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• Primul meci internațional ai 
anului

La invitația asociației sportive C.F.R. 
Grivița Roșie, echipa de rugbi a clu
bului G.R.S. Czarni din Bytom (R. P. 
Polonă) va susține un turneu în țara 
noastră, în. prima decadă a lunii apri- 
lie

Primul meci din cadrul acestui tur
neu este programat la Petroșani în 
ziua de 5 aprilie, cînd rtigbiștii polo
nezi urmează să întîlnească echipa 
Știința din localitate.
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SPARTACHIADA DE IARNA A TINERETULUI
(Jîteva impresii de la finalele de trîntâ

Finala Spartachiadei de iarnă a ti
neretului la trîntă a oferit spectatori
lor gălățeni întreceri pe care nu ie 
vor uita multă vreme. Spre deosebire 
de celelalte ediții, anul acesta s-a fă
cut un salt din punct de vedere al cla
rității acțiunilor, al combativității și 
al pregătirii fizice. Lipsa de la acest 
concurs a finaliștilor de la trecuta 
ediție a Spartachiadei a dat posibi
litate afirmării altor elemente tinere, 
care, deși fără experiență (mulți din

Poate că acțiunea de țață s-ar fi terminat prin tuș dacă cei doi spor
tivi itu ar fi depășit „granițele" saltelei.

tre ei practicînd trînta doar de cîteva 
luni) au cules ropote de aplauze prin 
dîrzenia cu fAire s-au întrecut. Dacă 
n-au participat la întreceri, foștii fi- 
naliști ai trecutelor Spartachiade au 
ajutat însă pregătirea noilor elemen
te. în comuna Cogealac (reg. Con
stanța), de pildă, finalistul de anul 
trecut D. Capră a pregătit personal 
trîntașii în etapa de comună și raion. 
Uii fapt foarte semnificativ este și 
acela că mulți trîntași au depășit în 
concurs luptători mai bine pregătiți 
din punct de vedere tehnic, cu mij
loace de atac, contra-atac și mai ales 
de apărare foarte eficace (trasul bra-

întrecerea devine tot mat pasionantă
• Sa schimbat liderul, dar ți „lanterna roșie • Cînd știi să te orien
tezi tactic... • Ce se întîmplâ la Știința Timișoara ?
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țuiui în poziții dificile la parter, apă
rarea prin pod etc.). De altfel, po
dul a fost, spre surprinderea noastră, 
folosit și de către mulți trîntași. fapt 
care a contribuit în mare măsură la 
spectaculozitftea întîlnirilor. Intr-un 
cuvînt, comportarea finaliștilor a între
cut toate așteptările, fără să mai a- 
mintim de buna organizare care și-a 
dat un aport însemnat la reușita în
trecerilor. Comisia regională a Spar
tachiadei s-a îngrijit pînă și de cele 

mai mici amănunte, inclusiv primirea 
oaspeților, cazarea și folosirea timpu
lui liber al acestora. Sîmbătă dimi
neața sportivii au făcut o frumoasă 
excursie pe Dunăre cu remorcherul Ci
cerone în rada Șantierelor Navale Ga
lați și apoi pînă la Reni (U.R.S.S.).

Din discuțiile avute cu membri ai 
Federației Romîne de Lupte, a reieșit 
că mulți dintre participanții la finală 

Cum sînt folosite mijloacele de agitație ?

au perspective de a deveni luptători. 
Printre aceștia se numără colectivis
tul Ștefan Bratu din comuna Segar- 
cea, regiunea Craiova, un tînăr înzes
trat cu forță și viteză, dezvoltat ar
monios, care ar putea fi folosit la 
lupte clasice la o categorie de greu
tate mică (52 kg). Foarte puternic 
și cu multă ambiție s-a dovedit a fi' 
și reprezentantul regiunii Bacău, 
Gheorghe Gheorghe (categoria 68 kg), 
care a învins pe rînd toți adversarii, 
devenind campion al celei de a IV-a 
ediții a Spartachiadei de iarnă. Cali
tăți deosebite a dovedit și E. Reiter 
(Cluj) clasat pe locul II la categoria 
peste 84 kg. Ceea ce a ieșit în evi
dență la el a fost însă lipsa de pregă
tire fizică. După numai cîteva minute 
de luptă, Reiter s-a resimțit și adver
sarul său Nermin Omer (Constanța)

'. GODESCU

(Continuare în pag. 2-a)

Joi începe

Turneul intemțional de volei „Cupa eliberării orașului Bratislava"
— Pregătirile reprezentativei orașului București —

Joi începe la Bratislava turneul in
ternational de volei „CUPA ELIBERĂ
RII ORAȘULUI BRATISLAVA". Se 
vor alinia reprezentativele masculine 
ale orașelor Praga, București, Varșo
via și Bratislava, în timp ce compe
tiția feminină aduce la- start echipele 
Praga, Sofia, Varșovia și Bratislava.

Jucătorii noștri s-au pregătit cu 
multă grijă sub îndrumarea antreno
rilor N. Murafa și V. Surugiu. Dumi
nică dimineața ei au făcut un util joc 
de antrenament în compania reprezen
tativei secunde a orașului București. 
Meciul a lăsat să se întrevadă o oare
care oboseală a voleibaliștilor noștri

Atac la poarta dinamoviștilor din liacăit. Portarul Faur a respins cu 
pumnul peste capul lui Fl. Moldovan. FI. Anghel, Suciu și Giosanu sînt 
gafa să intervină. Fază din meciul Dinamo Flăcău — Știința Cluj 2—0. 

(Foio Ion Mihăică)

Două au fost consecințele mai im
portante ale etapei de duminică din 
categoria A la fotbal : schimbarea li
derului și schimbarea codașului.

Dinamo București a condus pluto
nul începînd cu etapa a treia și piuă 
duminică. In meciul cu Progresul însă, 
dinamoviștii au pierdut și pentru că 
în aceeași zi C.C.A. a obținut o vic
torie, au cedat primul loc. Astfel că 
de duminică seară avem un nou lider : 
C.C.A., ctt un avans de un punct asu
pra Petrolului, echipă care se com
portă în mod constant de la începutul 
returului. De altfel, este singura din
tre formații care în 3 jocuri a realizat 
6 puncte.

A doua schimbare privește ultimul 

fruntași. Ei au acționat uneori cu 
moleșeală, ceea ce a făcut ca adver
sara lor să aibă cîte o dată inițiativa.

Echipa va fi alcătuită din următorii 
jucători: Roman, Derzei (rezerve: Mi- 
culescu, Bărbuță) — trăgători princi
pali; Nicolau, Păunoiu (rezerve: Ru- 
sescu, Timirgiazin) — trăgători se
cunzi; Cherebețiu, Fieraru (rezerve : 
Dragan, Ganciti) — ridicători. După 
cum se vede, un lot valoros, î-n care 
rezervele sînt la înălțimea jucătorilor 
titulari, putînd să-i înlocuiască Pricind.

„Anul acesta avem un greu sezon 
internațional, iar în 1960 ne așteaptă 
campionatele mondiale de volei și de 

loc. Infringerea Științei Cluj la Ba
cău combinată cu victoria Farului la 
Constanța, a adus aceste echipe la 
egalitate de puncte. Ceea ce le des
parte este golaverajul. Farul cu 0,50 
(17:34) a trecut pe locul II, c’dînd 
„lanterna roșie" Științei Cluj, care 
are ttn coeficient de numai... 0,4b (ta 
golaverajul de 12:25). Situația nu se 
rezolvă, însă, numai cu disputa dintre 
aceste două echipe. In zona de re
trogradare se mențin și Știința Timi
șoara, Jiul și Steagul roșu chiar, in 
orice caz, se pare că în acest campi
onat lupta pentru evitarea retrogra-t 
dării va fi foarte îndîrjită. Iată acum

{Continuare in pag. 5)

aceea trebuie să ne gîndim de pe acuirt 
la configurația viitoarelor noastre re*  
prezentative. Aceasta este explicai ia 
numărului mare de jucători aftați im 
lot", ne spunea ieri prof. N. Mtiraîîu

Reprezentativa orașului București 
participă pentru a doua oară la tur-» 
neul dotat cu „GUPA ELIBERĂRII 
ORAȘULUI BRATISLAVA". Voleiba*  
liștii noștri s-au prezentat prima datSt 
la startul competiției în anul 1957.

Urăm suooes voleibaliștilor noștri 
care părăsesc Oapitala în dimineața zi-» 
lei de azi, îiidreptindu-se pe calea aa» 
rului spre Bratistava.

De la o zi la alta, noul sezon sportiv își cere tot mai insistent drep
turile. A fost reluată pasionanta întrecere a celor mai bune echipe de 
fotbal. Au început și campionatele de rugbi și handbal. In asociațiile spor
tive de pe întreg cuprinsul țării se va da în curînd semnalul primelor 
concursuri ale tradiționalului cros de mase „Să întîmpinăm 1 Mai“. Se fac, 
de asemenea, pregătiri in vederea „startului" în marea competiție populară 
Spartachiada de vară a tineretului.

FOTBAL
• Duminică din nou cuplaj 

pe „25 August"

Patru din echipele învingătoare in 
etapa de duminică a categoriei A se 
vor întilni duminică 5 aprilie înfr-tin 
nou cuplaj pe stadionul „23 August". 
Programul a fost astfel alcătuit:

Ora 14.30: C.C.A. — Farul Con
stanța

Ora 15.15: Progresul — Petrolul 
PloeGi.
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Această activitate vie, din ce în ce 
mat bogată, presupune din partea 
cluburilor și asociațiilor folosirea unor 
variate mijloace de organizare și de 
popularizare.

Toate acestea ne-au îndemnat să po
posim zilele acestea prin cîteva aso
ciații și cluburi bucureștene. In unele 
locuri (clubul Dinamo, asociațiile „Ar- 
tă-Cinematografie", „Proiectantul") vi
zita noastră a fost primită cu satisfac
ție. Se părea că eram de mult aștep
tați, pentru a ni se arăta o seric în
treagă de realizări. In alte părți (la 
asociația sportivă I.T.B., de pildă) am 
produs oarecare nedumerire. Citeam 
parcă în ochii gazdelor reproșul : 
„Cum, numai pentru atîta ați venit?"... 
In sfîrșit, linii (la cluburile Victoria 
și Progresul) erau dispuși să ne vor
bească despre orice, numai despre 
mnea de agitație nu...

ACOLO UNDE LUCRURILE MERG 
BINE

Spațiul întregului articol s-ar do
vedi insuficient dacă am încerca să 
înșirăm toate mijloacele folosite la 
clubul Dinamo pentru realizarea unei 
agitații mobilizatoare, convingătoare. 
Vom aminti doar cîteva : în fata se 
diulut clubului a fost instalat de cu-

Aspecte din cîteva cluburi și asociații sportive din Capitală
putea altfel ? — secția de fotbal. 
Chiar de la intrarea în club te în- 
tîmpină un alt panou, în care sînt 
popularizate succesele remarcabile ale 
unor secții sau sportivi dinamoviști. 
în momentul vizitei noastre, bună
oară, erau adresate cuvinte de laudă 
secției de atletism pentru cele 13 
concursuri cîștigate în sezonul de 
sală. Gazeta de perete are o prezen
tare grafică reușttă și un conținut

rînd un panou în care fiecare sec
ție expune timp de două săptărnîni 
fotografiile fruntașilor și aspecte din 
activitate. începutul l-a făcut — se

Unul din mijloacele eficace de popularizare pe care îl pot folosi clu
burile și asociațiile sportive îl constituie panourile cil aspecte din activi
tatea lor. Iată un grup de tineri care privesc panoul de popularizare a e- 
chipei de fotbal Dinamo București, amenajat în fala sediului clubului.

(Foto T. Roibu)

corespunzător. Nu lipsește nici colțul 
satiric. In sălile rezervate activității 
culturale a sportivilor dinamoviști s« 
amenaja tocmai un „Colț al Festin 
valului". Tot acolo se află o intere
santă expoziție a lucrărilor prezentate 
la concursul de fotografii organizat 
de secția de propagandă a clubului, 
deschis tuturor foto-amatorilor dtflț 
rîndurile sportivilor dinamoviști.

în viața asociației sportive „Artă- 
Cinematografie", agitația joacă un rol 
însemnat. Fără o vastă rețea de mij- 
loace de popularizare, nici una din 
acțiunile întreprinse n-ar putea reuși 
în această asociație care numără n« 
mai puțin de 45 grupe sportive ră»» 
pîndite în întreg orașul și chiar în 
afara lui (la Buftea). Frumosul seditt 
al asociației, situat în „Casa Artiș
tilor" din str. Popov, face impre4 
sia unei adevărate expoziții; panou 
lîngă panou, cu diplome, fotografii, 
tăieturi din ziare.

Și consiliul asociației sportive „Pro
iectantul" acordă importanța cuvenită 
muncii de agitație. Printre mijloacele 
folosite aici se cuvine să amintin» 
„Emisiunea sportivă" difuzată în fie, 
care miercuri la stațiile de radio-am- 
plificare ale institutelor de proiectări 
IPC1, IPCT și ICSOR.

La clubul Metalul M.I.G., neglijarea 
muncii de agitație a făcut ca pînă 
nu de mult situația înscrierii mem
brilor susținători să fie nesatisfăcă
toare. De curînd au fost însă luate 
măsuri pentru o mai intensă populari,

(Continuare în pag. 3-a±



Unimportant eveniment în sportul școlar:

Perspective frumoase
după prima competiție de mase la haltere

Ediția jubiliară a campionatelor 
republicane școlare de gimnastică

r i_ O minunată competiție de mase! 
lată o serie de elemente tinere, talen
tate, care pot ajunge în lotul reprezen
tativ ! Acestea au fost î cuvintele pe 
care le-a spus antrenorul emerit Ște
fan Petrescu după festivitatea de în
chidere a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului la haltere.

Einaliștii Spartachiadei la haltere 
au dovedit din nou că în rîndul marii 
mase de tineri sînt clemente deosebit 
de dotate și că acest sport este îndră
git în satele și orașele patriei noas
tre; Este suficient să arătăm că în 
fazele pe comune sau oraș, tinerii 
și-au măsurat forțele ridicînd haltere 
confecționate din butuci de lemn, drugi 
de fier etc. Ce denotă acest lucru ? 
Entuziasm, dragoste pentru acest sport 
al celor puternici. Sportul cu haltere 
s-a întărit considerabil în urma aces
tei mari competiții de. mase. Einaliștii 
acestei ediții vor deveni — cu sigu
ranță — sportivi activi și poate, mulți 
dintre ei, viitori campioni și recordmani 
ai patriei noastre. Cine ar fi crezut că 
Ion Lugojan, matrifer la fabrica Mis
trețul din București poate ridica o hal
teră de 96 kg! Muncitorul Dumitru 
Manole dtn Galați este un alt halte
rofil talentat. El s-a pregătit special 
pentru această finală și a ocupat pri
mul loc. Dar cel mai tînăr concurent 
și în același timp și cel mai talentat 
s-a dovedit elevul olasei a Xl-a a șco
lii medii din Slatina în vîrstă de 17 
ani: Dumitru Trandafir. Notați bine 
numele. Despre acest halterofil desco
perit la Spartachiadă se va vorbi încă 
mult. Dar cîte amintiri plăcute nu a 
lăsat această competiție de mase pen
tru linotipistul sibian Erwin Rosenfeld, 
pentru luptătorul de cureș, sportivul de 
naționalitate turcă Giurnaoai Giauzar, 
electrician din Medgidia, sau pentru 
muncitorul zidar Menis Domenico din 
comuna
Aceștia,

Craiovița în vîrstă de 17 ani. 
ca și Iul iu Meresz, muncitor

" , V. Dragomir de
la Centrul Mecanic din Tecuci, Pincu 
Schwartz din Iași, Ion Moldovan din 
Timișoara și mulți alții care s-au evi
dențiat cu acest prilej, se vor întoarce 
la locurile lor de muncă și, vor con
tinua să se antreneze eu conștiincio
zitate, angrenînd în practicarea aces
tui sport și alți tineri.

Ar fi de dorit ca sportul cu haltere 
să figureze și în programul celorlalte 
competiții de mase. Concursul de la 
Pitești ne-a dovedit încă o dată cît. 
sînt de utile asemenea competiții, în 
special la haltere, unde pînă acum 
baza de mase este încă nesatisfăcă
toare. Introducerea halterelor în pro
gramul Spartachiadei a fost un nou 
pas pe drumul ridicării acestei disci
pline sportive.

Pe scurt, bilanțul acestei competiții 
s-ar putea concretiza astfel : nume
roase elemente talentate, organizare 
bună; condiții optime puse la dispo
ziția concurenților, arbitraje exce
lente.

Pe bună dreptate, după terminarea

Cîteva impresii de la finalele de trîntă

strungar la Reșița,

(Urmare din pag. 1) 
sezisînd acest lucru l-a atacat 
nuu, învingîndu-1 prin tuș. De altfel, 
acesta a fost și singurul tuș înregis
trat în meciurile din finală. Remar
căm, de asemenea, comportarea tine
rilor C. Varghida (reg. București), 
M. Mîrșu (Timișoara), I. Palagea 
(Cluj), Alex. Constantin (oraș Buc.), 
Alex. Marian (Oradea) etc. Cea mai

conti-

concursului de Ia „Casa Tineretului" 
din Pitești, un spectator spunea: Ar 
fi bine să se organizeze cît mai multe 
asemenea concursuri...

. ION OCHSENFELD

Elevul Dumitru Trandafir din Slatina, 
unul din numeroșii tineri care s-au e- 
vidențiat la Spartachiada de haltere

In zilele de 3 și 4 aprilie — lu
mea școlărească din țara noastră Va 
trăi un important eveniment sportiv 
prilejuit de desfășurarea finalelor edi
ției jubiliare a campionatelor republi
cane școlare 'de gimnastică.

De la -prima ediție a acestei compe
tiții — în 1950 — gimnastica “ 
tigat an de an tot mai mulți 
în rîndurile elevilor, ajungînd 
tăzi, alături de atletism, volei, 
chet și handbal — gimnastica 
prezinte una dintre disciplinele spor
tive cele mai populare. Este și expli
cația firească, atît a numărului mare 
de elevi care practică această ramură 
sportivă, cît și a valoră tot mai ri
dicate a gimnasticii școlare. In ajunul 
acestei adevărate sărbători a sportu
lui școlar, cîteva amănunte de ordl.i 
tehnic și. organizatoric socotim că sînt 
necesare.

In sala Floreasca, locul de desfășu
rare al finalelor, se vor alinia vineri di
mineața, c-u prilejul festivității de des
chidere a întrecerii, un număr de 38 
de echipe, reprezentînd„toate regiunile 
țării precum și orașul București. Prin
tre echipele participante se află ace
lea ale școlilor medii cu program spe
cial de educație fizică din București și 
Timișoara. De asemenea — pentru pri
ma oară — va fi prezentă la ttnale și 
echipa școlii medii militare din Cîmpu- 
lung Moldovenesc. Ca o noutate față

a cîș- 
adepți 

ca as- 
bas- 

să re-

de edițiile precedente, amintai că îm- 
trecerile au loc nu numai la probele 
de categoria a Il-a și I juniori, 
oi și Ia seniori categoria a Il-a. Echi- 
pele participante vor fi împărțite în 
cîte trei serii, stabilite prin tragere la 
sorți — prima serie va intra în con
curs vineri dimineața, cea de a doua 
vineri după-amiază, iar ultima serie 
sîmbătă dimineața. Se va concura în 
același timp Ia toate probele (băieți și 
fete).

Spre deosebire de edițiile de pînă 
acum, lupta pentru desemnarea echipe
lor campioane va fi foarte dîrză. In 
mod norma), la băieți concrirtază cu 
șanse sensibil egale echipele- din Rîmni- 
ciî Micea, Sibiu. Bacii.it și Bucureștii. 
La fete, „bătălia" se va da — după 
toate probabilitățile — între echipele 
din București, Timișoara, Sibiu, Plo
ești ș? Constanța. Orritmi însă, spec
tatorii aflați vineri și sîmbătă în sala 
Floreasca (și în primul rîmd elevii din 
Capitală aflați în vacanță, care nă
dăjduim să fie prezenți tn număr cît 
mai mare) vor putea asista Ia între
ceri în care dîrzenia, buna pregătire și 
dozarea eficientă a efortuMi vor ho
tărî echipele campioane...Și, bineînțeles,- 
vor răsplăti cir aplauze fiecare exerci
țiu executat cu grație, îndemînare și 
siguranță. Vă așteptăm, deci, vineri 
dimineața în sala Floreasca, dragi 
eleîi!

De la stingă la dreapta, sus: Gheorghe Gheorghe (Bacău), C. Varghida 
(Reg. București), Nertnin Omer (Constanța), jos: Ion Popescu (Galați), 
Sas Dumitru (Orașul București) și Alex. Constantin (Orașul București).

tînără echipă a prezentat-o regiunea 
Ploești, a cărei vîrstă medie nu 3 
depășit 19 ani.

Cîteva cuvinte despre arbitraje. în 
general ele au fost satisfăcătoare. 
Uneori însă au existat diferențe mari 
de punctaj, care au influențat chiar și 
rezultatele. Este cazul deciziei care a 
nedreptățit pe sportivul timișorean M. 
Mîrșu.

Și o sugestie adresată comisiei cen
trale a Spartachiadei de vară : în re
gulament să se prevadă și sistemul 
de arbitraj la trîntă, precizîndu-se în 
același timp procedeele tehnice permi
se și nepermise, deoarece vechiul re
gulament prevede executarea aruncări
lor (salturi), ceea ce necesită o pre
gătire superioară de lupte clasice, ne- 
executarea corectă puțind produce ac
cidente. Vechiul regulament arăta de 
asemenea că militarii nu pot parti
cipa la întreceri. Or, la recenta finală 
au participat și militari, dar numai 
din unele regiuni (București și Ba
cău) restul regiunilor nefiind încu- 
noștiințate de modificările survenite 
între timp.

Noi unități de muncă 
introduc gimnastica de producție
De curînd, la fabrica de hîrtie „1 

Septembrie“ din Bușteni s-a petrecut 
un eveniment important pentru viața 
sportivă a fabricii. Din inițiativa lui 
Bella Sas, președintele asociației spor
tive „Caraimanul" Bușteni, s-a intro
dus gimnastica de producție într-una 
din secțiile întreprinderii. Este vorba 
de secția deținătoare a drapelului de 
fruntașă pe întreprindere în întrecerea 
socialistă in care se produce pasta 
mecanică folosită la fabricarea hîr- 
tiei de ziare și cărți. Inițiativa comu
nistului Bella Sas care este chiar șe
ful secției a găsit imediat sprijinul 
celor aproape 100 de muncitori. In 
scurt timp, desigur, vor fi angrenate 
și celelalte secții ale fabricii. Progra 
mul de gimnastică este executat sub 
conducerea schiorului fruntaș Nicolae 
Dinu,

A
La

muncitor în secție.
VICTOR ZBARCEA — coresp.

FOST ȘI_. NU MAI ESTE 
începutul anului fusese Introdusă

gimnastica de producție și la sec
ția vopsitorie a șantierului naval 
din Constanța, secție care numără 
peste 100 de muncitori. Introducerea 
ei a fost primită 'cu multă bucurie de 
vopsitori. Nu știm pentru care motiv 
însă, de ta un timp la secția de vop
sitorie gimnastica de producție nu se 
mai ține. De la Instructori (losif Ia- 
cobovski, N. Ciorbaru. I. Tatomir) Ia 
maestrul de atelier (Țănase Linibidi) 
și pînă la conducerea asociației spor
tive, nimeni nu se mai ocupă de a- 
ceastă problemă. Activiștilor sportivi 
ai conducerii asociației sportive 
S.N.M.C. ar trebui ca problema gim
nasticii de producție să le dea mai 
mult de gîndit. Să se studieze posi
bilitatea de introducere a ei și în alta 
secții pentru că, este ștjut, gimnastica 
de producție contribuie Ia sănătatea 
oamenilor muncii, la îndeplinirea și 
depășirea planului de producție.

E. PETRE — coresp.

Sportivii clubului Petrolul Ploești 
sînt strîns legați de cei pe care îi reprezintă

Un raion cu o frumoasă activitate sportivă
I

Tn raionul Huși participă în prezent 
Ia activitatea sportivă de mase peste 
7000 sportivi. Iri fiecare seară, că
minele culturale sînt pline de tinerii 
dornici să facă sport. întrecerile de 
Itrîntă, haltere sau șah cunosc o fru
moasă participare a tineretului. Mi-am 
dat seama de aceasta vizitînd cîteva 
«comune din raion, în care activitatea 
sportivă se află la loc de cinste. In 
comuna Epureni de pildă, 
itineri colectiviști, membri ai UCFS, 
Se întrec în diverse competiții sportive 
organizate de asociația sportivă din 
comună. Oei mai pasionați sportivi sînt 
(tinerii Constantin Vasilache, Nicolae 
Asiminoaie, Mihai Moraru, Toma Va- 
silea, Anica Crețu, Maria Crețu ș.a.

Sportivii de la GAC Bolești au obți
nut rezultate frumoase în întrecerile de 
gimnastică, șah, fotbal, volei, atletism. 
Ei au participat, într-un timp scurt, Ia 
5 concursuri de casă precum și la con-

peste !D0

cursul pentru cucerirea insignei de 
campion al asociației sportive sătești. 
Colectiviștii din GAC Bolești se mîn- 
dresc cu sportivi ca Gh. Chetroze, E- 
lena Gheorghel, Maria Hariton, Elena 
Lupu, Elena Enache.

O sută de membri UCFS, o sută de 
purtători ai insignei GMA! Cu o ase 
menea cifră se mîndresc, pe bună drep
tate, membrii asociației sportive de la 
G.A.C. Gugești. Cele 7 secții pe ra
mură de sport ale asociației duc o 
viață sportivă intensă. Numeroși' sînt 
tinerii din această gospodărie (printre 
care Alexandru Niehita, Petru Ciobanu, 
Gh. Cojocaru, Adriana Cărare, Elena 
Nedelcti), care practică cu regulari
tate diferite discipline sportive.

Bogata activitate sportivă din sa
tele raionului Huși se datorește în bună 
măsură sprijinulni pe care îl dau aso
ciațiilor sportive, activiștii consiliului 
raional UCFS"Huși (președinte tov 
I. Iacob).

Este aproape imposibil să poposești 
cîteva zile în orașu-l Ploești fără ca 
discuțiile pe care le legi cu prietenii 
mai vechi sau mai noi să nu alunece 
la un moment dat pe făgașul sportu
lui. Au ploeștenii un dar de a discuta 
despre sport pe care, mărturisesc, nu 
l-am întîlnit in multe orașe ale țării. 
Este o plăcere să stai seara în piața 
centrală a orașului și să tragi cu 
urechea (necuviincios, e drept) la cele 
discutate de ploeșteni. Subiectul dis
cuțiilor e vast. Fotbal, rugbi, atletism, 
baschet, volei, mă rog, tot ceea ce 
este la ordinea zilei în lumea sportu
rilor. Dar, ceea ce este mai intere
sant (și firesc...), e faptul că în dis
cuțiile lor despre sport, ploeștenii a- 
cordă primul loc... fără drept de apel, 
echipelor care reprezintă clubul „Pe
trolul" în cele mai importante com
petiții republicane. Numele fotbaliști
lor, ale rugbiștilor, baschetbaliștilor 
sau scrimerilor sînt pomenite deseori 
cu dragoste, cu respect, de ploeșteni. 
„Petrolul" club al muncitorilor petro
liști, a strîns în jurul său mii de 
admiratori, de pasionați susținători, 
care, în întîlnirile sportive își încura
jează echipa favorită cum puțini știu 
să o “ ”
turat în minte imaginea unui reportaj 
a cărui temă să încerce a explica le
gătura care există între sportivii clu
bului ploeștean și entuziaștii săi st*-  
porteri...

facă. Toate acestea mi-au con-

PE1RE CODREA-coresp. regional

★
La sediul clubului, din calea Cîm- 

pinei nr. 64, am avut o discuție inte
resantă, timp de aproape două ore, cu 
profesorul Ion Truică, tehnicianul clu
bului Petrolul. Era în ajunul meciului 
de fotbal cu Dinamo Bacău și, firește, 
nu a fost greu să încep discuția în 
legătură cu reportajul pe care mi-1

propusesem. „Cum explicați atașamen
tul amatorilor de sport din Ploești 
față de echipele clubului „Petrolul"? ■ 

— Sînt multe de spus în această 
privință. Consider însă că cel mai im
portant lucru îl constituie legătura 
practică (nu formală, pe hîrtie) a 
sportivilor clubului cu asociațiile spor
tive care funcționează pe lingă între
prinderile din ramura petrolului. Din 
aceste asociații ne-am propus noi să 
recrutăm pe cei mai buni sportivi 
care să apere culorile clubului „Pe
trolul".

Intr-adevăr, legăturile sportivilor 
care activează în echipele clubului cu 
masa muncitorilor, amatori de sport, 
sînt multiple și variate. Ele pornesc 
de la faptul că toți sportivii clubului 
„Petrolul" muncesc cu pasiune, și par
ticipă cu tragere de inimă la 
îndeplinirea sarcinilor 
ție. Datorită măsurilor juste 
te de conducerea clubului, 
tivii se 
de viața trepidantă a muncito
rilor petroliști. Fotbaliștii Gh. Pahonțu 
și Nicolae Topșa (de la Rafinăria 1), 
N. Marinesen (ICM 1), Marin Marcel 
(IPS), rugbiștii B. Dumitrescu, N. 
Ristulescu, N. Varta, T. Triteanu, N. 
Țenescu (muncitori Ia întreprinderea 
„Bloc de Ulei"), handbaliștii N. Olaru, 
P. Bucuroiu, V. Pascu, V. Trifu (de 
la Rafinăria 3 Teleajen), precum și 
ceilalți sportivi ai clubului „Petrolul" 
sînt oameni de nădejde la locurile lor 
de muncă. Ei participă deseori la în- 
tîlniri cu muncitorii petroliști sau cu 
elevii școlilor din Ploești, cu care dis
cută despre dorințele sportivilor, des
pre țelurile echipelor petroliste. Ase
menea întîlniri care cimentează legă
turile de prietenie ale sportivilor cu

inimă la 
de produc- 

lua- 
spor- 

sirrrt tot mai mult legați

amatorii de sport, au dat roade din 
cele mai bune.

Spuneam mai sus că popularitatea 
de care se bucură echipele clubului 
„Petrolul" în orașul ploeștean. se da- 
torește legăturilor vii, care există între 
club șî asociațiile sportive din indus
tria petrolului. Există în aceste aso
ciații un puternic „curent" de trimi
tere a celor mai talentați sportivi spre 
secțiile fruntașe ale clubului. La Ra
finăria 3 Teleajen de pildă (unde ac
tivează toți jucătorii de handbal ai 
clubului Petrolul) s-a format, cu spri
jinul acestora, o echipă de handbal 
de tineret care reprezintă asociația 
sportivă a Rafinăriei în campionatul 
regional. Sprijiniți de aproape, tinerii 
handbaliști au progresat foarte repede 
și au ajuns chiar să învingă (la 
handbal în 7) echipa 1 a clubului 
„Petrolul" și să se califice în faza 
finală pe țară. Legături trainice s-au 
statornicit între asociația sportivă 
„Bloc de Ulei" (președinte tov. Ion 
Calboreanu) și clubul Petrolul. Aci 
muncesc toți rugbiștii care alcătuiesc 
valoroasa formație din categoria B. 
Secția de atletism a clubului, tînără 
dar cu perspective de progres cu
noaște și ea un suflu nou. Tehnicienii 
clubului depun eforturi pentru îmbu
nătățirea activității secției prin încu-' 
rajarea copiilor și ,a juniorilor care 
doresc să practice atletismul.

Acum, desigur, nu ne mai miră de 
unde atît-a dragoste la ploeșteni pen
tru culorile clubului Petrolul. Mii de 
fire trainice dar nevăzute unesc pe 
sportivi și pe pasionații lor susțină
tori într-un tot unitar, de nedespărțit. 
Și acesta, este meritul 
sportivi, care conduc 
clubul ploestean.

R. CALARAȘANU

activiștilor
<"> a coste

Bacii.it


Figuri de eroi comuniști ȘTIRI DIN RUG Bl
IOW FONAGHI

S-a născut la 17 septembrie 
WftW. în comuna Msrgîiiia din re
giunea Oradea. După ce a terminat 
clasele primare și apoi liceul la 

; Oradea, a plecat la Budapesta 
' pentru a intra în facultate. Eveni

mentele politice din acea vreme, 
i desfășurate sui, influența Marii Re- 
; voluții Socialiste din Octombrie, 
• au dat însă alt curs vieții lui Ion 
ț Fonaghi. Luptele pentru apărarea 

tinerei Republici Sovietice Maghia
re >1—ars călit și înarmat cu o bo
gată experiență de luptă revoluiio- 

' nară. Eliberarea maselor exploa- 
1 tete din rotea capitalului — iată 
] canea căreia Ion Fonaghi și-a ta- 

țihinrt de aci înainte întreaga sa 
’ viață.
1 întors în țară, el a lucrat ca zi

dar la Oradea și Satu Mare. In 
acea vreme a luat legătura cu 

' Partidul Comunist din România, 
■ iar în aiwnl 1923 a primit înalta ca

litate de membrii de partid. Agita
tor și propagandist înflăcărat. Ion 
FonagȘW a desfășurat mai întii o

- intensă activitate pe linie sindicală 
și apoi în cadrul presei de partid.

După intrarea in ilegalitate a 
pariMu'M și a U.T.CL, Ion Fonagni 
a luptat cm același avrnt ca și îna- 
inie. Mâncând in condiții grele, ei 
a dus cin bine la îndeplinire sar
cinile trasate de .partid. Deseori a- 
restat șl sctengicit de organele de 
Siguranță. Fonaglti n-a dai cai ni
mic înapoi in lupta sa pentru 
Ea dreaptă a clasei muncitoare 
Im octisaiinbrie 1926 a fost condam
nat ta 5 ani închisoare. încarcerat 
la Dofîana, el nu și-a încetat ac
tivitatea nici în condițiile cruntei 
terori din închisoare Aci, a înce
put să .scrie un studiu de economie 
politică, pe care boala nu l-a lăsat 
însă să-l termine. Luptător neînfri
cat, crescut și educat de. partid, 
Ion Fonaghi avea o încredere nesiră. 
mutată în victoria proletari-tuiif.

!In inch soare, el a continuat să fie 
Un îndrumător iubit de tovărășii

5 

„ALPINIADA“ — O COMPETIȚIE
CU MULTE LIPSURI

Despre etapa de iarnă a „Concursu
lui reipuiMicara de alpinism" și modul 
în care s-au prezentat cele 7 for- 
mâții particip ante, ne-am ocupat In
tr-urnii din numerele trecute. In ar- 
ticoînl de'față vcm vorbi despre echi
pate care au Hiat startul în etapa a 
II-a a „Aipiniadei R.P.R.", rezervată 
alpitiiștTor rn o pregătire medie și 
desfășurată iot în Retezat — bineîn
țeles pe un traseu redus — o dată 
cu competiția fruntașilor acestui spoiri.

După cum se știe, etapa I s-a dis
putat astă vară și a constat în esca
ladarea uimr trasee stiiwoase de diii- 
oidtate medie. In urma rezultatelor 
obținute atunci, pentru etapa a II-a 
se calificaseră 5 echipe și anume: Lo
comotiva Grivița Roșie București, Me 
talul M.I.G. II București, Caraima- 
ntrl Bușteni. Spartac București și 
Betonul Bâcaz.

Era firesc «teci ca toate aceste e- 
chipc să acorde împrfrtanța cuvenită 
pregătirilor lor, știind că nn traseu de 
iarnă osie mult mai dificil decât o 
escaladă obișnuită pe timp de vâri. Și

Duminică dimineață a fost inaugu
rat sezonul oorupeiițioirtl ta luotoci- 
citsm După săptămâni de așteptare, a- 
tergâtorii s-au reîntîlnit — în sfîrșit — 
la startul întrecerilor. Dar bucuria de 

• a-i reveda n-a fost completă. Evolu
ția alergătorilor a nemuftțumiit miile 
de spectatori înșiruit» pe marginea 
noului traseu. Pregătirea fizică a mul
tora dintre awtocactiști, orientarea lor 

1 tactică și starea maștnitor n-au cores 
pans nivelului la care a ajuns sportul 
ou motor din țara noastră.

Să ne oprim asupra câtorva din lip- 
i surite pe care le-am sezisit cu ocazia 
j primuiluâ concurs al anului.

• Din totaiul alergătorilor înscriși 
în concurs (55) apar in clasamentele 

I finale doar 28. Cauzele? Retrageri in 
I ultimul mvirast, descalificări pentru 
i parcurgerea incorecta a traseului, a- 
| bandonări din cauza defectării mași

nilor etc. Ce au de zis antrenorii?
ta La ««cursul de dnwwici cunos- 

sctoul alergător Gh. toni avea tnari

săi. In scrisorile sale din închi
soare, Fonaghi a demascat politica 
de înșelare a maselor dusă de gu
vernul național țărănesc, ocupîn- 
du-se totodată de educarea tineri
lor comuniști, precum și de ridica
rea nivelului teoretic al membrilor 
de partid.

Doborit de boală. Ion Fonaghi 
a murit ta 1 aprilie 1929 In spi
talul din Cimpina, unde direcțiu
nea penitenciarului îl transportase 
în ultima clipă. Tovarășii săî de 
luptă l-au adus la Timișoara, spre 

can- a-S înmormânta. Mii de muncitori 
au venit să-i aducă ultimul oma-
giu. Guvernul național țărănesc a 
dat atunci ordin să fie înmormântat 
de autorități, iar muncitorii care 
au încercat să apere corpul tova
rășului iubit au fost arestați șl 
schingiuiți.

Astăzi, imaginea dîrzului și neîn
fricatului erou comunist, Ion Fo
naghi, este vie în activitatea și 
inimile tinerilor noștri, a o a finilor 
muncii din țara noastră, lutuînîn- 
d"3-le drumul lor victorios către so
cialism.

totuși, ații echipele în chestiune cît 
și unele care au luat startul în 
„Concursul republican" s-au prezentat 
deficitar la capitolul pregătire. Din 
această cauză, întâlnind pe traseu 
greutăți destul de mari, dar nu de ne
trecut au preferat să abandoneze în 
trecerea.

Mai întîi, din cele 5 echipe calificate 
la start s-au prezentat doar 4. A lip
sit formația Betonul Bicaz, care a 
avnt unele defecțiuni în alcătuirea e- 
chipei Dintre echipele bucureștene, 
Locomotiva Grivița Roșie și Spartac 
nu au reușit să termine din cauza 
unor abandonări, îu timp ce al- 
piniștii de Ia Caraimanul Buș
teni, mai puțin experimetați (în 
același timp și mai puțin antre
nați) s-au... speriat de dificultățile îu- 
tîlnite și s-au întors din dram. In

Insemnări critice pe marginea 
primului concurs motociclist

• In urma rezultatelor din cadrul 
etapei a II!-a a campionatului cate
goriei A de rugbi, clasamentul are ur
mătoarea înfățișare :
1. Constructorul București
2. C.F.R. Grivija Roșie
3. Dinamo București
4. C.C.A.
5. Progresul București
6. C.S.M.S. lași
7. Știința Timișoara
8- Știința Cluj
V. Constructorul Bîrlad

10. Metalul M.I.G. 1

3 3 0 0
3 3 0 0
3 2 10
3 2 10
3 2 0 1
3 10 2
3 0 12
3 0 12
3 0 0 3
3 0 0 3

20: 3 9
18: 6 9 
41:11 8 
26: 9 8 
39:12 7
8:25 5
6:15 4
3:17 4
9:17 3 

11:66 3

Concursul de trîatlon 
din Capitală

La sfîrșitui săptămînii trecute, Fe
derația romînă de călărie și penta
tlon modern a organizat un concurs 
de triatlon pentru tinerii din Capitală. 
Concursul, desfășurat pe două cate
gorii (tineri sub 16 ani și peste 16 
ani) a cuprins trei probe: înot, tir 
și cros.

Iată rezultatele tehnice: tineri sub 
16 ani: 1. loan Anastasiu (Șc. prof, 
mecanici auto și frigoriști) 8 p; Geor
ge Ionescu (Șc. medie nr. 1 Călărași) 
9 p; 3. loan Pîrju (Șc. medie nr. 31) 
11 p; tineri peste 16 ani: 1. Mihai 
Albiei (Recolta) 4 p; 2. Alircea Dajdea 
5 p; 3. Virgil Mocioiu 9 p. Clasamen
tele au fost întocmite în funcție de 
locurile ocupate de sportivi la fie
care dintre cele 3 probe ale con
cursului.

Sîmbătă și duminică, în programul 
de pregătire a pentatlon iști lor frun
tași a fost înscris un concurs de 
verificare la trei probe. Iată cîteva 
din rezultatele înregistrate în cadrul 
acestei verificări: tir: 1. D. Țintea 
189. p; 2. D. Ionescu 187 p; 3. Gh. 
Mărcuță 181 p; 4. Tr. Croitorii 181 p; 
înot: Gh. Alărcută 4:12,0; 2. Tr. Croi
torii 4:15,0; 3. D. Țintea 4:15,5; 4. N. 
Marinescu 4:21,2; cros : 1. Gh. Tomiuc 
10:02,0; 2. N. Marinescu 10:10,2; 3. 
W. Roman 10:21,0; 4. Tr. Croi
torii 10:35,0.

Verificarea pentatloniștilor fruntași 
a fost făcută în condițiunile prevăzute 
de regulamentul concursurilor de pen
tatlon. Comportarea celor mai multi 
dintre participanți a fost mulțumitoare 
și a arătat roadele muncii de antrena
ment desfășurate pînă acum.

concluzie, o singură echipă din cele 
5 calificate a terminat traseul. Este 
vorba de formația Metalul M.I.G. II 
București, alcătuită din Ladislau Bi-ro, 
Walter Kargel șj Valentin Ostrovski, 
care a obținut 978 p. Metalurgiștii an 
prezentat o echipă destul de bine 
pregătită fapt care i-a ajutat să treacă 
peste greutățile întâlnite pe parcurs.

Organizatorii au avut însă și o sur
priză plăcută: Ia start s-a mai prezen
tat o echipă care, deși n-a luat parte 
la etapa de vară, a fost admisă să 
participe în afară de concurs. Este 
vorba de C.F.R. Petroșani. Alexandru 
Zdlotaru, Vasile Pop și Dumitru Mîn- 
zaru (cei trei alpiniști din Valea 
Jiului) deși noi veniți în rîndid alpi
nist ilor, au avut o comportare promi
țătoare. C.F.R. Petroșani a obținut 
605 puncte.

șanse de a cuceri primul loc la 250 
one. In clasamentul final el apare 
însă pe locul II. De ce? Simplu. Pen
tru faptul că nici acum, după ce a a- 
cumulat o îndelungată experiență în 
concursurile interna ționate, maestrul 
sportului Gh. Ion nu s-a hotărît să 
parcurgă atent traseul, nu este 
calm in momentele decisive, nu renunță 
la o serie de artificii care nu i aduc 
un avantaj real. La urcușul unei pante 
dificile a acționat nervos, a ratai 
schimbarea vitezei și... mașina s-a o- 
prit. Timpul pierdut piuă la reluarea 
cursei l-a costat un toc. Șl acesta a 
fost tocmai— focul iutii!

• Mulți dintre alergători s-<au... spe
riat de dificultățile pe care te prez.mta 
noul traseu. Acesta nu este însă iun 
motiv pentru ca organizatorii să pro
cedeze la schimbarea tai. Experiența 
concursurilor internat tonalte șl orienta
rea artwală a sporttduî nostru de per- 
fernwato recomandă mărirea difieu'tă- 
ții traseelor și a efarlurctor concuren-

ETAPA VIITOARE (5 aprilie): 
Constructorul Bîrlad — Știința Cluj; 
Progresul — C.S.M.S. Iași; C.F.R. 
Grivița Roșie — C.C.A.; Constructo
rul București—Dinamo; Știința Timi
șoara — Metalul M.I.G. I.

★
• In categoria B la rugbi — etapa 

a II-a — scorul etapei a fost furni
zat de formația Rapid București: 
74—0 ( 30—0) în fața echipei Meteor. 
Prezentîndu-se. în mare vervă de joc, 
cu o linie de treisferturi inspirată și 
eficace, Rapid a depășit total un ad
versar a cărui apărare s-a dovedit 
foarte ușor penetrabilă.
• Știința București n-a putut va

lorifica avantajul terenului, pierzînd 
Ia limită în fața echipei C.S.A. Ploești. 
Bucureștenii au deschis scorul prin 
Leonte (lovitură de pedeapsă). Jocul 
se menține echilibrat pînă la capătul 
primei reprize. La reluare, militarii 
realizează o încercare prin Penciu II, 
transformată apoi de Girescu. Scor 
final 5—3 (0—3) pentru C.S.A. Plo
ești.

POMPILIU CELAN-coresp-

Cum sînt folosite mijloacele 
de agitafie?

(urmare din pag. I)

zare a clubului tn întreprinderile in
dustriei grele din Capitală (panouri 
în fiecare uzină, afișe, fotografii ale 
fruntașilor clubului). Roadele s-au 
văzut de îndată. Numărul membrilor 
susținători trece acum de 1.000 și e 
în continuă creștere. De semnalat la 
Metalul AI.I.G. o inițiativă bună: 
amenajarea în sediul clubului a unui 
„Colț olimpic" în care sînt expuse 
fotografii cu aspecte din pregătirile 
sportivilor metalurgiști în vederea 
Jocurilor Olimpice.

LIPSA DE PREOCUPARE
Agitația a fost „omisă" din preocu

pările activiștilor clubului Victoria 
M.I.B.C. Nici în sediul clubului și 
nici in afara lui (la întreprinderile ra
murii respective) nu întilnești vreun 
semn care să-ți demonstreze contra
riul. Consecințele ? Iată numai una: 
clubul numără la ora actuală doar— 
80 de membri susținători.

Este interesant că, discutînd la mo
dul „teoretic", activiștii de la „Victo
ria" arată că știu ce-ar avea de fă
cut pentru ca munca de agitație să 
pornească pe făgașul cel bun. Alunei, 
ce mai așteaptă ? Critica noastră ? 
Afăcar de-ar fi așa...

Nici la asociația sportivă I.T.B. si
tuația nu este mulțumitoare în aceasta 
direcție. Dacă în ceea ce privește 
sarcinile curente de informare și popu
larizare a acțiunilor asociații, se în
treprind unele lucruri, obiectivul per
manent al propagandei sportive în 
momentul de față nu este pe deplin 

«săaiH
II. Sitzlet (Metalul MJ.G.) in timpul concursului

(Foto L. Topsacaliari)

țifor — în mod gradat firește — pen
tru a se putea menține pasul cu rit
mul în care progresează pe plan in
ternațional sportul cu motor. Pentru 
concursurile de mrtooros stat necesare 
cîteva schimbări: scoaterea liniei de 
cretnaliere, lărgirea tr ascut ta, nivela
rea unor porțiiuM și lărgirea (în exte
rior) a curbei din palier. In rest este 
de datoria alergătorilor să se obișnu
iască fa antreîKMnente cu dificultățile 
acestui traseu și a organizatorilor să 
găsească pe viitor alte variante... și 
mai dificile.

« Deși organizarea concursului a 
fost ta general buna, semnalăm cîteva 
deficiențe care pot fi evitate cu ușu
rință. Este vorba în primul cînd de 
eliminarea goiuritor create între ple
cările unor serii de alergători și de 
aglomerarea traseului — ta unele

• După o luptă epuizantă, partidti 
dintre Cetatea Bucur și Metalul M.I.G*  
11 s-a încheiat cu un rezultat nedecis:' 
3—3 (3—3), Intîlnîrea nu a plăcut 
datorită fazelor confuze și a jocului 
închis practicat de ambele echipe.

• Petrolul București și Progresist 
Galați au realizat o partidă deosebit de 
spectaculoasă, jucînd foarte mult pe 
linia de treisferturi. Cu o condiție fi-» 
zică mai bună ecliipa bucureșteană a 
realizat o meritată victorie cu sco
rul de 9—0 (3—0).

V. HOSSU-corespondent

• Alte rezultate din campionatul 
categoriei B: S.NJH. Constanța — 
Știința Arhitectura 3—0 (0—0); Pe
trolul Pioesti — Laminorul Roman 
25—3 (16—3); Știința Galați — C.F.R. 
Buzău 0—0; C.S.A. Sibiu — Știința 
Petroșani 5—9 (0—6) ■ G.F.R. Cluj — 
C.F.R. Timișoara 13—3 (3—3); Petro-’ 
lui Pitești — Dlnamo Miliția 3—5 
(0—0); Minerul Lupeni — Chimica 
Tîfnăveni 8—8 (3—8).

realizat La Atelierele Centrale I.T.B^ 
unde se află și sediul asociației, n-am 
întîlnit nici un panou de popularizare 
a sportului, a sportivilor itebîști. Tn 
schimb, trofeele cucerite de asociație 
stau ca vai de ele într-un dulap dia 
biroul președintelui, iar un reușit gru
paj de fotografii intitulat „Practicați 
yachtingul", cu aspecte din activitatea 
veliștilor de la I.T.B., este plasat în-, 
tr-un loc obscur, tot în sediul aso
ciației.

Desigur că această muncă de agitație' 
ar avea o și mai mare eficiență dacă 
cluburile, asociațiile sportive și consi
liile raionale U.G.F.S. din Capitală at! 
folosi cele mai diverse forme ale mun
cii de agitație. In această direcție, o 
sarcină importantă o au consiliile raio
nale U.C.F.S., care, in scopul de a a- 
sigura o muncă de agitație cît mai vie 
și legată de actualitate, trebuie să in
struiască consiliile asociațiilor șî clu
burilor sportive de' telul cum trei ide 
dusă activitatea în acest domeniu. Un 
îndrumar prețios pentru consiliile re
gionale și raionale U.C.F.S. sînt in
strucțiunile special elaborate de Bi-’ 
roul Consiliului General al U.C.F.S.

★

Concluzia la acest scurt raid este 
că în majoritatea asociațiilor și clu
burilor problema agitației este privită 
cu seriozitate. In general, sînt bene 
folosite mijloacele de agitație vizuală : 
lozinci, fotomontaje, panouri, vitrine 
sportive, atît în sediile cluburilor și 
asociațiilor cît și la bazele de antret 
namente și concursuri.

puncte — de către spectatori. In ceen 
ce privește spectatorii, este necesar® 
mai multă înțelegere din partea lor. 
Prin aglomerarea traseului (așa cum 
s-a tatanip'at duminică) se stânjenește; 
cmicursiel și ceea ce este mai grav se 
pot produce accidente. Organele «Ie 
ordine au datoria să vegheze ta res
pectarea spațiilor limitate pentru ao 
eest»l puitiiouitai.

Și acum, an aspect pozitiv: apari
ția în concurs a «nor talent ați începă
tori. Cfoburite sportive dân Capitală șl 
dfa țară au datoria să urmeze exore 
piui cluburilor Voința și Dinamo, tur 
acestea dim urmă să persevereze pe 
drumul promovării tineretului.

H. NALIM



O comisie de oină 
care a pornit hotărît la muncă

Cîteva declarații înaintea cursei 
dotată cu „Cupa F.

cicliste de fond
R. C.“

De cîțiva ani există in Capitală nu
mai două echipe de oină, C.S.U. și Di- 
mamo, care din cauza lipsei de adver
sari se califică de fiecare dată, fără 
emoție, în turneul final al campiona
tului republican. Acum însă ca urmare 
a faptului că comisia orășenească de 
specialitate a fost reorganizată și întă
rită cu oameni cu tragere de inimă 
pentru acest sport, oină va lua — fără 
indoia'ă —- un avînt în București.

— Ne-am reorganizat de-abia 
sfîrșitul lunii februarie — 
iov. Dumitru Costache, 
comisiei orășenești.

1a
ne-a spus 
președintele 

comisiei orășenești. Pînă în prezent
am reușit să înființăm echipe de oină 
4a I.S.E.P., Clubul Sportiv Școlar,
C.P.B., Școala medie I. L. Caragiale, 
Uzinele Tudor Vladimirescu și la Cen
trul mecanic Otopeni. Pentru început 
aceste formații vor fi antrenate de 
maeștrii sportului și de antrenorii ce
lor două echipe fruntașe. Prima veri
ficare a stadiului pregătirii echipelor 
nou formate va avea loc cu prilejul 
„Cupei 1 Mai", întrecere care va fi 
și un criteriu pentru selecționarea re
prezentativei orașului București în ve
derea competiției republicane „Cupa 
Regiunilor".

- Ce ne puteți spune despre vii
toarea activitate a oine.i în orașul 
București?

— Jocul de oină nu cere cheltuieli

mari. Echipamentul unui jucător este 
foarte simplu, iar tot materialul constă 
dintr-o minge și un baston. Atîta tot. 
Cu toate acestea o serie de cluburi ca 
de exemplu Voința, C.C.A., Metalul 
M.I.G., Rapid și Recolta nu au echiipe 
de oină, deși au mari posibilități să-și 
formeze asemenea echipe. De aseme
nea, sportul nostru național trebuie să 
devină din nou un bun prieten al ele
vilor. Dacă va exista îndrumare și 
sprijin vom putea obține rezultate 
frumoase. Ce vom face noi? Vom mer
ge în asociațiile sportive și la cluburi, 
vom sta de vorbă cu conducătorii a- 
cestora, le vom arăta posibilitățile de 
care dispun și-i votn ajuta cu instruc
tori. De altfel vom organiza o școală 
de arbitri, vom face cît mai multe 
jocuri demonstrative și vom căuta să 
popularizăm sportul nostru național 
prin toate mijloacele de agitație și pro
pagandă. Dacă vom avea sprijinul ne
cesar vom ajunge departe, a încheiat 
tov. Dumitru Gostache.

Cereetînd planul de muncă, am con
statat că membrii acestei comisii și-au 
propus, și sînt hotăriți, să realizeze o 
serie de acțiuni importante pentru răs- 
pîndirea dinei în rîndirl muncitorilor 
și elevilor din Capitală. Noi le urăm 
succes deplini

TR. I.

Joi dimineață cei mai buni cicliști 
din țara noastră și din R. D. Ger
mană vor lua startul în întrecerea de 
fond dotată cu „Cupa Federației Ro- 
mîne de Ciclism". Primul concurs in
ternațional al anului se va desfășura 
de-a lungul a aproape 400 km, după 
un sistem inedit, care va mări spec
taculozitatea probei. Astfel, alergătorii 
vor parcurge în patru zile două etape 
în bloc, una individual contra cro
nometru și una pe circuit. Alături de 
cei mai valoroși rutieri din țara noa
stră care se pregătesc pentru „Cursa 
Păcii" (G. Moiceanu, A. Șelaru, C. 
Dumitrescu, Ion Vasile, Gh. Șerban- 
Rădulescu, Ion Braharu ș. a.) vor 
evolua și cicliștii din lotul R. D. Ger
mane. Printre ei se află campionul 
mondial de fond pe anul 1958, Gustav 
Adolf Schur, precum și o serie de ru
tieri de valoare recunoscută : Egon 
Adler, Wolfgang Braune, J. 
Bernhard Eckstein, 
der ele.

Cu prilejul unei 
unde s-au antrenat 
tămîni
— am 
nori și alergători despre această în
trecere.

Nicolae Voicu (antrenor): 
petiția dotată cu

prezintă cel mai serios examen al 
pregătirii alergătorilor în vederea par
ticipării la „Cursa Păcii". După in
tensele antrenamente pe. care le-am 
efectuat este firesc ca rutierii să se 
afle într-o formă bună și să lupte cu 
ardoare pentru un loc mai bun în 
clasamentul final. De altfel, un stimu- 
bnt în plus este și faptul că această 
cursă reprezintă un mijloc de selecție 
in vederea alcătuirii lotului care se 
va deplasa în R. D. Germană pentru 
a lua startul în cîteva curse care pre
ced marea întrecere internațională, 
„Cursa Păcii". Sperăm*să  ne com
portăm la înălțime în compania valo
roșilor noștri oaspeți".

Werner Schiffner (antrenorul lotului
R.D.G.) : „Vom face totul pentru a

Manfred

cicliștii din R.D.G. și R.P.R. 
stat de vorbă cu cîțiva antre-

Iată ce nc-au declarat ei :
„Com-

,__ .... ..i „Cupa F.R.C." care
I se desfășoară intre 2 și 5 aprilie re-

CARNET AiriLEJHC
PREGĂTIRI PENTRU JOCURILE 

BALCANICE

jumătafea a 
Capitala ță- 
celei de a 

Balcanice de

După cum se știe, în 
j doua a l-unii septembrie, 
rii noastre va fi gazda 
XVIlI-a ediții a Jocurilor 
atletism.

In vederea acestui mare eveniment 
sportiv F.R.A. a întocmit de pe acum un 
plan concret de măsuri. Acest plan 
de acțiune va fi discutat joi după-a- 
niiază, în cadrul unei ședințe (Sala 
U.C.F.S. etajul VIII str. V. Conta 16) 
la care au fost invitați membrii cole
giilor și comisiilor F.R.A. ca 
misiei orașului București (ora 
trenorii și atleții fruntași din 
(ora 19).

și ai co-
17), an-
Ca pita lă

„CUPA RECOLTA' LA CROS

In incinta și în împrejurimile Sta
dionului Tineretului din Capitală s-au 
de fășu.rat duminică dimineață între- 
c< ile competiției de cros organizată 
de clubul sportiv Recolta. Iată rezul
tatele tehnice ‘ •
OARE : 
(Met.
Voinoa (Met. M.I.G.) 5:02,0; 3. Maria 
Piștea (Constr.) 5:05,0; 4. Nina Eana 
(Rapid) ; 5. Stela Chinole (Rapid) ; 
6. .Maria Miclea (Rapid) ; pe e- 
chipe: 1. Aletalul 10 p; 2. Rapid
12 p; 3. Dinamo 23 p; JUNIOARE: 
1. Smaranda Gheorghe (D) 3:00,6;

" ‘—La (Reci) 
Nicolau (Rapid)

înregistrate: SENI-
1. Georgeta Dumitrescu

M.I.G.) 5:01,0 ; 2. Zamfira

5. C.S. Școlar 38 p; SENIORI: 1. C. ETAPA A III-A A „CUPEI PRIMA- 
Grecescu (Dinamo) 25:40,2; 2. A.
Barabaș (13) 26 : 09,0 ; 3. D. Dra- 
gomir (Rec.) 26:11,0; 4. V. Florea 
(O);................ ”
Popa (D) ; 7. I. Bădici (D) 
Weiss
10. N.
chipe :
28 p;
greșul
(Progr.) 8:47,8;
(Rec.) 8:48,2;
8:49,0; 4. S. Barbălată (D) ; 5. S.
Chiran (SSE Giurgiu) ; 6. C. Iancu

pe echipe: 1. Progresul 
MIG 37 p ; 3. C.S. Șco-

Dinamo 48 . p; 5. Re- 
SENIORI-SEMIFON-

Vamoș (D) 9:46,6; 
(St.) 10:01,0; 3. A.

10:01,5; 4. C. Aioanei
6. L.

(Constr.); pe echipe:
3.

4. Progresul 61 p;

VERII" LA MARȘ

N. Bunea (Rec.) ; 6. V. 
’ ' “................ ; 8. V.

(Rec.) ; 
pe e-

Recolta
4. Pro-

(D) ; 9. AL Babaraica 
Nicolae (Met. MIG).;
1. Dinamo 13 p; 2.

3. Metalul MIG 40 p;
55 p; JUNIORI: 1. M. Vișan

2. Ad. Dinescu
3. R, Radulescu (D)

Arcul de Triumf 
desfășurat dtimi- 
a IlI-a a compe-

2.
3 : 06.7
3:08,0 ;
6. f
1. Rapid 13 p ;
8. Recolta 22 p; 4. Progresul 34 p;

Mariâ Babaraica
; 3. fi. i” •

; 4. Loreta Agopian (Rapid);
Silvia Silion (Prog.) ; pe echipe : 

; 2. Dinamo 16 p;

0 interesantă competiție 
pentru baschetbalistele 

junioare
feminin nu intră în va- 
jucătoarele fruntașe și-au 
.Lă —competi-

Baschetul 
canță. Dacă 
încetat duminică activitatea <' 
țională în schimb cele mai tinere bas 
chetbaliste au abia acum prilejul să 
sc întreacă într-o interesantă compe
tiție. Este vorba de „Cupa Federației 
Romine de Baschet" pentru junioare, 
■organizată de către federația noastră 
de specialitate în colaborare cu Mi
nisterul Invățănrîntului și Culturii, cu 
sprijinul direct al comisiilor de bas
chet regionale și orășenești.

Competiția, deosebit de importantă 
pentru popularizarea și dezvoltarea 
baschetului feminin din țara noastră, 
se va desfășura în zilele de 3, 4 și 5 
aprilie în orașele Craiova, Galați și 
Oradea. In fiecare din aceste orașe 
•vor lua parte cîte șase echipe, împăr
țite in două serii de cîte trei. Cele 18 

..■participante sînt împărțite în următoa
rele Irei grupe: la Craiova: R. Vîlcea, 
Sibm, Ploești, Timișoara, Petroșani, 
Craiova; la Oradea: Satu Marc, Arad, 
Cluj, Deva, Oradea, Tg. Mureș- la 
Galați: Focșani, Bacău, Iași, Rădăuți, 
Constanța, Galați.

(Progr.);
30 p; 2. Metalul
Iar 47 p; 4. 
colta 77 p;
DIȘTI: 1. Z.
2. D. Buiac
Romfeld (D)
(OCA) ; 5. Ov. Lupu (CCA) ;
Borcescu
1. C.C.A. 40 p; 2. Rapid 58 p; 
Dinamo 60 p ;
5. Metalul M.I.G. 72 p.

Pe traseul dintre 
și Piața Scînteii s-a 
nică dimineața etapa 
tiției de marș dotată cu „Cupa pri
măverii". In proba seniorilor, (12 km), 
după o dispută interesantă, victoria a 
revenit maestrului sportului Haralam- 
bie Răcescu care a făcut o cursă foarte 
bună, arătîndu-se a fi bine pregătit 
pentru actualul sezon. Clasamentele: 
seniori: 1. H. Răcescu (D); 2. D-tru 
Paraschivescu (Spartac); 3. M. Neagu 
(D); 4. I. Barbu 
raru (Spartac); 
I. Popa (D); 2. 
3. M Ferșinaru 
(4,5 km): 1. I.
I. Gostache (Spartac); 3. D. Mihăilă 
(P.T.T.). Clasamentul general după 
3 etape: 1. Spartac 109 p; Dinamo 116 
p; 3. P.T.T. 151 p; 4. Surdomută 181

răspunde in mod cit mai onorabil la 
cinstea ce ni s-a făcut de a participa 
la „Cupa F.R.C.". Cele două echipe 
din R. D. Germană care vor evolua 
in această cursă (Wissmut și Wiessen- 
schafi) sînt formate din cei mai buni 
alergători din țara noastră. Cicliștii 
romini sînt bine pregătiți, așa că iu
bitorii sportului cu pedale de la dvs. 
se pot aștepta la un concurs „tare", 
dinamic și cu rezultate valoroase".

Gabriel Moiceanu (alergător) : ,.l)iipă 
cele cinci 
Cluj, „Cupa 
unei noi și 
cicliștii din 
să dovedim 
vățat multe 
am participat în ultimul timp".

concursuri desfășurate Ia 
F.R.C." ne va da prilejul 
interesante confruntări cu 
R. D. Germană. Sperăm 
cu acest prilej că am la

in concursurile la care

Schober, 
Weissle-

ăin desfășurarea cursei pe circuit care a avui loc săptămîna 
trecută la Cluj și la care au participai alergătorii romini și germani.

Intre 1 și 4 aprilie

(Victoria); 5. I. Păcu- 
juniori (4,5 km): 1 
D. Roateș (Spartac); 
(P.T.T.); începători 
Bogdan (Voința); 2.

Recolta

D. NICOLAE,
corespondent

NICOLAE

Mîine după-amiază, pe arena Re
colta din Gapitală, începe ultimul con
curs de verificare a jucătorilor șl ju
cătoarelor noastre în vederea apro
piatei întîlniri cu reprezentativele R.D. 
Germane, cîștigătoare ale „Cupei Eu
ropei". Selecționabilii își vor disputa 
întîietatea la probele clasice, după ur
mătorul program: TURUL: Miercuri: 
100 bile mixte femei; Joi: 200 bile 
mixte bărbați ; RETURUL :
100 bile mixte femei; Sîmbătă: 
bile mixte bărbați.

Această competiție, dotată cu 
leul „Cupa 1 Mai", se anunță a 
deosebit de atractivă, deoarece pe
gă jucătorii fruntași vor participa și 
o serie de tineri popicari care s-au 
afirmat în actualul campionat republi-

can. Au fost invitați următorii spor
tivi: Ilona Nagy (Tg. Mureș), Marga
reta Kelemen (Cluj), Ana Felsegi (Sj- 

Sidonia 
Wentzel 

(Timi-

Vineri:
200

tro 
ti 

lin

biu), Marfa Nadaș (Arad), 
Jilovan (Arad), Ecaterina 
(Constanța), Maria Korpoș 
șoara), Olimpia Popescu, Florica Lă- 
pușan, Erica Arion, Candida Niculae, 
Elena Dumitrescu, Rozalia Bunea și 
Maria Dumitru din București; T. Ne
gru (Timișoara), V. Ivan (Ploești), 1. 
Dragomirescu (Ploești), P. Purje 
(Cîmpina), D. Fărcașu (Tg. Mureș), 
Fr. Micola (Cluj), I. Erdei (Oradea), 
V. Felsegi (Sibiu), I. Micoroiu (Arad), 
I. Hasz (Arad), G. Zombori (Or. Sta
lin), Gh. Reștenieanu (Or.
Alex. Andrei (Buc.) Gh. 
(București).

Stalin),
Popescu

Joi începe în Capitala

Cupa Primăverii" Ia tenis de masă
Și în acest an, competiția de tenis 

de masă dotată cu „Cupa Primăverii" 
trezește un mare interes în rîndurile 
elevilor și elevelor din București. De 
altfel, pînă acum s-au primit înscrie
rile unui număr mare de concurenți.

Concursul începe joi și va conti
nua vineri. El este rezervat elevilor 
și elevelor și are ca scop populariza-

Aspect din competiția de cros organizată duminică clubul Recolta j rea tenisului de masă printre școlarii
(l oto : V. Bageac) din Capitală, prin angrenarea unui

de
Gimnastele și gimnaștii din lotul 

R.P.R. au avut zilele trecute un con
curs de selecție in vederea alcătuirii 
echipelor care ne vor reprezenta în 
întîlnirea de la 4—5 aprilie cu for
mațiile R. P. Ungare. Antrenorii lotu
lui sînt mulțumiți, în general, de for
ma pe care o au sportivii, de stadiul 
de însușire și de execuția noilor exer
ciții pe care le prezintă.

In întrecerea feminină, Sonia lovan 
s-a dovedit — ca și in primul concurs 
de verificare — cea mai bună. Ea s-a 
clasat din nou pe primul loc la trei 
aparate; bîrnă, sol și paralele, 
s-au mai prezentat Emilia Liță, 
nasia Ionescu, Utta Poreceanu, 
rina Bibire și Cornelia Anghel.

Pine
Ata-
Ma-

Disputa băieților a fost mai strînsă 
decît cea a fetelor. Toți gimnaștii din 
lot s-au prezentat în vizibil progres, 
iar diferența dintre primii 6 clasați 
este foarte mică. Acest fapt nu poate 
decît să ne bucure, deoarece el mar
chează existența unui mănunchi de 
gimnaști de valoare apropiată, care 
să ne poată reprezenta în viitoarele 
confruntări internaționale.

Rezultatele tehnice: individual com
pus — fete : 1. Sonia Iovan 37,25 p.; 
2. Emilia Liță 36,95 p.; 3. Atanasia 
Ionescu 3580 p.; 4. Utfa Poreceanu 
35,45 p.; 5. Marina Bibire 34,00 p.; 
6—7. Cornelia Anghel și Anica Kocsis 
33,55 p.; 8. Ileana Petroșanu 33,25 
p.) 9. Elena Teodor eseu 3180 p.; 10.

Emilia Scorțea 
sărituri: Elena 
bîrnă : Ionescu și Iovan 9,25 p.; sol : 
lovan și Liță 9,40 p; paralele: Iovan 
9,40 p. Băieți, individual compus: 1. 
Costache Gheorghiu 53,36 p i 2. Gh. 
Stanciu 53,04 p; 3. Gh. Tohăneanu 
52,97 p ; 4. Cezar Cernușca 52,74 p; 
5. Ion Zamfir 52,52 p; 6. St. Hărgă- 
laș 52,50 p; 7. Gh. Grigorescu 51,92 
p; 8. Tiberiu Drurnuș 51,31 pi 9. 
Mircea Bădulescu 50,97 p; 10. Ludo
vic Szabo 49,51 p. Aparate: sol: To
hăneanu 9,33 p) cal : Cernușca 9,35 
p; inele: Zamfir 9,38 p; sărituri: 
Stanciu 9,13 p; paralele: Hărgălaș 
9,25 pi bară: Tohăneanu 9,2ț) p.

2785 p. Pe aparate: 
Teodorescu 9,35 p.;

număr cît mai mare de tineri sportivi 
într-o competiție oficială. în acest fel 
ei vor -ji deprinși cu atmosfera de 
concurs. Concurenții vor fi împărțiți 
în două categorii de vîrstă: pînă ia 

14 ani și peste 14 ani. In prima ca
tegorie pot lua parte toți tinerii care, 
la data competiției, nu au împlinit 
încă 15 ani. Se vor desfășura probele 
de simplu băieți și simplu fete, meciu
rile sînt eliminatorii, iar cîștigătoru! 
unei partide va fi desemnat după sis
temul „cel mai bun din trei seturi"

înscrieri se mai primesc și astăzi 
dimineață între orele 8,30—12,30 ia 
sediul clubului sportiv școlar (str. 
Haga 14) și la sala clubului Metalul 
M.LG. (str. Mendeleev 32). întrece
rile vor avea loc chiar în această 
sală.

Competiția este dotată în afară de 
„Cupa Primăverii" și cu alte nume
roase premii. De asemenea, jucătorii 
și jucătoarele care se vor evidenția 
cu prilejul acestor meciuri vor fi se
lecționați pentru a face în'îimpul va
canței școlare o pregătire specială în 
centrele de antrenament organizate de 
Federația noastră de specialitate.

Așadar, dragi elevi și eleve, dacă 
încă nn v-ați în cris la întrecerile de 
tenis de masă „Cupa Primăverii", pu
teți să mai faceți acest lucru în cursul 
dimineții de azi. Iar joi și vineri în
tre orele 8 și 13 ne vom întîlni eu 
toții în sala de concurs, din str. Men
deleev nr. 32.



.chipa Constructorul. De la stingă la dreapta, in picioare: Adriana Ma- 
■u, Maria Ouatu, Margareta Robu, Prof. C. Dinescu, Hilde Weisen- 
r. Constanța Piron, Mariana Teodorii, Viorica Niculescu: jos: Lavinia 
u, Lucia Rusii, Maria Voicu.

O victorie meritată
atru ori Ia rind campioane re
le la baschet feminin ! Aceasta 
rformanța cu care — pe bună 
; — se pot mîndri jucătoarele 
Zonstructorul București. Ele au 
și în campionatul 1958—1959 
ătuiesc cea mai bună echipă 
ă a țării. Victoria obținută de 
> cu atît mai frumoasă cu cît 
inele au întîlnit de data acea- 
alte formații valoroase, cani- 

l fiind mult mai echilibrat ca 
tă. Echipele Olimpia București 
i cu seamă Voința Orașul 
le-au dat mult de lucru bas- 

stelor de la Constructorul, 
ievărat că acestea au pierdut 
tide din cele patru jucate cu 
arătate mai sus, dar ciștiga- 

îv atului este absolut ineri- 
lo. .ructorul a fost mult mal 
tă in comportare și în rezultate 
incipalele ei adversare.

ația campioană are în rîndurile 
naestrele sportului Viorica Ni- 
și Hilde Weisenbiirger — doi 

îxperimentați, și o bună jucă- 
le cîmp, Maria Voicu. Alături 
în formația campioană au mai

întrecerea devine io! ma! pasionantă

jucat Lavinia Vasiliu, Constanța 
Pîrvu, Maria Ouatu, Lucia Rusu, Â- 
driana Manolescu, Margareta Robu, 
Mariana Teodorii, Sanda Clondescu.

Ceea ce a caracterizat jocul echipei 
campioane a fost contraatacul. Cei 
care au văzut cel puțin partidele din 
retur, și-au dat seama că această 
„armă" este foarte eficace la Con
structorul : Maria Voicu a devenit 
specialistă în inițierea și finalizarea 
acestor acțiuni deosebit de rapide cu 
care au fost surprinse apărările e- 
chipelor adverse.

— „Pentru a ne menține titlul, ne 
spunea antrenorul echipei, prof. C. 
Dinescu, va trebui sa muncim foarte 
mult, pentru că și alte, echipe se a- 
propie de valoarea noastră. Se pune 
problema îmbunătățirii lotului echi
pei, pentru că avem doar 6 jucătoare 
de bază, cu care nu putem face față 
campionatului și mai ales „Cupeicam
pionilor europeni". In plus, va trebui 
să avem grijă de jucătoarele care 
stau pe banca rezervelor : ele trebuie 
să atingă valoarea primelor șase".

— ni. t. —

Echipele de fotbal de categorie B 
au susținut jocuri amicale

'a : C.S.O.—Arleșul Turda 2-0
\ marcat Vartalidis (2).
i : C.S.M. Reșița—C.F.R. Arad 
). Au marcat: Urcan (2) pen- 

de și Don pentru oaspeți. (Gh. 
u, coresp.)

C.S.A.—Chimia Făgăraș 2-0

>a Dinamo” la tenis 
t copii și juniori < 
etiția de tenis „Gupa Dinamo", | 
nceput ieri după-amiază în Ca- I 
ste deschisă copiilor și juniori- s 
■ 11 și 18 ani. Întrecerile orga- [ 
le clubul sportiv Dinamo pe ' 
le sale, se vor desfășura la 
obe : simplu băieți, simplu fete,' 
ăieți și dublu fete.
ul se va disputa în fiecare zi 
5 aprilie cu începere de la ora

(2-0). Cele două goluri au fost îns
crise de Dragoman (min. 35) din 11 
m, și Baboe (min. 38).

Timișoara: C.F.R.—C.F.R. Simeria 
4-0 (4-0). Cele patru goluri au fost 
înscrise de Lenghel. Timișorenii au 
jucat foarte bine în prima repriză( Al. 
tiros, coresp. reg.).

lași : C.S.M.S.—Rulmentul Bîrlad 
2-1 (1-1). Joc de slabă factură tehnică. 
Echipele nu sînt încă bine pregătite. 
Au marcat: Vasilescu (2), respectiv 
Jurcă. (P. Codrea, coresp. reg.).

Arad: A.M.E.F.A.—Corvinul Hune
doara 2-5 (0-3). Oaspeții au fost mai 
buni. Gazdele au jucat bine doar 20 
minute din repriza a doua. Au marcat: 
Anton, Tătaru (2), Oprea* * și Nistor 
pentru Corvinul, Ristin (2) pentru 
arădeni. (St. Weinberger, coresp.).

Intre două etape de categorie A și 
într-un moment în care lupta din cla
sament a devenit extrem de pasionantă, 
10 din cele 12 echipe care participă 
la campionatul țării au de susținut 
jocuri mai mult sau mai puțin difi
cile în cadrul optimilor de finală ale 
Cupei R.P.R. Aceste întîlniri au loc 
mîine, miercuri, pe terenuri neutre. 
Reamintim programul •

Suceava : Textila Botoșani (C) — 
Dinamo Bacău (A);

clasament ne face să acordăm prima 
șansă echipei reșițene. Pronostic: 2 si X.

X. Rulmentul Bîrlad-Metalul M.I.G. 
(cat. B). După fuziunea celor două e- 

'chipe bîrlădene se pare că gazdele be
neficiază acum de o echipă puternică. 
Nu este mai puțin adevărat că și oas
peții au o echipă omogenă a cărei țintă 
este locul I în clasamentul seriei res
pective. Pronostic: 1 și 2.

XI. Gaz Metan Mediaș-Corvinul Hu
nedoara (cat. B). O întîlhlre în care a- 
tît gazdele, ca și oaspeții vor depune 
toate eforturile pentru obținerea celor 
două puncte. Pronostic : X

XII. Foresta Fălticeni-Gloria Bistrița 
(cat. B). Gazdele știu să joace foarte 
bine pe terenul propriu. Pronostic: 1.

• Pentru documentare consultați pro
gramul Loto-Pronosport nr. 259 care 
cuprinde tot materialul documentar le
gat de acest concurs.

CONCURSUL PRONOEXPRES
Concursul Pronoexpres vă rezervă 

premii mari, dar cu o condiție : să par
ticipați 1

Concursul Pronoexpres nr. 13 din 1 
aprilie pornește cu un report initial de 
250.000 lei la premiul I.

Nu uitați 1 Astăzi este ultima zi cînd 
mai puteți depune buletine pentru con
cursul Pronoexpres nr. 13.

Tragerea din urnă a numerelor con
cursului Pronoexpres nr. 13 va avea 
loc miercuri 1 aprilie la întreprinderea 
„Stefa" din București. Șos. Armatei 
Sovietice nr. 54.

Rubrică redactată de I. S. Lpto-Pro- 
nostport

Bistrița : Gloria—C.S.M. II Baia 
Mare 2-0 (1-0). Cele două puncte au 
fost înscrise de Rădulescu.

amul concursului Pronosport 
lin 5 aprilie cuprinde meciuri 
pionatul categoriei A și din pri
it a returului categoriei B. Da- 

Xît luptei îndîrjite care se dă la 
ă extremități ale clasamentului 
ei A cît și faptului că în cate- 
disputa pentru promovare este 
de strînsă, partidele prezintă 

es deosebit.
îteva comentarii asupra lor.
«gresu-l București-Petrolul Plo- 
t. A). După victoria de dumini
ca dinamoviștilor bucureșteni, 
așteptat ca jucătorii de la Pro- 
.ă caute să confirme rezultatul, 
.ii simt tot mai puternic atrac
ții de lider și de aceea vor face 
ntru a se apropia de el. Pro- 
ile noastre : X, 2.
T. Arad-Știința Cluj (cat. A), 
normal victoria ar trebui să 

extiliștilor care par să meargă 
în ce mai bine. Pronosticurile 
sînt X și 1.

lini Petroșani-Rapid București 
). Echipa din Petroșani va în- 
această partidă să mai „salte" 

Feroviarii bucureșteni s-au do- 
apuși la punct, mai ales în pri- 
icacităfii. Pronostic 1.
inamo .Tacău-Dinamo București 
). Este de la sine înțeles că 
ienii nu se vor împăca ușor ou 
a locului de lider. Deși Dinamo 
>are să ii găsit ritmul, pronosti- 
ru neutru această partidă este 2. 
"■agu-l roșu Or. Stain-Silința 
ra (cat. A). Dacă avem în ve-

onosport
dere ultimul insucces al studenților ti
mișoreni nu vedem cum ar putea ob
ține un rezultat favorabil Ia Orașul 
Stalin unde echipa locală are toate 
șansele de a cuceri cele două puncte. 
Pronosticul nostru este.: 1.

VI. C.C.A.-Farml Constanța (cat. A). 
Militarii au revenit la forma lor obiș
nuită și nu vedem cum ar putea avea 
emoții în întîlnirea cu Farul. Este 
drept că jucătorii constănțeni și-au re
venit mult în ultimul timp însă nu cre
dem că vor putea face fată echipei 
gazdă. Pronostic : 1.

VII. C.F.R. Timișoara-lndustria Sir
enei C. Tnrzii (cat. B). Gazdele se află 
în formă bună — au eliminat pe deți
nătoarea trofeului, Știința Timișoara, 
din Cupă — și vor căuta ca și în cam
pionat să obțină rezultate bune. Avînd 
în vedere avantajul terenului pronosti
cul nostru este : 1

VIU. Prahova Ploești-C.S.M.S. lași 
(cart. B). Dacă ne ghidăm după rezul
tatele realizate de echipa gazdă în tur, 
trebuie să acordăm cel puțin șanse e- 
gale și oaspeților care vor depune toa
te eforturile pentru a-și îmbunătăți si
tuația în clasament. Pronostic : X. 2.

IX. C. S. Oradea-C.S M. Reșița (cat. 
B). Forma slabă a gazdelor în tur și 
aspirațiile reșițenilor la prunul loc în

(Urmare din pag. J)

cîteva aspecte desprinse din etapa de 
duminică.

CUM AU JUCAT SELECțiONABILII

Intîlnirile de duminică, după cum 
subliniam înainte de etapă, au fost 
importante și din punct de vedere al 
selecției. Peste o lună ne așteaptă un 
meci dificil la Istanbul în cadrul Cu
pei Europei: returul cu Turcia (26 a- 
prilie). înaintea alcătuirii lotului re
prezentativ era necesară o verificare 
a selecționabililor. Această sarcină a 
revenit jocurilor de duminică urmînd 

•tea etapa de la 5 aprilie să lămurească 
eventual probleme de restrîngere a lo
tului.

Cum au jucat duminică selecționa- 
bilii ? '

Portarii vizați, Mîndru și Toma, nu 
provoacă discuții. In special primul 
deține o formă excelentă. De altfel, a- 
cest tînăr portar este în continuă as
censiune încă de anul trecut. In linia 
de fund, Popa — după un început rriai 
slab — și-a revenit și a terminat jo
cul la o valoare apropiată celei dove
dite anul trecut. Alacri, în schimb, ne-a 
părut în scădere de formă. A fost des 
depășit de Cacoveanu și, în plus, s-a 
plasat greșit. Soare a jucat aproape 
fără greșeala contra lui Dinamo Bucu
rești. Uri alt fundaș, Pahonțu, mai ne
cesită o verificare. Pentru postul de sto
per candidează cu șanse egale Caricaș 
și losif Lazăr, în revenire accentuată de 
formă. Amîndoi au avut duminică com
portări superioare față de partidele 
precedente. De urmărit evoluția tînăru- 
lui stoper Motroc. Mijlocașii Nun- 
weiller 111 și Jenei au confirmat aș
teptările selecționerilor. Jocul prestat 
de ei și în special de Jenei a fost pe 
linia ultimelor partide.

Pentru linia de atac, forma mani
festată de Constantin, Dinulescu și 
Oaidă (acesta din urmă ar trebui însă 
să insiste mai mult în joc și, mai 
ales, pentru recîștigarea mingii' pier
dute) îi impune selecționării. Tătaru, 
deși se mișcă destul de lejer, ni se 
pare prea fragil, se ferește în acțiu
nile în care intră în contact cu adver
sarul. renunță ușor la luptă. La Ba
cău, H. Moldovan n-a strălucit. Amîn
doi trebuie revăzuți. Zavoda I și-a fă
cut o reintrare promițătoare; nu are 
însă suficientă rezistență și continu
itate în joc. Alexandrescu a avut mo
mente în care și-a arătat capacitatea 
sa tehnică-tactică, dar și perioade de 
slăbire.

Mîine au loc optimile de finală ale Cupei R.P.R. la fotbal

Doi jucători n-au puiuț ti veniica,:: 
V. Anghel și Al. Vasile, care n-au 
jucat duminică (ultimul era suspen
dat). Probabil însă că vor reintra 
mîine în meciul de cupă sau dumi
nică în campionat.

In concluzie, jucătorii selecționabili 
au — în general — o formă destul 
de bună. Urmează ca antrenamentele 
comune (care se vor ține după etapa 
din 5 aprilie) să asigure omogenitatea 
tehnică si tactică necesară.

P. GAȚU

ORIENTAREA TACTICA POATE 
DECIDE UN JOC

Pare curios, dar în pauza meciului 
Farul — Jiul prea puțini erau spec
tatorii care se declarau mulțumiți de 
avansul de două goluri luat de echipa 
constănțeană. De ce ? Din cauza... 
vînttilui puternic, de care în prima re
priză au beneficiat gazdele, iar după 
pauză urma să beneficieze Jiul. Și 
avînd în vedere că dacă din punct de 
vedere fizic jucătorii celor două echipe 
s-au prezentat bine pregătiți, la ca
pitolul „tehnică", jucătorii Jiului erau 
avantajați. Se aștepta, deci, și pe 
bună dreptate, ca echipa oaspe să fo
losească vîntul și să supună poarta 
lui Ghibănescu unui adevărat bom
bardament (Gabor, Florea și Citirdă- 
rescu sînt cunosctiți ca buni șuteri). 
In condițiile de joc de la Constanța, 
chiar și o pasă oarecare lua, aju
tată de vînt, viteza unui șut 1... Ce 
aveau de făcut fotbaliștii de la Jiul ? 
IJn singur lucru : urmînd sfaturile an
trenorului Șepci să ,.lege“ mai depar
te jocul, ca în a doua jumătate a primei 
reprize, și să tragă la poartă de la 
orice distanță. Aveau, deci, de rezol
vat o problemă tactică impusă de con
dițiile atmosferice. Jucătorii din Petro
șani însă, dovedind o regretabilă mio
pie tactică, nu au știut să profite de 
substanțialul ajutor al rafalelor de 
vînt. Ei au încercat prin luptă direc
tă, neorganizată, să străpungă apă
rarea adversă în loc să caute să tragă 
la poartă chiar și de la jumătatea te
renului... Exemplu le-a oferit însuși 
Crăciun, fundașul echipei, ale cărui 
șuturi de la 30—40 m au produs pa
nică printre apărătorii echipei con- 
stănțene...

Echipa Farul s-a orientat bine tac
tic. In prima repriză înaintașii săi att 
încercat de la distanță poarta lui Crîs- 
nic, iar în a doua au „culcat" min
gea la pămînt, reușind în acest fel 
s-o controleze mai bine. întîlnirea de

Deva : Minerul Aninoasa (R)—Au
rul Brad (C);

Oradea : C.S.M. Baia Mare (B)— 
Știința Cluj (A);

Brăila : Știința Galați (C)—Petro
lul PIoești (A);

Ploești: Farul Constanța (A)—Rapid 
București (A):

Disputele din cadrul campionatului de categorie B s-au ridicat de multe 
ori la un bun nivel tehnic. Iată o fază interesantă fUn întîlnirea Titanii 
București — Foresta Fălticeni. Fundașul echipei din Fălticeni degajează 
mingea, cu capul.

(Foto B. Ciobanu)

Duminică începe și
Duminică, cele 28 de echipe parti

cipante la campionatul categoriei B 
reiau întrecerea. Vom asista la urmă
toarele partide.:

SERIA I: Minerul Lupeni—C.F.R. 
Arad; C.S.A. Sibiu—Stiinta Craiova; 
C.S. Oradea—C.S.M. ’ Reșița; C.F.R. 
Timișoara—Ind. Sîrmei C. Turzii; 
A.M.E.F.A. Arad—Tractorul Or. Sta
lin; C.S. Tg. Mureș—C.S.M. Baia 
Mare și Gaz Metan Mediaș—Corvinul 
Hunedoara.

SERIA A II-A: Unirea Iași—A.S. 
Pompierul București; Poiana Cîmpina 
-—Unirea Focșani; Dinamo Galați— 

la ( ons.anța a dovedit, o dată în plus, 
importanța orientării tactice în joctiS 
de folbal.

AL. INOVAN

CE SE INT1MPLA LA ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA ?

Și duminică suporterii echipei Știința 
Timișoara au plecat dezamăgiți de pe 
stadion. Infrîngeri după înfrîngeri, joc 
de calitate inferioară, greșeli elemen
tare atît individuale, cît și în ansam
blu... lată ce caracterizează în mo
mentul de față comportarea echipei 
studențești. Situația de la Știința Ti
mișoara se aseamănă mult cu aceea 
a echipei C.F.R. din 1955—56, cînd 
feroviarii au retrogradat la „B“. In 
urma comportării nesatisfăcătoare a 
echipei studențești, timișorenii se văd 
cu perspectiva ca orașul lor. cu ve
che tradiție fotbalistică, să rămînă 
fără reprezentant în categoria A.

Ana.lizînd cauza lipsurilor, ajungem 
Ia conoluzia că în această echipă s-a 
dus o muncă greșită în problema 
tinerelor cadre, E destul să amin
tim că la Știința muilți tineri jucători 
au stat un an sau doi pe tușă pentru 
ca apoi, pierzîndu-și răbdarea, să plece 
în altă parte. Sînt semnificati’'e în 
această privință, spusele antrenorului 
S. Pintea de la echipa Metalul din 
Bocșa Romînă, care a declarat că a 
găsit pentru echipa sa doi jucători 
tineri talentați în persoana lui Frank 
și Diminescu, care timp de doi ani 
au fost rezerve la Știința. Puiem 
aminti și numele altor tineri ca Neac- 
șu, Zaharia, Coastantin, Petac etc. 
care, la fel, foarte rar au fost folo
siți. La Știința s-a înrădăcinat un 
obicei condamnabil : pentru echipa în- 
tîia au fost declarați „buni" numai 
jucătorii cu vechi state de serviciu în 
formație. Așa se explică de ce majo
ritatea echipierilor sînt foști absolvenți 
ai facultăților și nu studenți. Și din 
această cauză echipei îi lipsește elanul 
tineresc care a caracterizat-o în tre
cut. Nu putem trece cu vederea nici 
schimbarea antrenorului, care a sur
venit cu puțin timp înainte de începe
rea returului, fapt care a influențat 
negativ comportarea Științei. E timpul 
ca conducerea secției de fotbal a 
Științei Timișoara să treacă la fapte: 
să analizeze situația din cadrul echi
pei și să ia măsurile ce se impun. Nu 
numai suporterii echipei din Timișoara, 
ci iubitorii fotbalului din toată țara 
așteaptă un reviriment al echipei stu
dențești.

A. GROSS 
coresp. regional

Craiova : C.F.R. Timișoara (B) — 
Progresul București (A);

Cîmpina : C.C.A. (A)—Steagul roșu 
Or. Stalin (A);

Sibiu: Dinamo București (A)— 
U.T.A. (A).

returul categoriei B
Flacăra Moreni; Tarom București 
(fost Rapid II)—Progresul Suceava; 
Rulmentul Bîrlad—Metalul Titanii 
București; Prahova Ploești—O.S.M.S. 
Iași si Foresta Fălticeni—Gloria Bis
trița. ’

Reamintim că în seria I conduce 
Minerul Lupeni cu 19 p., urmat de 
A.M.E.F.A. și C.S.M. Reșița cu cîte 16 
p, iar în seria a Il-a Tarom București 
cu 21 p, urmat de Unirea Iași cu 19 
p, Metalul Titanii București cu 18 p.



Despre „miză”
și sportivitate...

L neori, ciad sini SHimaiate acte de 
iadiscsplină, jucătorii se ^senză” ast
fel : „Am fost iw-vcri. Ce. vreți, jocul 
era foarte important!“ Mu! Nu este 
normal să se îfaimpte așa. feșaritene- 
^sortive, brutalitățile, protestele etc. 
nu simt scarabile în nări o împreju
rare. Un recent exemplu pozitiv în a- 
ceastă dl-orfie îl MWîstiluie partida 
VOINȚA IAȘI—TORENTUL GALAȚI, 
joc deosebit de important în lupta pen
tru evitarea Tetroțjradâră din campio
natul repx&Hcari masculin de baschet 
Cete dc echipe au intrat însă pe 
teren hotărite să lase deoparte orice 
patimi, să obțină v&taria fatr-o în
trecere sportivă- corectă, frumoasă. ȘL 
spre lauda tor, au reușit acest lucru.

Partida a Tosl cîșSgată de baschet- 
baliștii găiățeni dar tot atît de bine 
victoria putea să revină ieșenilor. 
Scorul s-a menținut tot tin»f»l foarte 
apropiat. După prima repriză Toren
tul conducea co 9U—26, în nânutul 30 
crainicul anunța: 42-42, iar Ia sfir- 
șitut jocufai gălățeriu au câștigat cu 
un rezultat sirius: «3-81. Dar, nics 
importanța mocnitei, nici evoluția a- 
tît de strînsă a scorului, »au deter
minat pe baschetbalist! să joace alt
fel decit așa cum au început. Arbitrii 
Armășescu și Dinescu n-au avat nici 
ei de... lucru (cum poate se așteptau) 
și au condus foarte bine. De remarcat 
și faptul că nici un jucător nu a fost 
eliminat pentru greșeli personale. în 
sfîrșit, publicul a putut să urmăreas
că un joc interesant și să aplaude o 
victorie pe care echipa lor a obți
nut-o la capătul unei frumoase între
ceri sportive. Credem că nu greșim spo
liind că fa acest joc au «știgat ara
bele formații chiar dacă acum Voința 
Iași a trecut pe locul TC...

— d. g. —

Călăreții romîni și-au încheiat pregătirile 
înaintea turneului internațional C.S

„Cupa Națiunilor” figurează, deobi- 
cei, ca probă vedetă în toate progra
mele marilor concursuri hipice interna
ționale. Fiind o probă pe echipe (alcă
tuite din cîte 4 călăreți), desfășurarea 
ei prilejuiește de fiecare dată dispute 
dintre cele mai dîrze dînd cîștig de cau
ză echipei cu oe! mai-mic număr de 
puncte (se iau în considerație rezul
tatele primilor trei călăreți din ambele 
manșe). Sîmbăță după-amiază și dumi
nică dimineață nu s-a desfășurat nici 
un concurs hipic internațional în Ca
pitală. In schimb am fost martorii unei 
reușite „repetiții generale” a călăreților 
fruntași, înaintea turneului ce urmează 
să-l întreprindă peste hotare, unde vor 
evolua fatr-o astfel de probă. Organi
zatorii (Casa Centrală a Armatei) 
s-au străduit și au reușit să 
asigure ooncurenților condiții ase
mănătoare concursului internațional 
desfășurat anul trecut în Piazza di 
Sena din Roma. Poate că și datorită 
acestei asemănări atît de reușite unii 
dintre călăreți ca de pildă AL Longo, 
au dat un tribut serios tracului obiș
nuit de concurs. înainte de a iutra 
în probă, V. Pinchi ne spunea: Există, 
intr-adevăr, multă asemănare ca con
cursul international oficial de la Roma. 
In ceea ce privește însă numărul «spec
tatorilor i-ara 
pe mu'.ți alții.

Călăreții din 
rătai că și la
progres față de anul IrecuL Să luăm 
ca exemplul și de această dată concur
sul hipic internațional desfășurat anul 
trecut la Roma, care a folosit ca un 
criteriu de bază în pregătirea aciuaîăa 
călăreților romfa’. Atnrei, echipa țării 
noastre s-a clasat pe focul IX cu ®6’/2 
puncte. Executînd același parcurs, că
lăreții: V. Pinciu, V. Bărtaceantir și Gh. 
Langa au totalizat diumfaică diminea
ță SS8', puncte, dintre care 1 ls/4 pentru 
depășire de timp. Firește că există o

întrecut pe italieni

lotul republican au 
aceasta proba sînt

a- 
!n

« • « .
*■■■' * * * • i. »

* * • *' i# f « «

Călărețul Virgil Bârbuceanu unu! din protagoniștii probei jCupa .Viițiimiior' 
desfășurată duminică dimineață

deosebire între an concurs oficial și 
unu! de pregătire, dar progresele sînt 
evidente. In privința timpului limită la 
această, probă, călăreții noștri fruntași 
mai au încă de lucni atât în ceea ce 
privește pregătirea lor personală, cît și 
a cailor. In primul rînd va trebui in
sistat pe pregătirea morală și de voin
ță, la care unii călăreți simt încă de
ficitari. Aceștia nu trebuie să uite că 
ne aflăm abia la începutul sezonului 
hipic internațional și că în acest an' 
vor avea de înfruntat pe cei mai buni 
călăreți ai lumii. în fața cărora vor 
trebui să apere prestigiul echitației ro
mînești. Fără să exagereze, călăreții 
n-oștri vor trebui să dovedească în vii
tor mai multă încredere, în forțele ier.

Și acum, o propunere pentru federa
ția de specialitate. întrecerile hipice 
sînt uruit gustate de publicul bucu- 
reștean, care vine în număr tot mai 
mare să le urmărească. Călăreții din 
asociațiile sportive răspund și ei cu

bucurie Ia toate concursurile la care 
sînt invitați. Lipsește doar stinuateiii- 
tul (o cupă, plachete, tra criteriu ofciall 
de premiere) care. în afarS de faptul 
că ar răsplăti efwtarile depuse de 
concurente, ar contribui și la desfă
șurarea la wt^nivel mai înalt a în
trecerilor și, totodată, la crearea unui 
cadru mai sărbătoresc.

OCTAVIAN GIXGIJ

Aetnalitâti din natație
In momentul de față înotătorii șî 

jucătorii de polo se află în plină pe
rioadă pregătitoare, pe măsură ce ne 
apropiem de deschiderea activității in 
aer liber, munca de instruire și an- 
trenameni se intensifica. In ultima 
perioada, gradul lor de pregătire este 
verificat cu ajutorul unor competiții 
organizate de asociații sau cluburi 
(„Cupa C.C.A.-”) precum și de comisia 
orășenească de specialitate („Cupa 
primăverii” la înot și pole, „Cupa 
Femeii” etc).

Desigur că echipa organizatoare a 
țintit de la începutul ovnpeiitiei locul 
1 șt o dată cu el și trofeul. L-au țin
tit... dar nu l-au atins. Au arătat, în 
schimb, că sînt de forțe sensibil egale 
cu campionii și că la prima l-or con
fruntare (12 aprilie in cadrul „Cupei 
Dinamo") se pot revanșa. O evoluție 
satisfăcătoare a avut-o pînă în pre
zent și formația clubului Știința.

Echipele bucureștene de juniori îșt 
încearcă și ele forțele în cadrul com
petiției dotată cu „Cupa primăverii".

tistic — aceea de formare a cadrelor 
de sportivi a fost parcursă. O dată 
depășită această etapă s-a simțit lipsa 
cadrelor tehnice calificate. Un prim 
pas a fost făcut prin organizarea 
cursului de arbitri. Calificativele cele 
mai bune la cete două sesiuni de 
examinare au fost obținute de Astrid 
Gbbbel-Popescu, Denis Frunzescu, Ma
riana Iliescu, Eleonora Stoenescu și 
Florica Petrescu.

*
La sfîrșitul acestei săptămîni bazi

nul acoperit Floreasca găzduiește pri
ma competiție de amploare a anului: 
„Cupa Titu Groza*.  Participă înotă
tori maeștri ai sportului și cu cate
goria I și a If-a de clasificare.

gh. n. —

Cupa Harghita 
la baschet

MUREȘ

ii

ce <prtn telefon).

Lxs startul pridwlMr de bras din cadrul concursului doini cu „Cupa Titu 
Groza" sa fi prezentă și talentata înotătoare Sanda Iordan. In fotografia 

noastră tinăra dinamosistă execută o
Cei mai avansați ca pregătire și 

deci și cei mai aptxsptați de forma 
lor obișnuită sînt jucătorii de polo. 
Este și firesc să fie așa, deoarece de 
competiția tor nr. 1, campionatul re
publican, Bu-i mai despart decît 
cîteva săptămâni. După cum am mai 
scris formațiile bucureștene de cate
goria A participă împreună cu echi
pele de categorie inferioară din Capi
tală la o competiție organizată de 
clubul C.C.A. Deși au mar rămas de 
disputat două etape, câștigătoarea tro
feului poate fi anticipată: această e- 
chipă va fi Dinamo. Campionii repu
blicani au luat un avantaj hotărâtor 
încă de vinerea trecută cînd au reu
șit să dispună de C.C.A. cu scorul 
de 4—2. Derbiul turneului a cores
puns din toate punctele de vedere.

reușită întoarcere.
Peste 100 de tinere elemente, apar- 
țfatad celor H formații participante, 
își desăvîrșesc astfel cunoștințele că
pătate în timpul orelor de antrena
ment. Ceea ce este fără îndoială o 
frumoasă performanță a jocului de 
polo bucureștean.

In ultima ședință a Comisiei orășe
nești de aatalie București, colegiul ide 
arbitri a luat în discuție arbitrajele 
prestate la jocurile disputate fa ca
drul cupelor C.C.A. și Primăverii. Au 
fost notate cu bine arbitrajele pres
tate de II. Iacobini, Ad. Balint, N. 
Nioolaescu, I. Frfacu, Hi. Angelesctt. 
Printre cei apreciate cu satisfăcător 
ara întîlait și uuanele proaspeților ar
bitri St. Kroner, Al. Popescu, M. Mi
trofan. Tinerii absolvenți ai cursului 
teoretic au trecut așadar la practică, 
întărind corpul de arbitri de polo din 
Capitală.

O primă etapă în scopul creării și 
dezvoltării școlii romînești de înot ar

. _______l-a
sffî^șitul săptămânii trecute, în organi- i 
zarea clubului sportiv școlar Harghita ' 
diin locaîîltaite, a avut loc un turneu de-' 
hascfaiet masculin, la care au participat ■■ 
foumațiile școlare L-uceafarul Orașul 
Stalin, B-amtul Timișoara și C.S.Ș. CPij. 
Competiția a luat sîîrșit cu victoria for- ( 
inației Harghita Tg. Mureș, antrenată 
de prof. Atila M'wJarasz. Cei mai buîrai 
jucători ai câstigăt-cril-ou turneuton au 
fost: A. Silvester, .c. Snoverfii, L. Scos, 
N. Mo tron ea.. Iată rezultatele: 1. Harghita 
Tg. Mureș cu Banat-ui Timișoana 75—53, 
cu C.S.Ș. 2 
Orașul Stalin 81—48;
șui Stalin 
cu C.S.Ș. 
șoara cu 
Cluj.

Cluj 127—SS, cu Luceafârul
2. Luceafărul Ora- 

cu Banatul Timișoara St—51, 
Cluj SI—5»; S. Banatul Tim1- 
C.S.Ș. Cluj M—22; <. CSȘ.

V. KAM4, coresp. regi anal

CAWSPIONM CAPITAUEI LA GIM
NASTICA IVNUMU

Duminică dinimeata au avut loc în 
sala da ia Stadionul Tineretului între
cerile fazei orășenești a câmp ion atulut 
R P.R. d’2 gimnastică — juniori. Con
cursul s-a ridiciat 1-3 wa bun nivel leto
nie,, titiere-le gimnas te — m spec La i — 
fâcmd dovada unei bane pregătiri, lată, 
Sn ordinea categoriilor, juniorii și ju- 
rdoareAe ©are s-au cl^jsiat pe ip-r’Jmele 
locuri: .JUNIOARE1: Categ. I*  G. MărgL 
neanu (Dinamo) W,4S p; Ca^eg. a II-»-: 
Cristina Aradri^ă (C.S. Școlar^ 83,S3 p; 
Categ. a fll-a: Rikanfn Gossler (Pro. 
greșul) 70.p; C*Wg.  I junioare: Teo
dora Donath CS.&C. Nr. IO; cateff. * 
H-a junioare: Sanda Poliza ebe (C.S.
Școlar); JUNIORI: Categ. a II->: Gla. 
Ccndovici (C.S. Școlar) 79.31 p; Cate», 
a Ițț-a: ion Păun (Progresul) «51 p; 
Categ. I juniori; Șerban Popescu (S.M.

Jteneroșă sgsedtateri au asist 
mfaicia durui oejța la fa.a.irtg.uirar 
aomnalni de hochei pe iarbă. Gel 
jocuri, desfjrșuiratie pe teneMll 
StadLmului JÎ3 Avigust", î® 
.primei etape a Cupei Orașului 
reștL B-ru satislăoul însă de. 
parte, deoameoe dris cele patru 
care au evoluat, srani'jJM una s- 
aemiat fa ccodițiu bun» .de pn 
Aceasta a fost C.S. Victoria.

ta primul numi s-am lîici.tâTrn.itt 
ținte Șttiiiința Baamnejri și Acvila, 
un jeic ta care ^-a focul simțit, 
de .pregătire, îuiiinirea j luat’ 
cu un scor alb. Rezultata! este 
mitor pentru Arvîla in a cărei 
ție au evoluat cițiva jucători fi 
periență. De ta Știința au jut; 
bine Todoran, Zburlan .și D.uc,i 
de la Acvila s-a remarcat af 
imediată care a destrămat cu 
tă atacnwrite studenților.

Cel de al doilea joc, în
întîlnit echipele C.S. Victor 
C.S.A. 6, a dat cșlig de cam 
mei îonnnții care a învins pe 
ca 2-0 ('(0-0'ț prin go’rrriițe msa 
Stanca și ^gripnea. Jucătorii 
C.S. Victoria s-an prezentat cu 
gătire fizică și titanică supericu 
avut o mai bună orientare tac! 
teren și an reușit să domine i 
tatea tirrrpnluî. Cei mai buni i 
Orauciuc și Stamate de la CS. 
rla, iar de ta C.S-A. 6, Tuli 
Barta.

car

Schiul are cadre tinere de nădejde

Constatări pe marginea celei mai reușiți*  e 
a campionatelor republicane de juaioi

Este neîndoielnic faptul câ ediția de 
anul acesta a campionatelor republi
cane ale schiorilor juniori, încheiată 
duminică în Bttcegi, a fost cea mai 
reușită din cete desfășurate piuă a- 
cum. Afirmația este întărită în pri
mul rînd de numărul record de partici
pant! pentru un asemenea concurs : 
160 de tineri, reprezentînd toate regiu
nile țării în care se practică sdhiul, 
iar în al doilea rînd de amănuntul 
foarte important că aceste WO dr ju
niori și junioare au fost selecționați 
dintr-un număr impresionant de par
ticipante la centrele de inițiere orga
nizate de F.R. Schi-Bob, la Sparta- 
ctiiad*  de iarnă a tineretului și la cam
pionatele școlărești.

Despre reușita cainptonatetor repu
blicane de schi ediția 1959 ne vorbesc 
și pregătirea tehnică, talentul și com
bativitatea exemplară de care au dat 
dovadă juniorii în cele patru zile de 
întreceri. Pe platoul Piatra Arsă am 
asistat la curse de fond de o rară spec
taculozitate, în care tinerii concurente 
luptau pînă la epuizare pentru o com
portare cît mai frumoasă. Gli Vitenaș, 
Radii Zărnescu, Gli. Neag, Gh. Teica 
nu. C. Carabe'a, Gh. Oprea, Gii. Vtă- 
dea, N. Bărbășescu, NL Bănc&lă, VaL 
Grapă, AL Cristina, Vai. Chițti, I. Chitii 
și I. Olteanul ia băieți și Ecaterfaa Su- 
pea’ă, Maria Simian, Gerlfade B.os<ta, 
Iuli-an-a Cotfas, Elena Rî.șnoveanu. 
Mioara Burețea, Miaua Gybrgi, Ro- 
dica Șindrilaru, Viorica Chițti și Iriaia 
Magyari la fete au fost fondiștii care 
ne-au impresionat cel mai mult atei 
prin pregătirea lor tehnică, cît și prin 
talentul și dîrzenia de care au dat do
vadă.

In probele alpine, disputate pe Ca- 
raitnan, am puiuț vedea alături de e- 

.’eniente oarecum consacrate ca A- 
drian Bătușaru, NI. Șutea, A. Găriig. D. 
Chivu, Miih.se la Ghiaarcă, Rodiră 
Bucur, Edith Horvath, Ana Scherer, 
Cristina Konerth (care și-au disputat 
de altfel primele locuri), numeroși ju
niori talentată. care au parcurs cu 
multă hotărire traseul, Sp. Bălan, 
Pniu Miliai, N. Vintilă, lire Constantin, 
C. Bălan, R. Schnepp, I. Pitiș, A. Steme, 
H. Stunner, Erika Lrpbardt, Viorica

Nr. KS); Cajeg. a H-a jnaion; Mr hal 
Turcaș tSLMt. Nr. .țâ) Z7.«2 p.

jV VA.SHAU — ccmesț|>3nactoalt
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FOST OESEMNATI CAIHHOMt 
3OK JUNIORI AI RaXSWNM 

CRAIOVA
Craiow s-a dispiutiat recent taxa 

_ _ lată eamptewiii în
eategoriilor: Marcel

La _______  __ ,__ .___
regională a oaiwpăonnfcritos repute lean 
de box la juniori, lată eanapteniii ân 
ordinea -categoriilor: Mareei Dumitra, 
che (Șc. sșportWâ WCFS Craii vs); Cor- 
uei Duraitosscu (Dinamo Craiova); Al.

cane s-am evi 
prin cimoșli nț 
curajul! cu ci 

de slalom spe

Vintilă, Hisabeta Saeratiobbi, 
Rey, Atelwela Casapii și ElfcabBtr 
tbfi au fast cei 
in mod deosebit 
tehnice și prin 
parcurs traseele 
slalom uriaș.

Lăudînd com port-area acestor 
nu putem uita preocuparea și g 
care au dai dowdă o tewie de 
regionale, cluburi și asociații s. 
in muinca de creștere și pre®; 
juniorilor. Ae ireterim în jwwm 
1*  cmmisrile -regiirndor Unești, 
și raion 
zeaul au 
pregătire 
dnamînd 
musca 
burilor 
tre asociafiile rewrew-fr’ati- la C 
nate vosn aminti in priirr-' r.i 
Voința din Sinatn. Or 
Gtecrghieai, Baia Mare ș.i oihu 
au prezentat juniori cit înmiit ia 
bine pregătiți De altfel, soWorii 
tor asociații ani cucerit miijc 
titlurilor de caippfoni repuiblica-n 
tind că V<MnJ.a continuă s,â Tie < 
vârafi (jfregHWreră a adhluJiul de . 
mania. Dp as?jnesn?.«., se cuvLne 
nsiditiuj eliitbul Dd.ua.fno Orașul 
a socialise Progresaiil, Avi-ntif] .si 
păți Siivia, A.S. Predealul, cli 
școlărești ,,Banatul" Timișoara ș 
oMfânuiu0 Oirasffl'l S>tali»ra ști 
sportiva UX.F.S. din Gh°orffhien 
au davedit girarea fcncneW 
de sctiimi const altoie irna din p 
pârile de 'seamă ale consilijloT t 
tiv«.

Mu putem încfeeâa aceste sc®r 
precâerl Iară a vorbii șlj de ne^ 
comisiilor de schi -din re^iunîk' 
și Pitești Acestea nu ati avail 
să trimită un antrenor califici 
măcar uri instructor voluntar^ c; 
se ocupe de îndrumarea repTezei 
lor regiunilor re ppctrve. >tin.io' 
regwa’fc Pitești și Bacău nu ar 
nici mic ir ceară pentru sdhfcrri ș 
nu s-ar fi ivit ■sprijiîraul wrr&r a»1 
(N. Bwrdhi, C. Citxjoiu). ei ar f 
curat in condiții foarte £re1e.

D. STANCULE

SihîH cane in ic 
lineara ija t acti vitali 
a tinerilor schiori

și ccnlnclîwd peru 
secțiilor de schi ale 
și asociațiilor sportive

JVBacavei fEXinamo Cruaicivaj).; Flore 
trescu <©l»ctT0putere Craiova),; N. 
•eter <(CFR Rsovine (Gravitai); $tefar 
cală JDrubtetai T. Sevenina); lianei 
noiu (Electroputcre); Ioan Simândl 
Rovine Grivita); Petre Q.upan (D- 
T. Sever-in); N-’te®!iae W.iomiiC (ESfâc 
tere»).; C. /Știința Crai
D. D.în ii (Electro pu t.ere).

ELVIRA ilARCENC® — c

IzOCATllTNE B£ BILETE LA FO

Biletele pentru' cuplajul de dui 
5 apHtie de pe stadionul ,,£? At 
(C.C.A, — Farul și Progresul — 
lull se pun în ’vânzare începînd 
mierenari i s,pwilie ©ra 11 afiihn. iha 
dicMunele 
•nana».

. August”, Republicii.
_. Gin ilesti și 'Progresul fsta 

Staâoowitoi), ia agenîțwffie C.C/A. g. 
Martie) și Pronosport (Cal. victori 
precum șl la casa specială *din  - 
Vidu. Tti ziua meciurilor, biletele s 
ea.si la casele stadionului „23 Aiu

Miih.se


După campionatele mondiale de hochei pe gheața

Despre cîteva probleme,.. „mărunte"
Actualitatea h sportul sovietic

Hm încheierea retro^pertiwfor asupra 
îipionatului mondial de hochei pe 
eață, ne vom ocupa azi de cîteva 
uniri cacc la prima vedere ar pu
ii,. eventual, să pară nesetnnificaiive, 
r care își au toteișî i«iap<®tainița for. 

[uăm, de pfiidă, problema siErâm- 
■îfor de jucători. Este știut că în 
ăieiiiil pe gheață, regwlarnentuî per- 
te schimbarea fitcăkorifor cliar a- 
ici cînd jocul nit este opriL Regts- 
nentul permite, este fxurte adexărat, 
r la noi foarte puține ecliupe tn- 
izraeau să schiunbe atinsei cînd tocul 
i în plină desfășurare. De ce? Pen- 

că riscau să se producă neâițffile- 
ril îijitas cei die pe. bancă și cei de 
gheață șt astfel echipa să se tre- 

oscă în fofetriwit-ate numerică, ceea 
ar fi creat an se-,

>6 avantaj adversa- 
Itiâ.
Urumărinid ia Praga 
tecceraa celor mat 
ini®' formații am «wi- 
atat că sdswnbarea 
cătoritor se făcea 
naaxtaiim 2 tniiiute,. 

diferent dacă partida 
a sau nu întrerws- 
. De exemplu, în fo 
1 U.R.S.S. — Cana- 
, sovieticii achiiHibau 
'.iștiți toțr cei 5 ju- 
torî, deși pucul era 

jpc 1 La fel proce- 
«ih și camadienii, 
lioslovacii și aameri- 
tmiS. Disctitînd cu 
noscutul antrenor 
«etic A. Tarasov, 
1 aflat că scbîm- 
rea jucătorilor con
tuse o serioasă pre- 
■ip""-» chiar la ait- 
T .iMe.
Pentru a realiza tin. 
rfect rnecaisisi® al 
Anfoifui de jucători 
procedează în feM 

ea fiecărui meci se

pregătiți 
să intre 
vom deschide o parante. ă. 
că băncile de schimb la unele pati
noare (Pragaj Plzen ele) sînt con
struite special pentru a ajuta schimbul 
de jucători. La Zimni Stadion dm 
Praga, de exemplu, tocul rezervat fie
cărei echipe avea trei bănci așezate 
una în spiatele celeilalte. Cei care teșeau 
de pe gheață se așezau pe ultima 
bancă și apoi avansau pe măsură 
se efectuat» schimburile.

*
Tot o problemă de antrenament, 

care antrenorii noștri vor trebui să 
preocupe serios în viitor, o constituie 
șt tehnica de a pasa pucul cu aju-

să sară peste mantinelă și 
direct în joc.- De alllei. aici 

precizând

gea unde nu bănuiai 1 Multe situații 
enure de apărate sau faze de atac 
sc rezolvau cu
de pase.

Angajamentele sportivilor 
din R.S.S. Moldovenească—

ce

dc
se

ajutorul unor astfel

★

Pentru cine 
tate meciurile 
devenit obișnuit faptul de a vedea în 
timpul unui jc nenumărate angaja 
mente (un fel de „unu Ia unit” din 
fotbal). Abundența unor astfel de si
tuații în hocheiul pe gheață a deter
minat antrenorii să exerseze cu ho- 
chaștii deprinderea tehnicii de a in
tra în posesia

a 
de

urmărit 
hochei

cu regnfarr- 
pe gheață a

pucului sau, în cel mal 
rău caz. de a-1 pasa 
într-o direcție precis 
stabîîîtă. Jucătorii so
vietici, spre pildă, cîș- 
tigau cit regularitate 
pucul din' angajamen
te sau îl trimeteau 
coechipierilor care sc 
așezați pc gheață, 
întîmplător, ci în
recția unde știau că 
pucul va ajunge. Și 
aceasta este 
mă pe care 
noștri au 
pînă acum 
trebuie să-i 
viitor o

Fază din jocul U.R.S.S. 
licek (R. Cehoslovacă) nu

următor : înm- 
Uce ® ședință 

niică în cadrul căreia se stabilesc 
ffiiațiile și ordinea în care ele vor 
ra pe gheață. La patinoar fu că tor ii 
așează pe banca de schimb nu la 

"nnpțase, ci în ordinea în. care vor 
-a pe gheată. Du-pă începerea me
ta" cei cam? urmează să intre nrmă- 
c foarte atent partida fiind gata

ntt 
di-

o proble- 
antrenorii 
neglijata 
și căreia 
acorde în 

atenție s po

cit vin te des-
Cel

live din R.S.S. Gruzină sportivii s-afl 
angajat:

— Să atragă în practicarea regulată 
a sportului 2.500.000 oameni.

— Să dezvo-te pe scară de masă 
gimnastica de producție, să pregriteas-i 
că în «acest scop KLOOO instmetori ob-i 
șteștr.

— Să pregătească I.60Q maeștri ai 
sportului, 14.500 sportivi de categoria 
I și aproape 250.000 sportivi de ca
tegorii inferioare.

— Să amenajeze 5.000 baze sportive 
simple.

Termenul de fedeplinire al acestor 
angajamente — anul 1965.

La Chișinău, a avut loc Conferința 
de constituire a Uniunii Asociațiilor 
și Organizațiilor Sportive din R.S.S. 
Moldovenească. Peste 3(10 delegați 
s-au adunat in capitala Republicii, dis- 
cutind problemele legate de viitoarea 
dezvoltare a mișcării de cultură fizică 
și 'sport în cadrul planului sepfeit.nl.

In cadrul Conferinței a fost stabilit 
cu există resurse deosebit de mari pen
tru dezvoltarea sportului in R.S.S. Mol
dovenească. Delegații — in numele 
tuturor tinerilor și tinerelor din Repu
blică — și-au lined frumoase angaja- 
mente.

Astfel, s-a prevăzut ca penă în 1961 
numărul sportivilor să atingă cifra de 
325.04)0 iar ai practicant Hor turismu
lui să depășească 150JH00. In perioada 
anilor 1959—i960 vor fi pregătiți 127 
maeștri ai sportului 1320 sportivi de 
categoria l, 5436 sportivi de catego
ria a Il-a si peste 26.000 de categoria 
a Ill-a.

Va crește simțitor baza materială a 
mișcării sportive din R.S.S. Moldoue- 
neasră. In cursul acestui an vor fi a- 
menajate prin forțele fineretulrri 25 
stadioane, 225 terenuri de fotbal. 935 
terenuri de volei și de baschet, 43 po
ligoane, 8 bazine de înot, 69 stațiuni 
pentru sporturile nautice, 21 terenuri 
de tenis, 36 săli de sport etc.

In cadrul Republicii vor fi creole a- 
sociațiîle sportive „fnnosti" (Tinerețea) 
și „BurevestniR' reunind tineretul șco
lar și studențesc. De asemenea, în nu
meroase orașe vor lua ființă școli spor
tive pentru 
școli pentru

Tineretul
s-a. angajat 
cese și realizări iii muncă și sport ma
rea întrecere a acestui an, cea de a 
II-a ediție a Spartachiadti popoarelor 
dirt U.R.S.S.

Fotbaliștii se pregătesc

Vremea-întrecerilor de fotoni numai 
este departe. In luna aprilie vor în
cepe meciurile pentru campionatul 
U.R.SS. Echipele din putina categorie 
au și îiKenu't jocurile de verificare, 
desfășurate*  iii sudul țării, acolo tinde 
primăvara poposește totdeauna mai de- 
vreme.

Echipa feroviarilor din Moscova a 
întîlnit ia Leselidze formația Casa 
Utrtersiior din Rostov recent promovată 
în clasa A. Lokomotiv a jucat bine a- 
vînd în Kovalev, Bubukin șt Voroșitov 
cei mai buni jucători. Ultimii doi au 
înscris cele două puncte pentru for
mația lor.

lorpedo Moscova a jucat bine ui 
echipa Trud din Vorottej. Scorul de 
3—0 în favoarea moscovitelor a fost 
realizat de Gusarov.

In 
tor ii 
cova 
cînd 
club 
Spartak Moscova au fost dominați pă
răsind tereuut învinși cu scorul de 
2—1.

Desigur aceste prime rezultate nu 
pot furniza concluzii definitive. For
mațiile se tuai află in perioada de 
studiu și de aclimatizare. Sînt folo
site felurite formule în atac, și apărare 
menite să stabilească formația cea 
mai bună cu care să se joace în par
tidele oficiale ale campionatului tinio-

schimb campionii țării .i dețirră- 
„Cupei U.R.S.S." Spartak Mos- 
au debutat ncsatistăcător. -in
ia Kislovodsk cu colegii lor de 
din Stavropol. fotbaliștii de la

instructori și antrenori, 
tineret și copii.
din R.S.S. Moldovenească 
să intimpine cu noi suc-re- 

nu njai 
Afirmația 
se referă 

materialu- 
este croit.

NuR. Cehoslovacă. In fața porții lui 
jucători își dispută pucul. 

(Foto C-’l.K. Fraga)
patinoa-

au acum

mai puțin de 6

torul mantinelei. Majoritatea 
retor pe care le-am - văzui, 
colțurile serios rotunjite, ceea ce per
mite efectuarea unor pase foarte reu
șite din ricoșarea pucului. Și nu de 
prrțrrre ori am asistat Ta pase date 
de pe o parte pe alta a patinoarului 
eu ajutorul mantinelei. Era, aproape, 
ca ta biliard... Un puc dat cu efect, 
lovea de două ori mantinela și ajun-

urneai Maeștrilor—un concurs 
al tinereții

’eotru prima dată în ultimii ani 
tradiționalul Turneu al Maeștrilor 
a parWripanțitor ’a cuprins numai 
sreL tatr-adevăur, cei 12 concurența 
m -i și 5 candidați de maestru, 
t _ rezentanții tinerei generații de 
iști, crescuți în anii regimului nos- 
’denmocrai-popnlar, ale căror pro- 

■se se. încadrează în dezvoltarea 
firmă a sportului în țara noastră, 

.’onsreferaf' ca uw concurs de sefec- 
lare în vederea alcătuirii totului 
tru reprezentativ pentru viitoarele 
lniri internaționale din anul în 
s, Turneul Maeștrilor a însemnat 
același timp- un buni prilej de a sta- 

bilanțul succeselor înregistrate de 
carea noastră șahistă pe plan ge- 
af. Așa etiTTr era de așteptat, fine- 
i! s-a impus și de astă dată. Cons- 
irea este marcată în primul rînd 
apariția a dor noi maeștri, M. Pa- 
v și 0. Partos, care vin să întă- 
scă lotul jacătoritor fruntași ai 
ri, foscriindtt-se alături de cei mai 
■.ntați exponenți ai tineretului, 
•cesul lor este rodul unei serioase 
gătiri personale, o concluzie fsreas- 
a progiesetor cumulate în anii pre- 
e-nți și o confirmare a liniei ascen- 
ite pe care pășește mișcarea noas- 
șainistă.

Hanul și dorința de a obține un 
cit mai bun în clasament au ca- 

terizat încă de Ia început acest 
«urs. Atît primii clasați cit și cei 

urma clasamentului au dovedit o 
ia pregătire teoretică, dar toto- 
ă și tinete lipsuri în conducerea 
janitor faze ale partidei. Intr-un 
«nenea concurs, cu numai 11 runde, 
care raportul de forțe era destul 
echilibrat, nu-și putea spune cu- 

tul decît nivelul de pregătire ge- 
-afă, inrfuztnd arcî pe prim plan 
lerea de luptă șt aplicarea unei bune 
tici de concurs. Cel care a reușit 

armonizeze în mod constant o 
lă pregătire teoretică cu o putere 
luptă deosebită s-a dovedit și cel 

ii îndreptățit să obțină locul I. 
esta a fost Bela Soos, care cu acest 
tej a realizat cel mai mare succes 
său de pînă acum.

tocul Iuti a impresionat nrin sîgu- 
îță și calm în orice situație. In- 
adevăr, maestrul Soos a știut să 
tce la timp și a știut să 
apere în momentele dificile. Ca ur- 

ire, eJ a reușit să termine con- 
■sul neînvins, fără însă să fie scu-

tit de emoții în ultima rundă, cînd 
la locul de frunte concura și C. Par- 
tos. Dar pierderea pe care acesta a 
suferit-o in fața lui L Szabo i-a asi
gurat lui Sous locul I.

Cel mai tipic exemplu de tenacitate 
î-a oferit însă în acest concurs proas
pătul maestru Al. Pavîov, care în ul
tima sa partidă cu G. Gavrilă I, avlnd 
absolută nevoie de un punct pentru 
îndeplinirea normei, a dovedit strălu
cite calități de luptă. Rezultatul său, 
ca și cel obținut de C. Partos, este 
demn de toată lauda.

Prudența exagerată într-un concurs 
cu ntnde puține, cum a fost Turneul 
Aîaeștrilor, nu poate fr considerată o 
tactică bună. Rezultatul obținut de 
maestru! sportului D. Driiner este e- 
locvent în această privință : din 11 
partide el a remizat 9!

Pe linia învățămintelor generale ofe
rite de concurs trebuie 
încheiere necesitatea de 
unii din jucătorii tineri o pregătire 
morală și de voință mai temeinică. In 
felul acesta, se va asigura o continuă 
creștere a forței de joc a șahiștilor 
noștri fruntași.

V. NESTORESCU

Cîteva
pre echipament.
cu care este înzestra
tă echipa noastră 
prezentativă 
corespunde.
noastră nu 
la calitatea

Iui, ci la modelul după care 
Astăzi se pune. în special, accentul pe 
materiale ușoare și croite în așa fel 
îneît să fie foarte comode. Astfel, f îl sul 
a fost înlocuit cu „burete-mouse" 
(foarte ușor și foarte rezistent), chi- 
loții se fac din balonseide, apărătoa
rele de picioare din materiale foarte 
ușoare. Crosele sînt de asemenea u- 
șoare, tari, rigide. Ele nu sînt deloc 
flexibile. De altfel, flexibilitatea crose
lor nici nu mai este necesară în ho
cheiul pe gheață modern, în care pre
domină forța, viteza și simplitatea.

CALIN ANTONESCU

amintită în 
a forma la

Comitetul de organizare al campio
natului mondial de fotbal din 1962 a 
propus forului suprem — F.I.F.A. —, 
ca meciurile turneului final să înceapă 
la 15 mai 1962, (in loc de luna fe
bruarie cum era stabilit inițial), fn 
turneul final se califică direct repre
zentativa Chile — tara organizatoare 
— și Brazilia, cîștigătoarea ultimei 
ediții a C. M. Celelalte 14 finaliste se 
vor califica în urma jocurilor prelimi
nare. Componența seriilor va Ii stabi
lită la începutul anului 1960. Ultimul 
termen de înscriere este 15 decembrie 
1959. De asemenea s-a propus ca în 
timpul partidelor să nu fie admisă 
nici o schimbare de jucător (nici mă
car portarul).

Pregătiri pentru J. O

La Conferința de constituire a Uniu
nii Asociațiilor și Organizațiilor Spor-

—Și ale celor din Gruiia

Echipele ies pe teren.-. Iubitorii fotbalului din UJtSS. așteaptă de 
mult această clipă. Acum ea nu mai este atit de departe. Luna viitoare 
vor începe întrecerile maeștrilor baloritdui rotund.

CARW1T
CONFERINȚA GENERALA A F.A.I.

Intre 25 mai și 1 iunie va avea loc 
la Moscova conferința generală a Fe-

Cum se vor desfășura jocurile preliminare
ale turneului olimpic la fotbal

După cum 
națională de 
serii preliminare ale turneului olim
pic la fotbal, din care urmează să se 
califice 15 echipe, plus Italia (țară 
organizatoare).

Iată componența seriilor: Țările a- 
siatice: 1. Coreea, Japonia; II. 
tralia. Indonezia; HI. Tailanda, 
van; IV. Afganistan, India; V. 
cia, Liban, ‘ ’ —- -
Americi: 

Suriname, 
Brazilia, 
Chile; X.

se știe, Federația inter- 
îotbal a alcătuit cele 20

Aus- 
Tai- 
Tur- 

două
VII. 

VIII.

Irak; Țările celor
VI. S.U.A., Mexico;
Antilele olandeze;

Columbia; IX. Argentina,
Uruguay, Peru. Se califică 

echipele cîștigăloare (după 2 meciuri, 
tur-retur) care alcătuiesc două turnee 
separate. Primele 3 din fiecare turneu

se califică pentru optimile de finală, 
în grupa țărilor africane figurează 

frei serii: XI. Nigeria, Ghana; XII. 
Etiopia, Uganda; XIII, R.A.U., Mal
ta, Tunis. Câștigătoarele meciurilor din 
serii se întîlnesc într-un turneu de 
calificare, iar primele 2 obțin dreptul 
de a participa în turneul final.

Țările europene au fost împărțite 
în 7 grupe, fiecare a cîte 3 echipe. 
Prima din fiecare serie se califică 
în turneul final. In cadrul seriilor 
zonei europene, echipele nu sînt obli
gate să susțină două meciuri, aceasta 
fiind în funcție de asentimentul echi
pelor respective. în cazul cînd există 
divergențe, F.I.F.A. își rezervă drep
tul de a decide. Iată seriile din zona 
europeană: XIV, Islanda, Danemarca,

Norvegia ; XV. Finlanda, Polonia, Ger
mania ; XVI. U.R.S.S., Romînia, Bul
garia ; XVII. Iugoslavia, Grecia, 
Israel; XVIII. Marea Britanie, Ir
landa, Olanda ; XIX. Franța, Elveția, 
Luxemburg; XX. Austria, Cehoslova
cia, Ungaria.

Federația internațională a hotărit 
de asemenea ca în loturile reprezen
tative pentru turneul olimpic să nu 
fie incluși și jucătorii care au figu
rat în loturile turneului final al cam
pionatului mondial din Suedia, 
rile preliminarii vor trebui să 
fășoare pînă la 1 mai 1960 
echipele din zona europeană) 
la 1 ianuarie 1960 pentru 
zone.

i. Meciu- 
se des- 
(pentru 
și pînă 

celelalte

EXTERN
derației internaționale de aviație 
(F.A.I.), la care vor lua parte repre
zentanți ai aerocluburilor naționale din 
toate continentele.

In ultimii ani, sportul aviatic a că
pătat o mare dezvoltare în Uniunea 
Sovietică. La Federația internațională 
de aviație au fost înregistrate 334 de 
recorduri mondiale stabilite de sporti
vii sovietici în aeromodeltsm, plano
rism, parașutism și avioane cu 
de diferite tipuri. (Agerprcs).

KORMOCZI ÎNVINGĂTOARE 
MONTE CARLO

motor
i

LA

întîl-Ieri s-au desfășurat ultimele 
niri ale turneului internațional de te
nis de la Monte Carlo. Tenismana 
maghiară Kormoczi a cules o frumoasă 
victorie, cucerind titlul la simplu fe
minin. In finală ea a învins pe prima 
jucătoare mexicană Yolanda Ramirez 
cu 7—5, 0—6, 6—3. La simplu mas
culin titlul a revenit francezului Ro
bert Haillet, care a dispus în finală 
de americanul Budge Patty cu 9—7, 
6—3, 4—6, 6—3. La dublu mixt: Ra
mirez, Knight-Legenstein, Petrovic 
6—1, 7—5.

sepfeit.nl


Conferinței internaționale 
a ziariștilor sportivi

martie, Uniunea Zîa- 
Ungară, în colabo- 

I-nternațională a Zia-

între 18 și 20 
riștilor din R.P. 
rare cu Uniunea 
riștilor, a organîzat ia Budapesta 

prima Conferință Internațională a Zia
riștilor sportivi. în afară de numeroși 
ziariști din R.P. Ungară, au luat parte 
și următorii ziariști: M. Petrov și 
H. Burkardt din partea Uniunii Inter
naționale a Ziariștilor, precum și E. 
Ascher (Sportfunk viena), D. Buckle 
(Daily Worker Londra), J. Davidek 
(Rude Pravo Praga), J. Fiebelkorn 
(Deutsches Sport Echo Berlin), Yann 
le Floch (l’Humanite Paris), R. Ge
rardi (L’Unita Roma), V. Grădinaru 
(Sportul popular București), C. Huhn 
(Nenes Deutschland Berlin), B. I. 
Kostov (Rabotnicesko delo Sofia), K. 
Lehner (Volksstimme Viena), R. Loh- 
ner (Sportfunk Viena), S. Maslonka 
(C.T.K. Bratislava), R. Meyer (I’Equi- 
pe Paris), V. Novoskolțev (Sovietschi

- Snort Moscova), J. Rotter (Tempo 
Cracovia), G. Sipahioglu (Aksam An
kara), E. Strzelecki (Przeglad Sport- 
owy Varșovia), Von Zon Jen (Radio 
Phenian), J. Weeninck (De Waarheid 
Amsterdam), J. Wolff (Sportin forma- 
tiondiensf Hamburg).

Participanții la Conferință au căzut 
de acord în principalele probleme ale 
muncii profesionale din ramura gaze
tăriei sportive. Ei au condamnat In 
unanimitate discriminările politice și 
rasiale care se fac pe linie sportivă, 
în relațiile internaționale ale sporti
vilor.

S a căzut, de asemenea, 
că ziariștii sportivi trebuie 
soare o activitate continuă 
educării tineretului pentru 
sportivă internațională, 
sportive

buie stînjenite și care sînt utile în 
scopul apărării păcii. Participanții la 
Conferință au găsit util să hotărască 
ca toți ziariștii care se întorc în pa
tria lor să facă referate asupra lucră
rilor conferinței ziariștilor sportivi, 
care s-au întrunit la Budapesta. Ei 
să amintească despre atmosfera prie
tenească care a domnit în timpul lu
crărilor Conferinței și să facă în mod 
practic tot ceea ce este posibil în sco
pul participării sportivilor și a gaze-

A XH~a ediție a Turneului (I. E. F. A. de juniori

' SOFIA (Prin 1 ’ ' ’ '
dentul nositru). Azi la Pazargik (la 

1121 km de Sofia), pe stadionul „Ben- 
kovski" echipa de juniori a R. P. Ro
mîne va susține al treilea meci din 
.cadrul grupei B a Turneului U.E.F.A. 

. . ■ ... ■ • - «Adversarul ei va ii echipa Angliei,
tarilor sportivi la competițiile sportive ijunjorjj romîni vor fi lipsiți în acest 

<_ - de sfOperu| Țjțeica, nerestabilit de
ipe urma accidentului suferit vineri în 

' ‘ i cu Grecia. Formația urmează 
isă fie următoarea : Florea-Ștefan, 
Boroș, Nedelcu-Nunweiller IV, Surdan- 

|Nisipeanu, Varga, Matei, Raksi, Crăi- 
niceanu. Englezii vor alinia „H“-le: 

’Readers-Bacuzzi, Cockcroft-Bcard, Mc

Echipa R. P. Romîne 
întâlnește azi Anglia 
Ecouri ale partidei cu Grecia: ce scriu 

ziarele bulgare, declarațiile 
antrenorilor Greciei și Angliei
telefon de Ia corespon-

ale păcii. S-a găsit, de asemenea, ne
cesar ca forurile sportive naționale și 
internaționale, precum și organele /partida 
de stat să acorde un sprijin efectiv L: n. 
gazetarilor sportivi, ca de pildă asl- ( 
gurarea de bilete la manifestații pre
cum și sprijinul tehnic necesar pentru ( 
ca gazetarul sportiv să poată satis
face cerințele cititorilor printr-o in- I 
formare precisă, rapidă și interesantă . 
asupra competiției respective.

Participanții la Conferință au . ho-\ 
tărit că în cadrul Uniunilor Naționale/ 
ale Ziariștilor Sportivi să discute pro- i 
blemele dezbătute cu prilejul acestei/ 
Conferințe. S-a căzut de acord, dej 
asemenea, ca Uniunea Internațională f La Belgrad a început o întîlnire in- 
a Ziariștilor să colaboreze în mod^ ternațională de șah (la zece mese) 
strîns cu Uniunea Ziariștilor Sportivi,^ între reprezentativele R. P. F. Iugos- 
dorind ca la viitoarele conferințe in- ' ” - - - - -
ternaționale ale ziariștilor sportivi să 
se obțină alte noi succese.

După terminarea Conferinței, zia
riștii sportivi au făcut vizite de prie-

Meci de
Iugoslavia - Ungaria

a I
internaționale oare

de acord 
să desfâ- 
în scopul 
prietenia 

legăturilor 
! nu tre-

lavia și R. P. Ungară. După două 
runde scorul este 7*/ z la 5*/ 2 în favoa
rea șahiștilor iugoslavi (7 partide 
întrerupte). Iată rezultatele din runda 

____ _  ___ ... a It-a: Matulovici — Dely 1—0, Udo- 
tenle conducătorilor sportului maghiar 1 veșici — Honfy 1—0. Partidele Bely— 
sportivilor maghiari, la bazele spor-f Rabar, Portisch — Matanovici, Trifu- 
tive etc. Ziariștii sportivi de peste 1 novici — Barcza, Bilek — Fuderer și 
hotare au părăsit R.P. Ungară cu con-! Hagg — Karaklajici s-au terminat re- 
vingerea că asemenea întruniri sînt) miză. Partidele Gligorici — Szabo, 
necesare în relațiile sportive interna- » Forintoș — Alijjci și Bertok — Florian 
ționale.___________________________ / s-au întrerupt.

Cabe, Hursit-Woodley, Sprat, Phythyan, 
Hawksby; Hinton. Arbitru: Tr. Hris- 
tov (R. P. Bulgaria).

Ziarele sportive bulgare au comen
tat pe larg meciul Grecia—R. P. Ro
mînă, considerînd rezultatul final drept 
o surpriză. • • • - ■■
faptului că echipa romînă a jucat în 
10 oameni. Și în această împrejurare 
însă, ea a dominat net în repriza a 
doua.

După meciul de vineri am stat de 
vorbă cu antrenorul formației gre
cești, francezul Paul Baron, care a 
spus : „Jocul a avut două aspecte cu 
totul diferite. Prima repriză a apar- 
linut jucătorilor greci care au și mar
cat punctul victoriei. In repriza a doua, 
deși în inferioritate numerică, romînii 
au dominat net. Dacă și-ar fi păstrat 
mai mult calmul, fără îndoială că ar 
fi reușit un rezultat de egalitate. Echi
pa rorntnă are o bună tehnică și con
diție fizică, dar jocul de ansamblu 
mai lasă de dorit".

La joc a asistat și antrenorul echi
pei Angliei, Harold Hassall. Acesta 
a declarat: „Echipa romînă a jucat 
In cea mai mare parte a meciului în 
10 oameni și acest fapt a influențat 
atît aspectul general al meciului, cîl 
și scorul. Romînii meritau cel puțin 
tui meci nul, dacă ținem seama de 
faptul ca au dominat în repriza a 
doua. Nervozitatea a făcut ca ei să 
rateze cîteva ocazii bune. Fără acci
dentarea stoperului, desigur că echipa 
romînă ar fi

Rezultatul este atribuit

CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS OE MASA
In proba pe echipe, Radu Negulescu i-a învins pe Derczik, Sido și Foldy

DORTMUND 30 (prin telefon). Du
minică noaptea echipa noastră femi
nină a învins cu 3—0 formația Țării 
Galilor: Geta Pitică — Bates 
(16,12), Maria Biro — Dimaskio 2—0 
(17.10), Geta Pitică, Maria Biro — 
Bates, Gray 2—0 (15,15). Luni, re
prezentativa R.P.R. a susținut ultime
le două întîlniri cu R. Cehoslovacă și 
Coreea de Sud. Ambele meciuri erau 
decisive pentru calificarea în 
final al competiției feminine 
cu Cupa Corbillon. Cele două 
au dat loc la dispute deosebit 
ze, în urma cărora jucătoarele 
au fost învinse la limită cu 3—2. Iată 
rezultatele tehnjce: R. Cehoslovacă 
— R.P.R. 3—2 : Krupova ■— Maria 
Biro 1—2 (—13, 14, 3—5)\ Grafkova — 
Geta Pitică 2—1 (14,-12, 14), Kru
pova, Grafkova — Geta Pitică, Maria 

1—2.(16, —17, —18)', Krupova — 
Pitică 2—1_ (—6, 14, 6), Graf- 
— Maria

Coreea de 
lung Cha

18. 18), Ciue lung Ia — Ma- 
----- “ _ 17). Ciue

— Geta Piti- 
(-14,-11)'. 

Biro 2—0

2—0

turneul 
dotată 

partide 
de dîr- 
noastre

putut obține victoria".
★

avea loc și următoarele 
P. Polonă—Franța și R.

Fotbal peste hota
POLITIE ȘI GAZE LAGRIMOG 

PE STADIONUL DIN BUENt 
AIRES...*

Pe măsură ce campionatul de 
bal al Americii de Sud se apropi 
sfîrșit, partidele programate prilej 
incidente și scandaluri. In cursă 
tru primul loc se află acum doar 
echipe : Argentina și Brazilia. în. 
cu o săptămînă, șanse pentru pr 
Ioc mai avea și echipa Uruguay 
dar ea a ieșit din cursă, întrucît a 
învinsă cu 3—1 de Brazilia. 1 
meci s-a jucat într-o atmosferă îi 
cală... In prima repriză pe teren 
bucnit o bătaie generală între 
torii celor două echipe și întîlniri 
fost întreruptă pentru 20 de mi 
Pentru liniștirea spiritelor, a fost 
cesară intervenția poliției și deck 
rea gazelor lacrimogene. Voci din 
sa occidentală prevăd de pe acum 
fășurarea unei partide și mai 
matice între actualii fruntași ai c 
mentului : Argentina și Brazilia

In rest, în ultimele zile s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
livia—Chile 2—5, Bolivia—Peru I 
Brazilia—Paraguay .4—1.

In urma acestor rezultate clasai 
tul se prezintă

1. Brazilia 
Argentina 
Peru

4. Uruguay
5. Paraguay
6. Gliile
7. Bolivia

2.
3.

NICE ȘI

astfel :

5
4
5
4
5
5
6

4
4
1
2
2
1
0

1
0
3
0
0
1
1

0
0
1
2
3
3
5

NIMES 
LA

ÎNVINGATOA
LIMITA

primul loc 
și după

Nice păstrează 
pionatul Franței 
duminică, în care a obținut 
rie dificilă pe teren propriu 
lui Valenciennes: 1—0. Tot cu 
dar în deplasare, a cîștigat și N 
la Lens. Reims, în manifestă rev 
de formă, a întrecut cu 3—0 pe 
Etienne, iar Racing a învins cu 
pe codașa Marseille, marcînd însă 
mai în ultimele minute de joc.

Iată alte rezultate din aceasl 
30-a etapă : Sedan—Lyon 3—1, 
gers—Monaco 0—0, Nancy—Soc 
2—2, Ales—Lille 1—2, Toulot 
Strasbourg 5—1, Limoges—Re 
2—4.

Clasamentul: Nice 44, Nîmes 
Racing și Reims 38, Monaco 32, 
gers și Sochaux 31, Lyon și 
Etienne 30, Strasbourg și Renne; 
Valenciennes 28, Sedan și Lille 
Limoges 26, Lens, Nancy și Toul 
25, Ales 21, Marseille 19. Seda 
Marseille au un meci mai puțin j

în
*>â

x 
în

Marți vor 
partide : R.
Cehoslovacă—R.D.G. (gr. A); Turcia 
—Grecia (gr. B); Iugoslavia—Olanda 
și R. P. Bulgaria—R.F.G. (gr. C); 
R. P. Ungară—Spania și Luxemburg 
—Austria (gr. D).

TOM A HR ISTOVGalilor 5—0, Brazilia — S.U.A. 5—3. 
In momentul convorbirii telefonice au 
loc meciurile R. Cehoslovacă — Viet
namul de Sud, R.P. Chineză — Sue
dia, iar Brazilia conduce cu 4—3 
întîlnirea cu R.P. Polonă.

Astăzi se vor juca semifinalele 
finala probei masculine pe echipe 
turneul final al celor trei echipe
minine pentru desemnarea campioanei 
mondiale.

să se încline în fața dinamicului lor 
adversar, în mare vervă de joc. La 
terminarea partidelor. Radu Negulescu 
a fost înconjurat de ’ numeroși ziariști, 
precum și de jucătorii japonezi, chi
nezi și alții care l-au felicitat pentru 
adevărată demonstrație oferită ca și 
pentru voința arătată în decursul me
ciurilor. Rezultate: Sido — C 
2—0 (12,16), Fbldy — Negulescu 
(17, —19, —21), Berczik— Rethi 
(10, 20), Sido — Negulescu
(—18, —8) Berczik — Covaci 
(14, ... „
20), 
—15,
16).

In
neului masculin, reprezentativa noas
tră a întrecut cu ușurință formația 
S.U.A. cu 5—1: Negulescu — Coper- 
man 2—0 (19, 17), Rethi 
0—2 (15, 12), Covaci — Wan De
val 2—1 (—13, 12, 13), Negulescu — 
Bukiet 2—0 (15. 13), Covaci — Co- 
perman 2—1 (15, —18, 14), Rethi — 
Wan Deval 2—1 (—20, 18, 18).

Alte rezultate: Japonia — R.P.F. 
Iugoslavia 5—0, Olanda — Danemarca 
5—2, R.P. Chineză — R.A.U. 5—0, 
Norvegia — Venezuela 5—0, Belgia — 
Irlanda 5—0, R. Cehoslovacă — Țara

14), Foldy — Rethi 2—0 
Berczik — Negulescu 1—2 
— 17), Sido — Rethi 2—0

Covaci
1—2
2—0
0—2
2—0
(11

(7,
(1«,

uHiina partidă din cadrul tur-

Biro
Geta 
kova
15).
Ciue
(14, -
ria Biro 1—2 (16, — 9, 
lung Cha, Ciue lung Ia 
Că, "
Ciue
(15.
2—1

In
s-au
Sud.
desemnată de învingătoarea meciului 
R. P Chineză — Anglia care în mo
mentul cînd are loc convorbirea tele
fonică este în curs de desfășurare.

Alte rezultate în proba feminină pe 
echipe : Japonia — R.P.U. 3—2 :
Eguchi — Mosoczî 2— 1, Yamaizumi — 
Koczian 1—2, Eguchi, 
Koczian, Mosoczî 0—2, 
Koczian 2—1 (7,— 13, 15), Yamaizu
mi — Mosoczî 2—0. Țara Galilor — 
Grecia 3—0, R. P. Chineză — S.U.A. 
3—0, Anglia — Olanda 3—0, R. P. 
Polonă — Irlanda 3—0, R. D. G. — 
Danemarca 3—2, R. Cehoslovacă — 
R. P. Polonă 3—2.

★
1 na dintre cele mai importante par

tide disputate luni la Westfalenhalle 
a fost cea care a opus rutinatei for
mații masculine maghiare, tînăra dar 
dîrză reprezentativă a R.P.R. Intîl-, 
nirea a oferit un spectacol deosebit, ’ 
și ea a luat sfîrșit cu un rezultat fa- 

’ vorabil echipei R.P.U. care a cîști
gat cu 5—3. Toți cei trei jucători un-1 
guri au fost însă învinși de cîștigă- YĂtît''de “banai’'"chiar', 
torul campionatelor internaționale ale
Belgiei și revelația de pînă acum a < ului britanic n-a :canwionatelor mondiale Radu Negu- ț tuturor celor care au "'făcut obiectul

Biro 2—1 (- 15. 16,
Sud — R.P.R. 3—2: 
— Geta Pitică 2—1

Maria Biro 0—2 
lung Cha — Maria

10), Ciue lung Ia — Geta Pitică 
(19, -19, 20)\

turneul final al Cupei Corbillon 
calificat Japonia și Coreea de 
Cea de a treia echipă va fi

Namba
Eguchi

în

Ș'
Ș*  

fe-

Bukiet

nu 
cel 
de

Pentru a 104-a oară, sîmbătă după- 
. amiază schițările reprezentînd Oxfor- 
dul și Cambridge-ul au spintecat apele 

ȚTamisei pentru a desemna pe vîsli- 
torii cei mai aprigi. Exact ca acum 
o sută de ani, cînd ălți domnișori 
dați la carte în străvechile universi
tăți de părinții lor putrezi de bogați 
se distrau lopătînd în susul și în jo
sul fluviului. Ceea ce mai demonstrea
ză o dată — plastic — că nimic 
s-a schimbat în sportul britanic, 
care se fălește cu sumedenia sa 
tradiții, păstrate cu sfințenie.

Și dacă notăm că tot la sfîrșitul 
săptămînii trecute, alți trei fotbaliști 
profesioniști englezi au fost vlnduți la 
bursa cluburilor, iar nu spunem nimic 
nou, fiindcă un asemenea fapt este cit 
se poate de obișnuit în sportul insular. 

’__ , Incit anunțind
- -.știrea comentatorul sportiv al radio- 
a ( ului britanic n-a menționat numele
- tuturor celor care au făcui obiectul 

lescu. Tinarul, jucător, romîn a învinsJ transferului, c-i s-a oprit mai mult 
de o manieră care i-a atras apian- Casupra cuantumului sumei vărsate din 
ze furtunoase, din partea nuinero- / casa de bani a unui club în cea a 
suim public prezent în sală. Pe Ană 1 altuia. A fost anuntat însă obiectul 
Foldy, Sido și Berczik au fost nevoiți (principal al contractului de vlnzare-

*

Ecouri după campionatele interna
ționale de tenis de masă ale Belgiei

BRUXELLES 28 (Agerpres). —
După campionatele internaționale 

de tenis de masă ale Belgiei de la 
Bruxelles ziarele belgiene au publicat 
comentarii elogioase la adresa tineri
lor jucători romîni. Iată ce scrie zia
rul ,,Les Sports" din Bruxelles :

„Romînii au cîștigat Cupa interțări 
Ia cea de-a 8-a ediție a campionatelor 
internaționale ale Belgiei. Marele învin
gător al zilei, Radu Negulescu, po
sedă un joc complet, el are talent și 
poate merge departe pentru că este 
încă junior. Radu Negulescu, în me
ciul cu Sun Pak (Coreea de sud-), a 
făcut ravagii cu loviturile sale de 
„revers" iar salturile acrobatice în 
apărare au fost uluitoare".

/
i

• Echipa Mavag Budapesta a cîș
tigat un turneu internațional masculin 
de baschet desfășurat la Lyon, învin- 
gînd în finală pe Royal Bruxelles cu 
64—48.

• Echipa galeză de rugbi Swansea 
a jucat în compania formației ~ 
barians, o selecționată britanică, 
mii au cîștigat cu 18—11.

Bar- 
Ulti-

• In Palatul sporturilor din orașul 
Minsk s-a desfășurat întîlnirea inter
națională de lupte clasice dintre echi
pa T.U.L. Finlanda și selecționata sin
dicală a R.S.S. Bieloruse. Luptătorii 
sovietici au cîștigat cu scorul de 5—1.

• In campionatul de fotbal al R. 
Cehoslovace s-au disputat duminică 
două meciuri : Slovan Bratislava — 
Spartak Trnava 4—1; Spartak Praga 
Sokolovo — Spartak Usti 1—1. In 
clasament conduce Ruda Hvezda Bra
tislava cu 21 p., urmată de Dukla 
Praga 20, Tatran Presov 19, Banik 
Ostrava 17 etc.

In sportul britanic
cumpărare intervenit între cluburile 
Arsenal Londra și Swansea Town, 
anume — stoperul Melwin Charles. 
Acesta a fost „cedat" clubului londo
nez contra unei sume frumușele, de 
aproximativ 40.000 lire sterline. In a- 
fară de aceasta stipulațiile contractu
lui prevăd și un „troc" (schimb în 
natură de mărfuri'): clubul Swansea 
Town primește pe deasupra și doi ju
cători de rezervă — nenumiți de cro
nicarul radioului britanic — din bo
gata garnitură a Arsenalului.

„Făcînd socoteala — s-a exprimat 
public managerul clubului londonez, 
George Swindin —■ că pe jucătorii 
noștri am fi obținut vreo 6000 lire 
sterline, înseamnă că Mel Charles ne 
costă cam 34.000..."

Iată deci evaluată „marfa" cu pre
cizie contabilă. Transfer costisitor, 
foarte aproape de „recordul" sezonu
lui (Quixall cumpărat de Manchester 
United cu 37.000 l. s.). Și explicația 
sumei stă nu numai în valoarea ju
cătorului, ci și în faptul că el a fost 
negociat foarte abil de către foștii săi 
stăpîni. Swansea Town a făcut o ade
vărată licitație în jurul lui Mel Char
les, pentru a scoate maximum de pro-

★

Săptămîna trecută au fost tras 
sorți semifinalele Cupei Franței : 
mes—Le Havre la Paris ; 
Rennes la Oran.

Socii a

★

• Meciuri internaționale 
la Magdeburg : T.S.K.M'.O. 
3—1; la Viena : M.T.K. 
1—0.

de fol
— Ai
- W;

nimic nou
fit și căutînd prin aceasta să-și ușu
reze dificultățile financiare in care se 
zbate, aflată pe la mijlocul clasamen
tului Ligii a Il-a.

S-au prezentat ta Swansea cu oferte 
de cumpărare Ted Drake — fost cen
tru înaintaș și actualmente managerul 
lui Chelsea—Nicholson directorul lui 
Tottenham, un reprezentant al lui 
Newcastle United și alții. Ciștig de 
cauză a avut, după cum am spus, 
Swindin omul Arsenalului, care a dat 
mai mult...

Presa occidentală s-a ocupat pe 
larg de perspectivele transferului, enu- 
merînd detaliile afacerii, prețurile ofe
rite, pronosticuri... De cele mai multe 
ori s-a trecut însă sub tăcere un amă
nunt esențial: de fapt marfa scoasă 
la vtnzare de clubul din Swansea 

întrebat oare 
toată această 
Charles?.., O 
a acestuia a 

Mei 
.după

este... un om. Nu l-a 
nimeni ce părere are în 
afacere cel. vîndut. Mei 
foarte discretă declarație
apărut în ziarul „Sport Ziirich" ; 
Charles s-a>r fi exprimat că „.. 
părerea sa, să obligi pe un jucător să 
treacă la un club împotriva voinței

sale este adevărată sclavie", t 
veni...

Acum „afacerea Charles" este 
cheiată. încă un sclav al fotba 
profesionist a fost vîndut la licit 
Soarta lui Mel Charles — titula 
naționala Țării Galilor — nu di 
decît prea puțin de cea a fra 
său, alt fotbalist celebru, John C 
Ies. Acesta a fost vîndut clubului 
tian Juventus, unde joacă și a< 
Diferă doar suma. Pentru John 
plătit mai mult: 65.000... Iar f 
Charles împart această soartă de 
dantă cu alte sute și mii de fotbc 
engtezi care -de-a lungul 
fost vînduți ca vitele.

Să mai insistăm asupra 
țelor" sportului britanic ? 
Actualitatea ne oferă mereu exer 
suficient de edificatoare.

Un cunoscut gazetar englez, 
Willy Meisl, scria de curînd: „...C 
nu se poate face nimic | 
tru îmbunătățirea CONDIȚIEI U/ 
NE a fotbalistului profesionist? Ac< 
ta e întrebarea. Dar, nici Willy Al 
nu crede că se va obosi cineva 
dea un răspuns...

anilor

„permai 
Este in


