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CONCURS DE TIR PENTRU STUDENȚII 
DIN CAPITALA

In întîmpinarea zilei de 1 Mai, cen
trul universitar București organizează 
un concurs de tir (pe etape) rezervat 
tuturor studenților din Capitală. Prima 
etapă a concursului s a desfășurat pe 
poligonul Institutului de Cultură Fi
zică, buciirîndu-se de o largă parti
cipare (330 studenți). In clasamentul 
general pe echipe, primul loc l-a o- 
cupat echipa Institutului Politehnic 
(1034 p.) urmată de aceea a Univer
sității „C. I. Parhon" și a Institutului 
de Științe Economice „V. I. Lenin". 
La individual, pe primul loc s-a clasat 
studentul Gh. Revenco (Inst. Poli
tehnic) cil 87 p., iar pe locurile ur
mătoare studenții Ion Agaticioaie (Inst. 
Politehnic) și Vladimir Mănăilă (I.S.E. 
„V. I. Lenin"). De remarcat că cei mai 
rriulți participant au fost înscriși de 
la I.S.E. „V. I. Lenin" (97). Etapa a 
11-a a acestui concurs va avea Ioc 
între 20—26 aprilie cu proba de 3x10 
tocuri.

NUMEROASE COMPETIȚII SPORTIVE 
LA SIGHIȘOARA...

In cinstea zilei de 1 Mai, comisia 
raională de fotbal din Sighișoara 
a organizat o competiție de fotbal do
tată cu cupa „1 Mai" pentru echipele 
din categoria raională, sportivi nele- 
gitimați și juniori, la care s-au înscris 
un număr de 10 echipe din localitate. 
Sini in Curs de organizare competiții 
de handbal; volei, baschet și popice.

IOAN TURJAN, coresp.

Pe marginea Conferinței Internaționale 
a Ziariștilor sportivi de la Budapesta (1)

In cadrul programului de activitate a O.I.Z. pe anul 1959, recent s-au 
desfășurat la Budapesta lucrările Conferinței Internaționale a Ziariștilor 
sportivi. Cu această ocazie s-au discutat numeroase probleme ca : 
dezvoltarea culturii fizice și a sportului pe tărim internațional, dezvoltarea 
netulburată a legăturilor sportive internaționale, sarcinile ziariștilor și ale 
ziaristicii sportive, întărirea și dezvoltarea contactelor între ziariștii spor
tivi, indiferent de convingeri politice, credință, rasă și naționalitate.

1) FOTBAL. Marinescu, stoperul Petrolului, l-a scăpat de sub supra- > 
veghere pe Dinulescu și acesta s-a îndreptat spre poartă. Dar, Sfetcu a 
ieșit la timp și printr-un plonjon bine inspirat a blocat mingea. (Progre
sul — Petrolul 0—1).

2) RUG BI. Barbu (Dinamo) a găsit un culoar liber și se duce decis 
spre terenul de țintă advers. El va marca singura încercare a echipei 
sale. (Constructorul—Dinamo 12—6).

3) BOX. Schimb de „directe" între Toma Constantin și Nicolae Min- 
dreanu (in dreapta). Toma și-a luat revanșa duminică, dar rif.tiitatea din- 
trei acești doi „cocoși" continuă.

4) HANDBAL. O acțiune a echipei Cetatea Bucur se termină cu un 
puternic șut la poartă, tras de Victorița Dumitrescu. (Fază din meciul 
Olimpia—Cetatea Bucur).

5) BASCHET. D. Constantin (Olimpia) a primit balonul de la un 
coechipier, sub privirile jucătorilor militari Niculescti, Dinescu și Folbert 
(Imagine din partida C.C.A. — Olimpia).

Fotografii de: V. Bageac, N. Haninovici, Gh. Dumitru, B. Ciobani!
__________ _ —

CITEVA PROBLEME IN LEGĂTURĂ 
CU CONFERINȚA

Problemele ce aveau să fie discutate, 
cu această ocazie, au devenit și mai 
importante deoarece în relațiile sporti
ve internaționale se simțea nevoia 
strîngerii legăturilor între ziariștii 
sportivi, lărgirea și întărirea Asocia
ției Internaționale a Presei Sportive 
(A.I.P.S.), pentru a se putea activa 

și mai fructuos în domeniul gazetă
riei sportive internaționale, domeniu în 
care deseori se ivesc numeroase ob
stacole. Cum era și firesc, la această 
reuniune internațională a ziariștilor 
sportivi — care avea să discute nu 
numai probleme ale activității sportive 
internaționale, ci și modul cum presa 
sportivă internațională trebuie să con
tribuie la lupta pentru apărarea păcii 
și apropierea între popoare — au 
participat delegați atît din estul cît și

55 țări s-au înscris 
pînă acum la J. 0.1960

Comitetul olimpic italian a anun
țat că p:”ă în prezent 55 de țări și-au 
trimis cde/.'unile de participare la 
Jocurile Olimpice de vară de la Roma. 
Acum cîteva zile a fost primită și în
scrierea U.R.S.S.

Pînă în prezent recordul de parti
cipare este Teți ut de Olimpiada de la 
Helsinki (1952) la care au participat 
sportivi din 69 de țări. La Olimpiada 
care a avut loc în 1956 la Melbourne 
au evoluat sportivi din 67 d-' +>ri.

(Ager preș)

...Șl LA HUNEDOARA

Colectivul redacțional al ziarului 
„Uzina noastră", organ al comitetului 
orășenesc P.M.R. și al sfatului popular 
orășenesc Hunedoara a luat inițiativa 
organizării unei competiții sportive do
tată cu „Cupa 1 Mai" la: volei (bă
ieți și fete), tenis de masă (băieți și 
fete) șah și fotbal. La această compe
tiție s-au înscris echipele asociațiilor 
sportive Corvinul, Sănătatea, Moneda, 
Voința, Siderurgia, Comerțul etc.

NICU ZBUCH'EA, coresp.

BOGATA ACTIVITATE COMPEJIȚIO- 
NALA LA ORAȘUL STA1IN

Sportivii din orașul nostru participă 
la numeroase concursuri și competiții 
sportive închinate zilei de 1 Mai. In 
cinstea acestei zile, U.G.F.S. Orașul 
Stalin organizează concursuri pentru 
obținerea „insignei de atlet" in zi
lele de 5, 12 și 26 aprilie pe stadioa
nele Tractorul, Steagul roșu și la baza 
sportivă a școlii medii nr. 7. La volei, 
echipele masculine ale asociațiilor spor
tive Olimpia. I.C.A.R., Flacăra, Școala 
financiară. Birsa, C.S.A. și Măgurele, 
preaum și formațiile clubului școlar Lu
ceafărul participă la întrecerile^din ca
drul competiției dotată cu „Cupa Pri
măverii". O interesantă competiție la 
care partici mi cite patru formații mas
culine și feminine este programată în 
zilele de 24—26 aprilie. Vor mai fi 
organizate concursuri de tir (18—19 
aprilie) fotbal și popice

CAROL GRUIA, coresp.

din vestul Europei. De asemenea, au 
fost reprezentanți din Republica Popu
lară Democrată Coreeană și Republica 
Populară Mongolă.

La Conferință au participat 16 state: 
ANGLIA. AUSTRIA, R.P. BULGARIA, 
R. CEHOSLOVACA, R. P. D. CORE 
EANA, FRANȚ A, TURCIA, R. F. GER
MANA, ITALIA, R. P. MONGOLA,

Comentariul etapei

Importanta pregătirii tactice și-mai ales- 
a realizării ideii tactice intr-un meci

Jocuri strînse, specifice de campio
nat, desfășurate în general ia un nivel 
tehnic ceva mai bun decît în etapa pre
cedentă și încheiate cu scoruri la fel 
de strînse (dovada dîrzeniei cu care, 
echipele codașe au asaltat pe fruntași) 
— iată ce a caracterizat, pe 
scurt, etapa de duminică a categoriei 
A la fotbal.

In același timp, aceste jocuri ne-ati 
dat ocazia să facem cîteva interesante 
constatări pe marginea pregătirii echi- 
.pelor. Ne vom opri asupra unui singur 
aspect, acela al pregătirii tactice.

Se știe că un joc este pregătit 
dinainte pînă în cele mai mici amă
nunte, mai ales din punct de vedere 
tactic. In această privință antrenorii 
au în vedere mai mulți factori :timpul, 
starea terenului și, bineînțeles, adver
sari'!. Iu funcție de aceștia și în ra
port cu posibilitățile jucătorilor

Pregătiri la BucureșW 
$i Istanbul pentru jacul 

R. P. Mflă-nraa
Campionatul nostru de fotbal și-a 

întrerupt duminică desfășurarea pen
tru a face loc pregătirilor în vederea 
meciului retur cu Turcia de la 26 a- 
prilie, din cadrul „Cupei Europei". 
Lucrările de selecție au luat sfirșit 
și la București au fost convocați, pen
tru miercuri 8 aprilie, 20 de jucători, 
printre care figurează Constantin, 
Nunveiller, Popa, Mîndru, Oaidă, Al. 
Vasile etc. Primul antrenament co
mun va avea loc joi, în compania 
unei formații de categorie C.

După cum relatează agenția Ager- 
pres, fotbaliștii turci și-au început 
pregătirile la 4 aprilie, pe stadionul 
Mihat Pașa din Istanbul. Selecționa- 
bilii, manifestind o formă bună, aa 
întrecut echipa Beyoglu Spor din pri
ma ligă profesionistă cu 8-0 (4-0), 
La acest antrenament au luat parte 
majoritatea jucătorilor care au jucat 
în toamnă la București. A lipsit doar 
Metin, care a fost înlocuit cu Suat 
de la Galatasaray. In poartă au jucat 
cîte o repriză Turgay și Ozcan. Din
tre jucători s-au remarcat Can, Isliaft, 
Kadri, Lefter și Ahmed. Antrenauijeri- 
tele sînt conduse de antrenorul ita
lian Remondini.

R. D. GERMANA, R. P. POLONA. 
OLANDA, R. P. ROMINA, UNIUNEA 
SOVIETICA și R. P. UNGARA. Par
ticiparea acestor țări, cu orînduiri so
ciale diferite, a dovedit faptul în plus 
că mișcarea sportivă internațională 
poate constitui un mijloc important în 
lupta pentru pace, pentru întărirea le
găturilor prietenești ale tineretului și 
ale omenirii întregi, pentru cunoaște
rea reciprocă.

In cadrul Conferinței Internaționale 
s-a prezentat un referat din partea 
Uniunii Naționale a Ziariștilor din 
Ungaria: „Ziaristica sportivă în sluj-

V. GRĂDINARU

(Continuare in pag. 6)

proprii, antrenorii fixează diferite sar
cini tactice, care' trebuie îndeplinite 
de jucători în cursul partidei. Deci, 
reușita lor depinde — o dată cu în
ceperea meciului — de jucători. Or, 
deseori am avut ocazia să ne convin
gem că pe teren nu toți jucătorii reu
șesc să aplice ideea tactică stabilită 
de antrenori, se pierd in focul... luptei 
și își uită sarcinile. Un exemplu, con
cludent, ni l-a oferit de pildă partida 
C.C.A. — Fanil, care a furnizat sur
priza etapei

Am stat de vorbă Înainte de meci 
cu antrenorii celor două echipe -(Gică 
Popescu, I. Lengheriu și T. Mihai), 
care — spre deosebire de alți antre
nori — ne-att destăinuit fără multă

PETRE GATU
AL. INOVÂN

(Continuare in pag. 5-a)
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Sportul a devenit un prieten iubit al oamenilor mun
cii din Regiunea Autonomă Maghiară. Prin grija or
ganelor. de pa. rid și de .tal, prin munca entuziastă a 
activiștilor sportivi, a szi.efrir cfe instructori voluntari, 
a antrenorilor, masele d? tineri din orașele și satele 
Regiunii Autonome A'mguiare participă cu regularitate 
la marile competiții populare.

Sportivii de național.tate romînă și maghiară din T 
R.A.M. se înfrățesc pe terenul de sport, își călesc for- ț 
țele pentru o muncă de înaltă productivitate. f

Prin materialele și imaginile prezentate în această > 
pagină, redăm cîteva aspecte ale activității sportive X 
din Regiunea Autonomă Maghiară. X

• OBIECTIVUL FO
TOREPORTERULUI nos
tru a surprins pe o stradă 
din Tg. Mureș doi jucă
tori și... un spectator. Nu
mele lor nu ne interesea
ză deocamdată. Dar poți 
să știi ? Ei vor deveni 
poate odată șahiști frun
tași.

Sub înțeleaptă conducere a partidu
lui și cu sprijinul neprecupețit al ma
selor de oameni ai muncii romi ni și 
maghiari, realizările sportive din Re
giunea Autonomă Maghiară devin pe 
zi ce trece mai multe si u*h frumoa
se. Sticceseîe obținute in activitatea 
sportivă dovedesc că activiștii U.C.F.S-, 
precum și numeroșii activiști volun
tari din Regii: i agh: m i
au înțeles pe deplin sarcinile trasate 
de Uotărîrea C.C. al P.M.R. din 2 iu
lie 1957 și străduindu-se să le tradu
că în fapt, asigură desfășurarea în 
bune condițitini a unei vaste activi
tăți competiționale de mase și de per
formanță.

In oricare după-amiază, dacă intri 
în sediul consiliului regional, orășe
nesc sau raional UJC.F.S. din Tg. 
Mureș vei auzi discutind zeci de oa
meni despre activitatea sportivă. Ei 
sînt instructori și activiști voluntari ai 
comisiilor de specialitate, oameni care 
în dragostea lor pentru sport nu-și 
precupețesc timpul liber, aducind o re
ală contribuție la continua dezvoltare 
a mișcării de cultură fizică și sport 
din regiune. Aceștia își aduc aportul 
lor la organizarea și desfășurarea tu
turor competițiilor cu caracter de

masă, care reunesc sute și mii de oa
meni ai muncii de la orașe și sate. Așa 
se explică faptul că 
sportive ca, de pildă, 
se bticnră de multă 
rindtir.'Se rnirncftorilor 
„Ludovic Alinski", că 
czel Alauriciu" s-a organizat un cam
pionat de.: fotbal cu participarea a nu
meroase echipe, că în Tg. Mureș exis
tă un centru de aeremodetism cti o 
frumoasă activitate.

Exemple sînt nenumărate. Ne-aa 
impresionat plăcut variatele competiții 
cu caracter de masă orga izate cu re
gularitate. „Cupa activiștilor1' (rezer
vată antrenorilor, membrilor în comi
siile orășenești de specialitate, condu
cătorilor asociațiilor sportive etc.) la 
tenis de tnasă, volei, popice, natație 
și atletism, campionatele sătești de 
volei, tenis de masă, atletism care se 
desfășoară concomitent cu campiona
tul de fotbal (atunci cînd într-un sat 
din regiune are loc un meci de fot
bal, în aceeași zi tinerii! săteni își mă
soară forțele și la celelalte discipline) 
sînt numai cîteva din multiplele între
ceri organizate de consiliile U.C.F.S. 
La Spartachiada de iarnă a tineretu
lui, unele raioane s-au evidențiat în 
mod deosebit. Raionul Sf. Gheorghe

unele discipline 
tirul cu arcul 

popularitate în 
de fa fabrica 

la fabrica „En-

de pildă (președinte al consiliului ra
ional U-C.F.S. tov. Ludovic Vereș) 
este fruntaș pe regiune, inobilizînd 
19.635 tineri. El este urmat de Tg. 
Mureș (oraș) 13.731, Odorhei 10.670, 
Tg. Mureș (raion) 8351 etc. Numai în 
raionul Tg. Mureș există azi 56 asoci
ații sportive sătești cu 5800 membri! 
In momentul de față în R.A.M. numă
rul membrilor U.C.F.S. este de 82.900!

Lăudabilă este, de asemenea, buna 
organizare a muncii de evidență în 
ce privește situația membrilor U.C.F.S. 
Astfel, fiecare adeziune este înregis
trată de consiliul raional U.C.F.S. și, 
în felul acesta, se poate ține o eviden
ță precisă a cotizațiilor și de la caz 
la caz — în funcție de numărul mem
brilor la o disciplină sportivă — se 
fac propuneri asociațiilor pentru înfi
ințarea mior noi secții sau pentru or
ganizarea unor concursuri de

Din inițiativa consiliului

• NICI UNUL din cei
72 membri ai asociației 
Avîntul din comuna Oaia 
(raionul Tg. Mureș) 
și-a plătit cotizația 
la înscriere î

• La Spartachiada 
neretului asociația sportivă 
muna Miercurea Niraj (raionul Tg. 
.Mureș) a ocupat locul al doilea în 
clasamentul alcătuit pe baza rezulta
telor obținute în mobilizarea concu- 
renților. Asociația se pregătește acum 
pentru întrecerile sportive de
din lunile de vară.

de iarnă a ti-
din co-

• Bazinul de înot de 50 m. din Tg. 
Mureș este aproape .terminat și în 
scurt timp el va fi redat activității, 
Ceea ce întîrzie încă punerea sa în 
funcțiune este lipsa celor două ca
zane cu apă calda, care trebuie urgent 
instalate. Credem că Sfatul Popular 
al orașului, care conduce lucrările de 
finisare, va lua măsurile cuvenite.

casă etc. 
regional

La Sovata: odihnă și sport
Situată pe versantul sudic al munților Har

ghita, în poiana superioară a Tîrnavei, pe 
podișul numit „între sărături" minunata sra-

M.mmate sînt competițiile de mase ! 
Vlăstare tinere, muncitori, țărani mun
citori, elevi au prilejul să învețe și să 
se afirme în ramura sportivă preferată.

Competițiile de mase au prilejuit în 
R.A.M. ca și în celelalte regiuni ale 
țării descoperirea a zeci de elemente 
dc reală valoare. Cine n-a auzit de 
'Adalbert Rethi, campion la tenis de 
inasă a! Spartachiadei — azi titular

cesta este în mare parte meritul unor 
pedagogi pricepuți ca antrenorii Tibe- 
riu Basilides (handbal), Atilla Balazs 
(baschet), lasif Buzdugan, Mircea 
Buhl ea (atletism), Sprencz, Izsac Szabo 
și alții precum și al sutelor de activiști 
și instructori voluntari (printre care 
trebuie citat tîmplarul Stefan Benedek 
din satul 
țese nici 
muncă de 
tivifor.

Avînd mereu în față exemplele celor 
ce s-au evidențiat în competițiile de 
mase, tineretul ia cu asalt terenurile 
de sport, se pregătește temeinic, con
vins că drumul spre măiestrie îi este 
larg deschis.

Striniba) care nu precttpe- 
un efort în frumoasa lor 

pregătire și educare a spor-

r
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U.C.F.S. se va organiza în toamna 
acestui an un mare concurs (la volei, 
atletism, tenis de masă etc.) rezervat 
echipelor sătești.

Munca educativ-politică organizată 
cu sportivă de la sate, activitatea lor 
culturală (în comuna Cristești asocia
ția sportivă a pregătit piese de teatru 
în limba romînă și maghiară), fac
tor important în ridicarea nivelului 
politic și cultural al sportivilor, con
tribuie la 
tivifor de 
ghiară, la 
depun cot 
socialismului în patria noastră dragă.

Terenul din comuna Cristești s-a 
amenajat prin muncă voluntară. 
Candidatul de partid Andrei Fillop, 
președintele asociației sportive (în 
margine, în dreapta) este un exem
plu pentru ceilalți țărani munci
tori.

țiune bameo-cl materică 
pind cu liniștea ei atît

Aci, în splendidele vile ale Consiliului 
Central al Sindicatelor și Ministerului Sănă
tății și Prevederilor Sociale 
ai muncii își petrec 
diul de odihnă sau _______
binefăcător ce-l oferă băile săra e, 
și cu nămol.

Numeroși sportivi - fotbaliști, voleibaliști, 
atleți etc. - vin aci în fiecare an și după 
2—3 săptămîni de tratament profilactic sau 
terapeutic ei simt efectele minunate ale 
acestor' băi dătătoare de sănătate.

Clima subalp nă (altitudine 600 m), tempe
ratura ei răcoroasă (media în timpul verî' 
+18 grade C) împrejurimle încîn.ătr 
(muntele Saca 1800 m, lacurile sărate U' 
Aluniș) oferă amatorului de turism și 'ex
cursii minunate satisfacții. La Sovata sînt 
multi iubitori de sport. Dar cei mai mari 
animatori sînr fără îndoială instructorii 
sportivi voluntari Atilla Horvath și Carol Lu- 
kacs care angrenează oamenii muncii veniți 
la Sovata, în jocuri de tenis de m--vriei, 
șah și excursii. Am apreciat mu? munca 
dusă de profesoara Ecaterina Fulcp, care 
se ocupă cu gimnastica medicală pentru 
bolnavi, într-o sală bine utilată, unde zeci 
de oameni vin zilnic să urmeze programul 
de gimnastică prescris de medici. Despre 
utilitatea gimnasticii
Elena Marin, Ileana 
alții care simt din 
exerciții.

Ar fi bine ca 
acorde un sprijin mai mare amenajării 
muncă voluntară a 
pe locurile virane aflate 
singur teren de volei, 
sau șah este mult prea puțin pentru 
aproape 3000 de vizitatori care vin 
singură serie în cursul

Sovata te- întîm- 
de plăcuiă.

ale Consiliului

mii de oameni 
în fiecare an conce- 
urmează iraicmenful 

termale

medicale pot vorbi 
Bonu, lulia Pop și multi 
plin binefacerile acestor

forurile competente sâ 
prin 

unor terenuri de sport 
în stațiune. Un

cîteva mese de tenis 
cei 

într-o
verii Io Sovata.

înfrățirea și prietenia spor- 
naționaliiate romînă și ma- 
munca entuziastă pe care o 
la cot pentru construirea

Peste p dul Nirajului

Trei tinere speranțe la atletism: 
sprinterele Sanda Bordan, Emese 
Kineses și Ana Veres la antrenament. 
fn reprezentativa țării noastre, de 
handbalistele din lotul republican de 
junioare Maria Incze, Gabriela Bicu, 
Magda Szasz și Valeria Preda, care 
în urmă cu doi ani s-au afirmat — 
de asemenea — în populara întrecere 
a Spartachiadei. Frumoase perspective 
au și tinerii sprinteri, frații Elbd și E- 
mese Kineses. Dar nu numai aceștia. 
Hocheiul pe gheață, sportul de iarnă 
nr. 1 din R.A.M., cuprinde numeroși 
jucători talentați, dintre care unii sînt 
titulari ai reprezentativei R.P. Romîne 

(care a cîștigat ,,Criteriul european"*.
La Tg. Mureș, Tg. Secuesc, Odorhei, 

Reghin, Gheorghieni, Sf. Gheorghe și 
Miercurea Cine sînt mulți sportivi de 
valoare : hocheiști, baschetbalîști, schî- 
iori, patinatori, jucători de tenis de 
linasă, șahiști, atleți și handbaliști. A-

de la fabrica
Este ora 101 Zilnic la această oră, 

la fabrica ,,Simo Geza" din Tg. Mu
reș începe gimnastica de producție.

Asociația sportivă, îndrumată și 
sprijinită de organizațiile de bază 
P.M.R. și U.T.M., a depus o frumoasă 
activitate pentru angrenarea munci
torilor. Ca unHare a intensei munci 
de lămurire dusă prin difuzoare, pano-

la om, un număr 
nimicitori practică zii-

de

Exemplul muncitorilor 
„Simo Geza“
uri și de la om 
aproape 300 de
«ic gimnastica de producție. „După 90 
de zile de gimnastică de producție — 
spune Z. Bogdanov, președintele asoci
ației sportive — muncitorii 
cu deosebit drag aceste utile 
fizice.

practică 
exerciții

Pentru a ajunge pe de
din satul Găiești trebuie să treci „ 
podul care leagă malurile Nirajului. 
pod de lemn obișnuit peste care 
menii din sat și din împrejurimi 
trecut mereu de-a lungul anilor, 
decenii în urmă ogoarele din vecinăta
tea satului aparțineau chiaburului 
Szentivanyi. Amintirile de atunci 
tiiste. Treceau oamenii peste pod. 
veau întinderile cu lanurile bogate 
chiaburului și își plîngeau viața 
chinuită, sărăcia. TotU-1 trebuiau să 
tească oamenii... chiar și cînd treceau 
peste pod ei 
care intra în 
Pînă și echipa 
a chiaburului 
tului.

Băieții din 
sprinceană":

sport 
peste

Un

trebuiau să dea o taxă 
buzun-arul chtaburului. 
de fotbal din Găiești era 
Fazekas, c-rciumarul sa-

U.C.F.S., patru -echipe de
* ' “ tenis

bri ai _ . ___
bal, formații de volei, șah, 
masă și numeroși atleți.

...Ne «aflăm pe terenul de

fot- 
de

Dinsport.

..pe 
aveau 
lesne 
făcea 
și pe

echipă erau aleși 
numai cei bogat i 

dreptul să joace... Motivul este 
de înțeles. După meci, cheful să 
la circiuma lui Fazekaș. Servea
datorie, cîtorva... sportivi, dar ulterior 
nu uita sa le ia în plus o ,,dobîndă“ 
cit mai mare. Toate acestea au rămas 
acum doar triste amintiri.

...Azi, zeci de tineri trec voioși peste 
podul Nirajului. Ei sînt țărani ’munci
tori; fotbaliștii Gtergely Kovacs, An
dras Csiki, Albert Marton,. Antal Damo, 
Ferenc Kaszainyi, voleibalistele Iren Me- 
zei, Roz?. Tanaszy, Reza Fekete și 
alții care trec zilnic peste pod în 
spre terenul de sport sau spre 
rele pe care le lucrează cu drag,
muncă, voioși, sportivii satului se d'es- 
tind pe terenul lor de sport.

De jur împrejur, case 
comuna înflorește de la

Președintele asociației sportive Stă
ruința Găiești, Arpad Balazs.

mulțl 
drum 
ogoa ■ 
După

noi frumoase; 
o zi la alta.

sportive Stă-

*

Președintele asociației 
ruința din Găiești este comunistul Arpad
Balazs. El este mult iubit și apreciat 
de tineretul din sat. Prin munca entu
ziastă a sa și a învățătorului Jozsef 
Ferenc, în Găiești sînt acum 235 mem-

depărtare cineva aleargă peste podul 
Nirajului. Este țăranca ilona Damo so
ția fotbalistului Daimo care se află pe 
teren. Și Iiona fiaue sport: joacă volei

— Ehei — ne spune Arpad Balazs — 
în sat la noi nu se mai spune 
nu se mai mărita dacă 
în echipameiiț de sport, 
rămîne remăritată... Ba 
după ce se căsătoresc...

Pagină redactată de S 
$ ION OCHSENFELD 1

Fotografii de VASILE BAGE AC dn

apar 
Nici 
fac

că fetele 
pe teren 
una nu 

sport și



A X-a ediție a 
un succes al

j 
campionatelor de gimnastică,' 
sportului nostru școlăresc i

caniS-a încheiat ediția jubiliară a 
pionatelor școlare de gimnastică. O 
nouă ediție de întreceri tinerești s-a 
înscris in cartea sportului nostru șco
lăresc ca un remarcabil succes. Da I 

A zecea ediție a campionatelor repu
blicane școlare de gimnastică a consti
tuit un frumos succes al sportului 
nostru. Și din punct de vedere mobili- 
zaforic și ca valoare tehnică, între
cerile, recent încheiate, se deosebesc 
mult de cele anterioare.

Am urmărit zilele 
trecute în sala Ffo- 
reasca din Capi
tală 36 echipe al
cătuite din cîte 8 
gimnaste și 8 gim- 
nașfi. 
seainnă 
durile 
singură 
atras peste 300 ti
neri ș< ijoere care 
au îndrăgit gimnasti
ca, 30!) tineri și tine
re care au pășit pe 
drumul sportului de 
performanță. Un alt 
aspect : toate regiuni
le țării au fost repre
zentate la concursuri, 
spre deosebire de a- 
nii trecuți, cînd unele 
centre cu tradiție în 
această disciplină au 
absentat, in sfirșit, ultimul aspect și 
poate cel mai îmbucurător: mulți elevi 
buni la învățătură. „La nici un 
campionat .școlar — ne spunea profeso
rul Traian Predețeanu din Direcția E- 
ducațlei Tineretului Școlar — nu am 
întilnit atîți elevi fruntași la învăță
tura". Intr-adevăr, ne este greu să ci
tăm numele tuturor elevilor cu note

Aceasta în
că din rîn- 
elevilor o 
competiție a 

peste 300 
s< >iiiere

să-ibune. De aceea, ne-am mulțumit i 
imităm pe organizatori, vorbind 
într-un material alăturat — doar 
cei mai buni dintre... cei buni.

Titlurile de echipe campioane au 
venit Școlii medii nr. 35 București 
la fete — și Școlii medii nr. 1 Rm. 
Vilcea — pentru a treia oară conse
cutiv — la băieți. Trebuie subliniată, 
îndeosebi, performanța tinerilor gim- 
naști din Rm. Vilcea. oe nare că în 
această școală gimnastica ocirpă lo-

de

re-

F.chipa de gimnastică a școlii medii nr. 1 din Rm. Vilcea, campioană 
școlară pentru a treia oară

Nicolae Stan, Ion Groșanu, și Eugen 
Păunescu. Profesor: Petre Darie.

Elevele școlii medii 35 (cu program î 
special de educație fizică) au fost — ț 
categoric — cele mai bune. Multe din-;; 
tre componentele echipei sînt ctinos- j 
cute cititorilor noștri. Ele au participat! 
la tabăra de gimnastică a M.I.C. din! 
vara anului trecut și au fost remarcate ■ 
și atunci. Este vorba de Elena Tutan, 
luliana Podoreanu și Cristina Andriță. L 
Alături de ele. Ileana Mihăilescu, ți 

Sanda Polizache. loa- ' 
na Ghițulescii, Edmee 
itie și Ruxandra Dăe- 
scu au format o echi
pă omogenă, cu vă
dite calități de pro
gres în gimnastică. 
Profesoara și... antre- 
noarea: Julicta 
toni.

In t<ară de 
mai _ ,

echipelor 
și Sibiu 
la fete 

băieți pe 
respectiv ,

Cin- -

cam- 
reti-

Utemista Margareta Cîrstea face 
parte din categoria celor care 
duc întotdeauna ireaba pînă Ici ca
păt.

iotul va merge

I După Margareta Cirstea, elevă in 
anul 111 l\a Școala de Exploatare 
C.F.R. Craiova, cel mai mult se vor 
bucura de apariția acestor rînduri 
colegii ei de clasă în mijlocul că
rora iși petrece o mare parte din

* timp. Și au de. ce. Tinăra aceas
ta oacheșă, voinică i-a reprezentat 
in toate ocaziile cu cinste pe viito
rii intpiegați de mișcare. La orele 
de curs și de practică Margareta 

, este totdeauna printre fruntași, ob
ținută note din cele mai bune. O 
garanție în plus, deci, că atunci 
cind va așeza peste cozile negre 
sirlnse în jurul capului mult visa
tul chipiu roșu, 
strună. Dar ce se va intimpla a- 
iunci cu discul, marea pasiune a 
Margaretei? Fără îndoială că va 
zbura și el mai departe decît cei 
33 metri pe care îi atinge astăzi 
la antrenamente Margareta Cîrstea, 
eh? vă a scolii sportive U.C.F.S.

Craiova și campioană regională la 
disc.

Cluburile sportive școlare pe un dram ban
pioni ,am 
nnt evoluția 
din Ploești 
clasate 
cit și 
locurile 
HI. Si
șe se
— și cu roade dintre 
cele mai bune — pen
tru răspîndirei» gim- ! 
nasticii în rîndurile 
elevilor. ț

atît
la

II și
în aceste ora- 
muncește .mult

consecutiv. Profesor și antrenor Petre Darie.
(Foto : I.. Mîhaică)

Alte evidențieri ? Lăsăm această; 
treabă pe seama clasamentelor. Ele o ' 
vor face mai complet și mai... convin
gător.

între disciplinele 
De unde această

sportive 
condu
ce! pu- 
forrnată

cui întii 
practicate.
zie ? Pentru că, în fiecare an, 
țin jumătate din echipă este
din sportivi noi, ridicați din masa ele
vilor care fac gimnastică. Echipa cam
pioană a fost alcătuită din: Mircea. 
Artopolescu, Mihai Pavel, Valeriu Ne- 
goesou. Dan Gheorghe, Alex. Cirstea,

PLENA MATEESCU

fiezuliite.» rezuihte
Un clasament greu de alcătuit
Secre tur laiul a acut mult de lucru 

la această ediție a campionatelor. Ni
mic decs bit — vor spune poate unii 
dintre dumneavoastră care știți cum se 
lucrează Ei un concurs de gimnastică. 
La orice ntrecere de amploare, cu 
sute de p.i tic!panii, secretariatul mun
cește ,;.t It. Da 'Dar, dc dala aceasta, 
secretariatul a avut de îndeplinit o 
misiune plus, de care a fost însă 
foarte... bucuros.

Printre cei 300 concurenti au fost 
multi fruntași între fruntași la învă
țătură. „Recordmenul” acestora a fost 
declarai elevat C. Marian din Bacău 
dare are 16 medii de... 10! In ime
diata. lui apropiere s-a „clasat" elevul 
Ion Costache din Ploești cu 13 medii 
de 10 și frățiorul său mai nuc Tudor 
Gostache, care are in catalog de 11 
ori 10 și de trei ori 01 Eguii lui Tudor 
Costache sînt Al. Bîlcn din Focșani, 
Zoltan Lokody din R.A.M., Ștefan

Laszlo din Oradea și încă multi alții. 
Dar fetele? S-au lăsat ele mai prejos? 
Nicidecum. Silvia Pop tic la școala me
die nr. 2 Cluj are de 13 ori 10, Vera 
loniuc din Rădăuți și Felicia Isai din 
Simeria de 10 ori 10; Ligia Filip din 
Ploești și Ileana Mihăilescu din Bucu
rești sin! și ele fruntașe. Toți acești 
vrednici elevi au fost premiali — in 
mod special — pentru rezultatele lor 
bune la învățătură.

Care este legătura dintre secretariat 
și toți acești elevi silitori ? Păi, cre
deți că a fost ușor să alcătuiești un 
clasament fără greșeli cind ai de-a 
face cu .aiiția fruntași la învățătură ? 
Munca a fost grea dar — firește — 
plăcută T

Iută ordinea in fere s-au ekisat eehi- 1 
pere: FETE: 1. Școajfa medie nr. 35 î 
București (cu program special de edu- [ 
catie 
cană 
317,46

med.

fizică) 326 p. canipiojr,a republi- 
Plcești 
Pitești

2.
4.

mezinul «imielor

Priviți fotografia ! L'n ,echer" per
fect. C.ine-l execută ? Fel mai tinăr 
participant la campionate, elevi'/ Ghe
orghe Mog.i de In scoale melic nr. 1 
din Șibu I' ■ —n-les, în corn ■.'■< el 
a p-irta.i'in cu e\:' t'ț'ile de categoria 
a »7-« pei o'd 'ar pentru a ne arăta 
ce știe, a p v't cu acest greu element 
pe cure giinnaștii reușesc să-l execute 
bine abia după mulți ani de muncă.

Cili. Mogit este elev în clasa :i VH-a 
'A îndrăgi gimnastica anul acesta. Ca 
o răsplată a străduințelor depuse ta 
antrenante d', profesorii! l-:i selve!'ion.it 
in echipă. Și' n a grer.it. (Hi. Mrun 
s-a comncjrtat așa cum a promis: 
foaric bine.

Peste puțul timp se va împlini un 
an de la constituirea primului club 
sportiv școlar din țara noastră. Ne a- 
mințim și acum, cu emoție, entuziasta 
adunare în. cure au fost puse buzele 
clubului celor mai buni elevi sportivi 
ai Capitalei. Părea o acțiune temera
ră să inmănuiichiezi într-un singur 
club elevi răspindiți în școli clin întreg 
orașul. Apoi, era încă adine înrădăci
nată la mulți profesori de educație fi
zică o concepții îngustă, egoistei: 
,.Nu-mi dau elevii să facă sport în a- 
iara școlii, nici în ruptul capului. Eu 
i-am descoperit, eu îi antrenez piuă la 
capăt I..." In sfîrșit, se spunea că an
trenorii. dijeriidor asociații și cluburi 
sportive cure tiveau sub îndrumarea lor 
și elevi, nu sînt deloc dispuși sâ-i 
„cedeze" noului club școlar. Acum, 
după aproape un an ne \c:ăm scama cil 
de ncjuslifirate au fost toate aceste 
temeri. Treptat, clubul școlar și-a for
ma! personalitatea. El a grupat în ju- 
ru-i uti mănunchi de. antrenori valoroși 
și, folosind minunatul izvor de cadre 
pe oare-1 reprezintă Școala sportivă de 
elevi, s-a bizuit de la început pe cîte
va secții mari, puternice. Din toate 
școlile medii ale Capitalei, doar jumă
tate au dat pe cei mai buni elevi spor
tivi clubului. In celelalte — cimp larg 

i de acțiune pentru toate asociațiile și 
ț cluburile c-are doresc sil pMJioneze 

sportul dinir-o școală și vor să-și for-

z/4u ua-'a ..ir.c maup siui suph 'uăi.a ti- 
neritbr aneți dirurmdv'șn. In finala 
„Cupei Sportul popular" la handbal 
în 7 p. n’rit juniori — in fapt un con
curs repu'iFcau — s-au ii.tîlnit echipele 
cluburilor școlare din Timisoara șl 
București. Echipa de baschet fete a 
rlu'mlm îim'șo-ean a reușit chiar să 
promoveze în prima categorie. Lista 
performanților nu se oș/reșle aici. Ce 
orală acest lucru ? Că, avînd la dis- 
poziție condiții optime de aci ivit ale, 
chlburile sportive școlare avansează cu 
pici mari spre primele locuri în com
petițiile de jimicri. la toate discipli
nele. Lie devin, adevărate „uzine" de 
piitori campion: și recordmt’iu. recru
tați din rîndurile elevilor.

Noul sezon sportiv va da prilej clu
burilor sportive so-Lio să urce noi 
trepte în. drimud spre a'irmare. Elanul 
elevilor spor îmi, pasiunea cu care se 
ocupă antrenorii de pregătirea lor, ne 
indreptățesc să credem că succesele 
ob'.intiie riină acum sînt doar primele 
verigi ale unui lung lanț de victorii și 
satisfacții.

școlară pe anul 1239;
p.: 3. Sibiu 393,70 p.;
p.; 5. Timișoara 301,eo p.; 6. Șc.
4 București 2tfj,50 p.; 7. Șc. med.

16 București 296,50 p. ; li. Șc. ped. Con
stanta 297,W p. ; 9. R.A.M. 207,80 p. ; 10. 
Orației 793,90 p.; 11. Galați 292 p.
Bacău 280,30 p.; 13, “ ’ -------
Baia Mare 271,1^ p.
p.; 16 lași 264,80 p>: ,
rești 250,4-0 p.; 13. Craiova 243,20 p.; 19- ( A»------- --------- - r ------
Hunedoara 220,30 p. BĂIEȚI: 1. școala ; meze pepinieră de cadre. 
medie nr. 1 Rm. Vilcea 323,90 p. cam- ; , . . ....
pioasă republicană școlară pe anul 1959; ț j . .
2. Ploești 317,70 p.: 3. sibiu sj'.'.oo p.; 4. f viniic: la Orasid Stalin, 
Bacău 310 p.; 5. Șe. 1? : — ■■ • . .
304,4.- p : 6. Șc. med. 35 București 299,30 
p.; 7. Craiova 296,90 p.; 8. Șc. med. 13 
București 396,30 o.; 9. T,mjșoara 292,40p;
10. Cluj 290,30 p; 11. Or.dea 238 P-; 12. 
Galați 286.60 p.; 13. Reg. București 234.30 p.
14. R.A.M. 200,40 p; 15. Baia Mare 278,30 p;
16 Huned«aara 273,9'.’. p.; 17. Suceava
273.60 p.; 13. Constanța 259,70 p.; 19-
Iași 240,10 p.

12.
Cluj 273.30 p.; 14.
15. Suceava 257,60

17. regiunea Bucu-

1 Vești din școli
TURNEU DE FOTBAL AL ȘCOLILOR 

MEDII DIN CLUJ

Im ]< I s-a pornit ta drum și In pro-
.. o. c. iu oriușiu vtiuin, Timișoara,
șc_. med. 17 București , \\ureșt auj unde de asemenea au

luat ființă cluburi școlare.
.4 trecut doar un an... E devreme să 

vorbim despre roade Nu. Iată: Clu
bul sportiv școlar din București a cîș- 
tigat concursul republican de sală 
pentru juniori, r ăst urnind pentru pri-

Spartaehiada pionierilor și școlarilor—competiția nr. 1 
a celor mai mici sportivi

Competiția care s-a situat — încă de la 
centrul atenției celor mai mici sportivi a fost, 
ediție a Spartachiadei pionierilor și școlarilor, 
de educație fizică elevii respectivi pentru această competiție ? Care a fost 
aportul conducerii școlilor în vederea organizării întrecerilor ? In ce stadiu 
se află, în prezent, competiția ? Răspunsurile ta țoale aceste 
aflat în parte cu prilejul unui popas 
din Capitală.

PREOCUPARE, INIȚIATIVA, INTERSS...

începutul anului școlar — în 
fără îndoială, cea de a doua 
Cum și-au pregătit profesorii

făcut mai zilele trecute
intrebări le-am 
la cîteva școli

raion. Lucruri

a
curînd o competiție de

Aproape in toate școlile pe care 
le-am vizitat, regulamentul Spartachia
dei pionierilor și școlarilor a fost pre
lucrat in cadrul cercurilor sportive, in 
același timp, conducerile școlilor , s-au 
străduit sa creeze condiții materiale 
pentru desfășurarea întrecerilor. De
osebit de utilă considerăm că a fost 
recomandarea pe care conducerile unor 
școli au făcut-o cadrelor didactice d- a 
asista la întrecerile acestei competiții. 
Faptul acesta a constituit în același 
limp un puternic imbold către o parti
cipare cit mai largă la întreceri a mi
cilor sportivi. In multe locuri, înainte 
de concursurile propriu-zise, au fost 
organizate intreceri pregătitoare. Așa 
s-a întîmplat la școala elementară nr. 
H9 (prof, de educație fizică Eugenia 
Ciubotaru), unde au avut loc o serie 
de concursuri pregătitoare inler-clase 
la volei, șah și tenis de masă. In în
trecerile Spartachiadei, 
prezentă .în prima etapă 
ia tenis de masă și -60

ocupe primul loc pe 
bune am putut constata și la școala 
elementară de fete nr. 120 (prof, dc 
educație fizică Lucreția Nemeș) unde 
Spartschiada a desemnat pe eleva 
dăortștanța Chira din clasa ă Vl-a ca 
pe cea mai bună șahistă pe raion. 
Tradiția școlii în materie de gimnas
tica și-a spus cuvîntul și în ceea ce 
privește numărul de participante la 
priîna etapă : 45. Multe dintre elevele 
gimnaste sînt fruntașe la învățătură — 
Anca Berivoe, M.irijana Olteanu și 
Constanța Popescu. In momentul de 
față, micuțele gimnaste se pregătesc 
asiduu în vederea apropiatei etape pe 
raion. Cu prilejul întrecerilor Sparta
chiadei, elevii școlii elementare nr. 50 
și-au arătat din nou dragostea lor pen
tru atletism, 17 dintre ei participînd 
la un concurs mai mare organizat pe 
Capitală. Accentul principal a fast pus 
însă 
rriăr

— și aici — pe gimnastică, 
de participant!: 230.

Nu-

școala a fast 
cu 50 de elevi 
la șah. Demn 
la volei, echi- 

acest an să

—DAR

stare de

NU PESTE TOT

neexpiicat arii găsit la 
nr. 11, unde profesorii

simplu din vedere organizarea între
cerilor din cadrul acestei competiții. 
In mod practic, nu s-a făcut nimic. 
Profesorul de educație fizică Qh. Do- 
roftei a căutat, bineînțeles, o motivare: 
sala de sport a școlii a fost perma
nent ocupată de elevii mai mari, care 
se pregătesc pentru competițiile rezer
vate lor. Acum însă, o dată cu înce
perea activității in aer liber, sala va 
fi mult descongestionată, astfel că și 
elevii mai mici o vor putea folosi. 
O explicație care desigur nu poate 
mulțumi, dacă socotim că în alte școli 
(nr. 121), 121 de pildă) lipsa unei săli 
de sport n-a constituit un obstacol în 
desfășurarea întrecerilor. S-a apelat 
la ajutorul altor școli înzestrate cu 
săli de sport și competiția n-a avut 
de' suferit. Pentru aceasta, fireșfe, a 
fost nevoie de spirit de inițiativă și 
— mai ales — de preocupare pentru 
aceste concursuri...

Întrecerile Spartachiadei pionierilor 
și școlarilor se află în prezent intr-o 
fază destul de avansată. Etapele pe 
raion sînt pe sfîrșite. Vor urma apoi 
cele pe regiune, zonele și finalele. In 
vederea unei cît mai bune comportări 
la aceste etape, școlile care au echipe 
calificate în fazele superioare ale eoni- 
petiției au datoria de a crea acest ir 
echipe condiții bune dc pregătire, tar 
profesorii de educație fizică vor tre
imi să-și pregătească elevii cu multă 
tragere de mima, .pentru ca ei să 
atingă « 'tirmă maximă în preajma 
concursurilor,

Cubul Sportiv Școlar din Cluj 
nrg.mrzat de 
f l ; l cu participarea echipelor școli
lor medii din lix'alitate. Acest turneu 
a avut ca scop angrenarea unui nu
măr cît mai mare de tineri în practi
carea acestei discipline și selecționarea 
celor, mai buni elevi, care vor repre
zenta Clubul Școlar în diferite com- 
peiiții.

La turneu au participat reprezenta
tivele școlilor medii nr.
8, 11, 12. Nejustificată 
școlilor medii nr. 5 și 
disputat între echipele 
nr. 4 (prof, de educație 
lănescu) și nr. 8 (prof, de educație

Dincă). Victoria a fost <>b-’ 
jucătorii școlii medii nr. 8, 

de 1-0 (1—0).
RADU FISCH 

corespondent regional

1, 2, 3, 4, 6, 
a fost lipsa 

7. Finala s-a 
școlilor inedit 
fizică D. Bă-J

fizică P. 
ținută de 
cu scorul

DIN ACTIVITATEA UNEI ASOCIAȚII 
SPORTIVE ȘCOLARE DIN GALAȚI

Printre asociațiile sportive școlare 
fruntașe din orașul Galați se numără 
și asociația sportiva , Atletul" a școlii 
medii nr. 3. Acordind o deosebita a- 
tenție activității sportive, profesorii de 
educație fizică George Popa șt Cezar 
Muscă, ajutați în permanență de con
ducerea școlii, aii reușit sa mobilizeze 
majoritatea elevilor înfr-o activitate 
competițională permanentă. După des
fășurarea întrecerilor Spărtacliiarfei, 
elevii au fost angrenați să participe la 
concursurile pentru obținerea insignei 
„Cel mai bun sportiv din zece". In 
curs de două săptămmi elevii au obți
nut 148 de taloane din cadrul grupelor 
dc forță și îndemînarc. Dintre parti
cipant! la acest concurs s-a remarcat, 
îndeosebi, elevi»! Constantin Pppoiu, 
care a arun-at 69 de metri cu min
gea de oină.

Elevii se pregates • ot sirguințâ pen
tru camnioiate'e școlare la diferite 
porturi. Ac-'-s" pregă'ire perseverjn- 

tă te va aduce desigur frumoase suc
cese în coîiir-etițiile școlare.

RADU BOGDAN — corespondent

grer.it


„Cupa F. R. Baschet" pent ni junioare s-a bucurat de un frumos succes
— Miercuri și joi, penultima etapă a campionatului republican masculin —

CARNET A TLE TIC
......... ......... ... .— > „ - - ............................. ........................

1.000 de

„Cupa F. R. Baschet'*, organizată 
pentru reprezentativele de junioare ale 
orașelor în care acest sport cunoaște 
o dezvoltare mai mare, s-a bucurat de 
un frumos succes.

LA CRAIOVA primul loc a fost cu
cerit de reprezentativa craștilui gazdă, 
care a învins, în meciul decisiv, selec
ționata Ploești cu 30—28 (20—14). 
Ordinea finală a echipelor: 1. Craio
va, 2. Ploești, 3. Sibiu, 4. Rm. Vîlcea, 
5. Petroșani, 6. Timișoara. Meciurile 
s-au desfășurat în sala Școlii sportive 
a U.C.F.S. în fața a peste 
spectatori.

LA GALAȚI selecționata 
Focșani a produs o mare 
clasindu-se pe primul loc. In jocurile 
finale, Focșani a dispus de Constanța 
cu 34—17 (16—6), iar Rădăuți de 
Galați cu 36—16 (18—13). Clasamen
tul final: 1. Focșani, 2. Constanța, 3. 
Rădăuți, 4. Galați, 5. Bîrlad. Cele mai 
valoroase jucătoare au fost: Lucia Do- 
roltei (coșgetera turneului), Maria 
Scripa (de Ia Rădăuți), Elena Erdeș,

orașului 
surpriză

La Petroșani, meci

international de rugbi

Șfniifa-Czarny By tom 9-3
PETROȘANI (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Disputată în 
deschidere la meciul de fotbal Jiul— 
Rapid, partida de rugbi dintre Știința 
Petroșani și Ci.K.S. Czarnv Bvtoin 
(P< fonia) s-a încheiat cu victoria me
ritată a gazdelor : 9-3 (3-3). Studen
ții au învins datorită superiotMifății 

manifestate mai ales în finalul în|îl- 
nirii. Au înscris în ordine : Moczulski

Adnotări critice pe marginea 
primului motocros al sezonului

După ani de zile de căutări prin Bă- 
neasa, Dudești apoi în Tei, în Vergii 
etc., iata că motocicliștii și-au găsit 
în sfîrșit pista ideală pentru cursele 
lor de motocros. Traseul din spatele 
stadionului Constructorul corespunde 
din toate punctele de vedere, satis- 
făcînd în egală măsură pe alergători 
și pe spectatori. Alergătorii sînt mul
țumiți ca acest teren permite organiza
torilor sa marcheze trasee în zeci ș. 
ze.-i de variante (mai ușoare sau mai 
dificile), iar prin faptul că este corn 
piet închis le dă posibilitatea să st 
antreneze la orice oră din zi. Specta 
torii sînț și ei mulțumiți că pot ur 
mări cursele în cele mai bune condi 
țiuni, fără a fi nevoiți să parcurgă, 
pe jos, kilometri întregi, pînă la locu 
întrecerilor, prin praf sau uneori prir. 
noroi.

Acesta este, pe scurt, rezultatul an 
chetei noastre făcută cu prilejul pri 
nmlui motocros al anului în rîndurik 
motocicliștilor și al spectatorilor, ÎS le 
gătnrâ cu noul traseu pentru alergă
rile pe teren variat. In ceea ce privește 
competiția inaugurală de motocros 
dintr-un punct de vedere ea a cores 
puns așteptărilor, iar din altele nu. /' 
corespuns prin aceea că la unele clasi 
(125, 175 și 250 cmc) disputele dintrț 
Sportivi au reușit să-i entuziasmeze pc 
spectatori, datorită bunei pregătiri c 
«nora dintre sportivi (Pop Mihai —

175 cmc. victoria a reveLa clasa __  _
nit pe merit tinărului alergător denamo- 
vist 7 r. Macarie (76S), care a reușit 

motocros al anului să-i de- 
pe multiplii campioni re- 
colegi de club, I. Popa și 

la primul 
pășească 
publicării. 
T. Popa.

(Foto : Gh. Ștefănescu)

Nicolae Zoița (Focșani), Maria Ierho- 
liac (Galați), Maria Stanciu, Olimpia 
Gotan (Constanța), Aurora Gheorghiu 
(Bîrlad).

LA ORADEA, după cum era de aș
teptat, primul loc a fost cucerit de se
lecționata Gheorghieni, oraș din care 
s-ait ridicat echipele campioane ale 
țării la junioare în ultimii doi ani. 
In partida decisivă Gheorghieni a în
trecut Oradea cu 62—33 (30—13).
Clasament final: 1. Gheorghieni, 2. 
Oradea, 3. Cluj, 4. Arad.

Fiecare din echipele clasate pe pri
mul loc (Craiova, Focșani și Gheor
ghieni) au fost răsplătite cu „Gupa 
F. R. Baschet". Totodată, aceste echipe 
au cucerit dreptul de a participa la o 
altă importantă competiție, denumită 
tot „Gupa F. R. Baschet", la care vor 
lua parte cele mai valoroase repre
zentative de orașe.

CAMPIONATUL REPUBLICAN
Prin victoriile realizate de Știința 

Timișoara și de Voința Iași și prin

(Iov, de pedeapsă), Antiinoianu de 
două ori din Iov. de pedeapsă și Sorin 
Niculescu (încercare). Cei mai buni 
din formația învingătoare: Antimoia- 
nu, Nadolenco, Burac, Ciubuc, Mez- 
dea. Joi echipa poloneză va evolua la 
București, în compania echipei C.F.R. 
Grivița Roșie, iar duminică va juca 
la Ploești cu Petrolul din localitate.

T. STAMA

care a abandonat însă Î11 urma unei 
defecțiuni mecanice — Gh. Ion, Tr. 
Macarie, I. Popa. V. Szabo, Gh. Io- 
niță, Al. Lăzărescu, M. Danescu). Nu 
a corespuns însă din cauza numărului 
inexplicabil de redus al concurențilot 
(la clasa 500 cmc, s-au prezentat doar 
2 alergători), ca și a faptului că încă 
mulți dintre sportivi nu sînt încă puși 
la punct cu pregătirea tehnică și chiar 
fizică (Șt. Iancovici, G. Radovici, 
Murgii Șerbăn, Gh. Voiculescti, I. I<e- 
resteș și alții). Mai trebuie de spus 
că organizatorii întrecerii (influențați 
de unii antrenori) au greșit scoțînd în 
ultimul moment de pe traseu trambuli
nele artificiale care veneau să dea tin 
plus de spectaculozitate întrecerii, su- 
punîndu-i totodată pe alergători la un 
necesar examen în plus.

Antrenorii cluburilor șf ai asociații
lor sportive bucureștene au datoria să 
privească cu mat mult simț de răspun
dere problema bunei pregătiri a moto
cicliștilor și a materialelor pe care a- 
eeștia le întrebuințează, iar la viitoarea 
etapă a concursului de motocros să 
caute să înscrie în întreceri pe toți 
sportivii secțiilor lor. De asemenea, 
credem că este absolut necesar ca la 
motocrosul de duminica viitoare orga
nizatorii să reinstaleze pe traseu cele 
două trambuline artificiale.

Iată acum rezultatele tehnice ale a- 
cestui motocros: 125 cmc.: I. Gh. Ion 
(G.G.A.), 2. B. Predescit (Metalul
M.I.G.), 3. D. Giilai (Voința); 175 
cmc.: 1. Tr. Macarie (Dinamo), 2. I. 
Popa (Dinamo), 3. Șt. Iancovici (Me
talul M.I.G.); 250 cmc.: 1. V. Szabo 
(Dinamo), 2. Gh. Ion (C.GA.), 3. M. 
Gernescu (Dinamo); 350 cmc.: I. Oh. 
Ioniță (G.G.A.), 2. Al. Lăzărescu (Ra
pid), 3. I. Keresteș (C.C,A.);500 cmc.: 
1. M. Dăaescit (G.0.A.). Probele înce
pătorilor au fost cîștigate la 175 cmc. 
de A. Katona (Dinamo), iar la 250 
cmc. de M. Roșu (Metaliri M.I.G.).

GH. ȘTEFĂNESCU

MASCULIN, categoria A 6. Rapid București 13 6 3 4 72:63 1;5
< 7. Tractorul Or. Stalin 13 7 0 6 74:80 14

C.S.M. Reșița 13 9 2 2 15â:i26 2(1 3. C.S.U. București 13 5 0 8 69:70 10
2. Dinamo București lfil 8 2 2 138: 99 »1« 9. Record Meditaș 13 3 2 8 43:66 8
3. C.C.A 18 7 2 4 130:110 16 10. Constr. Timișoara 13 3 1 9 44:60 7
4. Riapid București 13 7 0 6 158:146 14 11. Măgura Cocflei 18 3 1 9 35:75 7
5. Chimia Făgăraș 13 6 2 5 14^:138 14 12. Gldria Sighișoara 13 2 1 10 42:75 5
6. Victoria Jimbolia 1<3 5 3 5 127:132 13
7. Tehnometal Tim. 15 6 0 7 165:173 12 MASCULIN, categoria B
8. Voința Sibiu 13 6 0 7 1117:134 12
9. C.S.M.S. Iași 13 4 3 6 146:140 11 1. Dinamo Tg. Mureș 13 9 2 3 150:117 20

10. Dinamo Or. Stalin lt2 4 2 6 128i;131 10 2. C.S.U. București 1’3 8 1 4 173:133 17
11. Știința Timișoiara 13 5 O 8 131:154 10 3. Textila Cisnadiie 13 8 1 4 159:1'2® 17
12. Petrolul Ploești 13 2 0 M 93:i5<a 4 4. Voința Sighișoara 13 7 2 4 144:1.10 16

5. Știința Galați 13 6 3 4 1’42:130 16
FEMININ, categoria A 6. Recolta Hălchiu 13 7 0 6 138:139

7. Balanța Siibiu 13 0 1 6 148:159 18
1. Olimpia București 13 M 1 1 94:43» 23 «. I. C. Arad 13 5 l1 7 110:120 11
2. Cetatea Bucur 13 8 4 1 93:40 20 9. C. S. Marina Const. 13 4 2 7 144:150 10
3 Flamura r. Sibiu 13 7 2 4 73:63 16 10. Viictoria Bacău 18 3 3 7 131:153 9
4‘. lletfor Tg. Mureș 13 7 2 4 59:50 16 11. Stăruința Odorhei 13 4 1 » 141:170 9
5. Știința Timișoara 13 6 3 4 44:33 05 12. Știința Cluj 13 2 1 10 92:1^9 5«

înfrîngerea suferită de Torentul Galați, 
aceste trei echipe au acumulat același 
număr de puncte și luptă cu șanse 
egale pentru evitarea locului 11 care 
aduce retrogradarea (a doua echipă 
care retrogradează este Cetatea Bucur 
care nu mai are practic nici o șansă 
să scape de ultimul loc). în ultimele 
două etape care au mai rămas de dis
putat, Știința Timișoara mai joacă cu 
Olimpia (la București) și cu Torentul 
Galați (la Timișoara); Voința Iași cu 
Metalul M.I.G. (la București) și cu 
Rapid (la Iași), iar Torentul cu G.G.A. 
(la Galați) și cu Știința (la Timi
șoara).

următorul:zi esteClasamentul Ia

1. C.C.A. 20 19 0 1 1594:1183 58
2. StHntia Olul 20 14 0 6 1404:1318 48
3. Dinamo Tg. M. 210 13 0 7 1379:1185 46
4. Olimpia Buc. 2)0 13 0 7 m4:117» 46
5. Dinamo Oradea 20 9 3 8 1348:1257 41
6. Met. M.T.G. 20 10 0 10 1282:1195 40
7. Dinamo Bue. 20 8 2 10 1.143:111® 38
8. Raipkl Buc. 20 7 2 11 1281:1304 36
9. Voința lași 20 7 0 13 1234:1376 34

10. Torentull Galați 20 7 0 1’3 1103:1376 34
11. Știința Tim. 20 7 0 13 1032:1240 34
12. Cetatea Bucur 20 2 1 17 1056:1409 25

Penultima etapă se dispută miercuri
șl joi după următorul program,: IN 
ȚARA (miercuri) : Torentul Galați— 
C.C.A. și Dinamo Oradea—Dinamo Tg. 
Mureș i IN CAPITALA, miercuri, sala 
Dinamo de Ia ora 18,30: Olimpia— 
Știința Timișoara și Dinamo Btlcurești- 
Știința Oluj; joi, sala Gkileștii, de Ia 
ora 18,30 : Rapid—Cetatea Bucur și 
Metalul M.I.G.—Voința Iași.

însemnări de la primul concurs internațional

„Cupa FzR.C.“, prima competiție in- 
fernațiortală pe etape a anului, s-a 
bucurat de un succes deosebit. Reu
nind la start pe cei mai buni alergă
tori din țara noastră și din- R. D. 
Germană, întrecerea a permis o pr-imă 
și importantă verificare a stadiului de 
pregătire al selecționabililor pentru 
„Gursa Păcii". De-a lungul celor pa
tru etape — care au însumat 395 km.
— rutierii germani și-au confirmat va 
loarea și renumele de care se bucură 
în arena internațională. Ei au cucerit 
locul I în toate cele patru etape (prin 
H. Schober, G. Schur — de două ori
— și B. Eckstein), au fost întotdeauna 
pe primul plan al cursei și au contri
buit efectiv la realizarea mediei orare 
generale de aproape 41 km. Faptul ci 
în toate etapele media orară a fost de 
peste 40 km. — și aceasta la început 
de sezon — dovedește că alergătorii 
germani și romînî sînt bine pregătiți.

Evoluția cicliștilor din R. D. Ger
mană în acest concurs ne-a dat posi
bilitatea să constatam o serie de as
pecte ale pregătirii lor tactice, tehnice 
și fizice. Astfel, o primă constatare este 
aceea că oaspeții sînt pregătiți să sus
țină chiar pe prima parte a etapelor 
(după ce în prealabil au efectuat o în- 4 
călzire corespunzătoare) un ritm rapid, '' 
sufocant am putea spune, pentru a eli
mina din primul pluton pe alergătorii 
mai slab pregătiți. Mediile orare rea
lizate pe prima parte a curselor au 
oscilat între 42 și 44 km.! Apoi ritmul 
descrește — fără a scădea însă sub 
40 km/h.— și sînt folosite sprinturile 
scurte, dar foarte tari, pe care le efec
tuează la interval de 4—8 km. Schiin- 
barea aceasta de ritm (de la 41 km/h 
la 48 km/h), repetată de nenumărate 
ori de-a lungul unei etape, a dtis la 
eliminarea multor alergători din pri
mul pluton (uneori chiar a cîtorva ci
cliști germani....). Insfîrșit oaspeții au 
dovedit calități de buni sprinteri. Pen
tru a putea realiza toate aceste sche
me tactice cicliștii germani au acumu
lat în prealabil o bună pregătire fizi
că și rezistență în regim de viteză.

Performanțele realizate de alergătorii 
romînî — și în special aceea a maes
trului sportului C. Dumitrescu, care, 
i-a depășit pe toți cicliștii germani îrt 
afară de Schur — sfiit bune. Nu tre
buie să uităm că ei au evoluat în

campionatele republicane de 
CROS

Sitiiiului îi revine, pentru a treia oară 
consecutiv, cinstea de a găzdui întrece
rile finale din cadrul campionatelor re
publicane de cros, individuale și pe 
echipe. Duminică se vor desfășura, așa 
dar, primele întreceri din seria campio
natelor republicane ale anuliil atletic 
1959: cele de cros. Locul de desfășurare: 
aleile Parcului sub Arini. Probele: 
seniori — 10.000 m; seniori (semi fond iști) 
— 4.000 m; senioare — 1.700 m; juniori — 
3.000 m; junioare — 1.0V0 m. Cite va 
spicuiri din regulament: sportivii parti
cipant! la etapa finală trebuie să fi 
luat parte la întrecerile fazei -prelimi
nare; echipele vor fi formate din 5 
atieți (în clâsarnent contează primii 4) 
și din 1 atlete (contesză primele 3 so
site); pentru a putea participa în con
curs jumătate djn componenții fiecărei 
echipe trebuie să aibe clasificarea spor
tivă de la 400 m, în sus, lâ bărbați și 
de la 200 m, în sus, la femei; la întoc
mirea clasamentelor pe echipe se vor 
acorda 1, 2, 3, 4 p. etc, în ordinea so
sirilor. Echipele cu cei mai mic total 
de puncte vor fi declarate câștigătoare. 
In caz de egalitate de puncte, ,,barajul“ 
va fi făcut ținîndu-se seama de lotu
rile ocupate de cel de al 4-lea concu
rent și, respectiv, a 3-a concurentă din 
echipele respective; vor fi întocmite 
clasamente individuale și pe echipe la 
fiecare din cele cinci probe ale întrece
rilor.

„CUPA PRIMĂVERII1* LA MARȘ
Duminică dimineața s-tatu încheiat în

trecerile din cadrul celei de a IV-a edi
ții a competiției de marș dotată cu 
„Cupa Primăverii* Ultima etapă — a 
patra — s-a desfășurat pe tnaseuj ■dintre 
Arcul de Triumf și Piața Soînteii. în 
fața unui mare număr de spectatori. 
Comportîndu-se foarte bine, maestrul 
sportului Haralambie Răjdeseu a reușit 
să obțină victoria și în această etapă 
și o dată ou aceasta primul loc în cla
samentul generai individual al compe
tiției. Dar iată ordinea sosirilor: seniori 
(15 km): 1'. H. Răcescu (Dinamo); 2. I.

de ciclism al anului

condus de ciclistul german Egon Adlcr 
alergător romln V. Cohanciuc rulează

Plutonul
și tlnărul 
puternic spre București.

Stoica, C, 
I. Cosma, 

V. Cohan- 
priinul pltt- 
regretabile

(Foto : Gh. 
compania unora din cei mai redutabili 
cicliști amatori din Europa. C. Dumi
trescu, Gabriel Moiceanu (cu deficien
țe la capitolul combativitate), D. Mun- 
teanu, Marcel Voinea, Ion 
Moiceanti, Gh. Rădulescu, 
V. Dobrescu, E. Mihăilă, 
ciuc — au fostoameni de 
ton și numai o serie de 
defecțiuni i-att oprit pe unii dintre ei 
să-și dispute cu și mai mult succes 
șansele alături de oaspeți.

C. Dumitrescu ar fi putut cîștiga a- 
ceastă cursă, iar G. Moiceanu, I. Stoi
ca și alții și-ar fi putut îmbunătăți si
tuația. Acest lucru nu s-a întîmplat

Concursul de călărie din Capitală
Sîmbătă după-amiază și duminică 

dimineață a avut loc pe baza hipică 
din Calea Plevnei un concurs hipic 
la care, pc lingă călăreții din lotul re
publican, au luat parte și concurenți 
din asociațiile sportive din Capitală. 
In cadrul acestui concurs, călăreții 
fruntași au făcut o verificare a stadiu
lui <le pregătire a cailor pentru pro
bele de viteză. în proba de obstacole 
ștafetă eu 2 călăreți, rezervată călă
reților selecționați, cea mai bună com
portare au avut-o Vasile Pinciu cit 
Pruiîdiș și Virgil Bărbuceanu cu Odo- 
bești, care au terminat parcursul fără 
penalizări, în timpul de 3:25,5.

In celelalte probe de obstacole am 
remarcat revenirea în formă a călăre
țului dinamovist OSCAR RECER, care 
a cîștigat toate întrecerile: obstacole

Barbu (Spart .c) ; 3. D-tru Paraschiveequ 
(Spartac) ; 4. I. Păcuraru (Spartac)4 
5. V. Teodosiu (P.T.T.) ; 6. C.
Nour eseu (Dinamo) ; 7. M. Sfînțuică 
(Armatura) ; 8. V. Avram (Surdo-
muți) ; 9. V. Mitrea (P.T.T.) ; 10. D, Chiote 
(P.T.T.); juniori (5 km): 1. i. Popa (Df- 
namo); 2. D. Roateș (Spartac); 3. T. An
gliei (Spartac); începători (5 km): 1. I. 
Bogdan (Voința) ; 2. C. Muscă (Surdo- 
muți); 3. M. Persinaru (P.T.T.); clasa
mentul general individual, seniori: 1. H. 
Răcescu 6 p; 2. Paraschivescu 9 p; 3. C. 
Nourescu U» p; juniori: 1. Iile Popa 4 p; 
(el ta fost învingător în toate ctele 4 
ete-ipe ale competiției); clasament u. gje> 
neral pe echipe; 1. Spartac 153 p; 2. 
Dinamo 161 p; 3. P.T.T.; 4. Surdomuițl 
(NICOLAE D. NICOLAE, corespondent).

JUNIORUL E. DUCU A SĂRIT 190 LA 
INALJIME

Concursul atletic organizat duminică 
dimineața pe Stadionul Tineretului din 
Capitală, de Clubul sportiv Școlar, s-a 
bucurat de un frumos succes. Au partly 
cipat peste 300 de tineri, majoritatea ju
niori, care au obținut o serie de re
zultate promițătoare. Nil putem fi înda’ 
de aoord cu atitudinea unora dirntre 
atteții fruntași care n-au știut să profite 
de ocazia oferită de acest concurs pen
tru a fi participat la întrecerile rezer
vate lor.

Cel mai b’un rezultat al concursului 
a fost înregistrat în proba de săritură 
în înălțime unde, alături de consacra
tul Constantin Dumitrescu, juniorul Eiu- 
gen Dfucu (născut în 1942) a obținut re
zultatul de 1,90 m, la numai trei cern» 
ti metri de recordul republican de iu? 
niori (1,93 m Coanei porumb-1958). Mei 
mult decîț promițătoare sînt și rezulta
tele realizate de Manole Băloiu (6.74 m 
la lungime), Afanasie Savin — născut 
în 1®42 — care a sărit 3,75 m l>a pră
jină; Elena Vîrlan (1,43 m lia înălțime}, 
Grigore Marinescu (1,95 m la înălțime), 
Viorica Beimega (5,30 m la lungime), 
Rodica Clacă (5,16 m la lungime) etc. 
Cu acest prilej au avut loc și o serie 
de aj^rgăif desfășurate pe distanțe ,,ne- 
clasrce“ care au avut scop de verifi
care.

romînî

însă. Impărțiți în diferite 
reprezentative de cluburi 
sportive, cicliștii 
au acționat așa cum le 
dictau interesele de echi
pă, spre deosebire de a- 
lergătorii germani care au 
constituit un tot unitar, 
subordonat unui singur 
interes: să cî^tige unul 
dintre coechipieri. Tactici- 
le impuse de fiecare an
trenor romîn au format 
un adevărat păienjeniș în 
care rutierii, firește, s-au 
încurcat. Chiar și în ul
tima etapă, pe circuit, cînd 
evadaseră 3 cicliști ro- 
rnîni și un singur german 
(șansele erau deci mult 
mai mari pentru realiza
rea unei victorii romî- 
nești) tot cicliștii noștri 
au fost oei care au luptat 
pentru prinderea fugari
lor și deci pentru anihi
larea acțiunii (!?). Jn a- 
ceste condiții era 
să ne surîdă 
Coordonarea
de club în funcție de a-" 
ceia general este o pro
blemă care trebuie rezol
vată cu sprijinul direct 
al F.R.C.

greu 
victoria, 

intereselor

Dumitru)
Glasamentul pe echipe nu este edi

ficator. Primele două locuri au fost' 
ocupate de formațiile S. K. Wissmut 
și Wiessenschaft — care în fond erau 
două echipe naționale ale R. D. Ger
mane. Gei mai buni alergători din țara 
noastră — așa cum am mai spus — 
au fost răspîndiți în echipe de club și 
în mod firesc acestea nu s-an putui 
ridica la valoarea formațiilor din R.D. 
Germană.

Oricum, primul și cel mai important 
examen al anului a arătat că a» 
lergătorii noștri merg — în ceea ce 
privește pregătirea — pe un drum bun.

H. NAUM

cat. semi ușoară pe Savant 0 p., timp 
31, 06 sec.; ștafetă pentru rloi călă
reți (cu Stana Petre) pe Savant, timp 
2:25,0 ; proba de cuplu (cu Ion Adam) 
pe Păpurica 0 p., timp 56 sec. și 
proba de categorie ușoară tot pe Sa
vant cu 0 p., timp 1:11,0.

Probele rezervate copiilor și junio
rilor au fost cîștigate de ~
stantinescu (G.T.B.) 
0 p., timp 1:02,0 și .Andrei 
(Recolta) 
1:23,0, iar 
la Teatrul 
neretului, 
Ghergbița, 
St. Teodoriti pe 
siliți pe Stafia, V. Naumovici pe Pilu- 
lițla și I. Nicolescu pe Ranga -» toți 
cu 0 puncte penalizare.

Mihai Coi> 
pe Arcuș cn 

Costea 
pe Măgura cu 0 p. timp 
cea rezervată actorilor de 
de Operetă și Teatrul T> 
de Eugenia Marian pe 

Olga Ttidorache pe Duda, 
Porumbel, Florin Va»



Ultima „întoarcere"! Al. Popescu se îndreaptă 
tazin la capătul căreia cronometrele se vor opri 
1:31,8, o performanță remarcabilă în această primă 
‘itoare.

spre ultima lungime de 
in dreptul timpului de 
etapă a perioadei pregă- 

(Foto : I. Mihăică)
* >+++♦+♦♦++++-

După com.peti|ia de natatie dotată cu „Cupa Titus Groza"

Mai multă atenție tehnicii
In planul de instruire și antrena- 

lent alcătuit de fiecare antrenor de 
atație la început de sezon, „Cupa 
itus Groza“. constituie de doi ani 
icoace o etapă bine definită, măr
ind sfîrșitul primei perioade pregă- 
itoare a înotătorilor noștri fruntașii 

etapă în care principalele obiec- 
ive de realizat sînt: a) însușirea 
mei temeinice pregătiri fizice de 
ază, hotărîtoare asupra rezultatelor 
iitoare; b) îmbunătățirea elemente 
ir aparținind tehnicii stilului.

In rîndurile ce urmează vom în 
erca, cu ajutorul rezultatelor înre 
istrate în cele două zile de con- 
urs. să observăm în ce măsură 
ceste obiective au fost îndeplinite.
Și de această dată, cele mai bune 

prccieri se cuvin a fi adresate bra- 
iștilor. Așa cum remarcam și în 
rc i noastră de ieri, din ansamblul 
ez telor s-a desprins performanta 
2:42,1), obținută în proba de 200 m 
ras de maestrul sportului AL Afî- 
rofan. Apropiindu-se simțitor de pei 
ormanța sa maximă (2 : 42,0 la sfîr- 
itul anului 1958 in bazin de 50 m.) 
litrofan a demonstrat resursele sale, 
ăcîndu-ne să sperăm în acest an la 
ezultate superioare timpului de 
: 42.0. Sîmbătă seara. înotînd 200 m 
ras în 2: 57,0, tînărul Adrian Ni- 
olau, în vîrstă de 13 ani, a con- 
irmat din plin încrederea ce i se 
cordă. In momentul de față, însă, 
tilul său este defectuos; așa cum 
xecută el mișcarea picioarelor acea- 
ta îi frînează alunecarea. Remar- 
abil este și progresul efectuat la

această probă de juniorul Tiberiu 
Rînea, cronometrat în timpul de 
2 : 50,7. O pregătire satisfăcătoare și 
deci și rezultate pe aceeași măsură 
au demonstrat și D. Caminschi, L. 
Daroczi (la crăcii pe spate), Ingrid 
Wăchter, Șt. Ionescu (la craul pe 
piept), Sanda Iordan, Iudith Orosz, 
Florentina Rambosek, toate trei la 
stilul bras și Al. Popescu la fluture. 
Am lăsat intenționat la urmă în 
enumerarea noastră pe Al. Popescu, 
pentru a putea spune că finalistul 
nostru olimpic posedă suficiente re 
surse pentru a se putea apropia din 
nou de plutonul „delfiniștilor" frun
tași din lume, față de care, în ulti
mul timp, a rămas în urmă cu apre
ciabile secunde.

Dacă sub aspectul pregătirii fizice 
rezultatele apar ca satisfăcătoare, în 
schimb analizate prin prisma ele 
montelor de tehnică (stil, start, în
toarceri) nu pot să ne bucure. Pot 
fi numărați pe degete înotătorii cu 
un stil corect, frumos la vedere și 
eficace, ca urmare a unei bune coor
donări între mișcarea brațelor și cea 
a picioarelor. Poziția corpului, a urne 
rilor, nu este cea indicată și diti 
această cauză corpul se balansează 
continuu într-o parte și alta, împie- 
dicînd o bună alunecare. întoarcerile 
de asemenea,, element tehnic gene
rator de avantaj cu multe secunde, 
mai ales în probele de distanță, cons
tituie, un dezavantaj pentru înotătorii 
noștri/'printre care foarte mulți cam- 
pionTși "recordmeni.

G. NICOLA4ÎSCU

CINCI MINUTE
Duminică, după meciuri, discuția a fost mai ușor de 

legat cu constănțenii și ploeștenii și ceva mai greu cu 
militarii și cei de la Progresul. De altfel, de supărare, 
antrenorii Progresului n-au mai scos nici un cuVînt 1... 
In aceste conuițiuni ne-am adresat ploeștenilor care de
veniseră destul de volubili.

— Firește, sînt mulțumit de rezultat — ne-a spus 
Uie Oană — ; doar grație lui am ajuns în fruntea c.a- 
samentului. Nu sînt mulțumit, însă, de joc. Echipa noas
tră s-a comportat sub nivelul ultimelor meciuri. Progresul a 
pasa* mai mult și a avut mai multe ocazii de gol în 
prima repriză. Noi am avut o revenire după pauză. Cînd 
vor rbintra titularii sper să se schimbe lucrurile.

Intîlnind la vestiare pe antrenorul federal Angelo Ni- 
| culescu, i-am solicitat părerea despre același meci.

— Joc cu aspecte diferite: în prima repriză ploeș
tenii au jucat cam emoționați nu și-:,u pașii: camellia, 
lăsînd inițiativa Progresului; în a doua Petrolul și-a 
revenit abia după ce a marcat golui, jticînd mai aproape 
de valoarea sa. Ca echipă, Progresul a fost mai bună, cu 
un joc mai omogen. Păcat că are numai doi jucători 
care finalizează și cînd unul este anihilat, se reduce și 
mai mult randamentul. Un rezultat egal ar fi fost mai 
just.

In tabăra constănțenilor domnea, firește multă 
bucurie.

— De ce să nu fhn mulțumiți de rezultat ? Am ciș- 
tigat un punct... neplanificat — ne spunea zîmbind feri
cit antrenorul I. Lengheriu.

Dimpotrivă, decepția își făcuse loc printre militari.
— Am greșit intrind în jocul adversarului — ne spu

nea Jenei.
Observații interesante a făcut antrenorul Gică Po

pescu :

DUPĂ MECI...
— Dacă în prima repriză echipa noastră și-a făcut 

jocul său obișnuit, legat, în a doua, în schimb, s-a an
grenat în jocul constănțenilor, dar... nu și iu ceea ce 
privește combativitatea. Jucătorii au manifestat nervozi
tate, . . i ce le-a influent: execuțiile. Arbitrul a comis 
greșeli mari. Una din ele ne-a dezavantajat: în loc de 
11 in ia un fault asupra iui Constantin, el a dat., lovi
tură libera indirectă. Un asiîel de arbitraj nu poate con
tribui la educarea jucătorilor.

Și pentru că veni vorba de 11 m, să deplasăm puțin 
discuția spre meciul dinlre dinamoviști. Aici exista o 
controversă :

Ilie Gh„ conducător ai secției de fotbal Dinamo Burn 
rești : A fost hends clar in careu. Cu el am egalat Re 
zultatul ? Ne mulțumește. Atacul însă, continuă să a 
problema nr. 1.

Teașcă C., antrenorul echipei Dinamo Bacău : E ade
vărat, a fost hends, dar Fi. Anghel l-a cotnis din caur 
faultului pe care i l-a făcut din spate Nunveiller.

Să dăm acum cuvîntul altor doi antrenori :
Braun Coloman (UTA) : A fost un joc specific de cam

pionat, dar și joc frumos, cu multe goluri și mult elan. 
Este o surpriză pentru mine că această echipă a Științei 
Cluj care joacă așa de curat și bine se află pr ulti
mul loc.

Mărdărescu V. (Știința Cluj) : Jocul a fost frumos. 
Dintre jucători mi-a plăcut foarte mult Petschovschi, care 
n-a greșit măcar o pasă !

Și acum un arbitru: Mircea Croțescu, care a condus 
cu competență partida St. roșu-Știința Timișoara :

— O echipă bună, Steagul roșu, a învins o e bipa 
slabă, Știința Timișoara. Trei jucători se află în forr. 
excelentă: Szigeti, Tîrnoveanu (St. r.) și Neacșu (Ști 
ința-).

Importanța pregătirii tactice și —mai ales — 
a realizării ideii tactice într-un meci

Actualitatea în rugbi
In urma disputării partidelor etapei a 
V-a, clasamentul campionatului pri- 

categorii are următoarea înfățișare: 
AStructorul Buc.
F.R. Gr. Roșie

J. ~ rogresul (5)
I. Dinamo (3)

C.C.A.
Oonstr.
C.S.M.S. Iași (6) 
Metalul . ,
Știința Timișoara (7)

). Știința Cluj (8)
ETAPA VIITOARE

‘.S.M’.S. Iași—Constructorul
.C.A.—Știința Cluj, Dinamo—Progresul, 
letalul M.I.G. I—C.F.iR. Gri vița Roșie, 
tiimția Timișoara—Constructorul Bucu
ri.

(4) 
Bîrlad

(1)
(2)

(»)

M.I.G. (10)

4 4 0 0 32: 9
4 4 0 0
4 3 0 1
4 2 11
4
4
4
4
4
4
(12

2 11
10 3
1 0 3
10 3 
0 13 
0 13

12
12
10

9

6
6
6
5
5 

aprilie): 
Bîrlad,

In cel mai Important meci din cate
goria B (seria I) dintre C.S.U. Buc. și 
Sirena, victoria a revenit primei for
mații cu scorul de 6-0 (6-0), datorită 
transformării de către Leonte a două 
lovituri de pedeapsă. învingătorii au 
prestat un excelent joc pe lini a de 
treisferturi. Alte rezultate: Aeronautica— 
Petrol Chimie 8—3, Arhitectura—Petrolul 
Pitești o—S (0—3), cetatea Bueur—Dinamo 
Miliția 6—0. (AL. PADLESCU, coresp.).

In țară: C.F.R. Buzău—Ciment u’.
Medgidia 17—0 (0—0). C.S.A. Ploești—
S.N.M. Constanța 6—3 (0—0), Progresul 
Galați—știința Galați fi—o (3—0), Zim
brul Tecuci—Petrolul Ploești 0—0, Gdim 
pia Orașul Stalin—Locomotiva Cluj 3—0 
(0—0), Metalul M.I.G. II—Meteor 17—0.

(Urmare din pag. 1) 

insistență din partea noastră sarcinile 
tactice speciale fixate pentru acest 
meci.

FARUL : joc deschis (n-avem ce 
pierde, ci numai de cîștigat...), dar 
cu un plus de prudență în apărare: 
mijlocașul Pană — care de obicei 
sprijină mult atacul — va marca strict 
pe Constantin; Corneanu — celălalt 
mijlocaș — va activa în fața stope
rului Ciuncan, Sever va juca înainte 
-înapoi, cu sarcini multiple, iar Ni- 
culescu ca inter-vîrf (în care caz 
fundașul Dănttlescu, pe post de ex
tremă stingă, va rămîne în urmă, aju- 
tînd apărarea).

C.C.A.: joc calm și organizat, pre
gătirea atentă a acțiunilor în mijlocul 
terenului pentru scoaterea mijlocașilor 
din dispozitiv, combinații de aripă cît 
mai multe; în caz de apărare siipra- 
numerică la adversar, atac cu trei vîr- 
furi și cu interii puțin retrași; în 
schimb, atac complet dacă adversarul 
joacă deschis.

Am urmărit apoi comportarea jucă
torilor prin această prismă. Ce am 
constatat ?

Jucătorii Farului șf-au respectat 
sarcinile tactice în proporție de 75— 
80%. Pană a reușit să stingherească 
foarte mult jocul lui Constantin, Sever 
a acoperit tot terenul, fiind acolo 
ii' de era nevoie de el, Corneanu a 
•instituit o protecție utilă pentru
hincan în anihilarea lui Alexall.

’•■escu, Niculescu a provocat derută
• apărarea militarilor, iar Dănuiescu, 
■uă să strălucească, s-a mișcat în 

raport cu cerințele jocului și mai ales

cui adversarului, acceptîud ritmul im
pus de' aceștia. Adăogi rid și faptul că 
Alexandrescu a suferit o contuzie se
rioasă în prirrta repriză (nici nu era 
să intre în joc în repriza a doua) și

cu fazele create de Niculescu. Farul a 
jucat majoritatea timpului deschis, 
n-a renunțat la atac nici un moment, 
în plus a impus un ritm rapid și o 
nota de forța în joc care n-a convenit

Constantin (C.C.A.) a scăpat spre poartă, dar stoperul Ciuncan îl îm
piedică în mod vizibil să tragă la poartă. Portarul Ghibănescu este pe 
punctul de a interveni iii traiectoria mingii. (Fază din partida C.C.A.— 
Farul 1—1).

(Foto : V. Bageac)

Iată cîteva amănunte asupra con- 
ursului Pronosport nr. 15.

I. C.S.M. Reșița — Minerul Lu
nii. Cele două fruntașe ale seriei 1 
e întîlnesc într-o partidă decisivă 
>entru desemnarea liderului. Pro- 
osticuri. 1 și X.

II. Corvinul Hunedoara — C.F.R. 
■imișoara. Echipa gazdă pornește fa- 
orită în această parlidă datorită fe- 
rlui în care știe să exploateze avan- 
ajul terenului propriu. Pronostic: 
, X.
III. Industria Sîrmei C. Turzii — 

l, S. Tg. Mureș. în acest meci solistă 
ste echipa din Cîmpia Turzii care

făcut pregătiri deosebit de serioase 
h vederea reluării campionatului.

IV. Tractorul Or. Stalin ■— C. S. 
Jradea. Echipa din Orașul Stalin 
ște net favorită în acest meci, da- 
îirită plusului de combativitate pe 
are îl are față de formația oaspe.

V. C.S.M. Baia Mare — C.S.A. 
îibiu. Deși în prima etapă a obținui 
> victorie categorică asupra Științei 
'.raiova, echipa din Sibiu nu poate 
.pera în acest meci decît în cel mai 
iun caz într-un rezultat egal. Pro 
♦estic : 1, X.

VI. Știința Craiova — A.M.E.F.A 
In ultimele trei meciuri de campio- 
lat studenții craioveni n-au reușit să 
{♦scrie nici un gol, dar au primit 
n schimb 10! Este neîndoielnic fap 
ul că în această partidă A.M E.F.A 
•ste favorită și numai o comportare

onosport
cu totul excepțională a studențiloi 
le-ar putea permite să obțină un 
rezultat care fără îndoială ar cons
titui o surpriză.

VII. C.F.R. Arad — Gaz Metan 
Mediaș. Feroviarii din Arad sînt 
deciși să facă în retur meciuri cît 
mai bune pentru a confirma astfel 
încrederea pe care le-o acordă nu
meroșii lor suporteri. Scorul alb obți
nut de ei în deplasare în prima etapă 
în fata liderului seriei — Minerul 
I.upeni — este o dovadă elocventă 
a acestei ’intenții și nu credem că 
Gaz Metan Mediaș va reuși în de
plasare ceea ce n a reușit în tur pe 
teren propriu. Pronostic: 1.

VIII. Unirea Focșani — Tar om 
București. Liderul seriei. Tarom Bu
curești (fosta echipă Rapid II)' are 
după părerea noastră o sarcină 
ușoară la Focșani și avem toate 
motivele să credem că va reuși să 
obțină cele două puncte puse în joc. 
Pronostic : 2.

IX. C.S.M.S. Iași — Poiana Ctm- 
pina. Echipa ieșeană va face totul 
pentru a obține în această partidă 
cel puțin unul din cele două puncte. 
Deși n prima etapă Poiana Cîmpina 
s a dovedit mai eficace decît echipa

din Iași, credem că în meciul de 
duminică nu va reuși să obțină mai 
mult decît un scor egal. Pronostic: 
1, X.

X. Gloria Bistrița — Dinamo Galați. 
Gloria Bistrița are în acest meci toate 
șansele să obțină o victorie prețioasă. 
Dinamo Galați nu este încă pusă la 
punct și fără îndoială că Gloria va 
ști să profite de acest lucru, luîn- 
du-și astfel revanșa pentru înfrînge- 
rea la limită suferită în tur. Pro
nostic: 1.

XI. Flacăra Moreni — Prahova 
Ploești. In ciuda eforturilor făcute de 
Prahova Ploești pentru a da echipei 
un potențial cît mai ridicat formația 
se menține pe ultimul loc și nu are 
după părerea noastră nici o șansă 
în fața viguroasei echipe din Moreni. 
Pronostic : 1.

XII. Progresul Suceava — Foresta 
Fălticeni. Credem că rezultatul va fi 
egal, datorită jocului de apărare pe 
care probabil că îl vor practica local
nicii.
• 331.481 lei este reportul cu care 

pornește concursul Pronoexpres nr. 14. 
Nu uitați 1 Astăzi este ultima zi î’i 
care mai puteți depune buletinele 
pentru concursul Pronoexpres.

• Tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 14 va avea loc mîine miercuri 8 
aprilie în sala Poștei Centrale, din 
Calea Victoriei.

Rubrică redactată de 1. S. Loto- 
Pronosport

bucureștenilor. Consumul mare de e- 
nergie și accidentarea lui Toma au 
făcut însă ca echipa Farul să joace 
în apărare în ultimele 15 mituite, pen
tru a menține rezultatul. In acest scop, 
Dănuiescu a revenit pe postul lui o- 
bișnuit, păstrînd însă lîngă el pe 
Toma.

Jucătorii echipei C.C.A. au reușit 
doar în prima repriză să se confor
meze planului. Intr-adevăr, ei au ju
cat calm, ordonat, pregătindu-și lent 
acțiunile în mijlocul terenului și apoi 
acționînd rapid prin combinații pe 
aripi. In .primul sfert de oră au fost 
de cîteva ori în situația de a deschide 
scorul. Dar pe măsură ce minutele se 
scurgeau și scorul rămânea alb, mai 
ales după ce Farul a luat conducerea, 
militarii și-au pierdut calmul și uitînd 
de sarcinile tactice, au intrat în jo-

din această cauză a fost foarte șters, 
precum și acceptarea luptei în dauna 
jocului său obișnuit, avem motivele 
pentru care, deși a egalat, după pauză 
C.C.A. a jucat mai slab decît în prima 
repriză.

Concluzia generală: orientarea tac
tică a jucătorilor a decis și aspectul 
jocului și. în mare măsură, și rezul
tatul partidei. De aici rezultă și im
portanța pregătirii tactice înainte de. 
meci și — în special — faptul că 
realizarea ideii tactice într-un joc de
pinde numai și numai de jucători.

Considerăm că aceasta este princi
pala concluzie a meciului C.C.A. — 
Farul. De altfel, problema pregătirii 
tactice și cu deosebire a orientării in 
joc a fotbaliștilor se pune pentru rrfa- 
joritatea echipelor noastre.

stiirii.
Jocuri amicale

Dtmdhiioă, echipele 
diin categoria C aiu 

susținut întî Intri ami
cale în vederea retu
rului care va începe 
la 19 aprilie, laită cî
teva rezultate:

Dinamo Baia MarC- 
Stăruința Satu Mare 
2-1 (1-1).

Someșul Satu Mare- 
Reeolta Cărei 2—2 
(0-4)).

Metalul Tirgoyiște- 
Raf. 4 Cimpma^i—1 
ț0-l).

REZULTATE
C.F.R. Pașcam-Uni- 

rea II Iași 6—2 (3-0).
U. M. Ougir—Me

talul Aîud 1—0 (1—0)
C.F.R. Rovine—Uni

rea Rm. Vîlcea 4—0 
(2-0).

Dinamo Bacău joacă 
ia Galați

In pbrioada de în
trerupere a campiona
tului (în vederea pre
gătirilor pentru meciul 
cil Tunoifl), echipă 
de categoria A vor 
susține meciuri ami
cale. Duminică, de pil
dă, Dhiiamo Bacău se

va deplasa la Gai^i 
unde va întîlni foru®i 
ția locală Știința.

*
• Zinculesco, extre

ma stîngă a FaruM, 
va reintra o dată eu 
reluarea campionatu
lui, la 3 mai.

• Rapid a legitimat 
doi tineri jucători: pe 
Nisipeana (care a ju

cat în echipa repre
zentativă de Juniori la 
Turneul U.E.F.A.) și
pe Ionescu, ambii de 

la TAROM.



Pe marginea Conferinței Internaționale 
a Ziariștilor sportivi de la Budapesta (I)

(Urmare din pag. 1)

ba păcii și înțelegerii între popoare", 
precum și alte cîteva coreferate.

Referatul prezentat de tov. Veto Ios- 
zct, vicepreședintele Uniunii Ziariștilor 
Maghiari, a tratat îndeosebi probleme 
privind situația și sarcinile ziaristicii 
sportive, s-a referit la contribuția pe 
.care gazetarii sportivi trebuie să o 
aducă cauzei păcii și înțelegeai între 
popoare.

Conferința a avut loc la sediul Uni
unii Ziariștilor din R. P. Ungară. Ea 
s-a bucurat de sprijinul deosebit al 
tov. H. Burkhardt sosit la conferi -ță 
din partea se~retar:atului Organizației 
Internaționale a Ziariștilor
SPCSTiJl TREBUIE SA FUS IN 

S’UJBfi PĂCII Șl A PRIETENIE!
Discuțiile purtate în cadrul acestei 

reuniuni internaționale a presei spor
tive au scos în relief acordul deplin 
al parficiiwnțiltr de a lupta și mai 
mult pentru folosirea activității jur
nalisticii sportive ca o armă impor
tanta in slujba apărării păcii, in inte
resul apropierii între popoare și a cu
noașterii lor reciproce.

Tov. Von ZonJcu, delegatul Republicii 
Pqpulare Democrate Coreepe, sublinia 
că poporul coreean a trecut prîntr-un 
crincen riîrboi, că acesta ciinoășfe din 
plin ororile războiului. Viața multor 
sportivi, a fost caj-rțiia.ță de odioasele 
bombardamente ale agresorilor impe
rialiști, participant! la complotul îm
potriva tînaru'ai stat democrat popu
lar. „Tara de cc, sublinia delegatul co
reean, la plecarea mea din țară un 
prieten al unui fotbalist care a fost 
omorît în timpul războiului mi-a spus:

— „îmi pare bine că pleci la o ase
menea Conferință Internațională spor
tivă. In numele jurnaliștilor coreeni, 
al tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră, al sportivilor, șă iei cuvîntu' 
și să ceri tuturor ca presa sportivă in
ternaționala să lupte neîncetat peni'u 
pace și apropiere între popoare". Ape
lul înflăcărat al delegatului coreean a 
fost subliniat cu aplauze. Von Zon Jen 
a arătat apoi că după cc țara sa a 
fost eliberați: de sub jugul imperialis
mului japonez, mișcarea de cultură fi
zică și sport a început să se dezvolte 
impetuos. In momentul de faț.i — a 
arătat vorbitorul — in R.P.D. Coreeană, 
prin grija partidului și guvernului, 
există școli de toate gradele și în ac
tivitatea sportivă. Von Zon Jen în
demna pe delegați să vină să vizite
ze Goreea de nord, pentru ca astfel a- 
ceștia să vadă mai bine lupta poporului 
pentru pace, pentru construire;: soc:a- 
lismului. „Poporul — arăta Von Zon 
Jen — îndeamnă pe cei care doresc 
să vadă Republica Populară Democra
tă Coreeană, citind un vechi proverb : 
„coreanului îi place să vadă cu ochii 
proprii, decît să audă de zece ori".

Veniți la noi să vă convingeți cu pro
priii voștri ochi de amploarea căpătată 
de mișcarea noastră sportivă".

Reprezentanți ai presei sportive din 
R.P. Polonă, din Austria, din R. Ceho
slovacă, s-au referit apoi în cuvîntul 
lor îndeosebi la necesitatea întăririi 
luptei pentru prietenie și apropiere în
tre popoare, la o mai strînsă colabo
rare. între ziarele sportive. In cuvântă
rile lor ei au subliniat că pentru fiecare 
gazetar sportiv munca sa trebuie să 
oonsiituie nu numai o posibilitate de 
întreținere, ci și o mare pasiune. Fie
care ziarist sportiv este dator să lupte 
împotriva discriminărilor în sport, pen
tru corectitudinea în informație. .Mate
rialele pe care ziariștii sportivi le pu
blică să fie scrise deschis, de la ini
mă șî în toate ocaziile cu ajutorul lor 
să se combată pericolul șovinismului. 
E, Sirelețki (R. P. Polonă), de pildă, 
cerea ca în sport rivalitatea să nu 
ducă la ceartă, să nu jignească partea 
adversă, prin materialele publicate să 
se facă educație maselor de sportivi 
și sportivilor fruntași.

.Apelul înflăcărat al lui J. Weeninck 
(Olanda): ^Să nu tragem cu tunul, 
ci sa tragem la poartă cu mingea, pe 
terenul de fotbal", a smuls aplauze 
furtunoase din partea tuturor pârtiei-, 
punților la consfătuire. El a subliniat 
că noțiunile de sport și pace sînt in
disolubile, că prin sport gazetarii spor
tivi trebuie să slujească luptei pentru 
pace. De aceea, el a îndemnat pe zi
ariștii sportivi, ca în discuțiile lor să 
pornească de la acest' țel. Vorbitorul 
sublinia că în. țările occidentale presa 
sportiva nu se ocupă de sportul de 
masă, de problemele de educație aie 
sportivilor. El a numit această presă, 
presă de „bulevard", presă care se 
„dresează unei anumite părți din pu
blic, care nu este critică și obiectivă. 
Weeninck sublinia faptul că ziariștii 
sportivi trebuie să scrie pentru mase, 
pentru marele public, pentru masele de 
sportivi care trebuie îndrumate. Refe- 
rindu-se la țara sa, el a arătat că 
guvernul olandez nu acordă o sufici
entă atenție dezvoltării sportului și 
din această cauză sportul olandez arc 
foarte multe greutăți de întîmpinat. 
Astfel, sumele provenite din concursu
rile de pronosticuri sportive din aceas
tă țară, nu sînt folosite în interesul 
dezvoltării mișcării sportive în Olanda. 
Activitatea sportivii este lăsată pe un 
plan secundar deși fiecare partid îna
inte de a veni la putere se lăuda că 
va ajuta sportul.

Cu multa căldură au fost întîmpi- 
nate cuvintele tovarășului Keri Ianoș, 
conducătorul secțiunii sportive din Uni
unea Ziariștilor Maghiari, care s-a re
ferit îndeosebi la atmosfera priete
nească din cadrul Conferinței, atmo
sferă care amintește de entuziasmul 
care se creează pe marile stadioane cu

ocazia diferitelor competiții. In cuvîn
tul său, el a subliniat și faptul că 
din A.I.P.S. nu fac parte decît dona 
țări socialiste: U.R.S.S. și Polonia. 
Keri Ianoș cerea Conferinței ca aceas
ta să intervină la A.I.P.S. pentru ad
miterea în asociație și a celorlalte 
țări socialiste.

După ce a salutat Conferința și a 
felicitat poporul maghiar cu prilejul 
celei de a 40-a aniversări de la pro
clamarea Republicii Sovietice Ungare. 
V. N’ovoskolțev (U.R.S.S.) s-a ocupat 
pe larg dc problema activității ziariș
tilor sportivi. „Sportul — sublinia a- 
cesta — nu poate sta deoparte de po
litică. Cei care afirmă că sportul tre
buie separat de politică nu au drep
tate". N’ovoskolțev a spus că fiecare 
ziarist sportiv este dator să lupte pen
tru prietenie și pentru pace, în direc
ția întăririi contactelor personale între 
ziariștii sportivi. Și. acest lucru în
seamnă o bună politică. Politica pă
cii, politica apropierii între popoare. 
Iată de ce nouă nu ne este indiferent 
atunci cînd anumite cercuri se dedau 
la obstrucții pe tărîm sportiv, așa cum 
s-a petrecut și în cadrul campionatului 
mondial de baschet. In continuare, 
vorbitorul a împărtășit pe larg deleg,a- 
ților la Conferință o serie de lucruri 
importante în legătură cu calificarea 
tinerilor ziariști sportivi în presă spor
tivă sovietică, educația și pregătirea 
lor profesională, in legătură cu o se
rie de mări competiții sportive între 
Uniunea Sovietică și R. P. Chineză 
inițiate de ziarul „Soviețki Sport".

Cîteva precizări privind unificarea 
interpretării arbitrajului în rngbi

După cum se știe, încă din toamna 
anului trecut în regulamentul jocu
lui de rugbi au intervenit modificări. 
Iată unele dintre ele :

ARTICOLUL 2. înainte. Noul text 
precizează că nu este înainte dacă 
mișcarea balonului în mîinile jucă
torului reprezintă pentru acesta doar 
o modalitate de a-și consolida prin
derea balonului, fie că balonul vine 
din pasă, fie că provine dintr-o lo
vitură de picior.

ARTICOLUL 15. Grămada. Refe
ritor la participarea jucătorului aripă 
linia a treia la tragerea balonului 
în formația 3-4-1, se stabilește că 
poziția acestui jucător care împinge 
în grămadă dintr-o parte este re
glementată de prevederile cuprinse 
in capitolul intitulat „formarea gră
mezii". Regulamentul precizează că 
toți ceilalți jucători ai grămezii tre
buie să se lege cu cel puțin un braț 
și o mină petrecute în jurul corpu
lui unui alt jucător din aceeași li
nie. Prima linie fiind compusă nu- 
-mai din trei- jucători, este interzis 
unui jucător din linia a lll-.a aripa 
de a se adăuga — într-un moment 
oarecare — liniei 1 astfel constituită.

In ceea ce privește acțiunea de 
tragere a balonului, de îndată ce 
acesta a fost atins regulamentar de 
picioarele trăgătorilor, toate celelalte 
picioare ale jucătorilor pot participa 
la tragerea balonului.

Un jucător ctire nu face corp co
mun cu grămada se află în poziție 
de „afară din joc", de îndată ce trece 
chiar cu un picior înaintea balonului 
aflat in grămadă.

Cu privire la poziția și acțiunile

ST11NTA Șl CBNSTRU ’’TORUL ÎNVINGĂTOARE 
IN CUPA ORAȘUIUI SUCURtȘTI LA HOCHEI PE IARBĂ

neregulamentane ale jucătorului 
ripă de linia a IlI-a sus vizat, tu 
stuia îi este interzis să depășea» 
linia mediană a grămezii, precu 
și reintroducerea balonului în gr 
madă, o dată ce acesta a ieșit pri 
tre picioarele jucătorului stîlp de 
partea introducerii.

ARTICOLUL 16. Ținut. Referit 
la „ținutul în picioare" este de 
mintit faptul că mai există încă uni 
neclarități, în sensul că jucător 
„ținut" trebuie să dea imediat dr 
mul balonului. O dată balonul lăsr 
se ajunge la o fază în care aces 
fiind la sol poate fî sau ctiîes c 
rect sau jucat sub forma unei gr 
mezi spontane, după cum este cazi 
La fel ca și înainte, smulsul bal 
nului de ia un jucător aflat în „ 
nut“ nu trebuie să fie tolerat. Ai 
este necesar să reamintim că o gr 
madă spontană nu poate avea 1< 
decît dacă balonul se. află la p 
mint. în acest sens arbitrilor li 
recomandă să aibă în vedere urm 
toarele: „Aglomerarea mai multo 
jucători din fiecare echipă, intr-o f. 
ză confuză din care balonul este ins 
șit de una din echipe printr-un alt pn 
cedeu decît o grămadă spontan 
nu va fi considerată ca o acțiui 
de joc". Dacă arbitrului îi este irnp, 
sibil să aprecieze în această fază < 
joc o greșeală caracteristică, atun 
Irebuie să fluiere o grămadă, dac 
socotește că balonul n-a fost juc; 
în condiții regulamentare.

In concluzie. în condițiile de apl 
care ale articolului 16 relativ la „ț 
nut" se precizează :

a) jucătorul „ținut" trebuie să las 
balonul fără îniîrziere. Dacă el poat 
face aceasta dar nu o face, el c< 
mite o greșeală care va fi sancțic 
nată de arbitru cu lovitură de pi 
deapsă ;

b) este interzis oricărui jucălo 
'lin oricare echipă, de a-și însuși Im 
Ionul aflat în posesia unui jucătc 
„ținut" (smulsul) ;

c) dacă jucătorul „ținut" s fii 
datorită prizei adversarului care 
ține, în imposibilitate de a juca ba 
Ionul, atunci balonul încetează de 
mai fi în joc și arbitrul va interve.t

d) cînd un jucător înaintează su 
acțiunea de împingere, fie a partene 
rilor, fie a adversarilor și se afl 
în imposibilitate de a juca balonu 
avem de a face cu un „ținut". Dac 
nici o greșeală nu poate fi impu 
tată vreuneia din echipe, arbitrul v 
fluiera o grămadă.

Tot referitor la „ținut" se preci 
zează că^ „un jucător aflat la pă 
mint după ce a placat un adv rsat 
nu poate juca balcnul de cit dup 
ce acesta se ridică, iar el nu trebui- 
să împiedice pe jucătorul placat d 
a se ridica".

Prof. N. PADUREANU 
Antrenor federal

reprezentative 
pentru întîlnirea la popice cu R. D. Germană 

— Rezultate valoroase în utti. ui concurs de selecție —

Ultimul concurs de verificare a sa
tisfăcut pe selecționerii echipelor 
noastre naționale de popice, care vor 
mtîlni sîmbătă șî duminică pe arena 
Recolta 
tativele 
nătoarele „Cupei Europei". Majori
tatea popicarilor au realizat în retu
rul concursului procentaje mari, ceea 
ce denotă că atunci 
noștri se concentrează 
fiilor specifice de joc 
de rezultate valoroase, 
media, primilor șase 
824 p.d. — retur 853 p.d. Performe
rul returului a fost maestrul spor
tului Andrei Alexandra care a dobo- 
rît. din 200 bile mixte 873 popice. 
Ion Dragomirescu (-869). 
Negru (864), Victor Felszegi (852), 
Ivan Victor (836), Gh. Popescu (827), 
Ion Micoroiu (825) și I. Erdei (820)', 
au reușit datorită unui joc bine gîn- 
dit: să cucerească aplauzele spectato
rilor.

Șî întrecerile feminine ne-au pri- 
lejmt constatări îmbucurătoare. După 
un început timid, majoritatea 
ționabilelor au avut în returul 
petiției o coBjfio.rtare mai mult 
mulțumitoare. Olimpia Popescu. Ma
ria Nadaș. Margareta KoFmen. llorsa 
Nagy. Ana Felszegi șî Erica Arion 
au confirmat că dețin o formă bună

In urma rezultatelor obținn-e în 
concursul de selecție antrenorii Libe
ral Szemani și Firdinand Popescu 
au ajcătuif u-mătcarele loturi : femei: 
Frică Arion. Maria Nadaș, Olimpia 
Popescu. Sidmiia Ji-lovan, llona Nagy, 
Margareta . Kelemen. Ana -Felszegi.

din Capitală reprezen- 
R. D. Germane, deți-

cînd jucătorii 
asupra condi- 
sînt capabil' 
Mărturie stă 

jucători: fur

Tiberiu

selec- 
com- 
decît

Florica Lăpușan, Candida Niculae, 
Ecaterina Ventzel : bărbați: Tiberiu 
Negru. Iuliu Erdci. Andrei Alexan
dru. Gh. Reștemeauu. Victor Felszcgi, 
Petre Purje. D. Fărcaș, Ivan Victor, 
Ion Dragomirescu, Francisc Micola.

Oaspeții din R.D.G. vor sosi în 
Capitală în cursul zilei de vineri. 
Sîmbătă își vor disputa întîietatea 
reprezentativele feminine, iar dumi
nică echipele masculine. Biletele pen
tru ambele meciuri s-au pus în, vîn- 
zare la casa arenei Recolta din șo
seaua lancufui

Tr. I.

Atac la poarta C. S. Victoria. Portarul Degen a respins mingea, urmă
rit de Samur (Știința), Crauciuc și Stamate (C.S. Victoria). (Pară din jocul 

(Foto : I. Mihăică)
In cel de al doilea joc, Constructo

rul a reușit să dispună de Acvila cu 
3—0 (1—0), prin punctele înscrise de 
Ivana, Pășcălau și un punct acordat 
dintr-o angajare de penalizare. Acest 
punct a provocat unele discuții asupra 
valabilității sale, deoarece mingea nu 
a fost introdusă în poartă. El a fost 
însă acordat perfect regulamentar. 
Regulamentul prevede că la o angajare 
de penalizare .se poate acorda gol-, 
fără ca mingea să intre în poarta 
dacă jucătorii din apărare trec în linia 
de „sfert" înainte ca mingea să "ipsa 
diii cercul de tragere, cee< ce s-a 
întâmplat cn apărătorii de- la Acvila.

.fodrfl a fost mai slab' ca' valoare 
decît primul, deoarece ambele echipe 
nu sînt încă puse la punct cit pregă
tirea.

Știința — C. S. Victoria 2—O).
Duminică dimineața, pe terenul III 

al Stadionului 23 August, s-an desfă
șurat două întilniri în cadrul Cupei 
orașului București la hocliei pe iarbă. 
In primul joc s-au intilnit două frun
tașe ale hocheiului pe iarbă bucu- 
reștean, Știința și C.S. Victoria. Me
ciul se anunța foarte disputat și în- 
tr-adevăr el a corespuns așteptărilor, 
ambele echipe reușind sa ofere un 
spectacol plăcut, să joace — în ge
neral — corect. în prima repriză atît 
Știința cît și C.S. Victoria au avut 
ocazia de a deschide scorul (Iar au 
ratat. In cea de a doua, Știința și-a 
impus superioritatea prinți-un joc mai 
clar, mai organizat și a reușit să în
scrie de două ori, prin Todoran și... 
tin apărător de la C.S. Victoria, la o 
învălmășeală, mingea ricoșîrd în poar
tă din crosa acestuia.

GALA DE BOX D. 8IMBAZA SEARA 
DIN CAPICALA

GH. 8ALAN ȘI ST. ORAGrȘ, ÎNVINGĂTORI 
IN „CUPĂ FEIWRAWF6 LA SCH!

hi intreperile dotatț cu „Cupa L'e- 
decalieî" schiorii de Ia C.C.A. au do
minat probele masculine, cucerind 
locurile fruntașe, iar junioarele de la 
Voința s-ati impus în disputele femi
nine. „Cupa l'ederației" desfășurată 
in Bucegi. sîmbătă pe un viscol pu
ternic și duminică pe timp frumos, cu 
zănadă foarte bună, a 
de' Gh. Bălan [C< A) la 
și St. Driiguș (OCA)

.................... ice :
Slalom

lost câștigată 
probele alnîne 
la fond. Iată

ntzuâtatete (.?!
MASCULIN.

Bălan (CCA)
(Carpafi Sutaiaț și 1. Coliban (Olim
pia Orașul Sfalinî 41,7; 4. Gh. S-ri'ă 
(CCA) 43,0; 5. M. EriaChe (CCA) 43,3; 
6. 1. Viptilă (CCA) 43,4; slalom spe
cial : 1. C. Tăbăraș (CCA) 74,1;
Gh. Bălan 74,7; 8. Ă. Bătușaru (Voin
ța Orașul Stal-a) 7~,‘î- 4 I, Se.tii (Di
namo Orașul Statui) 75,7; 5. 1. Coli-

2.

ban 
pia

75,9; 6. Gh. Cristoloveanu (Olim- 
Orașul Stalin) 76,1 ; combinată 

alpin i : 1. Gh. Bălan (cîștigător al
„Cupei Federației") 0,48 pt. 2. I. Coli
ba-: 2,19; 3. M. Bucur 2,51; 4. M. Lou
che 4,16; 5 -IM. îovici (Dinamo Orașul 
Stalin) 4,94; 6. H. Hanich (Dinamo 
Orașul Stalin) 15 ; fond 10 km : 1. St. 
Drăguș (CCA) — cîștigător al Cupei 
i ederăței — 40:44.2;
(Voința 
Ailenei 
(CCA) 
41:59,3; 
FEMININ : 
fihioarcă (Voința Orașul Stalin) 57,3; 
2. Erika Liphardt (Olimpia Orașul 
Stalin) 73,8; 3. Monica Kltikuer (Lu
ceafărul Orașul Stalin) 78.7; slalom 
special: 1. Mihaeta Ghioarcă
2. Sleia Tampa (Avântai Sinaw) 94Î2:
3. Monica Gldkner 96,9; Erica Liphardt

2. I. Bogdan 
Orașul Stalin) 41:22,0; 3. Z. 

(CCÂ) 41:29.0; 4. I. Cimpuia 
41:36,0; 5. A'.. Zangor (CCA) 
6. Gh. Cimpoi» (OCA) 42:20,9; 

slalom uriaș: 1. Mthaeia

98,8; combinată alpină : 1. Mihnela
Ghioarcă W p; fond 5 km : 1. Maria 
Simion (Voința Sinaia) 24:47,8; 2. E- 
catcrina Supeaiă 
25:23.4; 3.
Gheorgfiieni)

(Voința Siuau) 
loiandia Balas (Vom! a 
26’113,1 .

★
acestei săptămîiii se 

important concurs orga 
și M.I.C., in cola- 

schî-bob a re
giunii P’oeștî. Concursul, dotat cu 
„Cupa Primăverii" este rezervat ce
lor mai bum elevi schiori din orașele 
Baia Mare, Vatra Dornei. Ciuj, Reșița, 
Sibiu, Orașul Stalin, Petroșani, Pre
deal, Sinaia. Bușteni și București. î 
Probele (slalom special și uriaș, fond 5,1 
km băieți și 3 km fete și ștafeta txiă j 
3x3 lan) se vor desfășura în Bucegi: 
pe. .platoul Piatra Arsă și în Vilcelul j 
CaraÂtian

La sfîrșitul 
dispută tui alt 
nizat de F.R S.-l. 
borare ou comisia de

Sîmbătă seara au avut loc îi s - ii 
I.S.B. semifinalele concursului de ctalt 
lic're al campionatului de Lox 1? se
niori (faza orășenească) pe anul '959 
Majoritatea boxerilor care au evo"; ut 
au dovedit o combativitate remarc bilă 
ej.ecuiiile teii ice constituind însă ur 
caipltol deficitar. O foarte tună impre 
sie au lăsat boxerii de la Gr'vița Ro
șie antrenați de Constantin Cicnoiu 
care din 5 meciuri disputate au cîșt> 
5‘at 4. REZULTATE TEHNICE: Gh
G-hiță b.p. C. Zisu; V. Sgondea b.n. Q. 
Simion; R. $£rt«n b.p. St. Saramwda; 
C. Popa b.p. C. Ruisu; C. Giure b.p. 
V. Mihăilă : Fl. On*--.ei b.p. V. Sp Iter ; 
M. M'.rei b. K.O III Gh. Tănase . \d 
Roznovsky b. p. A. Cozma ; M. Du
mitra b.p. I Tudor ; C. , Nicu b.p. 
V. Barcea; P. Bălăci b.p. Al. Eftimim; 
M. Go ’j^.tă b p. T. Radulescu

V. DUMiTRESCU — coiCsponde 
CAMPIONAT"’ y; UNIVERSITARE DE 

BASCHET
Ea sfirsitul sățpt.amînii trecut? au în

ceput întrecerile faaei de zonă a cam
pionatelor univers tare de baschet. In 
Capitală prims e jocuri .^u arătat că ex- 
ceptînd cîteva formații (I.C.F., I. Poli
tehnic, U.P.B.) celelalte echipe se pre
zintă la un ni voi destul de scăzut, l’.ată 
primele reziul'nie înregistrate: FRiU’fa: 
Arhitectura—I.P.C.G. 42—20 (27—
IJ.P.B — f.M.F. TI (2-3—7); I. Construc-
: 1—T. M. Gorki 42—9 (IS— S). BATETI : T. 
PoWehnao-J M G nrki 38— ;5 (48—1«1);
r. C. Ferate—Arhitectura 52—49 (27—2,7»; 
I.C.F.—U.P.B. 50—45 (24—16). (A. VASI- 
LTU, core"*'?''-, dent).

.,€UP.A O1-\5UL’J! BUCUREȘTI"
LA SCRIMA

In sa’a de ■? ștrandul Tineretului dim 
Cap tată . s-au desfășurat duminicii d.i? 
mines.ță întrecurle din cadrul
i?i de aermri dot tă cu ..Cup-.ț oraș-ulhl 

Cxnpc'ița s-a '<di.ii

' î-rtxn eliminare diiectă, cu ha?î«w. 
T/a’ întreceri au luat oarte 81' de •-T!- 
n.-ueiri, maeștr ai soertului și trâeă’t’*ri: 
de to te După luipte _ ^tere-
-nte și dîf' dien’.ityte cî--,ti^atn- i: cetor 

ț>'!-ru rreh.-e au p. următurH : f^or.ztV 
’.-ârha'i •. Torif 'C C.A ' •

: Flon.a P.?i:n-M*clak (C.C.A) ; 
c-nr'dă ’ Ater iru țPcogi'seul) ;
ș-fljăe- : Mircea Vim iiă țC.C.A.).



Aspecte de la o etapă 
a campionatului de lupte

lntîluirile din etapa a 11-a a campio
natului republican de lupte au cores
puns in general așteptărilor, excepție 
făcînd cele desfășurate la București, 
asupra cărora revenim în rîndurile de 
țață.

Spectatorii prezeilți în sala Flo- 
reasca atl rămas dezamăgiți:. între
cerile — cu mici excepții — au fost 
de un nivel tehnic scăzut. Comportarea 
echipelor ni s-a părut nefirească, de
oarece ctt excepția formației clujene 
Constructorul,, celelalte trei echipe 
(C.C.A., Cet. Bucur și C.S.M. Reșița) 
sînt situate pe primele locuri ale cla- 
samc.rituliti. Ele au furnizat însă me
ciuri „închise", nespectaculoase, au 
mers ia cîștig ctt orice preț și din a- 
ceastă cauză puține dintre înfîlniri s-au 
terminat înainte ca gongul să vestească 
sfîrșitul celor 12 minute. La prima ve
dere s-ar părea că acest lucru este po
zitiv, că ar oglindi o valoare apropiată a 
sportivilor. Lucrurile stau însă cu 
totul altfel. Au fost multe meciuri în 
care luptătorii nu au făcut: decît o acțiune 
sau două pentru a-și crea astfel un 
mic avantaj de puncte, iar restul de 
timp l-au irosit prin hărțuieli plictisi
toare, prin ieșiri repetate de pe saltea

Intre 9 ■—12 aprilie ia Orașul Stalin

Campitinawie reuuuiîcaRe 
de Irtm le scrHn^

Cei mai buni scrimeri juniori din 
țară se întî'lnesc, începînd de joiț 
la Orașul Stalii^ pentru a-Și dis

puta întîietatea in cadrul campionate
lor republicane din acest an. Aproape 

eonclirenți din toate regiunile 
calificați din etapele precedente, 

vor lua parte la aceste întreceri care 
se anunță foarte interesante și dis
putate. Printre principalii candidați la 
titlurile de campioni ai țării se află 
Valeria Luttniazi — participantă la 
Criteriul Mondial de Scrimă al tinere
tului — și ștefan Haukler, care, în 
cadrul aceleiași competiții, s-a clasat 
pe locul IV la spadă.

Campionatele juniorilor sînt intere
sante nu numai prin prisma disputei 
sportive și a rezultatelor. Ele ne vor 
oferi și posibilitatea de a vedea în ce 
măsură se preocupă antrenorii de creș
terea unei noi generații de scrimeri. 
Vom putea constata care sînt centrele 
în care scrima, s-a dezvoltat în ultimul 
an, ținîiid seama că sprijinul federa
ției de specialitate s-a îndreptat deo- 

rivă spre toate secțiile din țară.
Programul campionatelor este urmă

torul : joi — floretă băieți; vineri — 
floretă fete ; sîmbătă — spadă I du
minică — sabie.

ZECE ANI DE DECLIN SPORTIV •••

in
a-

La ÎV'as/u'/igto/i s-au desfășurat 
aceste zile ceremoniile unei sumbre 
niversări: pactul agresiv N.A.T.O. și-a 
serbat 10 ani de existență. Fastul, 
toasturile și șampania n-au putut sal
va însă nici măcar aparențele. Ședin
țele acestei sesiuni, așa-zise jubiliare, 
au avut loc în mijlocul unei totale lip
se de interes, semn al ostilității cres- 
cînde cu care masele largi privesc si
nistra conspirație războinică ticluită cu 
un deceniu in urmă.

Se știe ce a adus alianța atlantică. 
Ea a fost cea care a făcut să sufle 
vîntul nedorit al războiului rece, luin- 
du-și misiunea lipsită de glorie de a 
menține încordarea internațională, de 
a semăna frica și neîncrederea, de a 
promova falimentara politică „de pe 
pozițiile de forță".

Subordonînd toiul țelurilor războini
ce, N. A.T.O. a pus grele piedici po
poarelor pe care le-a încătușat frinind 
dezvoltarea aspirațiilor creatoare, lo
vind în interesele maselor prrpiilare. 
Iar sportul, a trebuit și el să plătească 
un scump tribut adepților zeului Marte.

Activitatea stadioanelor a avut un 
grafic permanent descendent în țările 
„atlantice", Ros.de racila profesionis
mului, cîmp de operații veroase pentru 
afaceriști, mijloc de diversiune și ațî- 
tare, sportul occidental a căpălai un 
caracter războinic evident, fiind folosit 
pe scară largă în scopul pregătirii 

sau prin lipsă de combativitate. Doi 
dintre spot tivi, Simiouescu (Cetatea 
Bucur) și Silabei (C.S.M. Reșița), au 
și lost descalificați pentru lupta pasivă.

Vina principală o poartă desigur an
trenorii, care au contribuit în mod per
manent la diminuarea spectacolului 
sportiv, sfătuindii-și luptătorii să nu 
mai întreprindă acțiuni atunci cînd își 
creau un mic avantaj față de adver
sar. Din această cauză întrecerile au 
devenit neinteresante, plictisitoare. Au 
fost enervante de asemenea, țipetele 
unor antrenori, care dădeau de pe mar
gine sfaturi tehnice sportivilor lor a- 
flați în luptă, sfaturi care de multe 
ori nu i-au ajutat, ci din contra i-au 
derulat. Noi sîntem încredințați că 
echipele care au evoluat în grupa a 
Il-a pot da mult mai mult decît au 
dat duminică. Comportarea echipelor și 
frumusețea întîlnirilor oferite de spor
tivii celo ilîe formații și mai ales de 
cei de la Dinamo București, C.SM. 
Baia Mare, Rapid Oradea și C.S.A. 
Marina Constanța, care — așa cum ne 
relatează corespondentul nostru V. 
Săsăranu — au furnizat cea mai fru
moasă întrecere din ultimii ani. să fie 
drept pildă.

Celor prezenți duminică în sala Flo- 
reasca le-a făcut o impresie cu totul 
neplăcuta și atitudinea antrenorului V. 
Constantinescu- de la clubul Cetatea 
Bucur. Fără să exagerăm, spectatorii 
din preajma lui au fost ncvoiti să-și 
astupe urechile atunci cînd își „ajuta” 
cu sfaturi tehnice elevii. Pe de altă 
parte, unii dintre luptătorii de la Ceta
tea Bucur (Teodorescu și Toth) s-au 
prezentat la întreceri cu dresurile mur
dare, dovedind lipsă de respect față 
de parteneri și față de spectatori.

V. GODESCU

HANOBALIȘTII ROMÎNI SE PREGĂTESC 
PENTRU ÎNTILNIREA CU R-P. POLONĂ

La 3 mai, după cum se știe, repre
zentativa noastră de handbal va sus
ține un meci 
Polone, pentru 
natul mondial 
rile jucătorilor 
cadrul lor, ei 
meci de antrenament. Pe Stadionul 
Republicii, în.-epînd de la ora 17, lo
tul R.P.R. se va antrena la două 
porți în compania formației de cate
gorie A, C.S.M. Reșița:

cu selecționata R. P. 
calificarea la campio- 
din Austria. Pregăti- 

noștri au început și în 
vor susține astăzi un

/?. D. Germană R. F. Germana 22 18 /a haiulba'1
Diiuiinică, la Augsburg (R.F.G.), s-au 

întîlnit echipele de handbal ale R.D. 
Germane și R.F. Germane. Handbatiș- 
tii din R.D. Germană au dat iui..răs
puns clar acelora care au încercat să 
le conteste valoarea, cîștigînd cu sco
rul de 22—18. Victoria handbaliștilor 
din R.D.G. a produs consternare în 
cercurile conducătoare ale sportului 
vest-german. Nici nu-i de mirare. In 

unui tineret crud, abrutizai, învățat să 
nu gîitdească. dispus să fie unealtă 
oarbă in inîiiule aitțătorilor la un nou 
război.

Ce alte scopuri urmăresc oare mons
truoasele reuniuni de catch, brutalita
tea dusă piuă dincolo de orice limite 
din sporturile specific nord-americane, 
incitările șovine și naționaliste de pe 
terenurile de fotbal, accesele de isterie 
in masă provocate de dementele re
prezentații. de yock-and-roll" sau 
„hal la-hoop" etc. -

Sporturile așa-zise „neproductive" au 
fost cel mai grav lezate, de această 
politică. Neadticind beneficii ca fotba
lul sau boxul profesionist ele sînt con
damnate la o existență mizeră. Islan
da, de pildă, care cu vreo 10 ani in 
urmă dispunea de o pleiadă de valo
roși atleți, a pierdui in acest deceniu 
pozițiile frumoase cucerite in mișca
rea sportivii internațională, care făceați 
cinste acestui harnic și brav popor. 
Un declin evident se. poate constata 
în activitatea sportivă din Belgia. 
Olanda, Danemarca. Grecia, țară .cu 
un popor iubitor al sportului și. cu 
vechi tradiții în activitatea sportivă 
(să nu uităm că este locul de baștină 
al Olimpiadelor) și-a pierdut pozițiile 
fruntașe pe care le deținea în Balcani, 
trăind acum prin cîteva individualități. 
Marile succese n-au mai zimbit în ul
tima vreme sportivilor italieni și fran
cezi, care intr-un trecut nu prea înde-

Actualitatea în sportul sovietic
CICLIȘTI! SE PREGĂTESC PENTRU

„CURSA PĂCII"

...La Soci a venit primăvara 1 Orașul 
grădină este în floare. O animație 
deosebită cunosc acum stadioanele. Se 
întrec atleții, fotbaliștii, care se pregă
tesc în vederea apropiatelor competiții. 
Dar primăvara aduce la Soci și o în
trecere tradițională. Este vorba de 

De fiecare dată „Cursa Păcii" constituie pentru tinerii sportivi din dife
rite țări un excelent prilej de a se cunoaște, de a se împrieteni.

In fotografie cicliștii sovietici Nemîiov (stingă) și Verșinin (dreapta) 
disculînd amical cu concurentul englez Garvex.
cursa ciclistă de fond, la care iau 
parte cei mai buni alergători și în 
urma căreia se stabilește lotul repre
zentativ a! țării.

Fruntașii ciclismului sovietic .sînt 
prezenți la Soci. Printre participanți 
se numără binectinosciiții N. Kolumbet, 
E. Klevțov, B. Bebenin, V. Kapitonov, 
P. Vosfreakov, A. Cerepovici, G. Said- 

i hujin, A. Olizarenkc, precum și tinerii 
■ consacrați anul trecut, I. Melehov, .4.

Beligard, A. Kulibin, F. Tarakanov, R. 
Vasilevski, G. Ktiga, S. HolmogOrov și 
alții. _

In cursul programului de pregătire 
cicliștii au acordat multă atenție teh
nicii iiedalatuliii, alergării- pe șesele de 
munte, sprinturilor, curselor contra cro- 
nometmltti etc. Au fost alese în general 
trasee apropiate de cele pe care se va 
desfășura cea de a Xll-a ediție a

comlu.’ătorii spor- 
pits nenumărate

calea acestei întilniri, contînd ca trial 
pentru alcătuirea unei echipe unice 
a Germaniei în vederea apropiatelor 
campionate mondiale care se vor des
fășura în Austria, 
ttilui vest-german au 
piedici.

In cele din urmă 
germană de handbal 
să accepte cele două 

Federația vest- 
a fost nevoită 
jocuri de selec-

cartat dominau .arena mondială în nu
meroase discipline sportive.

In Republica Federală Germană, at
onul principal pe tabla operațiunilor 
agresive ale lui N.A.T.O., activitatea 
sportivă trece printr-o criză generală. 
Nu de mult ziarele vest-ger mane au 
consemnat falimentul a numeroase 
cluburi cu vechi tradiții. Și-a închis 
porțile, ne mai puțind face față dato
riilor, clubul „Hertha B.S.C.“ din Ber
linul occidental. El a fost , Înghițit'' de 
gruparea americanizată „Tennis Bo
russia". Clubul „Blau Weiss 90“ și-a 
scos... la 'icitațe terenurile și inventa
rul. Aceeași soartă o va avea, proba
bil, și unul dintre cele mai vechi clu
buri ale țării „Viktoria 39" ale cărui 
datorii trec de 100.000 mărci.

In contrast tot at cu această situație 
se prezintă sportul din țările lagăru
lui socialismului, constituind încă o 
dovadă a superiorității de necontestat 
a orinduirii socialiste, orînduire de tip 
nou, lipsită de exploatarea omului de 
către om. Și dacă în 1949 (după ion- 
rile Olimpice de la Londra) sportivii 
țărilor socialiste ocupau un loc minor 
în arena internațională, astăzi ei an 
făcut ca balanța să încline decisiv și 
definitiv în favoarea mișcării de cul
tură fizică de tip nou. Sportivii so
vietici și cei din țările de democrație 
populară domină cu autoritate princi
palele competiții, campionatele europe-, 
ne și mondiale, dețin marea majoritate 
a recordurilor lumii. Iar victoriile 

„Cursei Păcii”. In general, antrena
mentele au cerut eforturi serioase din 
partea alergătorilor. Cursele zilnice 
Soci—Gagra și retur (cam 130 km) pe 
un traseu bogat în serpentine au per
mis cicliștilor să se atle acum într-o 
formă foarte bună.

Cine vor fi cei mai buni? Cine va 
reprezenta Uniunea Sovietică la marea 

competiția cicliști amatoare „Cursa 
Păcii" ? Răspunsul îl va da întrecerea 
de patru zile care începe astăzi pe șo
selele și drumurile Caucazului.

REZULTATE BUNE LA LENINGRAD

Anul trecut ctr prilejul vizitei făcute 
Ia Leningrad, președintele Finlandei, 
Urho' Kekkonen, a oferit organizațiilor 
sportive din localitate o cupă de ar
gint ctt rugămintea de a fi remisă celor 
mai buni atleți aî orașului.

Urho Kekkonen a fost în trecut 
pasionat al acestui sport și atleții 
Leningrad au hotărît să institiăe 
treceri anuale dotate cu „Cupa Preșe
dintelui". La 31 martie a avut loc pri
ma ediție a acestei competiții, soldată 
cu o serie de performanțe valoroase.

In cursa de 110 m.g. recordmanul 

un 
din 
în-

ție. Rezultatul medului este edifica
tor. ,,Pregătirea fizică, puterea de luptă 
a echipei R.D. Germane — scrie în 
numărul de luni, ziarul „Sport Echo" 
din Berlin — au fost hotăritoare in 
acest prim meci. Jucători ca Niezchel, 
Wende (care a fost cel mai bun de pe 
teren), Hirsch și toți ceilalți din e'hipa 
învingătoare au lăsat o puternică im
presie spectatorilor vest-germani“.

echipei u.R.S.S. asupra echipei S.U.A. 
la Jocurile Olimpice, în palpitantul 
meci de atletism de la Moscova, ta 
campionatele mondiale de baschet, în 
întrecerile de lupte, haltere, hochei, 
canotaj academic au dovedit din plin 
că la ora actuală Uniunea Sovietică 
este prima țară sportivă a lumii. 
Locuri de frunte in ierarhia mondială 
ocupă șt. numeroși sportivi dm țările 
socialiste, printre ei ntrmărindu-se 
multi reprezentanți ai R. P. Romine.

Toate aceste uriașe progrese au fost 
realizate Intr-un singur deceniu, ace
lași in care țările aflate m cătușele 
paliului războinic N.A.T.O. au fost 
martore' ale neîncetatei tor decăderi.

VALERIU CHfOSE 
Concursul de schi, așa-zi>sa „Cupa N.A.T.O.", organizat pen

tru sportivii din țările membre ale pactului agresiv al Atlanti
cului de nord a capotat din lipsă de participant (Ziarele).

— E ora startului și nu s-a prezentat nimeni 1
— Drace! Nu credeam că se lasă atît de greu atrași în... cursa.

(Desen de V. CRIVĂȚ)

țării A. Mi hailou a egalat recordul 
unional pe teren acoperit parcurgîiid 
distanța în 13,9 sec. Tinărul sprinter 
Edvin Ozolin a reușit același lucru în 
cursa de 100 m pe care a încheiat-o 
în 10,6 sec. (latina Popova a alergat 
de două ori clasica distanță de sprint: 
în serii șj in finale. Ambele curse s-au 
soldat cu o performanță valoroasă 11.8 
sec. Constant peste 17 m la greutate. 
V. Lipsnis a obținut de data aceasta 
17,53 ni. întrecerea feminină din ca
drul acestei probe a7 impus pe surorile 
Taman, și Irina Press. A învins Ta
mara cu 45756 m dar Irina a stabilit 
im record personal cu rezultatul de 
14,13 m. Pentru a treia oară în acest 
sezon Valentina Saprunooa sare peste 
6 metri Ia lungime (6,03 m). .4. Sa
enko și V. Bulkin au trecut 2 metri 
la înălțime iar A. Pctrov 4,30 m. la 
prăjină.

Cupa președintelui Finlandei U. Kek
konen a revenit olubului Dinamo.

O PĂRERE AUTORIZATA.

deja în istorie. Acum, cum 
toate drumurile duc la Roma, 
oa aprinde in 1900 flacăra

Publicarea normelor instituite de Bi
roul de organizare ,-rf Uniunii Asocia
țiilor și Organizațiilor Sportive din 
U.R.S.S pentru includerea în echipa 
olimpică a Uniunii Sovietice a fost pri
mită cu mult interes de atleții sovie
tici. Și ctt toate că multe din normele 
prevăzute sînt superioare recordurilor 
olimpice sau unionale, atleții fruntași 
sînt convinși că ele pot fi realizate și 
chiar depășite.

lata părerea dublului campion olim
pic și recordman mondial, maestrul 
emerit ai sportului Vladimir Kuț:

„daturile Olimpice de la Melbourne 
au trecui 
se spune. 
Acolo se 
olimpici.

Cine oa câpăla dreptul să reprezinte 
tara noastră intr-uruil din cele mai 
populare sporturi, atletismul. Ia Jo . ri
te Olimpice? Vor fi înainte de topie 
sportivii care vor putea îndeplini nor
mele concursului unional deschis. Ele 
nu slut numai în puterile cîiorva vîr- 
fi'tri, ci ale until mare număr de atleți 
și atlete".

CampUntr! olfmpîc arată în conti
nuare că aceste norme trebuie să re
prezinte . doar un punct de plecare, un 
criterii,- de selecție, de orientare. Pen
tru că_.

„...poate fi sigur sportivul care a 
îndeplinit normele — scrie Kuț — că 
pe stadionul olimpic oa aduce puncte 
echipei sale? După părerea mea lu
crurile sini ceva mai complicate.

Să presupunem că ptnă la J.O. se 
vor găsi la noi .5—6 sportivi capabili 
să alerge 5000 m ceva mai repede decît 
ll minute, iar 10.000 cu 5—10 secunde 

stub 29 minute. Aceasta este suficient 
pentru a fi candidai In echipa olim
pică. Dar, să obții victorie pe stadio
nul olimpic cu un astfel de wltiit 
este probabil mai greu"

Kuț arată iii continuare:
„Pentru a deveni premiat 

fondisi'tl trebuie să adopte 
noi metode dc antrenament, 
teamă de mari eforturi. Șl să nu uite 
că la l.O. primele locuri și le vor 
disputa nu numai alergători consacrați, 
ci și multi jondiști noi care își vor 
face fără îndoială apariția

După 
urca pe 
alergați 
2d—25 
și 29>Mfiy.

După cran se vede eroul întrecerilor 
de la Melbourne prevede o luptă și 
mai aprigă la Olimpiada de la Roma.

olimpic 
cele mai 
să nu se

pârerea mea, pentru a putea 
podiumul învingătorilor trebuie 
5000 și 10.000 metri cam cu 
secunde sub norme (13:55,0

Ros.de


Primele inwesii de la campionatele
mondiale de tenis de masă

Reprezentativa de tenis a orașului București 
a cîștigat întîlnirea cu Budapesta

revenit aseară in Capitală
dc-

luat
de
La

•— Sportivii comini au
Aseară s-a înapoiat în Capitală 

legația sportivilor romîni care a 
paYte la campionatele mondiale 
tenis de masă de la Dortmund,
sosirea pe aeroportul Băneasa, antre
norul Farkaș Paneth ne-a împărtășit 
primele sale impresii în legătură cu 
desfășurarea și rezultatele acestei 
competiții.

„Am participat și am asistat la mul
te campionate mondiale, dar tre
buie s-o spun de la început că recen
ta ediție a fost cea mai grea din 
cîte știu, Ia startul întrecerilor fiind 
prezente cele mai bune palete din 
lume. Noi am văzut mari jucători la 
Dortmund și mai avem desigur mu-tt 
de învățat, dar comportarea tinerilor 
noștri ne dă mari speranțe. Socotesc 
că în următorii doi ani, pînă la ediția 
de la Pekin și chiar pînă la „europe
nele" din 1960, jucătorii noștri vor 
ajunge la o valoare ridicată. Pentru 
Pekin cred că sportivii romîni vor

fi egali în tehnică cu jucătorii, de 
pildă, din R.P. Chineză și Japonia. 
Menționez că reprezentanții noștri la 
Dortmund nu au avut nici o înfrîngere 
la jucători mai slabi, ei fiind între- 
cuți numai de sportivi cu o valoare 
certă, clasați în primele 8 locuri, se- 
rnifinaliști sau finaliști. 
fața acestora noi am 
— în proba pe echipe 
măm, cucerind victorii 
fără îndoială vă sînt cunoscute.
ceea ce privește comportarea fetelor, 

care

Spre deosebire de duminică, ieri 
timpul n-a mai fost favorabil jucăto
rilor de tenis ai reprezentativelor ora
șelor București și Budapesta. Vîntul 
foarte puternic care a bătut tot timpul 
a stânjenit vădit pe cei patru tenis-

creat deseori situații favorabile de 
atac fratelui său Marin. Acesta s-a 
mișcat cu destulă ușurință, a avut 
numeroase voleuri reușite și a „prins" 
și cîteva smeciuri. Evoluția de ieri a 
iui Gheorghe și Marin Viziru a fost

Katona și Gh. Viziru —•

sportivii maghiari mai sînt 
Capitală, au mai fost per- 
două meciuri amicale car«

între

întreceri internaționale 
ale sportivilor 

dinamoviști
In urma acordului survenit

sportivii dinamoviști din R.P.R. și 
sportivii cluburilor similare din țările 
de democrație populară, a fost întoc
mit un bogat calendar competiționa! 
internațional. Anul acesta sportivii 
cluburilor respective se vor întrece 
la: natație-polo (30 aprilie—7 mai, 
la Budapesta), volei (17—24 mai, la 
București), tir (14—23 mai, la Mos
cova), box (14—21 septembrie, la 
Berlin), atletism (8—12 octombrie, 
la Poznan).

La aceste întreceri vor participa 
sportivi și sportive din U.R.S.S., 
R.P. Chineză, R.D. Germană, R.P. 
Ungară, R.P. Bulgaria, R.P. Polonă, 
R. Cehoslovacă, R.P. Albania, R. P. 
Mongolă, R.P.D. Coreeană și R. P. 
Romină.

merită o mențiune Maria Biro 
a repurtat o victorie 
pra valoroasei E Pei 
neză)“.

Intr-adevăr, aceste 
fost un bun prilej 
pentru sportivii noștri, care au avut 
posibilitatea să vadă la lucru pe 
cei mai buni jucători și jucătoare 
din lume.

O surpriză plăcută au constituit-o, 
fără discuție, și rezultatele și perfor
manțele realizate de cunoscutul jucă
tor maghiar Ferenc Sido, care s-a ca
lificat în finala probei de simplu mas
culin. învingînd printre alții și pe 
fostul campion mondial din 1956, ja
ponezul Ogîmura. In setul decisiv cu 
Ogimura, Sido a fost condus cu 17-13, 
dar el a refăcut și a luat conducerea 
cu 19-17, cîștigînd în final cu 21-18.

*
La lucrările congresului F.I.T.M. ho- 

tărîrea privind limitarea paletelor la 
trei tipuri (acoperite cu cauciuc obiș
nuit, cu soft sau paleta sendvici sta- 
bilindu-se pînă la cel mult 4 
sirnea acestor ultime două 
palete) a întrunit 72 voturi 
19 contra. Printre cei care 
împotrivă au fost delegații 
Canadei, Suediei, R.P.F. 
etc.

Congresul a aprobat admiterea fe
derației de tenis de masă din R.D.G. 
ca membră independentă a F.I.T.M.

iinportantă 
tiun (R.P.

campionate
de învățăminte

Și chiar și în 
reușit uneori 

— să ne afir- 
prețioase, care

In

GHEORGHE VIZIRII

Azi au loc meciurile de simplu Năstase-Katona și Gh. Vîziru~Palinkas
Năstase — 
Palinkas.

Deoarece 
și mîine în 
fectate încă
vor avea loc miercuri, de la ora 15, 
la Progresul. Astfel seva juca, partida 
de simplu dintre Eugen Cristea și 
Pălinkas și apoi întîlnirea de dublu 
dintre perechile Gh. Vizirii, M. Vizir» 
și Katona, Palinkas.

Ct. G.

IN U. R. S. S,

Alte norme
pentru includerea

mm gro- 
tipurî de 
pentru și 
au votat 
Japoniei,

Iugoslavia

meni care se întreceau în partida de 
dublu. Din această cauză jocul a a- 
vut, în general, mult de suferit și au 
fost cazuri cînd cei care primeau 
mingile din serviciul adversarului gre
șeau la rînd toate retururile. Repre
zentanții noștri Gheorghe și Marin 
Viziru au reușit să se impună, să do
mine și să-și adjudece o victorie me
ritată și mai ușoară chiar decît arată 
scorul: 6—4, 9—7, 9—7.

Gheorghe Viziru a acoperit bine 
terenul, a dirijat judicios mingile și a

interes și maniera lor 
satisfăcut în general. 

_____  , Palinkas au încercat 
opună rezistență, dar ei au fost

urmănită cu 
a acționa a

Katona și

de

Tur de orizont în fotbalul european
ECHIPC’E SOVIETICE in preajma 

STARTULUI

Iubitorii de fotbal din U.R.S.S. nu 
mai au mult de așteptat. La sfîrșitul 

săptămînii viitoare, mai precis duminică 
19 aprilie, începe campionatul țării 
pentru echipele de clasa ,-,A“, una din 
cele mai populare și ma'i iubite între
ceri sportive din Uniunea Sovietică.

i-'ormațrile fruntașe ale sportului so
vietic se pregătesc de mai multă vreme 
susținînd antrenamente și meciuri de 
verificare. Din relatările ziarelor so
vietice aflăm că echipele sînt pe punc
tul de a-și încheia pregătirea, efectuînd 

acum ultimele retușări în vederea sta
bilirii formațiilor definitive.

Cele șase meciuri ăte primei etape 
programează următoarele întâlniră : 
Dinamo Tbilisi — Spartak Moscova, 
Șahtior Stal.no— Dinamo Moscova, Ca
sa Ofițerilor Rostov—T.S.K.M.O., Ari
pile Sovietelor Kulbîșev—Lokomotiv 
Moscova, Moldova Chișinău—Torpedo 
Moscova și Dinamo Kiev—Zenit Lenin
grad.

Primăvara timpurie din acest an per
mite ca sezonul de fotbal să fie inau
gurat mai devreme la Moscova. Des
chiderea oficială va avea loc la 26 a- 
prilie pe marele stadion V. 1. Lenin. 
Conform tradiției, primul meci din ca
pitala țării trebuie să opună c.ele mai 
bune echipe, pe campioana U.R.S.S. și 
deținătoarea cupei. Anul acesta tradi
ția nu va putea fi respectată pentru 
simplul motiv că ambele trofee se află 
în posesia formației Spartak. In acest 
tel meciul inaugural va opune pe Spar
tak echipei clasată pe locul doi în cam
pionatul de anul trecut Dinamo Mos
cova.

In lotul 
noscuți ca 
Sipos, Sarosi, 
rendi. Sondor, 
dai II. Din lot 
jucători tineri : 
(înaintași) și fundașul Szocs. Iu lo
tul reprezentativei secunde figurează 
alături de rutinații Kovalik, Lantos, 
Karpati, Lemkei și Szimceak I și ti
nerii Prohaska, Monostori II, Dudas, 
Toth și alții.

In sfîrșit, în lotul de tineret au fost 
selecționați în mare majoritate fotba
liști din orașele de provincie Szom 
bathely și Tatabanya. Dintre jucătorii 
cei mai talentați amintim pe Halapi, 
Werner, Matesz, Kisucki și Cserhaii.

echipei A 
de

sînt jucători cu- 
Grosics, Matrai,pildă

Bundzsak, Kotasz, Be- 
Tichy, Penyvesi și Bu- 
mai fac parte și cîțiva 
Gorocs, Rakosi, Pal

SURPRIZE IN CAMPIONATUL 
R. O. GERMANE

Miercuri 8 aprilie va avea loc un 
meci îm cadrul Cupei Armatei "Sovie
tice. La Sofia se vor întîlni Levski 
și Lokomotiv, ambele din Capitală.

T. H.

să 
în 

cele din urmă depășiți de pregătirea 
superioara în toate privințele a tenis- 
menilor noștri.

Cu. această victorie a dublului ro- 
mîn, selecționata orașului București a 
devenit de acum cîștigăloare a întâl
nirii cu reprezentativa Budapestei, in
diferent de rezultatele meciurilor de 
azi (conduce cil 3—0).

Totuși partidele de astăzi se anun
ță interesante pentru că jucătorii ma
ghiari s-au mai acomodat cu tere
nul, iar sportivii noștri sînt dornici 
să obțină și în continuare succese.

Programul începe la ora 15, tot 
pe terenul central al clubului Progre
sul din str. dr. Staicovici nr. 42— 
44, și cuprinde în ordine meciurile

în echipa olimp’că
în Uniunea Sovietică au fost publi

cate și în alte discipline normele cori- 
cursului deschis pentru includerea în 
echipa’ olimpică. Consultând tal>elele 
se poate vedea cît de mari sînt ceriu-: 
țele față de cei care vor reprezenta 
U.R.S.S. la Jocurile Olimpice de la 
Roma. La haltere, de pildă, maeștrilor 
sportului li se cer următoarele perfor
manțe (în ordinea categoriilor) : 330 
kg., 352,5 kg., 382,5 kg., 420 kg., 437 
kg., 455 kg., 480 kg.

înotătorii trebuie să reușească rezul
tatele : 100 m liber — 57,0 sec.; 200 
m — 2:09,0; 400 m — 4:32,0; 1500 m 
— 18:25,0; 200 m bras — 2:42,0; 100 
m spate — 1:05,0; 200 m fluture — 
2:26,0. Iar la femei : 100 m liber — 
1:06,5; 400 m liber — 5:12,0; 2( 
bras — 2:56,0; 100 m spate — 1:. 
100 m fluture — 1:14,5.

La pentatlon modern se cere con
curentului să obțină la campionatele 
unionale,, sau Ia competiții cu caracter 
republican, 4400 p. iar la fiecare din 
cele 5 probe să nu aibă mai puțin de 
850 p.

595 p. la proba de tir 50 m -Ț 100 
m culcat, 1152 p. la armă liberă ca
libru redus (trei poziții), 590 p. la 
pistol viteză, 11,2 sec. la 200 m .lan
sat la ciclism și 10,8 sec. da 200 tu 
tandem etc. arată cît de înalte sînt 
performanțele ce se cer viitorilor „o- 
limpici".

WOLVERHAMPTON—SPRE TITLU...

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR MA 
GHIARI PENTRU MECIURILE 

CU IUGOSLAVIA

La 19 aprilie echipele de fotbal A, 
B și tineret ale R. P. Ungare vor sus
ține primele meciuri Internaționale ale 
anului. Fotbaliștii maghiari vor întîlni 
echipele Iugoslaviei. In vederea acestui 
important eveniment, selecționerul unic 
al R. P. Ungare, Lajos Baroti, a alcă
tuit loturile definitive tare se vor pre
găti pînă la 19 aprilie. De altfel, acesta 
este motivul pentru care campionatul 
de fotbal al R. P. Ungare a fost în
trerupt.

In etapa a IV-a a campionatului 
R.D. Germane s-au înregistrat cîteva 
surprize. Wismut Karl Marx Stadt a 
fost învinsă cu 3—1 pe teren propriu 
de noua promovată în prima categorie, 
echipa Ohemie Zeitz. Este foarte ade
vărat că foștii campioni s-au întors 
de la Amsterdam cu puțin înaintea me
ciului fiind obosiți în urma jocului 
și a călătoriei. In plus Wismut nu a 
beneficiat — de altfel ca și în me
ciul cu Young Boys — de doi valoroși 
internaționali, Troger și Miiller care 
mai sînt accidentați. Dynamo Berlin 
a fost învinsă pe teren propriu de 
Turbine Erfurt (0—1), în timp ce 
echipa Vorwârts Berlin nu a reușit 
decît un meci nul (0—0) cu Einheit 
Dresden. In rest s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Aktivist Senften
berg—Lokomotive Leipzig 2—0, Motor 
Jena—Fortschritt Weisenfels 0—0, 
Rotation Leipzig—Empor Rostock 
2—2 și Locomotive Stendal—Motor 
Zwickau 4—1.

Recenta etapă a campionatului pri
mei ligi profesioniste engleze a con
firmat faptul că pentru titlu nu mai 
concurează practic decît două echipe: 
Wolverhampton și Manchester Uni
ted. Ambele au acum 52 puncte, dar 
prima beneficiază de un avantaj vir
tual avînd două meciuri mai puțin ju
cate. Sîmbătă Wolverhampton a făcut 
meci nul cu Burnley (3—3), iar Man
chester a dispus cu 
de Bolton (3—0).

La distanță de 9 
două echipe se află 
senal, West Ham și

Sîmbătă
Londra meciul international Anglia —- 
Scoția.

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

CAMPIONATUL R. P. BULGARIA

telefon de la cores -
— In cadrul cam-

SOFIA 6 (Prin 
pondentul nostru), 
pionatului republican de fotbal, vineri 
și duminică s-au disputat doar trei 
întâlniri, ale căror rezultate sînt urmă
toarele :

Levski — Lokomotiv Sofia 1—0; 
Beroe Stara Zagpra — Ț.D.N.A. So
fia 1—1) Spartak Plovdiv — Botev 
Plovdiv 2—0.

un scor categoric

puncte de aceste 
(la egalitate) Ar- 
Burnley.

viitoare se dispută la

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

Se apropie jocurile contând ca semi
finale ale competiției „Cupa campio
nilor europeni".

Iată datele de 
drid — Atletico 
V. Young Boys 
Reims 15. IV. la 
Paris.

disputare : Real Ma- 
Madrid 23.IV. și 7. 
Berna — Stade de 
Berna și 13. V la

Reprezentativa R. P. Ruigaria a învins 
în finală echipa

SOLIA: 6 (Prin telefon de la cores
pondentul nostru), 
Levski a fost arhiplin astăzi. Peste 
45.000 de ' ' ’ .................
nala celei 
lui U.E.F.A. de juniori dintre echipgie 
R.P. Bulgaria și Italiei. Victoria a de
venit pe merit cu 1—0 (1—0) echi
pei bulgare, prin punctul înscris de 
Ki-ștev în min 23. In prima repriză, 
avînd avantajul vîijtului, juniorii bul
gari au dominat net. După pauză, ita
lienii au avut o ușoară superioritate, 
dar n-au tras decît de două ori la 
poartă. Arbitrului Steiner (Austria), 
ajutat la tușă de M. Popa (Rornî- 
nia) și Kalafosuidis (Grecia) i s-au 
aliniat formațiile :

R. P. BULGARIA: Alexandrov I
— Alexandrov If, Botev, Manolov — 

i Velicikov, Kirilov — Sokolov. Iaki- 
I mov, Tanev, Kotkov, Krstev.

Italiei cu 1-0 (1-0?

• In cadrul unui concurs de atletism 
desfășurat la Pekin, atleta Cen Fen- 
iun a stabilit un nou record al R.P. 
Chineze în proba de pentatlon, totali- 
zînd 4191 puncte. Un nou record al 
țării sale a stabilit și atletul Pi Hun- 
fu, care a aruncat ciocanul la 52,90 m.

• In meciul decisiv al competiției 
internaționale de rugbi „Turneul celor 
5 națiuni", sîmbătă la Paris, naționala 
Franței a întrecut Țara Galilor cu 
11—3 (8—3) prin punctele înscrise de 
Moncla (2 încercări) și Labazuy (o 
transformare și o lovitură de pedeap
să). Pentr învinși a înscris Terry 
Davies din lovitură de pedeapsă. In 
urma acestui rezultat rugbiștii francezi 
și-att asigurat primul loc în clasament, 
cîștigînd pentru prima oară compe
tiția.
,• In finala turneului de tenis de la

Stadionul V.

spectatori au asistat la fi
de a Xll-a ediții a Turneu-

Nice, jucătorul maghiar Gulyas a în
trecut pe danezul Ullrich în 5 seturi: 
0_6, 4_6, 9—7, 6—4, 3—3 (aban
don). La simplu feminin : Y. Ramirez 
(Mexic) — Courteix (Franța) 6—3, 
4—6, 7—5. Dublu bărbați : Grinda, 
Mollinari (Fr.) — Brichant (Belgia), 
Knight (Anglia) 8—6, 6—2, 4—6, 
0—6, 6—4.

• Returul meciului de baschet 
Casa Ofițerilor Riga—Honved Buda
pesta pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" se va 
desfășura la 9 aprilie în Palatul spor
turilor din Budapesta.

• Ieri a început la Moscova 
un turneu internațional de șah la

H ALI A: Cassauii — Noletti, Ma- 
gaau — (Saleone, Bercelliho, Mazzia 
—■ Novei li, Cera, Mascalaito, Ferrario, 
Cela.

In deschidere, în finala pentru locul 
3, R.P. Ungară a întrecut R.D.G. cu 
6—1 (0—1), prin punctele marcate 
de Albert (min. 49, ,63), Kovacs 
(min. 57, 65), Pein (min. 70) și Wey- 
gand (ruin. 78) — autogol — pentru 
R.D.G. a înscris Noeldner (min. 37).

La festivitatea de închidere a 
Turneului a vorbit tov. Gh. Glteor- 
ghiev. președintele comitetului de or
ganizare a Turneului,’ iar Ebbe Sch
wartz — președintele U.E.F.A. — a 
înmînat Cupa transmisibilă și meda
liile de aur echipei R.P. Bulgaria, me
daliile de argint echipei Italiei și cele 
de bronz echipei R.P. Ungare.

TOMA HR ISTOV

care vor lua parte 7 șahiști sovietici 
și 5 șahiști străini. Amatorii de șah 
urmăresc cu deosebit interes acest 
concurs în care marii maeștri sovietici 
Bronstein, Smîslov, Spasski îi vor 
întîlni pe cunoscuții șahiști Larsseu 
(Danemarca), Olaffson (Islanda), Filip 
(R. Cehoslovacă) și alții.

e Intr-o reuniune atletică desfă
șurată la Austin (S.U.A.) în proba 
de 100 m campionul olimpic Morrcw 
l-a întrecut pe Murchinson, ambii 
fiind cronometrați cu timpul de 10.2.

• In cadrul sferturilor de finală 
ale Cupei Campionilor Europeni la 
baschet masculin, s-a disputat dumi
nică la Cairo meciul dintre Geztrra 
și Akademik Sofia, campioana R. P. 
Bulgaria. După un joc disputat, bas- 
chetbaliștii bulgari au învins cu GO
GS (37—37).

Redacția și administrația: București, str. Vasile Conti nr. 16, telefon 11.79.73 — 74—75. Nr. I—2 STAS 3452. întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu Nr. 23—25
X X X X Abonamen tele se fac la oficiile poștale prin fac torii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi


