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Cum se desfășoară munca de încasare a cotizațiilor?
— Ne răspunde tov. PAVEL GHEORGHIU, președintele consiliului 

regional UCFS Timișoara —
organizațiilor U.T.M. și sindicale pre
cum șl a multor conduceri administra
tive din întreprinderi, sate și școli; 
Popularizînd sportul și lămurindu-i 
intens pe colectiviștii din Jimbolia și 
Pecica despre importanța practicării 
sportului, s-a reușit ca toți colectiviș
tii să devină membri ai U.C.F.S. De 
subliniat faptul că aceștia au hotărît

șiAnul trecut, organele U.C.F.S. 
asociațiile sportive din regiunea Ti
mișoara au desfășurat o muncă in
tensă și rodnică pentru încasarea 
cotizațiilor. S-a ajuns astfel la reali
zarea sumei de 900.000 de lei ceea ce, 
evident, reprezintă o importantă con
tribuție la întărirea bazei materiale a 
mișcării sportive din regiune. " 

nuînd să muncească cu aceeași 
perseverență, organele U.C.F.S. 
și asociațiile sportive din regiu
nea Timișoara au depășit con
siderabil și angajamentele luate 
în primul trimestru al acestui 
an. Astfel, a.u fost încasate

Conti-

coti- ! 
zații în sumă de 479.765 lei, fonduri 
prin folosirea cărora asocilațiile spor
tive vor putea să rezolve numeroase 
probleme privind baza materială (echi
pament, materiale sportive etc.). Cu
noașterea metodelor de muncă folosite 
p utru realizarea unor asemenea suc- 

reprezintă un ajutor de preț 1 
pentru toate celelalte organe U.C.F.S. 
și asociații sportive, lată de ce ne-am 
adresat iov. PAVEL GHEORGHIU, 
președintele consiliului regional ' 
U.C.F.S. Timișoara, rugîndu-1 să ne 
împărtășească din experiența acestui 
consiliu fruntaș în acțiunea de înca
sare a cotizațiilor sportive.

— Care sînt principalele metode ' 
de muncă folosite de consiliul re
gional și de către organele raionale 

și orășenești U.C.F.S.?
— Trebuie amintit, de la bun in

succeselor 
hotărîtor a fost

ceput, că în realizarea 
noastre un factor 
munca politico-organizatorică desfășu
rată cu sprijinul organelor și organi
zațiilor de partid. Un ajutor în a- 
ceasta direcție ani primit și din partea

să dea 1—2 zile muncă pentru cotiza
ția Sportivă. Această acțiune a înce
put să capete extindere și ea va cu
prinde în acest an și celelalte gospo
dării agricole din raioanele regiunii 
Timișoara.

Succesul 
portante nu 
cit printr-o 
prin sprijinirea efectivă a muncii aso
ciațiilor sportive. Activiștii consiliu
lui regional s-au deplasat în multe 
comune cum sînt Pîncota, Orțișoara, 
Sînandrei, Bocșa Romînă etc. sau în 
întreprinderi ca „Tehnometal", „Ni- 
kos Beloianis", „Ocsko Tereza" și al
tele și au lămurit cu competență toate 
problemele. Firești», exemplul lor a 
fost urmat de activiștii organelor ra
ionale U.C.F.S.

— Ce alte acțiuni au fost între
prinse ?

—• Popularizarea sportului a repre
zentat pentru noi o sarcină perma
nentă. Au fost organizate peste 100 de 
„Duminici sportive" în raioanele Gă- 
taia. Arad, Caransebeș, Ciacova, Fă
get, Sînnicolaut Mare, cu prilejul că
rora numeroși oameni ai muncii de 
la sate au fost angrenați în activita-

unei acțiuni atit de îm
puțea să fie asigurat de- 
muncă legată de teren.

tea sportivă. Ei și-au manifestat apoi 
dorința de a deveni membri ai U.C.F.S. 
Astăzi ei sînt membri activi cu co
tizația Ia zi. O altă metodă folosită 
din plin a fost agitația concretă în 
jurul acestei importante acțiuni. Au 
fost confecționate afișe, lozinci, pa: 
nouri și vitrine sportive, evidențiindu- 
se asociațiile sportive Tehnometal, 

Metalul Reșița, Clubul sportiv 
/, muncitoresc Reșița etc. Analiza 

f B *emein,că a munc’i de încasare 
B a cotizațiilor făcută în asocia- 

țiile sportive și cu prilejul ple
narelor raionale . U.C.F.S. a 

constituit, de asemenea, o metodă din 
cele mai eficace. Pentru stimularea 
asociațiilor sportive și a consiliilor 
raionale U.C.F.S. fruntașe în munca 
de încasare a cotizațiilor, vor fi decer
nate în acest an (chiar după acest 
prilm trimestru) fanioane pe asociații 
și raioane. Deosebit de prețioase sini 
și schimburile de experiență între con
siliile raionale U.C.F.S. Acum, muncim 
pentru organizarea unui asemenea 
schimb de experiență între consiliile 
raionale U.C;F.S, Ciacova și Gătaia.

— Care sînt asociațiile sportive 
și consiliile raionale U.C.F.S. care 
au muncit cu cele 
țațe?

— Se cuvine să

mai bune rezul-

amintim în pri-

(Continuare în pag. 3)

ca cit se știe că în rîndurile formației 
poloneze joacă cîțiva internaționali. 
Meciul va fi condus de D. lonescu.

BOX

Hochei pe gheață.., în aprilie RUGBI

SPORTIVII ÎMT8MPINA

ROȘIORII DE VEDE : Orașul nostru 
va găzdui în cursul acestei luni o se- 

irie de competiții sportive închinate 
zilei de 1 Mai. Vor fi organizate com- 
.petiții la următoarele discipline spor
tive: tir, volei, șah, tenis de masă și 
trîntă. Interesul cel mai mare îl pre
zintă concursul de tenis de ’masă, la 
care s-au înscris sportivi din orașele 
Buzău, Constanța, Galați, Giurgiu, 
Orașul Stalin, Craiova, Pitești, Ploești 
ți București. întrecerile vor avea loc 
între 24—27 aprilie,

AL. POPESCU — corespondent

ORAȘUL ST^LIN: In organizarea 
asociației sportive Voința din localitate, 
sînt în curs de desfășurare. în momen
tul de față două competiții sportive, 
rezervate tinerilor care lucrează în 
cooperative. La volei, participă G echi
pe masculine, iar la fotbal, selecționa
tele cooperativelor Higiena, Metalul, 
Chimica și Avîntul.

CAROL GRUIA — corespondent

BUCUREȘTI: Iu întîmpinarea Zilei 
solidarității internaționale a oamenilor

]
muncii, raionul U.C.F.S. 1 Alai orga
nizează Î11 cursul acestei luni o series 
de întreceri sportive la care vor parti
cipa selecționatele tuturor raioanelor 
din Capitală. Organizatorii au stabilit: 
următoarele discipline de concurs:- 
fotbal, volei, atletism, tir, tenis de 
masă și handbal. Cîștigătorii întrece
rilor vor fi răsplătiți cu diplome șt 
premii. în același timp, numeroase aso
ciații sportive din cuprinsul raionului 
organizează și ele o serie de competiții.: 
„Radio popular", de pildă, organizează 
o competiție de șah, iar Aeronautica,, 
un concurs de tenis de masă.

• Consiliul raional U.C.F.S. Gheor» 
ghe Ghcorghiu-Dej, în colaborare cu 
asociația sportivă Bere Grivița, orga
nizează o competiție de volei (băieți 
și fete). La această competiție parti
cipă 7 echipe masculine și 6 feminities 
întrecerile au loc începînd de astăzi» 
pe stadionul clubului Victoria M.l.B.G^ 
(Belvedere) și pe terenul Radiodifu
ziunii. Organizatorii vor răsplăti e- 
thipele învingătoare, cu diplome, cupe 
și premii.

N. TOCACEK, corespondent

Azi Incen întrecerile finale ale campionatului 
republican de scrimă al juniorilor

Sezonul de hochei pe gheață nu 
s-a încheiat! Deși pe gazonul stadioa
nelor din toată țara au reînceput com
petițiile sportive de primăvară, ho
cheiul pe gheață va fi din nou pre
zent în programul competițiilor aces
tui sfirșit de săptămînă.

Mai precis, sîmbătă și duminică, pe 
gheața artificială a patinoarului din 
parcul „23 August" vor evolua, în 
cadrul . unui turneu dotat cu „Cupa 
F.R.1LP." reprezentativele orașelor 
București, Miercurea Ciuc, Cluj și Ră
dăuți. Turneul se anunță deosebit de 
interesant, datorită valorii celor patru 
formații, în componența cărora va in
tra majoritatea hocheiștilor
formații, în
tra majoritatea hocheiștilor noștri care 
au cîștio'at recent Criteriul European.

In plus, un turned de hochei pe gheață 
în... aprilie nu este un lucru obișnuit 
pentru noi. Nu-i puțin lucru să urmă-, 
rești o pasionantă partidă de hochei 
pe gheață doar în... fulgarin!

Programul turneului cuprinde două; 
jocuri sîmbătă și două duminică. Iată 
cum se vor desfășura partidele: sîm
bătă: ora 19: Aliere urea Ciuc—Ră
dăuți; ara 21: București—Cluj; du
minică: ora 19 învinșii între ei; ora, 
21 invingătarii între ei. Echipa cîști- 
gătoare va primi „Cupa F.R.H.P.".

Programul va fi completat cu o sc
rie de demonstrații de patinaj artis
tic, care vor fi făcute de cei mai 
buni patinatori și patinatoare din 
țara noastră.

• Azi, un meci internațional 
Ia București: CJr.R. Grivija Ro
șie —» Czarny Bytom (Polonia).

'Echipa polotteză de rugbi (?XS. 
Czarny din Bytom va evolua azi după- 
amiază pe stadionul Parcul Copilului 
(ora 16.30) în compania echipei noas
tre campioane: C.F.R. Grivița Roșie. 
Partida este cu atit mai interesantă,

• Echipa clubului Metalul 
M.I.G. pleacă în R. D. Germană.

Echipa de box a clubului .Metalul 
M.I.G., București, invitată la un turneu 
în Republica Democrată Germană, va 
părăsi tpiine Capitala îndrepți ndu-se 
spre Magdeburg. Sîmbătă metalurgiștil 
vor 'susține primul meci din cadrul, 
turneului, întilnind formația locală 
Sport Klub. Din lotul pugiliștilor bucu- 
reșieni fac parte printre alții: Cristea 
Marin, Dinu Eugen, Dănilă Done, Dă- 
mlă Enuț, Dumitru Rizea, Ghcorghe 
Simion.

Azi încep în sala „Tractorul" din 
Orașul Stalin întrecerile campionatului 
republican de scrimă al juniorilor. 98 
tineri și tinere din orașele București, 
Satu Mare, Cluj, Oradea, Timișoara, 
Lugoj, Craiova, Tg. Mureș, Cărei etc. 
vor începe disputa pentru cucerirea 
titlurilor de campioni ai țării la celo 
patru probe.

Primii se vor prezenta pe planșă flb« 
retfștii. Mîine are loc floreta fete.

IN FOTOGRAFIE: .qspețt de la con
cursul de sabie din cadrul „Cupei p- 
rașelor" la juniori, desfășura! în luna 
februarie în sala de sport de la Ștran+ 
dai Tineretului.

(Foto: B. Ciobanu)

Pe marginea Conferinței Internaționale 
a Ziariștilor sportivi de la Budapesta 

Rînd

Amatorii de hochei pe gheață din Capitală vor putea urmări din nou 
dinamicele jocuri de hochei pe gheață cu ocazia turneului organizat de 
F.R.U.P. hi fotografia noastră o fază de la ultimul joc disputai pe patinoa
rul din parcul g23 August‘S Legia Varșovia — Selecționata București,,

pe rînd delegații la Conferința Internațională a Ziariștilor Spor
tivi au cerut în cuvîntul lor, ziariștilor, organizațiilor sportive, forurilor 
sportive de specialitate, ca ideea prieteniei olimpice să triumfe în sport, ca 
aceasta să stea la baza organizării tuturor intîlnirilor și competițiilor inter
naționale. Ziariștii sportivi veniți din diferite țări și-âu ridicat glasul lor 
împotriva discriminărilor politice și rasiale, împotriva obstacolelor care se 
pun diferitelor țări în activitatea lor sportivă internațională. Vorbitorii sub
liniau faptul că dacă de la an la an se lărgesc schimburile dintre țări în 
domeniul economic, cultural etc. tot așa și legăturile sportive trebuie să 
se dezvolte continuu, sportul să fie una din temeliile prieteniei dintre popoare 
șî a vieții noastre cu toate bucuriile ei.

TOȚI SÎNTEM OAMENI
i

In ziua a doua a Conferinței, prin
tre ceilalți delegați a luat cuvîntul și 
ziaristul negru D. Buckle (Anglia), 
Căldura cu care a vorbit acesta, în: 
demnurile sale la pace și prietenie, au 
impresionat pe toți. El se referea la 
.faptul că nu există țară unde oamenii 
să nu iubească sportul și să nu se 
ocupe de sport. „Avem datoria să ridi
căm nivelul presei sportive și să con
tribuim la ridicarea prestigiului jurna
listicei sportive, sublinia D. Buckle. 
Dar, acest lucru nu se poate face dacă 
din activitatea sportivă nu sînt înlătu
rate obstacolele și discriminările de 
orice fel“. Referindu-se la faptul că 
oficialitățile din S.U.A. n-au dat viza 
de intrare sfwrttvHpr din R. D. Ger-

mană la concursurile internaționale de 
schi de la Squaw Walley, cl arăta că 
tot astfel se comportă și guvernul Uni
unii sud-africane, care a confiscat pa
șapoartele sportivilor negri pentru a-i 
împiedica de a lua parte la întrecerile 
mondiale de tenis de masă de la Dort
mund. „Toți sîntem oameni, indiferent 
de culoare, de convingere politică și 
credință — a spus Buckle. Problema 
obstrucțiilor și a discriminărilor în 
sport sînt chestiuni importante și tre
buie discutate atit în cadrul Comite
tului internațional Olimpic cit și în 
cadrul A.I.P.S." D. Buckle sublinia că 
guvernul sud-alrican, recurgînd și în 
sport la măsuri discriminatorii, nu ac
ceptă ca negrii să joace împreună cu 
albii. In Uniunea Sud-Africană, aso
ciația sportivă a albilor a făcut însă

propunerea ca negrii să intre în aso? 
ciațiia. lor, dar aceasta cu prețul pier» 
darii unor libertăți și a dreptului la 
autodeterminare. De aceea a fost firesa 
ca sportivii negri să nu accepte o a-» 
semenea propunere. Vorbitorul subliniat 
că în Africa sportivii cei mai buni la 
diferite competiții sînt negrii. La crf+ 
cket federația de specialitate sud-afri-t 
cană nu vrea să organizeze întîlnirf 
cu India și Pakistan pe motivul că: 
jucătorii echipelor acestor țări sînt d» 
altă culoare. Pe bună dreptate, D. 
Buckle cerea ca ziariștii sportivi să1 
înfiereze discriminările rasiale la c.ara 
recurg autorițjițile în Uniunea Sud-* 
Africană. Și în alte discuții delegați» 
au arătat că asemenea discriminări nuț 
fac altceva decît să creeze obstacolul 
în calea îmbunătățirii relațiilor spor--» 
live între țări, să lovească pe această) 
cale în interesele securității păcii in» 
lume. J

CITEVA CONCLUZII

Principalele concluzii reieșite Tal- 
urma discuțiilor purtate cu ocazia Con-ji

V. GRADINARO 1

(Continuare în pag. 4-a).



Joc de verificare 
la handbal masculin

' Pregătirile pe care le fac handba- 
liștii noștri în vederea jocului cu R. 
P. Polonă de la 3 mai au continuat 
marți după-amiază prin disputarea 
unui joc de verificare cu echipa C.S.M. 
Reșița, liderul campionatului catego
riei A. După cum se știe partida de la 
3 mai are un caracter decisiv, formația 
învingătoare cîștigînd dreptul de a lua 
parte ia turneul final al celei de a V-a 
ediții a campionatului mondial care vaediții a campionatului mondial care 
avea loc în luna iunie în Austria.

Este, firesc deci, ca pregătirile 
se desfășoare în ritm susținut. In 
ceasta privință jocul de verificare 
marți a fost util, el fiind edificator 
ceea ce privește stadiul de pregătire 
atins de unii dintre selecționații, in 
general, s-a constatat că majoritatea 
dintre jucătorii din lot nu sînt încă 
suficient de bine puși la punct cu pre
gătirea fizică. In plus, ar fi bine dacă 
pe viitor unii dintre selecționabili ar 
privi cu mai multă seriozitate aceste, 
jocuri de verificare. Este cazul jucă
torilor Costache I., Bulgaru, Păunescti 
și alții.

Meciul a avut trei reprize, dintre 
care primele două de 20 de minute, iar 
ultima de 30 de minute. Lotul a folosit 
următoarele formații: REPRIZA 1: 
Bogolea-lfiescu, Pănnescu, Covaci, S. 
Marcu, Florea-Barabaș, Zikeli, Iones
co, Costache I., Builgaru ; REPRIZA A 
II-A: Medeșan-lliescu, C. Selaru, Co
vaci, S. Marcu, Bădulescu-Barabaș, 
Dumitrescu, Costache II, Oteilea, Ni
cula ; REPRIZA A III-A: Haber- 
pursch-Iliescu, Păunescu, Covaci, S. 
Marcu, Florea-Costache 1 (Barabaș), 
Zikeli, Dumitrescu, Nicula, Bulgaru. 
Scor fina.1: 22—22 ( 5—7, 6—6). Au 
marcat: Bulgaru (5), Nicula (5), Zi
keli (4), Barabaș (4), Covaci, Oțelea, 
Costache 1., Dumitrescu pentru lot și 
Jochuiann (9), Schutz (6), Kalef (2), 
Barth (2), Jendel, Ferenschiitz, Lin- 
denbach pentru C.S.M. Reșița.

să
a- 
de 
în

Printre sportivii clin comuna
Comuna Unirea este azi al treilea 

centru sportiv al raionului Aiud din 
regiunea Cluj. Ca și in celelalte ora
șe și sate ale țării, viața sportivă a 
prins aci aripi abia după 23 August 
1944. înainte, aproape că nici nu se 
știa ce este sportul. Țăranii muncitori 
cunoșteau doar munca din zori și pină 
in noapte pe moșiile boierilor. Dar lu
crurile s-au schimbat.-.

In comuna Unirea, sportul s-a făcut 
cunoscut prin vara anului 1949, cind 
a luat ființă o echipă de fotbal — 
care in acest an își serbează un de. 
ceniu de activitate. Fotbalul a fost 
deci începutul. De atunci, se practică 
insă noi și noi ramuri de sport, prin
tre care volei, 
de masă, șah. 
menea, există 
gimnastică. In

Unirea Sport în comuna Gogoșari.

Optimile de finală 
ale campionatului republican de șah.

...la Birlad. 11 participant de cate
goria I și a 11-a. A cîștigat turneul 
Eugen Dragnea cu 9 p. urmat de C. If- 
timie 8*/2, M. Arsenie și I. Vasilache 
7 p. (S. ELIAD-coresp.)

...la Turnu Severin. 8 concurenți au 
jucat tur și retur. Pe 
clasat tînăriit Crăciun 
pant la semifinala de 
la București, cu 12 p. 
V. Parasceac 10‘/2 p.
I. Chivu 7'/2 p„ F. Kesler 7 p. (GH. 
MANAFU coresp.)

...la Tulcea. 8 concurenți s-au între
cut tur și retur. Pe primul loc s-a 
clasat Dumitru Arsene cu 12 p. urmat 
de Mircea Zamfir 10 p. Cei doi jucă
tori s-au calificat pentru sferturile de 
finală. (STAN PAIU -coresp.)

primul loc s-a 
Elena, partici- 

anul trecut de 
urmat de ing. 
N. Ene 8 p.,

I

ciclism, popice, tenis 
atletism etc. De ase- 
o echipă feminină de 
activitatea corn oct ițio- 

nală au fost obținute succese frumoa
se. Echina de fotbal a cucerit de două 
ori campionatul raional, gimnastele 
s-au clasat anul trecut pe locul II la 
Spartachiadă, iar 
Ojvath a cîștigat 
organizate de 
U.C.F.S. din 1956 
pind de două ori 
pe regiune la Spartachiada de vară 
a tineretului.

Cei peste 100 sportivi din comună 
au la dispoziție un frumos club, dotat 
cu mese de tenis, mese de șah, cărți 
și reviste sportive. Săptăminal se or. 
ganizează conferințe politice și edu
cative.

Zilele trecute, sportivii prezențl la 
adunarea generală a asociației au trăit 
un eveniment însemnat: intr-un 
cadru festiv au fost luminate . de 
către tov. Eugen Ștab, președintele 
consiliului asociației Recolta din co
muna Unirea, noile carnete de mem
bru al U.C.F.S. Itunlnind carnetele, 
tov. Ștab, in numele consiliului aso
ciației a chemat pe toți sportivii la o 
și mai bogată activitate, la respecta
rea prevederilor din proiectul de statut 
al U.C.F.S.

Răspunsurile sportivilor nu au in- 
tirziat. Ciclistul Ojvath și.a luat an
gajamentul să atragă in secția de 
ciclism un număr mai mare de tineri 
și tinere; fotbaliștii C. Popa și Alex. 
Boțoni au arătat că vor lupta ca for
mația lor să ciștige și în acest an 
campionatul raional, dind dovadă in 
același timp de o disciplină fermă. 
Mulți alții și-au luat, de asemenea, 
angajamente. Printre aceștia sint fi

tinărul ciclist Josif 
toate concursurile 
consiliul raionul 

și piuă acum, ocu- 
consecuiiv locul II

oameni care nu mal 
prima tinerețe, oameni 
acum 10 ani in echipa 
vintele pe care le-au rostit cu acest 
prilej Petru Moldovan, Alex. Prodan 
fi alții, au fost socotite de cei tineri 
ca niște adevărate lecții. Acești doi 
sportivi, primul antrenor al echipei de 
fotbal iar al doilea... 
unde doboară mereu 
dintr-o lovitură, au 
condițiile in care au practicai ei, la 
început sportul. Nici nu se gindeau pe a- 
tunci că odată va fi echipament să 
îmbraci 100 sportivi deodată, așa cum 
e acum in comuna Unirea!

4șa stau lucrurile in Unirea de azi, 
așa sint sportivii comunei: plini de 
viață, harnici la colectivă, bine pregă
tiți pe terenul de sport.

IOAN ILEA
(articol trimis în cadrul concursului 
„Pentru cea mai bună corespondență)< 
f

sint chiar 'a 
care au jucat 
de fotbal. Ca

retras la 
cite 9 

povestit

popice 
popice 
despre

raionul Giurgiu
In comuna Gogoșari, 252 tineri ță

rani muncitori sint membri ai asocia
ției sportive „Unirea". Ei practică di
ferite discipline sportive. Unii 
pasionați după tenis de masă, 
joacă șah. Asociația sportivă are 
chipă de fotbal și una de volei.

Pentru ca tinerii să se poată 
găti, colectivul de conducere al 
ciației s-a îngrijit de procurarea
pamentului și a materialelor sportive 
necesare. Acum, sportivii au la dispo
ziție șahuri, o masă pentru tenis de 
tnasă, palete și mingi, iar echipa de 
fotbal a primit de curind un rind de 
echipament nou. Seară de seară, tinerii 
se adună la căminul cultural, unde 
se întrec la șiah sau tenis de masă.

sînt 
a'.ții 
o e-

pre- 
aso- 

echi-

Echipele de fotbal și volei și-au relua 
antrenamentele in vederea competiții 
lor la care vor participa.

Cei mai buni sportivi, ca de pild; 
tinerii Ion Trifu, Drăghia Ciobanti 
Dumitru Nuțu, Amuza Stoian ș.a„ sin 
totodată și fruntași în muncile agri 
cole de primăvară.

ȘTEFAN GEORGESCU

O pasionantă partidă de șah, urmărită cu același interes de virstnici 
ca și de copii, jucată in satul Bira din raionul Roman.

(Foto: I. Mihăică)

ln scopul angrenării maselor de tiner. 
și virstnici din cadrul gospodăriiloi 
agricole colective in practicarea culturi 
fizice și a sportului, precum și in ve
derea creării de noi asociații sportive 
consiliul raional U-C.F.S. Rădăuți, ci 
sprijinul organizațiilor U.T.M. și a 
sfaturilor populare din raion, a organi 
zat prima Spartachiada a colectiviști 
lor.

„Spartachiada colectiviștilor" a în 
ceput la 1 martie și se va încheia l< 
1 mai. Au loc întreceri la șah. 
volei.

Pentru a se asigura succesul 
acțiuni, au fost luate o serie de 
organizatorice 
plină reușită, 
confecționate 
regulamentul 
prelucrat cu 
in ședințele asociațiilor sportive 
adunările U.T.M.

Datorită sprijinului primit din partei 
conducerilor gospodăriilor agricole, ti 
neretul participă cu însuflețire la a 
ceasta competiție. Astfel, la (i-A.C 
Bivolanie au participat 120 tineri, iai 
la G.A.C. Frătăuții Vechi au fost 71 
participardi la e’a->a pe gospodărie.

VIRGIL BAIU
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Sportivii contribuie la transformarea 
socialistă a agriculturii

I.i raionul Pașcani s-a intensificat 
munca politică în rîndul țăranilor 
muncitori pentru atragerea lor pe fă
gașul agriculturii socialiste. In a- 
ceastă direcție, o contribuție Însemna
tă a adus-o și tinerelul (dintre care 
f'.arta mulți membri ai U.C.F.S.), care 
prin diierite forme de agitație (con-

Programele reuniunilor de box să fie riguros respectate!
Clubul organizator, ca și tehnicienii 

din federația de specialitate, apreciază 
faptul că spectatorii care cunoșteau 
din ziare programul galei nu au pro
testat (așa cum aveau, de altfel, tot 
drep'ul) atunci cînd s-au anuntat une
le schimbări. Acest lucru se întîmplă 
lineari, din tngtive obiecli e. Trebuie 
recunoscut însă că, de multe ori, 
schimbările survenite în programul reu
niunii r se datoresc unor cauze subiec
tive, moți ” neîntemeiate prezentate de 
boxeri, antrenori, ca și de conducerile 
unor cluburi sportive. Mcrgînd pe linia 
unor vechi practici (de a anunța un 
program și de a prezenta altul) nu 
con ■' hn la întărirea simțului de răs- 
pa idere, nici la încrederea de care tre-

Federația Romină de Box a inițiat 
— cu sprijinul secțiilor de box ale clu
burilor și asociațiilor sportive — or
ganizarea de gaie amicale în scopul 
de a asigura continuitate pregătirii 
șpor.ivilor. Sezmul de primăvara in 
aer liber a fost deschis de ciul u’ spor
tiv Dinamo, care a organizat recent, 
cu concursul comisiei orășenești de 
box, reuniunea de la stadionul Dina
mo. Precauția cu cur au boxat unii 
boxeri (L. Amiiruș, M. Dobrescu, C. 
Toma, N. Mîndrea.'.u și alții) nu a 
fost de natură să ridice tribunele „în 
picioare", așa cum era de așteptat. In 
articolul de față nu intenționez să fac 
o analiză a comportării bo?:erilor ia 
gala de la stadionul Dinamo, ci mă 
voi referi la o seamă de lipsuri orga- buie să ne bucurăm i i fața amatori- 
nizatorice, care au putut fi constatate lor de box. Faptul că în programul 
cu prilejul acestei reuniuni. recentei reuniuni de la Dinamo a fost

-=> IHI II I!"
CINCI CIȘT1GATORI IN PROGRES
Majoritatea conxrurenților a fost for- 

THiată de caii de trei ani. Din rîndurile 
lor s-au recrutat patru cîștigători : ze- 
tflra, Harapnic, Coleta și Havuz, 
patru și-au îmbumăitățit recordul 
rierei.

REZULTATE TEHNICE
I. Zefi-ra (Tănase Gh), Baldachin, Li

curici. Cota : 3,50 — 8,10 lei. II. Harap
nic (Mihăilescu), Minerva, Tunifcta. Cota : 

.2,110 — 17,10 — 14,30 lei. III. Coleta (To- 
deraș), Postă varu, Priveliștea. Cota : 7,6-3 
— 12,20 — 14,40 lei. IV. Havuz '
Holtei, Cocova. Cota: 2,50 — 
-38,50 lei. Ordinea triplă : — 100

V. Orient II (Rozalia Avram),___
Tlavara. Cota : 2,20 — 45,70 — 55160 Iei. 
IVI. Ceahlău (Ghinea), Baltag, 
•Cota : 4,60 — 47,70 — 10,70 iei VII. Caii- 
Iban JI (Strijiniuc), Nărăvaș, 
Cota : 3,30 — 37,40 — 13,90 lei.

REUNIUNEA DE DUMINICA
Principalele alergări ale reuniunii de 

«umtalcă 42 WriliQ stat premiile KadKI-
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ja și Marama. In prima alergare 
rrază Zăduf, Singurel, Vampir și Lustra
giu, concurenți cu record în jurul re. 
cordului de 1’25.

In a doua alergare participă, Ticftu, 
Oțel, Omor, Pogorîș. elemente de a- 
ceeași valoare ridicată ca ctei mai de 
sus. Cel mai numeros pluton — 10 con
curenți — este în premiul Hcrzchen.

Celelalte alergări prezintă de asemenea 
loturi bine alcătuite, cu cîte 7—9 con
curenți.
începe campionatul conducă

torilor AMATORI
Miercuri 22 aprilie se inaugurează pe 

hipodromul Băneasa Trap campionatul 
conducătorilor amatori. In acest cam
pionat s-au înscris secțiile sportive ale 
teatrelor Armatei, Național, Tineretului, 
C. Tănase și Operei. Participă de ase
menea două echipe ale clutfului Recolta 
șl o echipă a Un«mH Ziariștilor. Aler
gările campionatului se vor dsputa în 
fiecare miercuri.

Jocul austriac s-a. cîștigat de 5 bule
tine cu 6 cai, repdHîn<Tu-se suma de 
2231,94 lei.

anunțat meciul dintre Constantin Du
mitrescu și Pavel Enache; precum și 
întîlnirea din semifinala fazei a doua 
a concursului de calificare (oraș Bucu
rești) dintre C. Stoian și M. Ciurea, 
iar aceste partide nu au avut loc, a 
dus la concluzia că comisia orășeneas
că de box precum și clubul Dinamo 
s-au preocupat superficial de această 
reuniune. Improvizația de ultim mo
ment la care s-a recurs (înlocuirea lui 
C. Dumitrescu cu V. Sășeanu — care 
a boxat nepregătit) nu a salvat pro
gramul, meciul dintre V. Sășeanu — 
P. Enache fiind de slabă calitate. Fe
derația de box este nemulțumită de 
felul cum s-a prezentat boxerul plo- 
eștean care, la cîntarul oficial, a avui 
o mare depășire de greutate. Atragem 
atenția antrenorilor că nu vom mai lua 
în considerație scuzele inventate de 
acei boxeri care, dacă nu le convine 
adversarul cu care urmează să se în- 
tîlnească spun că nu sînt pregătiți 
(cazul lui Toma Constantin), că au 
dureri de brațe etc.

Această mentalitate, de domeniul 
trecutului, trebuie lichidată de urgență 
atît de sportivi cit, mai ales, de acei 
antrenori care urmărind interese în
guste „uită" de interesele majore ale 
boxului nostru.

Trebuie știut că Federația Romină 
de Box își desfășoară activitatea pe 
baza unui plan general, de lungă du
rată, avînd ca obiectiv final Jocurile 
Olimpice din 1960. Această planificare 
este cunoscută de comisiile și colegiile 
de box din întreaga țară. Apelăm și 
pe această cale la toți factorii de răs
pundere ai boxului nostru de a sprijini 
organizarea cit mai multor reuniuni 
amicale și de a contribui ca progra
mele anunțate să fie riguros respectate.

MARIN NIGOLiAE
Secretar al federației Roniîne >tje Bea

fecționarea de lozinci mobilizatoare, 
amenajarea de vitrine cu fotomontaje 
din unitățile agricole socialiste frun
tașe, articole la gazetele de stradă, 
muncă de lămurire dusă de la om la 
om etz.) a reușit ca într-o lună să 
convingă să se înscrie în gospodă
riile agricole colective și întovără
șiri agricole peste 850 familii de țărani 
muncitori, iar suprafața trecută în sec
torul cooperatist șă crească în acest 
fel cu 3500 hectare.

De curind țăranii muncitori din 
tele comunei Miroslăvești au trăit 
eveniment deosebit în viața lor:
operativizarea completă a comunei. 
Cele 1,949 familii - de țărani muncitori, 
printre care sînt și cele cîteva sute 
de membri ai asociației „Avîntui", 
și-au unit cele 2357 hectare teren în 
5 mari întovărășiri agricole. Așadar, 
Miroslăvești este, după Moțca, a doua 
comună din raionul Pașcani cu agri
cultura complet cooperativizată.

sa- 
un 

co-

In aceste două comune sînt asocia 
ții sportive puternice, cu cîte 500-701 
membri U.C.F.S.: care au muncit ct 
multă tragere de inimă la cooperați 
vizarea agriculturii. La Miroslăveșt 
de pildă, alături de tineri sportiv 
fruntași ca Ștefan loan, Antonel Co 
jocațu, Vasile Andreescu, Gh. r 
tescu ,au devenit buni agitatori (g 
ce au făcut cereri de înscriere în în 
tovărășire) și țăranii muncitbri Vasili 
Amarandei, Gheorghe P. Tăcu, Cilieor 
ghe V. Zaliaria ș.a. care au începu 
apoi să sprijine și activitatea sportivi 
din comună.

Astfel de exemple se pot da și dir 
comunele Lespezi și Tătăruși, undi 
sportivii contribuie din plin la coope 
rativizarea agriculturii, iar activitate; 
sportivă se desfășoară cu succes.

(articol 
„Pentru

COl/.STANTIN ENE 
trimis in cadrul concursului 

cea mai bună corespondență" )

IN ORELE LIBERE
In aceste zile de primăvară, se desfășoară o mare acțiune de muncă 

patriotică, la care participă și mase largi de sportivi. In orele lor libere, 
muncitori, elevi și studenți, muncesc cu însuflețire la amenajarea de noi 
baze sportive, la înfrumusețarea celor existente, sau se deplasează la sate 
pentru a ajuta pe țăranii muncitori în

EXEMPLUL SPORTIVILOR
DIN RAIONUL BALȘ

campania agricolă de primăvară.
SPORTIVII AII PLANTAT 10.000

PUIEȚI

Impărțiți în două brigăzi tinerii din 
asociațiile Flamura roșie Vlăduleni, 
Unirea Balș și Știința școala medie 
nr. 1 Balș, au lucrat într-una din zi
lele trecute în două unități agricole 
socialiste din raion. Brigada formată 
din sportivii asociației Unirea s-a de
plasat la S.M.T. Olari, unde a aju
tat la lucrările de întreținere și re
parare a mașinilor agricole. Tinerii de 
la Flamura roșie și școala medie nr. 
1 din Balș au amenajat la G.A.S. 
Șopîrlița un canal pentru irigarea 
orezului. Munca depusă de sportivii 
celor trei asociații a dus la economi
sirea unei sume de circa 2.500 lei.

La despărțire, muncitorii de la 
S.M.T. Olari și G.A.S. Șopîrlița, au 
mulțumit sportivilor pentru ajutorul 
dat. Aceștia le-au promis că ori de 
cîte ori va fi nevoie, ei îi vor ajuta 
cu dragă inimă,

....

In comuna Maia din raionul Dej a 
luat ființă de curînd asociația spor
tivă Avîntui. Sătenii au hotărît să-și 
procure fondurile necesare pentru 
cumpărarea materialelor sportive, dînd 
ajutor la plantarea de puteți. Astfel, 
cei 63 membri U.C.F.S. din comună 
au luorat la plantarea a 10.000 puieți. 
In această muncă s-au evidențiat în 
mod deosebit Vasile Cozma, Teofil 
Rogojan, Andron Vlaicu și Vasile Fi
lip. Banii care li se cuvin pentru 
munca prestată vor fi folosiți pentru 
cumpărarea de echipament și mate
riale sportive.

Recent, membrii 
sociații sportive au 
tatea de deschidere 
tiv în aer liber pe
de ei prin resurse locale.

m 1. C1UCAȘ

acestei tinere a- 
organizat festivi- 
a sezonului spor- 
terenul construit

ION IOANA,



Lărgirea bazei de mase, principala realizare 
in sezonul de schi pe 1959

Unele aspecte în legătură 
cu arbitrajele în categoria A la fotbal

De la început trebuie să subliniem 
că în acest sezon schiul a pășit în 
sfîrșit pe calea cea bună care peste 
cîțiva ani îi va aduce saltul valoric 
pe care-1 așteptăm de multă vreme. 
In iarna acestui an s-a lărgit baza 
de masă a schiului, astfel că antre
norii și instructorii vor avea la dis
poziție mii de elemente tinere, talen
tate, capabile să atingă o valoare 
ridicată. Pe prim plan în această 
acțiune de lărgire a bazei de masă 
se află centrele de inițiere orga
nizate de F. R. Schi-Bob în 20 de 
localități de munte ale țării. In aceste 
centre au învățat să schieze peste 
2.000 de copii, de al căror talent și 
grad de pregătire ne-am convins la 
concursul final desfășurat la Predeal, 
unde au participat cei mai buni 10 
din fiecare centru. O altă importantă 
acțiune care a. ajutat în mare măsură 
ca numărul participanților acestui 
frumos sport , să crească considerabil 
a-fost Spartachiada de iarnă a tine
retului, 
șurate la Poiana Stalin 
prilejul să urmărim 
mai valoroși participant, dintre care 
— mai tîrziu — cei mai dotați (Oh. 
Neag, B. Olteanu, Radu Zărnescu, 
Erika Liphardt, Mioara Burețea, Vio
rica Chițu ș. a.) au cucerit titlurile 
sau au ocupat locuri- fruntașe la 
campionatele republicane ale juniori
lor, disputate în Bucegi. Amintind și 
de campionatele republicane școlare 
ca și de centrele de inițiere orga
nizate de comisiile regionale de spe
cialitate, avem completă lista acțiu
nilor care au determinat masiva 
creștere cantitativă a schiorilor din 
țara noastră.

Încheind această scurtă apreciere 
asupra acțiunilor întreprinse pentru 
dezvoltarea cantitativă a schiului, 
vom trece la discutarea unor pro
bleme ridicate de activitatea compe
tițională. Si începem cu...

... PROBELE ALPINE. în care ele
mentele tinere evidențiate în 
trecuți 
drumul 
nel 
Bălan, 
Ion Zangor, 
minat toate concursurile. Dintre cei 
consacrați, doar Niculae Pandrea s-a 
menținut printre fruntași, fiind un 
exemplu de perseverență, conștiincio
zitate și seriozitate. In general, cobo- 
rîtorii au dovedit o bună pregă
tire tehnică, însușindu-și elementele 
moderne. în singura competiție inter-

Cu ocazia finalelor desfă- 
am avut 

evoluția celor

și-au 
spre 

T ăbăraș,
Hurt

anii 
continuat cu succes 

măiestria sportivă. Cor- 
Nicolae Ipoici, Gh. 

Gohn, Mihai Bucur, 
Horst Hanich au do-

națională desfășurată în țară (Cupa 
Tineretului), ei au avut o comportare 
excelentă, dominînd toate probele. In 
întrecerile internaționale de peste 
hotare (Concursul de aniversare a 
Federației bulgare, Memorialul de la 
Zakopane) reprezentanții țării noastre 
au avut însă o comportare slabă, cu 
mult sub posibilitățile lor. A fost 
evident faptul că nu au rutina con
cursurilor internaționale, că nu se. 
pot descurca pe alte pîrtii și cu 
alte scheme de slalom decît cele cu 
care erau obișnuiți în (ara noastră.

Un capitol special se cuvine ele
mentelor feminine, dintre care poate 
fi evidențiată — pentru gradul de 
pregătire tehnică la care a ajuns — 
doar Ilona Miklos, multipla cam
pioană a țării. Celelalte coborîtoare 
(Mihaela Ghioarcă, Utta Speck, Ger
trude Lexen, Edith Horvath, Rodica 
Bucur, Elizaveta Suciu) cu activitate 
mai îndelungată, continuă să pro
greseze într-un ritm mult prea lent, 
chiar nesatisfăcător față de cerințele 
actuale. Deși practică schiul de per
formanță de ani de zile, totuși ele nu 
și-au eliminat vechile defecțiuni teh
nice, continuă să fie nesigure, sînt 
încă departe de a confirma speran
țele puse în ele cu ani în urmă. In 
această direcție, F.R. Schi-Bob, prin 
colegiul său de antrenori, va trebui 
să urmărească cu mai multă exigență 
și mai îndeaproape munca antreno
rilor, încurajînd la maximum ridica- 
îea unor elemente tinere, cu perspec
tive mai mari.

Vom încheia aceste succinte apre
cieri amintind de străduințele depuse 
de o serie de comisii regionale, care 
în acest sezon au făcut tot posibilul 
pentru a ajuta — sub diferite aspecte 
— dezvoltarea schiului Este vorba 
de comisiile de schi din regiunile 
Staliu, Ploești, Timișoara, Hunedoara, 
Regiunea Autonomă Maghiară. Baia 
Mare, care au ajutat la buna desfă
șurare a activității în centrele de ini
țiere, au organizat numeroase con
cursuri cu caracter local sau repu
blican. De asemenea, trebuie subli
niată preocuparea cluburilor C.C.A., 
Dinamo Orașul Stalin. Olimpia Ora
șul Stalin, Voința Sibiu, Minerul 
Baia Mare, Luceafărul Orașul Stalin 
și a asociațiilor sportive Voința 
Orașul Stalin, Progresul Sinaia, Car- 
pați Sinaia, Avîntul Sinaia ș. a. care 
au fost principalele nuclee ale activi
tății schiului în anul 1959.

Etapele categoriei A la fotbal
disputate pînă acum au scos în 
evidență un fapt destul de îm

bucurător, care privește una din pro
blemele atît de spinoase într-un tre
cut apropiat: arbitrajul. Este vorba 
de o îmbunătățire însemnată a ca
lității arbitrajelor. Urmărirea atentă 
a jocului printr-un plasament cit mai 
apropiat de fază, aplicarea legii avan
tajului, aprecierea justă a pozițiilor 
de ofsaid, cit mai puține opriri ale 
jocului — iată pe scurt în ce constă 
această îmbunătățire a arbitrajelor. 
Conducînd în acest mod partidele, este 
evident că și contrm„,.a arbitrilor la 
calitatea jocului devine i..ai consis
tentă. Și ca să luăm un exemplu re
cent, ne vom referi la arbitrajul pres
tat de A. Iftimie din Orașul Stalin, în 
partida Progresul-Petrolul. Atent la 
joc, el a fost mereu 
lor, a lăsat jocul să 
avantajelor clare, a 
numai atunci cînd a
tru a tempera excesul de zel în atacu
rile la om ale unor jucători. In acest 
mod, arbitrajul a asigurat posibilități

jocului să se desfășoare continuu. Dacă 
jocul n-a avut întotdeauna cursivi
tate, aceasta n-a mai fost vina ar
bitrului. i

D. STANCULESCU

Cum se desfășoară munca 
de încasare a cotizațiilor?
(Urmare din pag. 1 ) con-

în preajma faze- 
„curgă" în cazul 
fluierat puțin și 
fost nevoie, pen-

In opoziție cu arbitrajul lui A. If- 
timie a fost cel prestat de M. 
Marta-Deva. Este adevărat că 

acesta poate invoca a;a zisele „cir
cumstanțe atenuante": debuta în 
București, meciul, care se anunța — 
pentru unii — ca ușor, s-a transformat 
într-un joc echilibrat, aprig aisputat, 
cu faze încîlcite și acțiuni neregula
mentare, într-un cuvînt un meci greu. 
Totuși, greșelile comise nu pot fi 
trecute cu vederea pentru că ele sînt 
grave și în orice caz nu erau de aș
teptat din partea unui arbitru care 
prin acest debut la București urmă
rea să se consacre. Și pentru a-i ve
ni în ajutor, vom arăta aceste greșeli:

1). In majoritatea cazurilor a fost 
departe de fază și din această cauză 
de multe ori a trebuit să aprecieze de 
la mare distanță infracțiuni flagrante. 
Deci, o mobilitate redusă, insuficientă 
pentru a face față unui ritm rapid de 
joc.

2). Plasament defectuos. Arbitrînd

în diagonală, el trebuie să se plaseze 
în așa fel pe teren îneît să aibă în
totdeauna în față pe unul din arbitri 
de tușă. Or, duminică arbitrul o.aria 
n-a văzut — și nici nu putea vedea 
— cîteva din semnalizările de la tușă 
(și erau foarte importante pentru că 
vizau poziții “clare de ofsaid) pentru 
că era cu spatele spre colegii săi de 
la tușă.

3). A nesocotit în mod evident „le
gea avantajului" în situații foarte lim
pezi și la cîțiva metri de el. Sever, 
de pildă, a reușit să treacă de u.i ad
versar și să păstreze balonul, cu care 
se îndrepta liber spre poarta e.'mpei 
C.C.A. Ei urne, arbitrul n-a fost de 
acord și l-a întors pe Sever, acoru.n- 
dtt-i în schimb o lovitură lmeră 1 ? Faze 
similare au mai fost și alte cîtev .

4.) A dovedit lipsă de curaj și s-a 
eschivat de la sarcina de apărător al 
regulamentului sancționînd infra-țiit- 
nea lui Ciuncan care îl ținu:, 
mîpa pe Constantin in careu, cu o 
vitură liberă indirectă (I ?), cînd 
exista altă decizie decît un 11 
Dar pe a lui Cepolschi asupra lui 
culescu nici n-a mai hiat-o în 
mă...

5). A îngăduit să se reia sau să 
continue jocul cu persoane străine pe 
teren, intrate să asigure asistență 
medicală unor jucători accidentați.

Numai aceste greșeli sînt suficiente 
pentru a se discuta competența arbi
trului M. Marta de a conduce în ca
tegoria A. cel puțin pentru abtualuî 
sezon.

cu
lo- 
nu 
m.

ivi-
ses-

nml rînd de Clubul sportiv muncito
resc Reșița, care numără astăzi peste 
7.000 de membri susținători cu cotiza
ția la zi. O evidențiere deosebită me
rită și asociațiile sportive din raioa
nele Jimbolia, Moldova Nouă, Oravița, 
oraș Lugoj. Sînt, desigur, numai cîteva 
exemple, pentru că aproape toate a- 
socilațiile sportive din orașele și sa
tele regiunii Timișoara obțin însem
nate realizări în această acțiune. Fo
losind fondurile realizate din încasa

rea cotizațiilor, asociațiile sportive din 
raioanele Jimbolia, 
etc. și-au procurat 
importante cantități 
echipament sportiv, 
intensa activitate
mase care se va desfășura în acest se
zon.

Arad, Timișoara 
în ultima vreme 

i de materiale și 
necesare pentru 

competițională de

— Ce obiective își propune 
silitil regional pentru viitor ?

— Este neapărat necesară intensi
ficarea muncii de Încasare a cotizații
lor în unele asociații sportive unde a- 
ceastă acțiune a fost oarecum negli
jată. Este vorba de asociații sportive 

ca Banatul—Vinga, Topleț—Orșova, 
Arta Textilă și Fabrica de bere Timi
șoara unde nu există încă o preocupare 
permanentă pentru rezolvarea aces
tor sarcini. De asemenea, situația 
încasării cotizațiilor sportilve se pre
zintă nesatisfăcător în raioanele Bozo- 
vici, Făget, oraș Arad. Vom căuta să 
folosim cele mai bune metode de 
muncă pentru ca și aceste asociații 
si raioane să ajungă Ia nivelul celor 
fruntașe în munca de încasare a coti
zațiilor sportive.

In general, pentru activiștii sportivi 
din regiunea noastră, problema înca
sării cotizațiilor și a sporirii număru
lui de membri rămîne o sarcină prin
cipală pentru realizarea căreia vom 
depune toate eforturile.

5 variante cu 12 rezul- 
revenind fiecăreia cîte

338 variante cu 11 re-
cîte

• In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 14, etapa din 5 apri
lie, au fost stabilite următoarele pre
mii:

Premiul I: 
tate exacte, 
24.374 lei.

Premiul II:
zultate exacte, revenind fiecăreia 
432 lei.

Premiul III: 3.758 variante cu 10 
rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cîte 58 lei.

Fond de premii: 487.478 lei.
Cei 5 participanți care au reușit să 

indice 12 rezultate exacte la con
cursul Pronosport nr. 14 sînt urmă
torii: Berea Mendel, Sindelaru Eu- 
doxie, Istrate Alexandru, toți din 
București, Bărboi Alexandru din Ba- 
badag și Chelia Zîn din comuna Fel- 
nac, raionul Pecica, regiunea Timi
șoara. t>i.

Dintre aceștia Istrate Alexandru, par- 
ticipînd pe un buletin colectiv de 48 
lei a reușit să obțină nu numai un

onosport
premiu 1, dar și 5 premii II și 9 pre
mii III.

fotbaliștii juniori s-au întors

leri dimineață s-a înapoiat in țară echipa reprezentativă de fotbal de ju
niori care a participat la Turneul U.E.F.A. în R. P. Bulgaria. Echipa noastră 
s-a clasat, cum se știe, pe locul doi în cea mai grea serie, a doua. „Juniorii 
noștri s-au comportat bine și au lăsat o frumoasă impresie prin jocul lor 
tehnic — ne spunea la sosire tov. V. Nandu, conducătorul delegației. Echipa 
a rezistat programului dificil al Turneului datorită unei excelente pregătiri 
fizice. Fără unele defecțiuni intervenite în cursul meciurilor (accidentarea lui 
Tițeiea, de pildă) ani fi putut ocupa locul întîi în seria noastră".

7/i fotografie, fază din meciul R. P. Romînă-Anglia (2—1), în care echipa 
noastră a făcut un joc foarte bun. Portarul Charles va prinde mingea la care 
au sărit Nunveiller (5), Stiles (4) și Beard (6). Se mai văd, la dreapta, 
Nisipeanu și Cockcroft.

Căzui acesta însă, ridică și o altă 
problemă: aceea a delegărilor. 
Noi sîntem întru totul de acord 

cu acțiunea încurajării și promovării 
cadrelor noi, cadre cu care colegiul 
central al arbitrilor să reîmprospăteze 
lotul republican și în special cel pen
tru categoria A. F "- ■ ■■■ - 
federației, rîndurile 
pentru categoria A" 
cu cîteva elemente remarcabile (V. 
Dumitrescu-București, R. Neamțu-Bu- 
zău etc.). Dar promovarea acestor ar
bitri trebuie făcută în mod rațional și 
după o prealabilă verificare temeinică 
a calităților și posibilităților lor. In 
nici un caz nu trebuie forțată promo
varea pentru că pe de o parte poate 
aduce prejudicii însemnate desfășură
rii meciurilor, iar pe de altă parte 
poate determina ratarea elementelor 
încercate. Oricum, colegiul central al 
arbitrilor trebuie să renunțe — dacă 
o are ■— la ideea experiențelor pe 
spinarea 
portantă 
mai ales 
care sînt
neral, zooitrajul și fotbalul vor avea 
numai de cîștigat printr-un sistem ra
țional de delegări șî printr-o acțiune 
chibzuită a promovărilor de arbitri.

P. GAȚLi

Datorită inițiativei 
! arbitrilor „buni 

s-au îmbogățit

la
categoriei A, cea mai im- 
competiție a fotbalului, și 
să se ferească de exagerări 
dăunătoare fotbalului în ge-

Echipele de categoria C își continuă pregătirile
Peste 10 zile, adică la 19 aprilie, 

în 27 localități din țară, arbitrii vor 
fluiera reînceperea activității celor 60 
de echipe din categoria C.

In vederea reluării campionatului 
lor, echipele s-au pregătit cu mult in
teres: unele pentru a-și menține locu
rile fruntașe ocupate deocamdată în 
cele șase serii, altele pentru a scăpa 
de zona „lanternei roșii". Profitînd de 
timpul frumos, majoritatea formațiilor 
din categoria C și-au reluat antrena-

mentele cu multă vreme în urma 
(chiar de la mijlocul lunii ianuarie) 
și au susținut pînă în prezent nume
roase partide de verificare. Aceasta 
dovedește o preocupare mai mare decit 
în ultimii ani pentru pregătirea lor, 
ceea ce va avea urmări pozitive asu
pra nivelului tehnic.

pra căruia trebuie să-și îndrepte aten
ția la antrenamentele viitoare antre
norul Constantin Humis. Coresponden
tul nostru E. Petre ne-a informat că 
într-un recent joc amical, S.N.M. a 
întrecut cu 2—1 formația Dinamo Con
stanța din campionatul regional.

doială că nu va pierde ocazia dc a 
mai acumula două puncte.

e Pentru acest concurs consultați 
Programul Loto-Pronosport nr. 260 
care cuprinde d::te documentare com
plete asupra tuturor celor 12 partide 
incluse în program, cu un comentariu 
al desfășurării acestor meciuri în tur, 
prezentarea fundașului dinamovist 
Popa, clasamentele complete ale cate
goriei B și al golgheterilor campio
natului categoriei A, Fotbal peste ho
tare, prezentarea echipei C.S.M. Re
șița, un interviu cu Gheorghe Corbeni, 
prim-solist al Teatrului de Operă șl 
Balet, premii, rezultate, j 
materiale privind concursul 
preș și Loto Centra'.

PRONOEXPRES
• La tragerea din urnă a 

lui Pronoexpres nr. 14 din 
au fost extrase următoarele numere:

16 47 22 33 38 21
Numere de rezervă: 11 45

, ,qFond de premii: 806,997 lei.

• Una din echipele care a avut o 
comportare mai slabă în prima parte 
a campionatului, a fost Torpedo. După 
cum am fost informați, în răstimpul 
dintre cele două părți ale campionatu
lui, a fost anali 
și apoi s-a trecut Ia reorganizarea sec
ției de fotbal, renttnțîndu-se la „pă
sări călătoare" și punîndu-se accentul 
pe ridicarea de jucători valoroși din 
rindul muncitorilor, membri ai asocia
ției Torpedo. Lotul, de fotbaliști, alcă
tuit din 18 jucători, se pregătește sub 
conducerea antrenorului Colea Vîlcov.

• In încheiere, să vă reamintim că 
echipele C.F.R. Pașcani, S.N.M. Con-

, a fost Torpedo. După 
nforniați, în răstimpul

izată activitatea echipei

• Concursul Pronosport din această 
săptămînă este caracterizat prin a- 
ceea că nu cuprinde decît meciuri 
din cele două serii ale campionatului 
categoriei B. Dintre aceste partide se 
detașează derbiul seriei 1 C.S.M. 
Reșița—Minerul Lupeni, precum și 
meciul pe care A.M.E.F.A. îl susține ; 
în compania Științei Craiova, și al 
cărui cîștig i-ar perinite să facă un 
pas mare spre șefia clasamentului. 
Dintre echipele din seria a 11-a Ta- 
rom București va juca în deplasare ; 
cu Unirea Focșani o partidă decisivă 
pentru menținerea pe primul loc. De 
asemenea,' o altă fruntașă a clasamen- : 
tului seriei a Ii-a; Flacăra Moreni va 
primi pe teren propriii1 replica ultimei SARhbrică redactată de I. S. Loto- 
claSate Prahova Plpești și fără JnP Pronosport, J ? -

precum și
1 Pronoex-

concurau-
8 aprilie.

• La Turnu Măgurele, Oltul speră, 
de asemenea, să-și îmbunătățească 
situația în clasament. Ca și Torpedo, 
Oltul s-a comportat slab în turul cam
pionatului. Cauza a fost în special 
lipsa unui antrenor. Conducerea aso
ciației l-a angajat pe Ilie Cricitoiu, 
care se ocupă de pregătirea echipei. 
„El trebuie să pună bază mai mult pe 
tineret și să-l promoveze în prima e- 
chipă" — ne scrie corespondentul 
Dinu Stancu.

• La Constanța, continuîndu-și pre
gătirile în vederea reînceperii campio
natului, echipa locală S.N.M. a susți
nut numeroase meciuri de pregătire. 
A ieșit însă LjțL evidență lipsa de le-

pătură între compartimente, lucra așu-

București, Carpați Si-stanța, C.S.LI.
naia, C.F.R. Cluj și Metalul Oțelul 
Roșu conduc în clasamentele celor șase 
serii și au îndreptățite speranțe de a 
promova în categoria B. Pînă la ter
minarea campionatului sînt însă 9 
etape care mai pot schimba multe 1U-I 
cruri.^



0 frumoasă victorie a tenismenilor romîni: Sîmbătă șî duminică pe arena Recolta

Bucurcști'-Budapesta 4-4 R.P. Romînă—R.D. Germană la popice
In ultimele două partide ale întîlnirii 

de tenis dintre reprezentativele orașe
lor București și Budapesta victoriile 
au fost împărțite. Katona l-a învins 
pe Năstase cu 9—7, 6—2, 6—3, iar 
Gheorghe Viziru l-a întrecut tot în 
trei seturi pe Palinkas cu 6—2, 6—3, 
6—4. In urma acestor meciuri, selec
ționata Bucureștiului a obținut vic
toria asupra echipei Budapesta cu sco
rul final de 4—1.

Maghiarul Katona în dispoziție de 
joc șî în revenire de formă a înregis
trat un succes 
care a contat 
pentru ca apoi 
te greșeli.

In schimb, campionul țării Gh. Vi-

ziru în vervă, mobil, și-a depășit net 
adversarul prin atacuri repetate la 
fileu, prin stopuri și treceri rapide de 
pe o parte pe alta a terenului. 
Palinkas deși s-a mișcat mai bine 
decît în meciurile anterioare, n-a putut 
ține pasul în fața unui jucător care 
i-a fost superior în toate compartimen
tele.

Vă prezentăm pe viitorii noștri adversari

on dauna lui Năstase, 
doar în primul set, 
să comită greșeli pes-

★
Ieri după-atniază au avut loc, tot 

pe terenul Progresul, trei întîlniri a- 
micale între sportivii romîni și ma
ghiari. Rezultate tehnice: Katona — 
Marin Viziru 3—6, 6—3, 6—2; F.ugcn 
Cristea — Palinkas 6—1, 6—4; Ka
tona, Palinkas ’— Gheorghe Viziru, 
Marin Viziru 3—6, 8—6 II—9, 6—1.

Criteriul mondial de scrimă al tineretului

Echipa R. P. R. pe locul I V 
în clasamentul pe națiuni

Am subliniat la timp frumoasa com
portare a tinerilor noștri trăgători care 
ne-au reprezentat la Criteriul Mondial 
de scrimă al tineretului. Cititorilor le 
sînt cunoscute, desigur, performanțele 
înregistrate: locul II la floretă fete 
prin Olga Orban și locurile III și IV 
la spadă prin 'Fanase Atureșanu și Ște
fan Haukler. Ceea ce n-au aflat însă 
cititorii este o altă performanță —■ la 
fel de valoroasă : țara noastră a rea
lizat 28 puncte clasîndu-sc pe Iodul IV 
dintr-un total de 22 națiuni.

Care sînt reprezentativele clasate 
înaintea noastră ? U.R.S.S. 39 p; 
R.P.U. 32; R.P.P. 30 p. Și după noi? 
R.F.G., Italia, Franța, Luxemburg, Aus
tria, Anglia și altele, țări cu o mai 
veche tradiție în acest sport, care au 
dat mulți campioni de înaltă clasă. 
Performanța înregistrată de tinerii 
noștri reprezentanți crește și mai mult 
ca valoare, dacă ținem seama că atît 
țările clasate înaintea noastră, ca și 
cele aflate după noi în clasament au 
prezentat echipe complete (12 trăgă
tori) la toate cele patru probe, pe cînd 
noi am deplasat numai 7 concurenți.

Lotul sportivilor sovietici a dominat 
net întrecerile. însuși clasamentul este 
elocvent. Ocupînd locul I pe națiuni,

Uniunii SovieVtce a cu-reprezentativa
cent și anul acesta „Cupa Comitetului 
Olimpic Romîn" oferită ou prilejul edi
ției anterioare (care a avut loc în ca
pitala noastră) echipei ce va totaliza 
cel mai mare punctaj. Și acest lucru 
a fost realizat din nou de sportivii 
sovietici, care au început să se afirme 
din ce în ce mai puternic și în acest 
sport.

Jucătoarele și jucătorii din seleețio- 
natele R.D. Germane, cu care repre
zentativele noastre de popice se vor 
întîini la sfîrșitul săptămînii,- se pre
zintă cu o frumoasă carte de vizită. 
Anul trecut, în septembrie, au cucerit 

• la Miinchen „Cupa Europei", iar o 
lună mai tîrziu au ocupat primele 
locuri în campionatul european fero
viar. Este, așadar, evidentă valoa
rea sportivilor din R.D.G., care ne 
vor vizita.

Popicarii germani sînt așteptați să 
sosească în cursul zilei de mîine. Fe
derația de specialitate din țara prie
tenă a anunțat că deplasează la Bucu- 
rești următoarele loturi: 
Bamberg, Balcke, Dornack, 
Baunert, Giinch, Handschke; 
Luther, Uhlman, Hoffman, 
Rostolski, Gretner, Gross, 
Primii patru sportivi și sportive din 
ambele Ioturi au făcut parte din repre
zentativele R.D.G. clasate pe primul 
loc la „Cupa Europei". Echipa femini
nă a cucerit primul loc în „Cupa Eu
ropei" cu scorul de 2455 p.d. (me
dia 409), iar cel mai bun rezultat in
dividual a fost realizat de Bamberg 
(430) urmată de Balcke și Zlilig 
(411). Băieții au cîștigat trofeul cu 
scorul de 5245 (media 874). Experi
mentatul popicar Luther a doborît la 
Miinchen din 200 bile mixte 913 po
pice. Holeva a realizat 887, Hoffman 
872 și Uhlman 848 p;d.‘Cele măi bune 
procentaje individuale pe anul 1958 au 
fost realitate de Either (971) în întîl-

FETE:
Zlilig, 

BĂIEȚI: 
Holeva, 
Hoping.

Eberhard Luther, din cei mai
valoroși componenji al echipei R.D.G.

In localitatea Marianske Lazne din 
R. Cehoslovacă începe astăzi un tur-, 
netl internațional de șah. Țara noas-t 
tră este reprezentată de tinărul maes
tru Corvin Radovici. Alături de el mai' 
participă cîte un șahist din URSS, 
R.D. Germană, Polonia, Iugoslavia, 
R.F. Germană, Austria, Elveția ș? 6 
jucători cehoslovaci. Turneul va dura 
pînă la 28 aprilie.

Pe marginea 
a Ziariștilor

(Urmare din pag. 1)

ferinței Internaționale, se 
astfel:
• Necesitatea strîngerii

pot grupa

contactelor
între ziariștii sportivi. Ridicarea, conti
nuă a prestigiului gazetăriei sportive
printr-o deosebită grijă* pentru auten
ticitate, pentru exactitatea datelor, prin- 
tr-un spirit de modestie și umanism. 
Necesitatea c.a presa sportivă din toate 
țările să acorde mai multă atenție în 
domeniul propagandei sportive, al edu
cației în spiritul prieteniei olimpice 
și al organizării sportive.

• Delegații la Conferință au subli
niat că o bună parte din presa peci- 
dentală se caracterizează prin spirit 
șovin, prin campanii de agitație poli
tică, campanii care calcă în picioare 
ideea prieteniei olimpice.

® A reieșit, de asemenea, faptul că 
ziariștii sportivi trebuie să aibă o 
înaltă calificare profesională; ei tre
buie să țină pasul cu multiplele pro
bleme ce le pune în față contempora
neitatea.

® Că trebuie să se lărgească și să 
se întărească cooperația internațională 
a ziariștilor sportivi;, că este necesar 
ca în afara coordonării muncii pe plan 
internațional, gazetarii sportivi să aibă 
discuții periodice, pe tenie profesionale, 
să-și confrunte lucrările lor științi
fice. > '

e O altă 4 concluzie este aceea că 
presa sportivă internațională este da
toare să încurajeze-„și să popularizeze 
marile întîlniri sportive internaționale, 
că ziariștii sportivi sînt obligați să în
tărească spiritul de cordialitate și a- 
miciție, în ciuda concepțiilor ideologi
ce care adesea îi separă. De aseme
nea, că ziariștii sportivi sînt datori 
întotdeauna să ia poziție atunci cînd 
colegii lor din diferite țări sînt calom- 
piați de anumite cercuri ostile păcii, 
prieteniei și apropierii între popoare.

.nirca cu reprezentativa țării noastre 
desfășurată anul trecut la Bautzen, și 
Uhlman (971) ia campionatul euro
pean feroviar. Performanțele lor în
trec cu 28 popice recordul mondial de
ținut de jucătorul maghiar Jozsef 
Szabo.

Această succintă prezentare a per
formanțelor sportivilor și sportivelor 
din R.D.G. este suficientă pentru a 
justifica interesul stîrnit de întilni- 
rile lor cu selecționatele noastre.

Surpriză în camțHonatul de baschet:

C. C. A. învinsă de C. S. M. Galati!
Cit de aprigă este disputa dintre 

echipele codașe care luptă pentru evi
tarea retrogradării din campionatul re
publican de baschet ne-o dovedesc me
ciurile echilibrate și, mai ales, surpri
zele produse de aceste formații. Fără 
îndoială însă că dintre rezultatele' ne
așteptate înregistrate în ultimele eta
pe, victoria echipei C.S.M. Galați (fos
tă Torentul) realizată aseară în fața 
campioanei țării C.C.A. este cea mai 
surprinzătoare, 
tantă, în care 
au făcut risipă 
puteri pentru
tari au trebuit să părăsească terenul

învinși. Succesul obținut de C.S.M. 
Galați cu scorul de 76-73 (37-40) 
sporește șansele acestei formații. de a 

■ scăpa de retrogradare. Iată acum re
zultatele și cîteva amănunte despre 
celelalte meciuri desfășurate aseară in 
cadrul etapei a NXI-a a campionatu
lui republicau :

apropiat pînă 
te, in care 
adversarii.

in ultimele cinci mintl- 
localnicii . și-au depășit

GH. DUMITRESCU
corespondent

După o partidă palpi- 
bascheibaliștii gălățeni 

de efort, luptind din răs- 
victorie, jucătorii mili

DINAMO ORADEA -
TG. MUREȘ 85-79 (33-34). 
mai frumos meci desfășurat 
dea în actualul campionat, 
ambelor formații au avut o
tare frumoasă, iar scorul s-a menținut

DINAMO 
A fost cel 
la Ora- 
Jucătorii 
com por-

OLIMPIA — ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
56-51 (29-22). In prima partidă dis
putată aseară în sala Dinamo, bticu- 
reștenii au obținut o victorie mult 
mai ușoară decît lasă sa se întreva
dă scorul partidei. Timișorenii — 
spre surprinderea generală — au ju
cat slab și ineficace, per mijind bucu- 
reștenilor, excelent conduși de Nosie- 
vici, să aibă tot timpul conducerea 
la o diferență apreciabilă.

Conferinței Internaționale 
sportivi de la Budapesta

DINAMO BUCUREȘTI —. ȘTIINȚA 
CLUI 62-66 (29-29). Cea de-a doua 
întîlnire a serii a oferit un meci deo
sebit de spectaculos și totodată pa
sionant prin continua variație a sco
rului. Clujenii, în nota obișnuită a 
comportărilor lor din ultima vreme, au 
fost superiori în lupta la panou, toți 
jucătorii întrebuințați avind un pro
centaj, bun în aruncările libere și din 
acțiune.

ADRIAN VASILIU
corespondenty Jb ai

Aspect din Budapesta : Clădirea Parlamentului 
rile sportive internaționale să se des
fășoare netulburat.

A fost firesc, de aceea, ca în ulti
ma zi, la despărțire, delegații să-și 
strîngă inîinile și sa se îmbrăți- 

cordial, să facă schimb de 
toții au ajuns la concluzia 
întărite legăturile prietc- 
ziariștii sportivi, că prin 

lor ei sînt datori să slu-

• S-a mai desprins concluzia că 
fiecare ziarist sportiv este dator să 
trateze cu simț de răspundere orice 
eveniment sportiv, să nu falsifice fap
tele petrecute, să participe prin mate
rialele publicate la dezvoltarea mișcă
rii sportive internaționale.

★

Discuțiile între delegați, despre sport 
și prietenie, n-au fost purtate numai 
în cadrul acestei conferințe. Ele au avut 
loc și la Conferința de presă de la 
clubul „Vasas" și în timpul vizitei la 
marele complex industrial „Csepel“. 
Peste tot aceste discuții au fost ani
mate de spiritul prieteniei și al înțe
legerii. Ele au oglindit dorința 'fiecă
rui participant la Conferință de a lupta 
pentru dezvoltarea culturii fizice și a 
sportului în lume, dorința ca legătu-

șeze 
adrese. Cu 
că trebuie 
nești între 
activitatea
jească păcii și apropierii între popoare. 
Și exemplul slujirii acestui țel minu
nat al omenirii l-au văzut ziariștii 
sportivi în zilele desfășurării Conferin
ței, în activitatea poporului maghiar, 
care se pregătea cu nespusă bucurie 
să sărbătorească cea de a XIV a , ani
versare a eliberării sale de sub jugul 
fascismului, să sărbătorească marile 
succese obținute de poporul maghiar pe 
drumul înfloririi patriei sale socialiste, 
în lupta pentru apărarea păcii în lume.

a
★

Ultimele două meciuri din etapa
XXI-a a campionatului se dispută azi 
în sala Ciulești din Capitală, în ur
mătoarea ordine : ora 18,30: Rapid — 
Cetatea Bucur; ora Metalul
M.I.G. — Voința Iași.

• LA CAMPIONATELE EUROPE
NE de box care vor avea loc între 
23 și 31 mai la Lucerna, în Elveția, 
și-au. anunțat participarea 28 de țări. 
Pe lista participanților figurează 213 
pugiliști. Pînă acum recordul de par
ticipare era deținut de orașul Praga, 
ultima gazdă a „europenelor" (1957), 
unde au evoluat boxeri din 21 de 
țari.

• PE STADIONUL CENTRAL 
DIN BAGDAD s-au întîlnit echipele 
de fotbal Neftianik din Baku și o se
lecționată a Republicii Irak. Victoria 
a revenit fotbaliștilor sovietici cu sco
rul de 8-2.

• IN CEA DE A TREIA ETAPĂ 
a campionatului polonez de fotbal 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te : Gwardia Varșovia—Wisla Kraco- 
via 2-1 (1-1); Polonia Bydgoszgz— 
Gornik Zabrze 2-2 (1-2); Polonia By- 
tom—Ruch Chorzow 1-0 (1-0); Polo
nia Szczccin- Gornik Radlin 1-0 
(1-0); Legia Kracovia—Legia Varșo
via 1-1 (1-1); Lechia Gdansk—L'.K-S. 
Varșovia 1-0 (1-0). (Agerpres).

© AZI SE DISPUTA la Budapesta 
meciul revanșă din cadrul „Cupei 
campionilor europeni" la baschet din
tre echipele Casa ofițerilor din Riga 
și Honved Budapesta., După cum se 
știe, în primul meci, victoria a reyc 
nit echipei sovietice la o diferență d<. 
25 de puncte.

• LA ROMA s-au întîlnit reprezen
tativele feminine de gimnastică ale 
Italiei și Suediei. Gimnastele italiene 
au obținut victoria cu 187,655 la 
182,390. In clasamentul general indi
vidual Cicognani (It.) a ocupat pri
mul loc cil 38,100 p.

® ECHIPA MASCULINA DE BAS
CHET a Italiei a dispus la Napoli cu 
59-57 (24-25) de reprezentativa Spa
niei. La Lisabona echipa Franței a 
întrecut pe cea a Portugaliei cu 72-34 
(38-21). In aceste întîlniri echipele 
Italiei și Franței au utilizat numeroși 
jucători tineri.
• IN CADRUL UNUI CONCURS 

ATLETIC desfășurat la Santa Barba
ra' (S.U.A.) atletul Qallas Long a 
cîștigat proba de aruncare a greu
tății cu performanța de 19,25 m.' (re
cord mondial egalat). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Nicder (.19,13 m,), 
O'Brien (18,90 m.) și Davis. (18,36 
m.). B'abka a aruncat discul la 
57,96 m. iar Conolly a reușit 66,19 
m. la aruncarea ciocanului.

• ORGANIZAȚIILE SPORTIVE 
DIN U.R.S.S. și S.U.A. au căzut de 
acord ca în luna iunie .1959 selecțio
natele de lupte libere ale celor două 
țări să se întîlnească la Moscova. 
După acest meci, luptătorii americani 
vor evolua la Kiev, Leningrad și Tbi
lisi.

• LA 7 APRILIE a plecat spre 
Glasgow echipa selecționată de box 
a U.R.S.S. pentru a susține o întîl
nire cu 'echipa Iroxertlor din Scoția. 
Din echipa sovietică fac parte ciinos- 
cuții pugiliști Șatkov, Abramov. Ste
panov, Safronov, Senkin și alții.

ale sportivilor romîni în
1— 10 mai: intilnirea de scrimă 

RiP.R. — R.S.I'.S.R. la București.
2— 25 mai: campionatul mofîdial fe

minin de șah din R. P. Bulgaria.
2— 16 mai: „Cursa Păcii1* — ciclism.
3 mai: meciul de handbal R.P. Po

lonă — R. P. Romînă la Radziborz 
(calificare pentru campionatul mon
dial).

3— 10 mai: meciurile de baschet 
(masculin și feminin) R.P.R. — R.S.S. 
Az-erbaidjeanâ în R.P.R.

5—13 mai: o echipa de fotbal va 
participa la un turneu internațional 
organizat în R. Cehoslovacă cu prile
jul „Cursei Păcii".

10—30 mai: turneul unui grup de 
atieți în R. P. Chineză.

15—17 mai: meciurile de volei (mas
culin și feminin) București — Paris 
la Constanța.

21—24 mai: „Cupa Victoriei" la 
rugbi, cu participarea echipelor R. Ce-

luna mai
lioslovacă,. R. P. Polonă, R. D. Ger
mană și R. P. Romînă, la București.

21—31 mai: campionatele europene 
de baschet (masculin) la Istanbul.

23—24 mai: concurs internațional de 
atletism în R. P. Bulgaria.

23—31 mai: campionatele europene 
de box la Lucerna (Elveția).

23—28 mai: concurs internațional de 
pentatlon modern în R.P. Ungară.

21—31 mai: concurs internațional 
tineret la tenis la Leningrad.

27—31 mai: „Cupa țărilor latine" 
tir în Spania.

29—31 mai: turneu internațional 
volei masculin R.P.R. — R.D.G. 
R.P.U. în R. P. Ungară.

31 mai: „Cupa Europei" la gimnasti
că (feminin), în R. P. Polonă.

De asemenea, șahiștii romîni vor lua 
parte la un concurs internațional 
(masculin) organizat în R. P. Polonă, 
ale cărui date nu au fost încă stabilite.
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