnire și a părăsit de
finitiv terenul. In min. 27, Papaemanoil 
a șutat puternic, de la 22 m, înscriind 
imparabil golul victoriei. In general, 
în prima, repriză echipa romînă s-a 
comportat sub posibilități. Au abundat 
pasele greșite și a lipsit legătura între 
compartimente. Totuși, în plină dortii- 
tia-e a echipei grecești, înaintașii ro
mîni au avut,cîteva ocazii să egaleze 
dtir au ratat. Crăiniceanu —■ de pildă 
— jn min. 37 s-a grăbit și din apropie
rea porții a tras afară.

Repriza a doua a avut un aspect to
tal diferit. Deși echipa romînă a jucat 
în continuare în 10 oameni, a dominat 
categoric. Grecii au început să dea 
semne de oboseală și fiind și bine măr
eați de data aceasta nil au mai fost 
periculoși în atac, iar apărarea hărțuită 
permanent de atacurile echipei romîne 
a făcut cu gireu față jocului. In a- 
ceastă repriză, echipa greacă a jucat

în apărare. In min. 55 Crăiniceanu pri
mește o pasă în adîncime, dar luftează 
în apropierea porții ratînd o bună 
ocazie. In min. 66 Nimweiller IV, 
care a muncit tot timpul în apărare ca 
și în atac, a tras puternic de la 25 m, 
dar portarul grec a respins în ultimă 
instanță în corner. Puțin mai tîrziu, e- 
chipa romînă a beneficiat de o lovitură 
liberă de la 25 m ; Varga însă a tras 
afară. Ultimele minute ale meciului au 
aparținut echipei R.P.R., care a avut o 
serie de ocazii favorabile, ratate însă.

Arbitrul Gheorghii Hristov, ajutat de 
Rtimencev și Tvetkov, a condus forma
țiile :

R. P. ROMINA : Florea-Ștefan. Țiței
ca (Nedelcu), Nedelcu (Surdanj — 
Nunweiller IV, Surdan (Matei)— Ni- 
sipeanu, Varga, Matei, Raksi, Grăini- 
ceanu.

GRECIA: Rakotas-Ermidis, Vernezis. 
Tumbelis—Canaras, Volikas—Ianacopu- 
los, Papaemanoil, Sideris, Skordos, 
Demiris.

Raport de cornere 4—3 (0—3) pen
urii echipa romînă.

La Pazargik, Italia a întrecut Turcia 
cu 4—0 (1—0) prin punctele marcate 
de Novelli (min. 10), Ferraro (min. 
42 și 57) și Volpi (min. 63).

★
De azi încep și jocurile din celelalte 

trei grupe: Astăzi are loc la Sofia festi
vitatea de deschidere oficială a Turneu
lui, cu care prilej se va disputa și par
tida R. P. Bulgaria-Olanda (grupa C). 
Jocurile vor Continua mîine după urmă
torul program :

Grupa A: R. Cehoslovacă-R. P. Po
lonă la Stara Zagora și R.D.G.-Franța 
la Dimitrovgrad.

Grupa B : Turcia-Anglia la Diniitro- 
vo și Italia-Grecia Ia Stanice Dimi- 
trovo.

Grupa C : lugoslavia-R.F.G. la Sofia.
Grupa D: R. P. Ungară-Lizxemburg 

la Kazaniîk și Spania-Austria la 
Plovdiv.

DORTMUND 27 (prin telefon). Vi
neri dimineață au început primele 
meciuri din cadrul celei de a XXV-a 
ediții a campionatelor mondiale de 
tenis de masă. In prima zi a compe
tiției, reprezentativele țării noastre au 
fost programate să susțină întîlniri cu 
Venezuela și R. P. Polonă la băieți și 
cu Grecia și R. P. Bulgaria la fete. 
In țoale jocurile disputate vineri la 
Westfalenhalle, sportivii romîni au în
registrat succese. Astfel formația mas
culină a învins echipa Venezuelei cu 
scorul de 5—0: Covaci—Rincones 2-0, 
Negul seu—Rauhman 2-0, Rethi— 
Schreiber 2-0, Negulescu—Rincones 
2-0, Covaci—Schreiber 2-0. Intîlnind 
apoi reprezentativa R. P. Polone, ju
cătorii romîni au cîștigat cu 5-2: 
Covaci—Roslan 2-0, Negulescu—Arbach 
2-0, Rethi—Kalinski 0-2, Negulescu— 
Roslan 2-0, Covaci—Kalinski 0-2, Ret
hi—Arbach 2-1, Negulescu—Kalinski 
2-1.

Echipa noastră feminină a jucat îm
potriva reprezentativei Greciei de care 
a dispus cu 3—0: Geta Pitică—Efre- 
midu 2—0, Maria Biro—Scrivanu 2—0, 
Geta Pitică, Maria Biro—Efremidu, 
Scrivanu 2—0. In meciul următor cu 
formația R. P. Bulgaria, reprezentativa 
noastră a cîștigat cu 3—0 prin repre
zentare.

întrecerile pe echipe (masculine și 
feminine) se vor desfășura în conti
nuare sîmbătă, duminică, luni și marți 
(cînd vor avea loc întîlntrîle finale 
între cîștigătoarele de serii). Iată pro
gramul complet al întîlnirilor din ca
drul grupei B la Cupa Corbiilon, unde 
participă formația noastră reprezen
tativă feminină: azi dimineață: R. 
Cehoslovacă — R.P.B., Irlanda —
Grecia, R. P. Romînă — R. P. Po
lonă, Coreea de Sud — Țara Gali
lor, R. Cehoslovacă — Norvegia; 
seara : R. P. Polonă — R.P.B., R. P. 
Romînă — Irlanda. Coreea de Sud — 
Grecia, Țara Galilor — Norvegia. 
Mîine dimineață: Coreea de Sud — 
Norvegia ; după amiază: R. P. Ro
mînă — Norvegia, R. Cehoslovacă — 
Irlanda, Țara Galilor — R.P.B., R. P. 
Polonă — Grecia ; seara : R. P. Ro
mînă — Țara Galilor, R. Cehoslovacă 
— R. P. Polonă. Coreea de Sud — 
Irlanda, R.P.B. — Grecia. Luni dimi
neață : R. P. Polonă — Irlanda, 
R.P.B. — Norvegia, R. P. Romînă — 
R. Cehoslovacă, R. P. Polonă — Co
reea de Sud, Țara Galilor — Grecia ;

seara : Grecia — Norvegia, R. P. 
mină — Coreea de Sud, R. C 
slovacă — Țara Galilor, R.P.B. — 
landa.

In celelalte două grupe A și 
meciuri mai importante sînt pe 
prima serie : R. P. Chineză — An 
(are loc luni seara), iar în cea 
serie : R. P. Ungară — Japonia 
loc luni după amiază).

In cadrul Cupei Swaythling, ec 
noastră masculină ia parte în gi 
A, al cărei program complet 
următorul : azi dimineață : Brazili; 
R.P.B., Elveția — Venezuela, S.U.A 
Norvegia, R. P. Romînă — Braz 
R.P.U. — R. P. Polonă ; seara : R 
Polonă — Elveția, R.P.B. — S.l 
R. P. Romînă — Norvegia, R.P.U 
Venezuela. Mîine dimineață : R.P.U 
Norvegia; după amiază: R.P.B. 
Venezuela, R. P. Polonă — S.l 
R. P. Romînă — Elveția, R.P.U 
Brazilia ; seara : R. P. Polonă 
Norvegia, S.U.A. — Venezuela, 
zilia — Elveția, R. P. Romînă
R. P.B. Luni dimineață: R. P. 
lonă — Venezuela, Venezuela — 1 
vegia, R.P.B. — Elveția, Brazilir
S. U.A., R. P. Română — R.P. 
seara : Elveția — Norvegia, Bl 
lia — R. P. Polonă, R. P. Romîni 
S.U.A., R.P.U. — R.P.B.

B. Soos a cîștigat 
Turneul Maeștrilor la șa

ÎNTÎLNIREA OE GIMNASTICĂ
R. P. ROMÎNĂ—R. P. UNGARĂ

BUDAPESTA 26 (Agerpres). —
In zilele de 4 și 5 aprilie va avea 

loc în Palatul Sporturilor din Buda
pesta dubla întîlnire internațională de 
gimnastică dintre echipele selecționate 
masculine și feminine ale R. P. Ro
mine și R. P. Ungare. In vederea 
acestei întîlniri federația maghiară a 
alcătuit un lot de 16 gimnaști din 
care fac parte : Ducza, Bencsic, Mak, 
Fuete, Tass, Zoller, Heder, Varga și 
alții.

ORAȘUL STALIN 27 (prin telefon). 
— Un public deosebit de numeros a 
urmărit joi desfășurarea ultimei runde 
a Turneului Maeștrilor. Firește, inte
resul spectatorilor s-a concentrat în 
jurul partidelor Soos — Mititelu și 
Partos — Szâbo, care trebuiau să de
cidă pe deținătorul primului loc. Iar 
atunci cînd în prima partidă a fost 
consemnat un rezultat de egalitate, 
singura întrebare era — dacă va reuși 
Partos să-l învingă pe Szabo, cgalîn- 
du-1 astfel pe* Soos în fruntea clasa
mentului... Această partidă s-a între
rupt și a doua zi, din nou numeroși 
spec-t-atori au venit să urmărească 
continuarea luptei. Partos n-a reușit 
performanța dorită, ci dimpotrivă a 
trebuit să se recunoască învins, rămî-

La 5*6-7 aprilie în Capitală

întîlnirea internațională 
de tenis București-Budapesta

nînd (împreună 
printre care și 
Szabo) la un punct distanță de 
vingător.

Dintre celelalte partide, una Jn; 
a mai fost decisă. Pavlov (cu negi
1- a învins pe Gavrilă. Restul întîl 
lor s-au terminat cu remiză: R 
viei — Breazu, Bozdoghină — 
cher și Drimer — Ghițescu.

In clasamentul final, primul loc 
vine lui B. Soos, care a totalizat 
puncte din 11 posibile. Urmea
2— 6. Pavlov, Radovici, Szabo, I 
tos, Ghițescu 6'/2 p. 7—8. Dri 
Mititelu 5*/2 p. 9. Reicher 4*/2 
Breazu *4 p. 11. 
12. Gavrilă 3 p.

De remarcat că 
Iui este singurul 
minat neînvins. Pavlov și Partos 
realizat fiecare note de maestru

La sfîrșitul întrecerii a avut Ic 
sala Institutului Politehnic festi 
tea de închidere, în cadrul căreia 
cretarul Federației Romîne de șal 
Hartman, a înmînat învingător 
cupa transmisibilă „Ștefan Szatx

cu alți 4 juca 
învingătorul săi

Bozdoghină

învingătorul 
jucător care

P- 
3%

tur, 
a

In zilele de 5, 6 și 7 aprilie va 
avea loc pe terenul central de tenis 
Progresul din str. Staicovici întîlnirea 
internațională masculină de tenis Bucu
rești — Budapesta. Meciurile, care 
se vor desfășura sistem „Cupa Da
vis'* (4 partide de simplu și una de 
dublu) vor constitui un bun prilej de 
verificare a jucătorilor noștri înaintea
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întîlnirii cu R.A.U., contînd pentru pri
mul tur al Cupei Davis.

In întîlnirea cu selecționata orașului 
Budapesta, formația Bucureștiului va 
fi alcătuită din Gheorghe Vizirii, Ma
rin Viziru, Constantin Năstase și Eu
gen Cristea. Forul maghiar de specia
litate a comunicat că va trimite pe Ka- 
tona, Palinkas și încă un jucător caro 
va fi desemnat ulterior.

GH. MÂZGA X
corespunde

TOMA HRISTOV

meniul lor. Americanii l-au 
recordul răbdării. Mai corect 
cordul nebuniei...

- Și cînd te gînaești că mai suferă și 
de măsele...
- Probabil c-o fi măseaua de minte...

(Desen de V. Crivăț)

„Recordul" răbdării..

A apus vremea turnurilor zăbrelite, 
în care cruzii cavaleri închideau ne
vinovatele domnițe... Toate Costnzene- 
le au fost de mult eliberate de mindri 
Feți Frumoși cînd doar una singură, 
neconsolata Rose Kerbby, continua să 
stea ferecată privind cu plictis (de la 
înălțimea de 60 de metri) peisajul 
obișnuit din IndianopoHs.

toarcerea pe pămlnt a fost foar-
■ te prozaică, cu totul corespunzătoare 

secolului XX: „Domnița" Kerbby a 
fost coborîtă de... o macara. . Ea a 
fost insă răsplătită pentru „răceala" 
izbăvitorului său devenind... record
mana lumii la stat in turn, ,,sport"
foarte răspîndit in ultima vreme în 
S.U.A.

Nici gerul de minus 13 grade, nici 
o feroce... durere de măsea n-au reușit 
să zdruncine hotăiirea lui miss Kerbby 
de a stabili recordul pe un stilp spe
cial amenajat in acest sens. Ea a ră
rim- acolo timp de 211 zile și 9 ore...

Se pare că balamucurile din S.- 4 
au ...■.‘nit neincăpătoare pentru a-si 
primi toți pacienții... Numai că în țara 
„tuturor posibilităților", asemenea ma
nifestări (evident de ospiciu) sini tre
cute la capitolul... sportului, mai mult 
chiar, se înregistrează recorduri în db-

denumit 
ar fi re-

Preocupări... intelectuale

fie
Slalom... N A.T.O.

In fiecare an, povirnișurile
te ale Alpilor găzduiau o competiție 
de schi căreia organizatorii țineau să-i 
dea strălucire și popularitate, să-i 
creeze tradiții. Era vorba de o întrece
re de slalom la care erau chemați să 
ia parte reprezentanții tuturor țărilor 
semnatare ale războinicului Pact al 
Atlanticului de Nord. Dar, an de an 
numărul participanților la slalomul 
N.A.T.O. s-a împuținat. In actualul se
zon și italienii au refuzat să se mai 
prezinte la start, înscrieri primindu-se 
doar din partea Angliei, Franței și 
(bineînțeles) S.U.A.

Nici nu-i de mirare. Popoarele au a- 
vut timp să se dumirească despre ca
racterul dușmănos pe care-l poartă 
Pactul Atlanticului de Nord. Iar marea 
majoritate a sportivilor, dornici de 
prietenie și înțelegere cu tineretul lumii, 
preferă să boicoteze asemenea compe
tiții desfășurate sub egida șantajului, 
amenințărilor și armelor de extermi
nare in masă.

Slalomul-N.A.T.O. se bucură de a- 
ceeașl popularitate ca și pactul care 
l-a luat sub patronai.

inzăpezi-

...Sardelele au toate motivele să _ 
îngrijorate. Ele au fost deposedate de 
o proprietate pe care nimeni nu în
drăznea să le-o revendice, aceea de a 
se putea aglomera în număr foarte 
mare pe un spațiu restrins. De unde 
vehea și 
sardelele".

Dar 
recent 
să nu 
denții 
desto (statul California —• S.U.A.) 

pasionați de „sportul" inghesuirii au 
reușit să stabilească un senzațional 
„record mondial". De necrezut, dar 
adevărat... Intr-o minusculă cabină 
telefonică au încăput 32 viitori... Inte
lectuali din S.U.A. Recordul putea fi 
și mai mare, dar cabina a plesnit în 
momentul cînd al 33-lea încerci să-și 
facă loc înăuntru.

Sardelele au suferit o înfrlngere ca
tegorică. Dar se pare că mintea ,,re- 
cordmenilor" nu este tocmai departe de 
cea a... învinselor lor.

în-

vorba: „înghesmți ca

că o întîmplare petrecută 
ca binecunoscuta expresie 
corespundă realității. Stu-

iată
face
mai 
unui colegiu din orașul Mo-

• In cea de a doua semifina 
„Cupei Campionilor Europeni" 
handbail în 7, R.I.K. Goteborg ( 
dia) a întrecut formația Helsi 
(Danemarca) cu 22—12. Campi 
Suediei s-a calificat pentru finala 
se va desfășura la 18 aprilie la P 
unde va avea ca adversar pe < 
pioana R. F. Germane, F. A. Gd| 
gen.

• Zilele trecute s-au desfășura 
Plovdiv două întîlniri între ech 
selecționate de box ale R. P. Bulp 
și R. P. Ungară. In primul meci 
zultatul a fost egal 5—5. Cea < 
doua întîlnire a revenit echipeidoua întîlnire a 
ga re cu 7—3.

• Selecționata 
a R. P. Polone 
în Franța jucînd 
Reims. Echipa franceză a repi 
victoria cu scorul de 2—1 (0—(

• Echipa sovietică de f< 
T.S.K.M.O., care se află în turne 
R. D. Germană, a jucat la Leipzij 
formația Rotation, obținînd vie 
cu scorul de 4—2 (2—0).

« Continuîndu-și turneul în R 
Chineză, echipa sovietică de fi 
Zenit _ Leningrad a jucat la Pekir 
selecționata provinciei Liao-nin 
care a întrecut-o cu.scorul de 4—
• In sala de sport a Univers 

din Moscova atletul Oleg Fedc 
a realizat la triplu salt rezultatu 
15,98 m. Aceasta este cea mai 1 
performanță mondială a probei, 
nută pe teren acoperit.
• In cadrul unui concurs de 

tism desfășurat la Canton, spor 
chinez Ceai-Iu-șu a stabilit un 
record al R. P. Chineze la sănitur 
prăjina, realizînd 4,45 m. Vechiul 
cord era de 4,42 m și aparținea a, 
iași atlet.

divizionară de f< 
și-a început tur 
la Paris cu ec
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