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SPORTUL POPULAR
poporul 

desfășoară 
avînt lup- 

tradu-
ea in viață a 
mdioaselor pla- 
ri trasate de partid pentru urmă- tive din U.R.S.S., 
'ii. șapte ani. împreună cu ceilalți 
meni ai muncii, sportivii sovietici își 
>bilizează forțele în vederea înde- 
nirii importantelor sarcini arătate 
cel de al XXI-lea Congres al 

C.U.S. în vederea dezvoltării viitoare 
mișcării de cultură fizică în țară. 
Avîntul economiei naționale și cul- 
rii, creșterea bunăstării materiale 
celor ce muncesc, trecerea la ziua de 
mcă de 7 și 6 ore și introducerea 
2 zile de odihnă pe săptămînă — 

evăzute în planul de șapte ani — 
schid perspective nemaivăzute dez- 
Itării culturii fizice și sportului. In 
R.S.S. se va înregistra o creștere 
iașă a mișcării de cultură fizică 

mase. Pentru aceasta se ‘creează 
uin condiții favorabile, trecîndu-se 

o formă nouă, obștească, de con- 
icerr.
In ianuarie 1959 C.C. al P.C.U.S. și 
msiliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
ris Hotărîrea „Cu privire la con- 
icerea culturii fizice și sportului în 
ră". In conformitate cu această Ho-

ntreg 
ietic 
uriaș 
pentru 

in

de N N. ROMANOV 
președintele Biroului de organi
zare al Uniunii Asociațiilor și 

Organizațiilor Sportive din 
U.R.S.S.

tărîre conducerea 
mișcării de cultură 
fizică trece în atri
buțiile Uniunii A- 
sociațiilor și Or
ganizațiilor Spor- 
recent creată.

Totodată Hotărîrea trasează noi și 
importante sarcini In domeniul lăr
girii caracterului de masă al mișcării 
de cultură fizică, în domeniul ridicării 
măiestriei sportivilor sovietici. <

Cultura fizică și sportul cunosc îrr 
U.R.S.S. o largă răspîndire. După, 
datele statistice stabilite la 1 ianuarie! 
1959 existau in asociațiile și organi-' 
zațiile sportive 20 300.900 sportivi., 
Cifra nu este mică, totuși ea nu ne 
mai poate mulțumi astăzi. Comunis-, 
mul, spre care pășește poporul so
vietic, presupune oameni multilateral 
dezvoltați din punct de vedere inte
lectual și fizic. De aceea, ne-am pus 
ca sarcină să mărim de 2—3 ori, pînă 
în 1965, numărul practicanților spor
tului. Aceasta se poate obține prin 
întărirea verigii de bază a mișcării 
de cultură fizică, a colectivelor spor
tive, din întreprinderi, instituții, sov-' 
hozuri, colhozuri, școli și alte instituții 
de învățămlnt.

(Continuare in pag. 7-a)
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La atelierele C. F. R. Pașcani

Printre membrii brigăzii lui Dumitru Bartolomeu
Am ajuns la atelierele C.F.R. Paș câni în momentul în care sirena vestea 

sfîrșitul zilei de muncă. Zeci de tineri din ateliere se grăbeau să ajungă în 
sectorul din dreptul liniei de transbordam. In ce scop? Avea să ne lă
murească una dintre cunoștințele noastre, Constantin losub, sportiv de frunte 

în echipa de fotbal Gloria Pașcani, ---- . .. - - ...
— Astăzi băieții din atelierele noas

tre iau parte la acțiunea de colectare 
a fierului vechi, inițiată de organizația 
U.T.M. Băieții noștri au răspuns tot
deauna cu mult interes la chemările 
organizației de tineret și fără indoială 
Că nici de astă dată nu se vor lăsa mai 
prejos.

Ne-am alăturat unuia din grupuri.

u curind încep întrecerile Spartachiadei de vară a tineretului

care activează în campionatul regional. 
ajungind clteva minute mai tirziu la 
locul de adunare și de repartizare pe 
sectoare de activitate. Aici, tinerii mun
citori ceferiști, constituiți tn mal multe 
brigăzi, se întreceau care să colecteze 
intr-un timp cit mai scurt, o cit mat 
mare cantitate de fier vechi rămas 
prin diferite locuri, in curtea atelie
relor. Se muncea cu drag, intr-o atmos
feră de entuziasm, de voie bună.

Printre cei mai inimoși muncitori 
am revăzut chipuri cunoscute de spor
tivi, pe care ii admirasem de atitea oh 
pe terenurile de sport. Exemplul cel mai

grăitor ni La oferit responsabilul 
uneia din brigăzi. Dumitru Bartolomeu, 
fotbalist talentat, disciplinat și în
drăgit de colegii săi de echipă pentrâ 
ardoarea cu care se avintă in lupta 
sportivă. Prezent în toate sectoarele 
brigăzii sale, Dumitru Bartolomeu, în
druma cu atenție pe fiecare tinăr, co* 
ordonind munca și punind umărul ori 
de cite ori era cazul. De altfel, bri
gada lui Bartolomeu avea să realizeze 
intr-un timp record (de numai citeva 
ore). o adevărată performanță: termi
narea de încărcat a celui de al treilea 
vagon de 15 tone! Acum fierul vechi 
colectat de vrednicii membri ai brigă
zii lui Dumitru Bartolomeu va lua dru-

CONSTANTIN ENEA, corespondent

(Continuare in pag. a 6-a)

trecutele ediții ale 
întrecerile de volei 
fotografia noastră

’'oleiul este un sport popular. In 
irtachiadei de vară a tineretului 

au cunoscut un deosebit succes. In 
un aspect de la o partidă de volei disputată in cadrul 
unei competiții de mase organizată de asociația spor
tivă a Combinatului Poligrafic „Casa Scinteii".

(Foto Gh. Dumitru)

Astăzi pe patinoarul artificial din Parcul 23 August

primele jocuri de hochei pe gheață 
din cadrul „Cupei p. R. )C. p.“

Cum se vor desfășura anul acesta concursurile
Intrată în tradiția mișcării noastre sportive, Sparta- 

chiada de vară a tineretului a mobilizat an de an sute 
de mii de tineri la minunate întreceri sportive, care au 
constituit un puternic ' 
muncii în practicarea 
sportive. Iată motivul 
primăverii, pe întreg 
și membrii U.C.F.S. 
încep să se pregătească, unii pentru 
mai bttne condițiuni a întrecerilor 
populare competiții, iar alții pentru 
mai mult succes la întreceri.

Ca și în ceilalți ani, actuala ediție a Spartachiadei 
de vară a tineretului are o primă etapă pregătitoare 
care, după cum 
1 aprilie la 14 
liile asociațiilor 
măsurile tehnice 
întrecerilor. Pentru aceasta, tehnicienii și sportivii mai 

- buni din secțiile pe ramură de sport trebuie să fie mo
bilizați pentru a pregăti dir* vreme organizarea tehnică 
a concursurilor. De asemenea, în colaborare cu celelalte 
organizații de mase, cu organizațiile U.T.M., consiliul 
asociației sportive va lua măsuri pentru o cît mai largă 
mobilizare a tineretului la startul competiției. In acest 
scop vor fi folosite cele mai eficace mijloace de propa
gandă și agitație, urmărindti-se în mod special ca 
tineretul să cunoască precis data de desfășurare a con
cursurilor, locul și data antrenamentelor, precum și im
portanța acestei întreceri sportive de mase.

Etapa următoare este aceea în 
care se vor organiza primele con
cursuri și care va dura de la 15 apri
lie la 24 mai.

(Continuare în pag. 2-a)

mijloc de atragere a oamenilor 
regulată a diferitelor discipline 
pentru care, o dată cu venirea 
cuprinsul țării activiștii sportivi 
din cadrul asociațiilor sportive 

organizarea in cît 
din cadrul acestei 
a participa cu cît

din cadrul

precizează regulamentul, durează de la 
aprilie. Tn cadrul acestei etape, consi- 
sportive au datoria de a lua toate 
și organizatorice în vederea începerii

Etapa finală a campionatelor republicane
de cros ne anul 1959

Multiplul nostru campion și recordman Constantin Grecescu va lua startul 
în proba rezervată seniorilor. El a cîștigat titlul de campion al R.P.R. ii 
ultimele ediții ale crosului de la Sibiu. (citiți amănunte în pag, a 4-a)

Norme pentru selecționarea
în loturile olimpice ale R. P. Romîne

Astăzi după-amiază, pe gheața ar- 
.ificială a patinoarului din parcul 
,23 August" patru reprezentative de 
>rașe își vor începe disputa pentru 
:ucerirea trofeului pus în joc de Fe
derația romînă de hochei și patinaj. 
Deci, după o lungă întrerupere, ac
tivitatea de hochei pe gheață se reia, 
tocmai atunci cînd ne așteptam mai 
puțin, în primele zile ale lunii aprilie.

Organizarea acestei întreceri pro
bează o dată în plus că existența pa
tinoarului artificial va aduce modifi
cări serioase în sistemul de desfă
șurare al competițiilor acestui sport. 
Cu atît mai mult cu cît, dotat cu in
stalații dintre cele 
de mare capacitate, 
parcul „23 August' 
funcționa în bune
perioadă cînd în alte țări activitatea 
în acest sport este încheiată. Fe
derația de specialitate trebuie să ți
nă seama de acest lucru și să eșa
loneze calendarul competițional de

mai moderne și 
patinoarul din 
arată că poate 

condițiuni înlr-o

pe-așa natură încît el să cuprindă o 
rioadă mai lungă.

Revenind la competiția care va 
cepe astăzi după-amiază vom preci
za că, în ciuda faptului că majorita
tea hocheiștilor noștri și-au întrerupt 
activitatea, ea se anunță totuși in
teresantă. De ce? In primul rînd 
pentru că alcătuirea unor selecționa
te de orașe ne va oferi posibilitatea 
de a vedea evoluînd echipe puternice 
și, în al doilea rînd, pentru că 
turneu prilejuiește reeditarea 
interesante partide, cum ar fi 
cea de azi dintre București și
cînd vom asista, de fapt, la un ve
ritabil meci C.C.A.-Știința Cluj.

Programul, așa după cum am a- 
nunțat, începe la ora 19 cu jocul 
Miercurea Ciuc-Rădăuți, după care 
se va disputa meciul București-Cluj. 
Mîine se vor întîlni învinșii și învin
gătorii între ei. înaintea fiecărei par
tide cei mai buni patinatori din 
București vor face demonstrații de 
patinaj artistic, z

în-

acest 
unor 
chiar 
Cluj,

Ne mai despart șaptesprezece luni 
de cea de a XVII-a ediție a Jocuri
lor Olimpice, care se vor desfășura 

11a Roma între 25 august și 11 sep
tembrie 1960.

In vederea acestei mari competiții

ani, adună ti-care, o dată la patru 
neretul sportiv al lumii sub faldurile 
steagului alb al Jocurilor Olimpice, 
sportivii din Republica Populară Po
mină se pregătesc în așa fel ca 
in întrecerile din capitala Italiei
să poată avea o comportare cit
mai frumoasă, să reprezinte cu cin
ste mișcarea de cultură fizică șl sport 
din patria noastră.

La cea de a XVII-a ediție a Jocuri
lor Olimpice, țara noastră va fi re
prezentată la 
ne sportive 
box, călărie, 
caiac-oanoe, 
nastică, 
iachting, 
pentatlon

Dreptul 
turile olimpice ale R.P.R., 
discipline sportive este deschis orică
rui tinăr sportiv din patria noastră 
care dovedește o bună pregătire șl 
un înalt nivel tehnic. Pentru inclu
derea în aceste loturi și ca un obiec
tiv concret pentru o activitate de 
pregătire și mai susținută, Comite
tul Olimpic Rotnîn împreună cu fe
derațiile de specialitate au fixai o 
serie de norme care trebuiesc înde
plinite in acest an și mai ales în

anul olimpic I960. Aceste norme pot 
fi realizate în orice concurs oficial.

Incepînd cu numărul de față al 
ziarului nostru publicăm lista norme* 
lor olimpice pe

Pentru astăzi:
sporturi. 
ATLETISMUL.

următoarele discipli- 
atletism,

. canotaj 
ciclism, fotbal, 

haltere, hochei pe 
înot, lupte, 
modern, tir și scrimă, 
de a fi selecționat în lo- 

, ta aceste

baschet, 
academic, 

gim- 
iarbă, 

polo pe apă,

Bărbați 1959

190 m 10,5 10,4
200 m 01,2 21,0
400 m 47,2 46,7
■800 m 1:48,0 1:47,8
1.500 m 3:43,0

14:10,0
3:41,0

5.000 m 14:00,0
10 000 m 29:40,0 29:30,0
maraton ' 2.29:00,0 2.24:00,0
20 km marș 1.35:30,0 1.34:30,0
50 km marș 4.35:00,0 4.30:00,0
11.0 m g 14,3 14,1
400 m g 51,4 51,0
3.000 m obst 8:50,0 8:44,0
lungime 7,45 7,60
triplu 15,50 15,85
înălțime 2,03 2,06
prăjina 4,45 4,55
greutate 17,00 17,50
■disc 52,00 54,00
suliță 76,00 78,00
cicoan 63,00 64,50
decatlon 6.400 6800

Femei
100 m 11,9 ir.7
200 m 24,5 24,0
000 m 2:00,0 2:00,0
80 m g 11,1 10,9
lungime 5,90 6,00
înălțime 1,65 1,70
greutate 15,20 15,50
disc 49.00 51,00
suliță 52,00 S4.W



Minerii din Vulcan
participă la activitatea sportivă de mase
'Asociația sportivă „Minerul" Vulcan 

a pășit in acest an. liotărită să devină 
fruntașă în concursurile cu caracter de 
mase. Unul dintre succesele importante 
obținute de asociație i! constituie nu
mărul remarcabil de membri ai U.C.F.S. 
(130G), majoritatea mineri. Acest suc
ces se datorește in bună măsură mun
cii deosebite a președintelui asociației 
(ing. Petru Stoica) și a secretarului 
asociației (Alexandru Drugomir). Dar 
cifra de 1300 membri reprezintă doar 
începutul.' Se preconizează ca in acest 
an " numărul rdembritor U.C.F.S. să 
crească pînă la 1700. iar numărul sec
țiilor pe ramură de sport să ajungă Ia 
9 (in prezent -țiht 6 secții). In acest 
scop, conducerea asociației a luat mă
suri pentru asigurarea bazei materiale 
și a echipamentului sportiv. Bineînțe
les, paralel cu desfășurarea activității 
sportive de mase, minerii se intere
sează și de activitatea corn petit iernată 
Ei speră și doresc ca echipa lor de 
fotbal să promoveze în acest an în ca
tegoria C.

In această perioadă, una dintre dar- 
cinite de bază ale consiliului asociației 
o constituie înminarea carnetelor de

In curînd încep întrecerile 
Spartachiadei de vară a tineretului

(Urmare din pag. 1)
Pentru că am ajuns la această eta

pă, cea mai importantă, deoarece ea 
asigură baza de mase a competiției, 
este bine să precizăm care sirii disci
plinele sportive la care se va orga
niza actuala ediție a Spartachiadei de 
vară a tineretului. Ele sînt următoa
rele : atletism (băieți și fete — piuă 
la etapa finală), natație (băieți și fete 
— pînă la etapa finală), ciclism 
(băieți și fete — pînă la etapa finală), 
handbal (băieți și fete — pînă la eta
pa finală), volei (băieți și fete — pînă 
la etapa finală), tir (băieți și fete — 
pînă la etapa finală), popice (băieți 
și fete — pînă la etapa raională in
clusiv), fotbal (pînă la etapa raională 
inclusiv), oină (pînă la etapa finală), 
irîntă (pînă la etapa finală).

Apoi între 25 mai și 30 iulie se vor 
desfășura mai întîi etapa raională (in- 
terraională la handbal și volei, iar la 
oină numai în regiunile unde nu se 
poate asigura o desfășurare optimă 
fazei regionale) și după aceea etapa 
regională în conformitate cu calenda
rul elaborat de comisiile regionale.

înaintea etapei finale va mai avea 
loc la 8—9 august o fază interregiuni 
la handbal, volei și oină, echipele 
ctștigătoare ale acestei faze obținînd 
dreptul de a lua parte la etapa finală.

Regulamentul precizează că de la o 
etapă la alta se vor califica la spor
turile individuale concurenții clasați 
re primul loc la fiecare probă. Numai 
în caz de forță majoră, cînd concu
rentul clasat pe primul loc nu poate 

membru U.C.F.S. precum și înca
sarea cotizațiilor. Astfel, recent a avut 
loc o adunare festivă ta clubul „I. C. 
Frimu" din Vulcan la care au luat par
te membrii U.C.F.S., fruntași în pro
ducție, conducerea exploatării miniere 
Vulcan, precum și șefii unor sectoare 
miniere. Cu acest prilej au fost lami
nate peste 250 carnete de membru 
U.C.F.S. Primind carnetele, minerii de

Se extinde gimnastica de producție
@ Printre alte preocupări ale aso

ciației s-portive „Vulturul" din Tulcea 
de pe lingă întreprinderea „8 Mai", 
introducerea gimnasticii de producție 
în secții și ateliere ^constituie ■ un o- 
biectiv important, caniîa i se 'acordă 
toată atenția. Astfel, de curînd, s-a 
introdus gimnastica de producție la 
Secția Tipografie, unde zețarii, mași 
riiștii și legătorii au participat cu un 
deosebit interes la primele exerciții. 
Alături de tinerii Gh. Dima, Gh. Vla
sov, Elena Ignat, au fost prezenți și 

lua parte la etapa următoare, se ad
mite ca in locul Iui sa poată parti
cipa cel clasat pe locul următor. De 
asemenea regulamentul interzice cu 
desăvîrșire ca la jocurile sportive 
(handbal, volei, oină) echipele califi
cate pentru etapele superioare să fie 
întărite prin includerea unor sportivi 
noi.

Gît privește participarea, la fel ca și 
în edițiile precedente, la prima etapă 
pot participa sportivi începători sau 
clasificați categoria IlI-a (sau cei ce 
au performanțe echivalente normei de 
clasificare categoria IlI-a) la acele 
ramuri de sport din cadrul Sparta
chiadei la care nu au clasificare. La 
cea de a doua etapă, în afară de 
sportivii calificați din etapa I, pot par
ticipa și sportivii care au îndeplinit 
norma pentru categoria IlI-a sau sînt 
clasificați categoria IH-a la ramura de 
sport în care au clasificare. Nu este 
admisă participarea finaliștilor de la 
Spartachiadele precedente la discipli
nele la care au concurat atunci, ei 
avînd însă dreptul de a lua parte Ia 
întrecerile din celelalte discipline in
cluse în regulament.

In cadrul actualei ediții a Sparta
chiadei de vară sînt considerați ju
niori sau junioare tinerii născuți între 
1942 și 1945. Nu au dreptul de a par
ticipa la întrecerile Spartachiadei șco
larii și pionierii de la școlile de 1—7 
ani (cu excepția natației), întnicît a- 
ceștia iau parte la competițiile organi
zate în cadrul Spartachiadei Pionie
rilor. 

la minele Vulcan s-au angajat să spri
jine prin toate mijloacele munca con
siliului asociației sportive și să acorde 
o atenție deosebită dezvoltării sportu
lui de mase. De asemenea, ei și-au 
luat angajamentul să sprijine acțiunea 
întreprinsă de consiliul asociației pen
tru construirea unei tribune la stadio
nul din Vulcan

I. PALIȚA-corespondent 

muncitorii vîrstnici Tudor Ciolan (54 
ani), Ilie Miloșescu (53 ani), Petre 
Ștefănescu (50 ani) și alții.

Studiind posibilitățile de extindere a 
gimnasticii de producții, ’consiliul a 
somației „Vulturul" a hotarîf ca, în 
curînd. să introducă gimnastica de 
producție și la secția mecanică de Ia 
intireprindeirea „8 Mai",

STAN PĂUN — corespondent
9 De curînd a fost Introdusă gim-' 

nastica de producție în unele secții 
ale combinatului siderurgic din Hu
nedoara. Peste 80 de muncitori de la 
atelierul mecanic iau pacte, în prezent, 
la exercițiile de înviorare care compun 
gimnastica, de producție, tirmînd ca în 
curînd aceasta să fie introdusă și la 
secțiile „Reparații electrice" și „Cen
trala electrică".

N. SBUCHEA — corespondent

Sînt unele asociații care nu se îngrijesc de păstrarea în bune cou- 
dițiuni a materialului sportiv

— II vezi? De cînd a ros bocancii echipei de fotbal a început să-și dea 
aere de vedetă...

(Desen de S. Novac)

La Buzău

Interes crescînd pentru concursurile 
„Cel mai bun sportiv din 10*' 

și „Campion al asociației sportive*1
Aproape în fiecare zi, la baza spor

tivă a asociației „Antena" din Buzău 
au loc întreceri sportive pentru cuce
rirea insignei „Cel mai bun sportiv 
din 10". Pînă acum, 18 tineri sportivi 
din cei care au participat la întreceri 
se mîndresc cu titlul de „Cel mai 
bun sportiv din 10". O. frumoasă com
portare au avut baschetbaliștii Ion 
Popescu și' Nicolae Bita, voleibalistul 
Cornel Balan și handbalistul Eugen 
Sabin. De îndată ce au luat sfîrșit 
aceste concursuri, tinerii sportivi ai 
asociației „Antema" din Buzău au 
îi început să se înscrie Ia întrecerile 
pentru cucerirea titlului de „Campion 
al asociației sportive". Astfel, numai 
în două zile, președintele aso'iației 
sportive „Antena", Victor Rangheț. a 
înscris îri concurs peste 320 sportivi.

La Tulcea, activitatea sportivă stagnea:
In raionul Tulcea activitatea spor

tivă a cunoscut cti cîțiva ani în urmă 
o dezvoltare frumoasă. în ultima vre
me însă, consiliul raional U.C.F.S., 
consiliile asociațiilor sportive și pro 
fesorii de educație fizică dovedesc ne
păsare față de activitatea sportivă. 
Cîteva exemple pe care le vom da mai

Însuflețirea eu care tinerii de 
asociația sportivă „Antena" part 
la întrecerile de mase i-a stimul/ 
pe alți sportivi din orașul Bu 
Astfel, întrecerile organizate în 
drul asociației sportive „Olimpia" ( 
ședințe Ion Rusu) s-au bucurat dt 
deosebit suc.es. Peste 220 concui 
au participat la concursurile pe: 
cucerirea titlului „Cel mai bun s 
tiv din 10". La asociația spot 
„Ucenicul feroviar", sirh con-diiț 
profesorii uu Liviu Georgescu, 1/0 < 

.s-au întrecut, nu de mult, pentru 
cerirea insignei.

Toate acestea dovedesc inter 
sportivilor din Buzău pentru întrec, 
de roase organizate de asociațiile 
pective.

G. STEFANESCU-coresponde.

jos vor oglindi dezinteresul man 
tat de acef factori care ar fi trebui 
vegheze cu toată atenția pentru 
manenta îmbunătățire a muncii s 
tive.
• LA ASOCIAȚIA SPORTIVA I 

NAREA, .care cuprinde salariații I; 
cii de conserve de legume, muu, 
membrilor U.C.F.S. este foarte re
Activitatea sportivă de masă e ci 
inexistentă, iar numărul femeilor (i 
alcătuiesc majoritatea salari;,ți 
practicante ale sportului este in 
Singura secție care „mișcă" este 
de fotbal. în care activează ca itică 
președintele asociației sportive și 
rectorul întreprinderii. Dar, chiar 
echipa de fotbal care activează în c. 
pionatui raional nu are un progi 
de pregătire bine stabilit r Tnă 
începutul lunii aprilie nu fălise 
un antrenament.

• ASOCIAȚIA SPORTIVA RECt 
TA din comuna Frecăței are, ca o 
asociație, un consiliu. Din întreg c 
siliul nu lucrează însă decît presei 
tele asociației, ceilalți fîgurînd 
hîrtie. Secretarul asocîați?i sport 
FJorea Făta, în loc să fie un exem 
pozitiv pentru ceilalți membri, nu 
nici un sprijin activității asociației 
mai mult chiar, nu și-a achitat c< 
zația de... un an de zile. Sportivii 
sociației Recolta din Comuna Frec; 
nu au la dispoziție nici măcar o 
meră pentru păstrarea echipamentu 
care de la înființarea asociației se i 
depozitat la domiciliul președinți 
de asociație.

ln articolul intitulat „CU TOATA 
FERMITATEA ÎMPOTRIVA COSMO
POLITISMULUI ȘI A DECADENTIS
MULUI", ziarul nostru a luat poziție 
critică față de o serie de abateri pe
trecute la cabana POIANA din Poiana 
Stalin. In acest material se subli
nia faptul că într-una din seri s-a 
organizat la camera 8 din această 
cabană un adevărat chef, că „orga
nizatorii" au petrecut pînă mult 
după miezul nopții ascultind la mag
netofon benzi cu cîntece cosmopoli
te etc. Critica ziarului era îndreptată 
asupra unor antrenori și conducători 
de loturi care au contribuit la crea
rea unei asemenea atmosfere și care 
au tolerat ca sub ochii lor să se 
petreacă fapte condamnabile.

Care a fo6t ră-spunsul celor criti
cați? Iată, de pildă, poziția conducă
torului săritorilor cu schiurile de la 
asooiația Voința-Orașul Stalin, Du

mitru Brenci: „N-am auzit nimic 
(deși locuia în camera învecinată); 
„Nu știu dacă s-a făcut chef" (mag
netofonul cu benzi cu cîntece de tot 
fehil a funcționat pînă la orele 2 
noaptea)... Și, în concluzie, Dumi
tru Brenci se consideră complet ne
vinovat. Este adevărat că el n-a luat 
parte la cheful organizat în cabană, 
dar acest lucru nu-1 absolvă de vina 
sa — destul de' gravă — de a fi 
avut o atitudine de „gură-cască", 

față de cele petrecute, de a fi privit 
aceste abateri fără simț de răspun
dere. Este, oare, permis unui condu
cător de lot, unui antrenor cu expe
riență să se situeze pe o asemenea 
poziție? Firește că nu. Dar. nu nu
mai lipsa unui simț de răspundere 
fală de disciplina și atmosfera care 
trdbuie să domnească îrrtr-o cabană

SPORTUL POPULAR
tfag- 2-a $r. 3889

PE MARGINEA ARTICOLULUI: Cu toată fermitatea 
împotriva cosmopolitismului și a decadentismului

Pentru întărirea muncii educative a sportivilor la cabanele turistice
i se reproșează antrenorului Brenci 
care știe foarte bine că cele petrecu
te în cabana Poiana în noaptea de 
22 februarie, nu reprezintă un caz 
izolat și că la această cabană au 
mai fost asemenea abateri. Niciodată 
pînă acum (și nici acum), antreno
rul Brenci și alți conducători de lo
turi nu au luat poziție corespunză
toare și n-au semnalat aceste stări 
de lucruri. De asemenea, nu putem 
trece cu vederea nici faptul că. dînd 
un prost exemplu personal, antreno
rul Brenci găsește că este normal ca 
soția sa să doarmă — în contul... vira
mentului emis de asociația sportivă 
Voința din Orașul Stalin — la caba
na Poiana, așteptind ca responsabi
lul cabanei să-i spună dacă trebuie 
sau nu să plătească cazarea. Așa 
înțelege antrenorul Brenci (și alții ca 
el) grija față de avutul obștesc, răs
punderea personală pentru realizarea 
de economii?

Cam același răspuns îl putem da 
și antrenorului Ene Henrich. Nici el 
n-a văzut și n-a auzit nimic. Dar, 
ce poziție a luat a doua sau a treia 
zi cînd a auzit de cele petrecute? A 
avut aceeași atitudine de nepăsare 
ca și alți conducători prezenți în ca
bană. Dacă asemenea lucruri nu-1 in
teresează, nu-1 determină să ia po
ziție și măsurile corespunzătoare, 
atunci cum evită el — cg antrenor — 
influențele negative ce pot fi exerci
tate de unele persoane asupra spor
tivilor de educarea cărora răspunde.

Asemenea practici a tolerat și 

Marcel Stuparu de la CCA. Plecat 
din Poiană în seara de 22 februarie 
a.c., el se consideră absolvit de cele 
întîmplate (poate din această cauză 
nici n-a răspuns criticii făcute de 
ziarul nostru). Acesta nu este singu
rul lucru de care el s-a făcut vino
vat. Faptele sînt cu mult mai grave. 
El este cel care — din... prietenie — 
l-a introdus în cabana Poiana, lă- 
sîndu-i camera sa, pe „nea Gogu" 
despre care nimeni nu știe mai mult 
decît că are motocicletă cu ataș, 
magnetofon cu benzi de cîntece 
cosmopolite. „Nea Gogu" vine mereu 
la cabană, doarme acolo (nu știm 
cine plătește pentru el, de altfel nu 
știe nici cabanierul), organizează au
diții de muzică occidentală iar atunci 
cînd pleacă la plimbare prin Poiană 
lasă „băieților" benzile ca și alții 
să se mai „distreze". Toate aceste 
lucruri nu le-au văzut nici antreno
rul Brenci, nici Ene Henrich, nici 
Marcel Stuparu... O vină serioasă re
vine și cabanierului Arpad Peltan, 
care nu prea obișnuiește să între
be pe acești nepoftiți nici cine sînt, 
nici ce treburi au și mai ales ceea 
ce fac. Și, dacă la cabană vine cînd 
poftește „nea Gogii", despre care se știe 
doar că este prietenul lui Marcel 
Stuparu, de ce să ne mire că un 
musafir tot atît de permanent este și 
Cornel Crăciun, exclus din rîndul 
membrilor UCFS.

Ar mai fi și alte lucruri de lămu
rit. Ce caută, de pildă, la cabana 
Poiana, Mișu Popescu de ia asocia

ția Acvila din București care doarme 
și el pe nu știm ce... virament (se 
pare însă că tot pe cel al Voinței- 
Orașul Stalin) și care nu vine singur 
aici ci își mai aduce și cite un prie
ten...

Asociațiile sportive trebuie să-și 
aducă aportul în mai mare măsură 
la realizarea de economii, la educa
rea sportivilor în spiritul păstrării 
avutului obștesc. Iată de ce este 
neapărat necesar ca asociațiile spor
tive să se preocupe mai îndeaproape 
de felul în care sînt folosite și mai 
ales de către cine, fondurile bănești 
repartizate pentru unele competiții sau 
pentru dezvoltarea activității sportive. 
Consiliile asociațiilor sportive au 
datoria să se îngrijească ca spor
tivii să aibă la cabane un program 
cît mai judicios întocmit, care 
să cuprindă ore de educație, de in
formații politice, programe cultura
le. Munca educativă cu sportivii tre
buie continuată și atunci cînd aceș
tia se găsesc la cabane sau partici
pă la competiții.

O recomandare pentru consiliul 
regional UCFS Stalin și comisia 
regională de sporturi de iarnă din 
regiunea Stalin: să controleze mai 
des desfășurarea activității și a mun
cii educative din cabanele respective 
și să ia măsuri corespunzătoare a- 
tunci cînd se constată deficiențe.

Trebuie, de asemenea, . subliniat 
faptul că atît antrenorul Dumitru 
Brenci cît și Ene Henrich in loc să 
analizeze cu toată seriozitatea lip

surile semnalate de către ziar, 
adoptat o poziție lipsită de spirit 
tocritic, nepermisă unor cadre p 
să facă educația sportivilor din 
turile respective. Ei s-au angre, 
într-o polemică nefondată și nepr 
cipială cu ziarul, făcind paradă 
meritele lor și negind existența tu 
ror lipsurilor sezisate de către zi 
Ce anume pot să învețe sportivii < 
exemplul acestor antrenori? C 
poate fi calificată atitudinea alto 
de exemplu, a lui Marcel Stuparuc 
nici măcar nu s-a ostenit să răspi 
dă ziarului ? Sînt laturi negative 
activitatea acestor antrenori pe c; 
ei trebuie să le analizeze temeinic 
să le lichideze cu toată hotărîrea

★
La cabana Poiana ca și la ce 

lalte unde se mai petrec asemer 
lucruri trebuie luate de urgență n 
șurile corespunzătoare. Antrenorii 
conducătorii de loturi au datoria 
pună un accent deosebit pe întări; 
muncii educative, care să îmbrt 
cele mai variate forme, să constit; 
în primul rind ei înșiși exemple p 
sonale de conduită morală și de d 
eiplină, să dea dovadă de ' vigiien 
de grijă deosebită față de avutul < 
ștesc, luînd atitudine fermă împot 
va oricăror manifestări străine sp< 
tivilor noștri. Nu este îngăduit n 
unui antrenor sau sportiv fruntaș 
tolereze indălcări ale conduitei n 

rale comuniste și ale disciplinei sp< 
tive, să stea nepăsător atunci cînd 
preajma sa se petrec lucruri condamn 
bile.

Crearea unei atmosfere cît n 
plăcute, desfășurarea unor prograt 
culturale instructive și atracții 
organizarea unei munci educați 
permanente, vor contribui la întâi 
rea educației comuniste și cetățene: 
a sportivilor noștri fruntași, la ed 
careja lor patriotică,



în familia călărețului Vasile Pinciu

vi-

îl 
de 
eu

Sportivi cu care ne mîndrim
la întrecerile finale din ca- 

Spartachiadei de vară.

) după - amiază
La a doua apăsare pe ba

tonul soneriei de la ușa 
locuinței lui Vasile Pin- 

:iu, în prag s-a ivit o tînără 
emeie cu părul pieptănat pe 
runte. In ochii ei am citit 
ledumerirea pentru această 
lită inopinată.

— Sile nu este acasă, 
luteți găsi însă pe terenul 
mtrenament. Astăzi- are ore
ictorii... Eram dezolat. Scrise
sem de atîtea ori — ne dă- 
iuse prilejul! — despre surce
lele sportive ale talentatului

In spate l-au cuprins drăgăstos. 
Era tatăl, VasF' Pinciu..

ț.: *
N-am pleca, i.șa curînd din 

casa maestrului sportului Vasile 
Pinciu. Soția lui Pinciu și-a fă
cut cu prisosință datoria de 
amfitrioană, în timp ce mai pu
nea cite ceva in geamantanul 
mare de piele galbenă așezat pe. 
studio. II pregătea de această 
dată pe Sile pentru o că
lătorie mai lungă: Nisa... Ro
ma... Neapole... și, la puțin timp 
după aceasta, Varșovia... Leip-

fiind prea marc, sînt nevoit 
să-l țin în altă parte". Am fă
cut ochii mari. „Da, ce nu-ți a- 
mintești de mînzul care l-am 
primit la concursul internațio
nal de anul trecut la București ? 
II cheamă Fazan. E însă prea 
tînăr pentru ca să lucrez, cu 
el“. Intr-un colț al camerei, 
Florin încălecase pe ursul mare 
și galben, făcînd din urechile a- 
cestuia dirlogi imaginari. Pă
rinții îl mîncau din ochi. II 
suise tatăl de citeva ori pe cal 
și iată că... a prins lecția.

— Și acum să ne jucăm, băiețașul tateiI 
Asemenea tclipe sini de neuitat In viața fiecărui părinte.

Crista Maksai făcea cunoștin
ță cu Bucureștiul, in acele zile 
de august, cînd capitala patriei 
noastre se pregătea să sărbă
torească cea de a 12-a aniver
sare a eliberării sale de sub 
jugul fascist. Micuța elevă din 
Bistrița (pe atunci nu avea 
decît 15 ani) reprezenta regiu
nea Cluj, in proba de 400 m.

plat 
dwff t
Crista și-a dorit atunci realiza- / 
rea unui record personal în a- < 
ceasta probă: 67 sec. A obți- f 
nut însă un rezultat mai bun : l 
64,6 sec. și totodată locul I. De zgheafâ ; 
atunci, Crista Maksai s-a afir
mat ca o i 
atletismului nostru.
a recordului țării la 
junioare (12,1 sec.), 
bilește cu prilejul 
de ia Sofia, un valoros record 
personal pe 200 m. plat (25,5 
sec.) și — împreună cu Bendiu, 
Luță și Kineses — 1.—.1.—„_ 
un nou record a! R.P.R. la șta
feta 4x100 m. senioare: 47.2 , 
sec. Anul acesta. Crista va ab-Cj 
solvi școala medie din Bistrița, V 
unde a fost totdeauna printre î 
elevele fruntașe la învățătură, 1 
după care — urmîndu-și vo- _ ____  _____ .___
cația — se va pregăti pentru zj1® '?,F,.Jo52ef Cserr.iok (R r1.
examenul de admitere la In
stitutul de Cultură Fizică.

O. BERBECARU
corespondent

•ălăreț Vasile Pinciu. Astăzi în- 
ă vroiam să-l înfățișez citita- 
Hor ziarului nostru pe Vasile 
>inciu în viața de faină--. Și 
ată că nu-l găseam acasă... Iu 
•ceeași clipă, din spatele lui 
•lori Pinciu (așa îi spune so
lei reputatului călăreț) se ivi 
i moglldeață care tira după ea 
iii uriaș... urs galben. Mă prim 
urios, dar neconstituind un su- 
'iect interesant, se întoarse 
utndu-l din nou in primire pe... 
,Moș Martin".

—■ E Florin, băiețașul nostru 
,i are un an jumătate, îl... pre
zentă gazda, în timp ce îl ri- 
lică in brațe. Aflat la... înălți- 
■k iștiul își ceru pe dată 
IrepniF de a „călări" și în bra- 
ele mosafirului. Am dat să-l 
au cînd, alte două brațe ivite

zig... și Aachen. Peste toi, Va
sile Pinciu, împreună cu cole
gii lui de echipă, Bărbuceanu, 
Langa și Longo, își va măsura 
puterile cu cei mai buni călă
reți din lume. Cu siguranță că 
vom primi vești bune de acolo! 
Pină atunci admirăm trofeele 
cucerite in întrecerile de-a lun
gul anilor. Flori protestă scu- 
zindu-se că încă nu e gata vi
trina pe care vrea s-o amena
jeze lingă oglindă și de aceea 
le ține acum toate deasupra și
fonierului. Le privim cu plăce
re : cupe mari și mici, plache
te, cocarde, insigne, medalii, 
mai toate purtau înscrise locu
rile 1, 11 sau III pe care Pin
ciu le ocupase in concursurile 
hipice interne și internaționale.

— „Alai am un premiu, dar

In „record66 fotbalistic

(Foto T. Roibtz)
In cameră era o atmosferă in

timă, plăcută, de familie, ce-ți 
umplea inima de bucurie.

★
Funcționar la Centrul Hipic 

de tineret București, instructor 
voluntar de călărie și sportiv 
de frunte, Vasile Pinciu își gă
sește timp și pentru alte preo
cupări. Nu de puține ori îl vei 
vedea aplecat deasupra picupu- 
lui, sorbind cu nesaț diferite 
melodii romînești și străine. Alte 
ori merge la teatru. Este ,Ja 

curent" cu spectacolele prezenta
te de Teatrul de Operetă și 
Teatrul Tineretului. Acolo joa
că doar elevii lui. Ștefan Glo- 
dariu, Ștefan Teodoru, Olga Tu- 

dorache, Eugenia Marian, Flo
rin Vasiliu și ceilalți actori pe 
care-i antrenează din toamna a- 
nului trecut...

L-am lăsat pe Vasile Pinciu 
în mijlocul familiei. Mai are de 
stat cu aceasta doar
zile și apoi — firesc — ii va 
duce dorul pentru multe săptă- 
niim. La plecare i-am urat cit 
mai multe victorii, cit mai mul

te cupe și trofee, chiar dacă va 
trebui să le țină mai departe 
in neorînduială...

citeva

sport de echipă
— prilejuiește 
performanțe in- 

de acest fel, cu 
revine fotbalis-

Fotbalul — 
rin excelență 
otuși uneori și 
ividuale. Una 
olul originală,
ului englez Billy Wright, sto
lerul echipei campioane Wol- 
erhampton Wanderers și al 
laționalei Angliei. El a stabilit 
n adevărat „record mondial" 
iind selecționat de 100 ori în 
eprezentativa țării sale. Ser
virea... jubileului are loc astăzi 
iupă-amiază, pe stadionul

Wembley din Londra, unde 
Wright (care recent a împlinit 
35 ani) îmbracă pentru a suta 
oară tricoul naționalei engleze, 
în meciul pe care aceasta îl 
susține împotriva Scoției.

In patru rînăuri
Jucînd bine în ultimele 
meciuri. Farul Constanța 
a scăpat — pentru mo
ment «— de perspectiva 
„Lanternei".

cred că s-o sfîrși curind 
calvarul... 

)e altfel, cred c-ați observai, 
firește, 

2-atunci cînd se aprinde... farul 
lanterna ubia-abia se mai zâ- 

reștftl
■

A. A,

•.u

EUGEN ȘTEFANESCU, TIMIȘOARA. - 
|1) Durata unui meci de hochei pe 

; 60 de minute de joc
Sta Maksai s-a aur- letectlv- 2) E greu de precizat care 

, .. - ___ ,, „ax „ a tost cel mai mare scor înregistratautentica speranța a ^de.a lungul anilor în acest sport 
! noștri!. Deținătoare Jdes^re care nimeni nu s-a plîns pînă 

100 111. plat Cacum că nu oferă destule goluri ! 
C 3 t»* ta putem informa, totuși, că e-
criSia s*-“" #ch pa Canadei are la activ o vie- 
Balcaniadei vorie cu... 47-0 asupra Danemarcei 

Âși două victorii cu 33-0 asupra Elve- 
\jîei și Belgiei. De asemenea, Ceho
slovacia a învins Italia cu 22-3 I Și 

. ^nu gerantăm că scorerul a notat ' 
realizează \chiar toate golurile !... 3) Recordul 

/mondial la ștafetă : 39,5 sec. L-a 
țstobilit în 1956 la Melbourne echipa 

S.U.A. (Murchinson, King, Backer, 
Morrow) si l-a egalat anul trecut 

. formația Germaniei (Steinbach, Lauer, 
« ^futterer, German).

I ION TUIA, CIMPINA. - 1) lolanda 
țBalaș are 23 ani. — 2) Primul atlet 
țcare a aruncat ciocanul peste 60 

jde m.- a tost Joszef Csermak (R.r*. 
€ Ungară): 60,34 m. Performanța a 
<tost real zată în 1952. 3) Ați pierdut! 
n Meciul în care reprezentativa 
LU.K.S.S. o învins echipa Bulgariei 
icu 4-0 s a jucat în 1957 la Sofia și 
'nu ia Moscova, cum ați crezut dv. — 
) NELU PATRAȘCU, HUNEDOARA. - 
Echipa engleză Luton Town a 
ținut în 1956 două meciuri 
dionul 23 August : a învins 
mare pe Dinamo București 
și a pierdut apoi cu 5-1 
echipei C.C.A. -

GELU BUZNEA, FETEȘTI. - 1) Boxe
rul sovietic Vladimir Enghibarian 
are 26 ani. In cei 9 ani de cînd 
boxează a suspnut 155 de meciuri, 
cîștigînd 142 dintre ele ! 2ț In ciuda 
celor 46 ani pe care îi are, negrul 
Archie Moure, campionul mondial d» 
box profesionist la categoria sem.- 
grea, nu este totuși cel mai bătrîn 
boxer pe care l-a cunoscut ringul. 
„Titlul* acesta revine lui Bob Fitzim- 
mons, care m 
52 ani, a mai 
făcînd meci nul

AIZIS ARON, 
meci de fotbal 
Angliei și echipa ___ ___ ___
avut loc în 1955. Selecționata Conti
nentului a învins cu 4-1. S-a re
nunțat la ideea acestei întîlniri, car» 
și-a avut rostul în cel mai bun caz 
pînă prin 1953, cînd se considera, 
in general, că Anglia deține supre-. 
mația la fotbal. Azi însă...

HARALAMB RADULESCU, GIURGIU. 
1) Șahistul GOnsberger are 23 an 
Este student ia Politehnică. - 2) it* 
clasamentul gol-geterilor la categor.ia : 
A, primul loc îl ocupă Ene II, cu 
1T goluri. Pe locul tl : Alexandrescu, 
cu 10 goluri marcate. Urmează Dridea, 
Proca și Oaidă cu cite 9 goluri. - 
3) Garrincha continuă să fie titular 
al echipei Braziliei în postul de 
extremă dreapta. In recentul cam
pionat al Americii de Sud el a 
jucat însă alternativ cu Dorval, o 
nouă speranȚb a fotbalului brazilian, 
în etate de... 15 ani. - 4) Portarul 
Toma Costică are 31 ani. A 
debutat ca.„ centru înaintaș într-o 
echipă de cartier din Brăila. Ca 
portar a evoluat pentru prima oară 
în echipa de juniori Suter-Caleaiina 
din București. A mai jucat, un scurr 
timp, la lași, iar din 194? apără 
poarta echipei C.C.A. —

(
ION POST.MȘUE '•

Recenzie
sus- 

pe Sta- 
la luptă 
cu 2-1 
în fața

D. I. KOLGANOV—Pescuitul cu lanseta
In concediul de odihnă sau 

-în timpul lor liber, tot mai 
iiutilji oameni ai muncii de di
ferite vîrste sînt atrași într-o 
activitate sportivă dintre cele 
mai plăcute: pescuitul cu lan
seta. In anii regimului nostru 
democrat popular — datorită 
condițiilor materiale create — 
pescuitul sportiv a înregistrat 
un avînt impresionant, căpătînd 
un puternic caracter de masă. 

•«Firește, pescuitul sportiv cu 
'lanseta nu trebuie practicat la 
îhtîmplare. Ca în orice ramu- 

?ră sportivă se impune și aici 
‘să-ți însușești un bagaj minim 
de cunoștințe, să-ți formezi a- 
numite deprinderi, să respecți o 
serie de legi stabilite cu exac
titate. Lucrarea lui D. I. KOL
GANOV „Pescuitul cu lanseta" 
— editată recent în limba ro- 
mînă —vine să răspundă integral 
acestor deziderate. In cuprinsul 
ei, cititorul ia cunoștință de în
tregul instrumentar necesar 
pescuitului sportiv cu lanseta. 
Sînt prezentate, de asemenea, 
uneltele de pescuit, precum și 
diferitele tipuri de momeli. Nu 
lipsesc nici noțiunile de bază 
privind tehnica pescuitului cu 
lanseta. Foarte interesant este

și capitolul referitor la rezervo- 
riile piscicole, la particularită
țile biologice ale peștilor, la 
perioadele de vîrf în pescuitul 
sportiv etc. In totul, cartea lui 
D. I. KOLGANOV scrisă pe în
țelesul tuturor (avansați și în
cepători) constituie un îndru
mar prețios pentru iubitorii pes
cuitului sportiv.

1914, la vîrsta da 
suit scările ringului, 
cu Swenney. —

TECUCI. - Ultimul 
între reprezentativa 

„Continentului" a

S-a re-

Cînd vîntul ridică... probleme de regulament
O fază puțin obișnuită —- de care am vorbit, <fe altfel, fn 

cronica noastră — s-a întîmplat în timpul meciului din
tre Farul și Jiul, jucat la Constanța. Din cauza vîntului 

extrem de puternic, mingea bătută de Crîsnic la un aut de 
poartă 
firesc, 
dictat

OCTAVIAN GINGU

s-a înălțat puțin și apoi întoarsă de vînt din drumul 
a căzut în spatele porții........................ “
repetarea loviturii..

cititor din Constanța.

J nil ui. Arbitrul, P. Kroner,
ei
a

Un
tov. Radu Aurel, care a asis
tat la meci, ne întreabă dacă 
a procedat bine sau nu arbi
trul P. Kroner în această si
tuație și dacă soluția indicată 
n-ar fi fost o lovitură de colț 
(corner) în favoarea Farului.

Problema fiind simplă, dar 
totuși interesantă, am socotit

de 
Cu-

e „greu",
„cocoș", 
aruncă „greutatea". 
că-i trăgător la „coș".

Un sportiv bulevardist-
Eroul meu
— nu-i precizez identitatea I —
poate
poate
poate
poate
poate-i „fundaș",
ori s-ar putea
să fie „centru-naintaș",
„portar" sau cam așa ceva.
Independent însă de specialitate,
esențial
e — din păcate I —
că dirisul mai există parțial.
De aceea m-am gindit
cit nu-i tîrziu,
să-l caut și să-i solicit
un interviu.
Și fiindcă l-am găsit deunăzi,
preocupat,
în fața unei librării,
l-am întrebat;

— „Ce-i ? Urmărești vreo
noutate ?" 

El mi-a răspuns pe dată: — 
„Da!“

— „Vreo carte de specialitate ? 
Sau poate de literatură ?"
— „Nici una dintre astea două. 
Mi-a spus aseară 
că au o vînzătoare 
o lovitură 1“ 
Apoi, firește, 
l-am mai solicitat 
ce cărți citește,
dac-a văzut vreo piesă bună, 
dacă a fost la vreun muzeu... 
...la care, foarte agresiv, 
el, interlocutorul meu, 
mi-a spus-o răspicat și clar:
— „Eu sînt sportiv 
recudoscut 
și nu „sînt încă pensionar

ca să am vreme de pierdut!“, 
Și-n grabă el s-a depărtat; 
preocupat numai de sport, 
fiindcă avea de complectat 
trei buletine „Pronosport" !

necesar s-o dezbatem... 
față și cu ceilalți cititori, 
noscutul arbitru P. Kroner 
autorul unei lucrări pe mar
ginea regulamentului de fotbal 
— a fluerat pe bună dreptate 
repetarea loviturii, întrucît 
MINGEA NU DEPASISE CA
REUL DE 16 METRI, înainte 
de a fi întoarsă de vînt ȘI 
DECI NU ERA IN JOC. Dacă 
în aceleași împrejurări, min
gea ar fi apucat, în aer, să 
treacă de careul de 16 metri 
și apoi dusă de vînt ar fi că
zut în spatele porții lui Crîs
nic, arbitrul ar fi acordat cor
ner, întrucît mingea era în nio-

ineptul acela în joc.
Poate că a Iți cititori — sau 

tot tov. Radu Aurel — refe- 
rindu-se la această a doua pre
cizare a noastră — ar fi
gata să ne întrebe ce hotă- 
rîre ar fi trebuit să ia arbi
trul în situația că mingea de
pășind careul de 16
DECI FIIND IN JOO, ar fi
fost întoarsă de vînt și azvîr 
lită cu putere chiar în... poarta 
lui Crîsnic? Fără discuție, tov. 
P. Kroner ar fi acordat tot 
corner, fără să-l emoționeze 
prea mult această fază. De ce? 
Pentru că lovitura de la poartă 
fiind asimilată cu o lovitură 
liberă INDIRECTA, ea mi 
poate aduce un gol nici în pro
prie poartă și nici în poarta 
adversă dacă n-a fost atinsă 
de un alt jucător, fn propria 
poartă: e corner. In poarta ad
versă : aut de poartă.

— Jc. B. —

UMOR

metri,

îmi vine-n minte-o
cineva 
nouă.

să-mi spună

ce are înțelesul ei 
că unde nu e cap

veche 
zicătoare, 

concret, 
vai de 

picioare
chiar clnd picioarele-aparțin 

unui atlet 
Deci tuturor sportivilor le-aș 

spune : 
„Munciți mereu, luptați cu 

îndrăzneală' 
ca să obțineți performanțe cit 

mai bune 
firește-n sport... dar și-n cultura 

generală.
ION ATANASIU ATLAS

S-a ținut de cumnt!
Sîmbăta trecută, rugblul inter

național a trăit un eveniment de 
osebit. Pentru prima oară In 
istoria balonului oval, Franța a 
reușit să cîștige „Turneul celor 
5 națiuni". Este important de 
știut că în această competiție 
tradițională, cere reunește în 
principal echipele britanice, fran
cezii sînt numai... tolerați. Ei au 
fost primiți doar după lungi 
pertractări și încă în ziua de azi 
englezii nu vor să admită la 
jocuri prezența arbitrilor iran 
cezi! „Noi facem regulile, noi le 
aplicăm..spun reprezentanții 
AlWlonului.

Probabil că acum, după acest 
insucces, ipsuiard nu vor mal 
manifesta aceeași rigiditate.

Iată și o ârrecdotă pe acest su
biect,

Cu aproape jumătate de secm 
în urmă, cînd Franța debuta o 
în „Turneul celor 5 națiuni14 re
numitul fundaș al naționalei e;i- 
gleze H, F. Brougham a deci , ral 
sus și tare : „Cit timp trăiesc 
eu, francezii nu vox- cîștiga tur
neul’44 Aceasta se petrecea a 
preajma meciului decisiv Anglia
— Franța din 1312.

Au trecut ani de atunci. Brouț- 
ham nu mai juca rugbi, dat a 
după au francezii continua^ 
concureze fărA succes la „Tur
neul celor 5 națiuni44. Abia acum
— Ia 4 aprilie JD59 — ei au reufit 
să spargă gheața »

Un mucalit a găsit explicația: 
Brougham muriso cu două luuiț 
înainte I



Noi competiții 4a 

„Cupa Dinamo" la polo 
și „Cupa vacanței de primăvară"

natație:

la Înot

La sfîrșit de săptămîna în excursie...
De fapt, activitatea turistică n-a încetat nici în plină iarnă, 

dar zilele frumoase din ultimul timp, parcă îmbie și mai mult 
pe amatorii de turism să pornească în excursii pe plaiurile și în 
munții noștri. Le venim în ajutor cu articolul de față, în care vom 
arăta cîteva posibilități de a-și petrece cît mai plăcut timpul liber.

?La puțină vreme de la încheierea 
țturneului’ organizat de C.C.A, cele 
mai bune echipe de polo din CapL 
tală au prilejul să participe i’a o altă 
interesantă competiție, inițiată de astă 
dată de clubul sportiv Dinamo Bucu
rești- „Cupa Dinamo" este organizată 
pentru verificarea stadiului de pregă
tire a echipelor fruntașe în vederea 
participării la campionatul categoriei 
A care. începe în luna mai, precum și 
pentru selecționarea și verificarea ju- 
pătorrdr-țfentași care vor lua pante la 

’diferite îfttreceri internaționale, înter- 
țări sau irrter-cluburi.

La „Cupa Dinamo" concurează opt 
îormații împărțite în două țategorit_ 
Din prima categorie fac partiesechipele 
Dinamo, C.S.U., C.C.A.J., .tjetatea
Bucur, care își dispută locurile 1—4, 
iar în a doua categorie se întrec echipele 
Rapid, -Constructorul, Voința și Di

Sturt hi proba fetițelor
(Foto T. Roibu)

Toată grija pentru tinerele talente ale boxului nostru!
fidaii ai reuniunilor noa- 
au observat, desigur, că

Spectatorii 
stre de box 
de cîtăva vreme programul galelor — 
atît în Capitală, cît și în restul țării 
— cuprinde o mulțime de nume noi. 
Firește că pentru moment, tinerii bo
xeri care au apărut în arena boxului 
nostru nu au obținut succese răsu
nătoare. Oricît talent ar avea unii ti
neri, .nu se poate pretinde ca ei să 
devină peste noapte boxeri de mare 
clasă. Principalul este că la orizontul 
boxului nostru, au a.părut o seamă de 
pugiliști ci* calități deosebite, care 
pot. deveni în. viitor elemente de va
loare. Ne referim la tineri ca Tr. 
Stuparu (U.T.A.), M. Urlățeănu (Di
namo), AL Nicolau (Cîmpina), Paul 
Pavel (Galați), M. Gheorghioni (Hu
nedoara), O. Stănescu (C.F.R.-I.C.I.), 
V. Spulber (C. B-), O. Baciu (Cluj), 
M. Goanță (Grivița Roșie), Gh. Du
mitru (Metalul)-, D. Trandafir (C.F.R.- 
I.C.I.) și mulți alții. Boxul nostru are 
deci cadre de rezervă pe care se va 
putea conta. In această privință ro
iul antrenorilor este de mare impor
tanță. Ei trebuie să caute neobosiți, 
cu mai multă perseverență, în masa 
tineretului nostru, acolo unde fără 
doială sînt încă multe talente care 
fi îndrumate spre sălile de box. 
deosebi
Reșița, 
sau în

în- 
pot 
In
caîn centrele muncitorești 

Hunedoara, București, Ploești 
Valea Jiului, unde sportul cu

Mîine» la Sibiu

Etapa finală a campionatelor republicane 
de cros pe anu! 1959

CO-

Aleile „Parcului sub Arini" din 
Sibiu vor cunoaște din nou, mîine 
dimineață, animația și entuziasmul 

caracteristice întrecerilor' tinerești 
ale sportivilor. Este al treilea an 
consecutiv, cînd Sibiul găzdtiește 
întrecerile finale ale campionatelor 
republicane de cros — individuale 
și pe echipe, pe anul 1959.

După cum ne-a comunicat
respondenta noastră Valeria Vlă- 
doianu, în localitate se simte din 
plin apropierea acestui important 
eveniment al vieții noastre spor- J tive. Numeroși participanți, din cei 

ipeste 400 care vor luă* startul, au 
•și sosit în Sibiu; stația de radio- 
ramplificare emite buletine consa- 
xcrate Întrecerilor de mîine dimi- 

frțneață’ afișe fiiimeroase vestesc f IJacest eveniment, iar organizatorii 

namo II, care vor stabili ordinea locuri
lor 5-8. Turul acestei competiții se va 
desfășura de ’uni la bazinul acoperit 
Floreasca. Prima etapă programează 
de la ora 19,45, următoarele meciuri: 
Cetatea Bucur—C.C-A., Dinamo-C.S.U. 
și Rapid — Constructorul. Următoarele 
două etape vor avea loc miercuri și 
vineri de la aceeași oră. In caz că 
timpul va fi favorabil returul „Cupei 
Dinamo" se va desfășura în aer liber 
în săptămîna 20-26 aprilie.

★
Activitatea la înot continuă prin or

ganizarea de către comisia de specia 
litate a orașului București a „Cupai 
vacanței de primăvară", rezervată co
piilor evidențiați în concursurile din 
ultima vreme. Intreceifle se desfă
șoară astă seară și mîine duuineață la 
bazinul acoperit.

mănuși a prins rădăcini adinei, de
pistarea tinerilor care doresc să prac
tice boxul ar putea avea un efect 
pozitiv. Cine se gîndea, de pildă, în 
urmă cu doi ani, că din tînărul înalt 
dar firav cum era atunci hunedorea- 
nul Mihai Gheorghioni va ieși în 
scurt timp un „greu" de valoare. Che
mat în lotul boxerilor fruntași, învă- 
țînd de la cei cu experiență, Gheor
ghioni a susținut deseori meciuri de 
antrenament în compania consacratu
lui Vasile Mariuțan, în fața căruia 
s-a comportat excelent.

Firește că asaltul tinerilor pugiliști 
spre porțile afirmării nu mai miră 
astăzi pe nimeni. Aceasta este urma
rea logică a politicii sănătoase dusă 
de federația de specialitate, politică 
de înnoire și 
superioară a boxului nostru. Această 
politică de cultivare a talentelor trebuie 
continuată cu grijă. Și cei che
mați în primul rînd să o facă, 
sînt — așa 
antrenorii, 
să învețe 
tehnice, să 
a deveni boxeri buni, 
considerăm că ar fi util 
se evidențiază în cadrul 
așa-zise „de cartier", să fie progra
mați din cînd în cînd, la reuniuni 
importante, în săli centrale (chiar și 

de ridicare pe o treaptă

cu grijă. Și cei 
primul rînd să o

cum ara mai spus — 
De ei depinde ca tinerii 
cît mai corect execuțiile 
fie animați de dorința de 

De asemenea, 
ca tinerii care 
unor reuniuni

puri la punct ultimele amănunte 
ale concursurilor. Traseele au fost 
remăsitrate și marcate cu stegu- 
lețe colorate. A fost făcut instruc
tajul tehnic cu arbitrii și se pre
gătește cu minuțiozitate festivita
tea inaugurală a sezonului compe
tițiilor sportive de primăvară, care 
va avea loc o dată cu desfășurarea 
campionatelor de cros.

In afara atleților cunoscuți, în 
frunte cu maeștrii sportului, la în
treceri vor participa și o serie de 
atleți tineri din Giurgiu, Focșani, 
Constanța etc. Cei mai mulți com
petitori au fost înscriși în probele 
rezervate juniorilor și junioarelor, 
elevii asigurînd cel mai mare nu
măr de participanți. Concursurile 
vor începe* ^; ora 9,30.

SFIRȘITUL DE SĂPTĂMÎNA IN 
AER LIBER

Acesta este principiul după care se 
călăuzește O.N.T. Carpați în organi
zarea excursiilor, căutînd ca, în acest 
mod, să învingă tendința citadinilor 
de a sta chiar și atunci cînd sînt mai 
liberi, între zidurile orașelor. De ace
ea. O.N.T. organizează la fiecare sfîr
șit de săptămînă excursii în toate re
giunile țării. De pildă, în fiecare sîm- 
bătă autocare cu turiști pleacă din 
București spre Valea Prahovei; para
lel, din Gara de Nord, alți excursio
niști iau drumul munților, plecînd cu 
trenul. Numai duminica trecută 12. 
autocare Chausson au plecat încărcate 
cu bucureșteni spre Predeal și Orașul 
Stalin.

Firește că se organizează excursii și 
pentru oamenii muncii din alte regi
uni ale țării. Atuncitorii de la uzinele 
de tractoare din Orașul Stalin au vi- 
•zitat Valea Prahovei; tot duminica tre
cută, 110 constănțeni au venit la Bucu
rești unde pe lingă meciul C.C.A —• 
Farul, au vizionat și spectacole de 
teatru și operă' etc.

SE ÎMBINĂ PLĂCUTUL CU UTILUL

Ce poate fi mal plăcut decât ca, în 
autocar fiind, să admiri peisajul încon
jurător și să asculți în aceiași timp 
6 muzică plăcută ? Dar ce rîu este 
acesta peste care tocmai trecem ? Ce 
v'irf se profilează în zare ? Deodată 
muzica este întreruptă iar la microfon 
se aude vocea ghidului care, parcă 
ghicind gîndul călătorilor, îi lămurește 
pe loc: „Apa pe care o vedeți în 
dreapta este Prahova, iar în stânga se 
vede muntele Caraiman".

Astfel de ghizi calificați conduc ex

la Floreasca), alături de elemente con
sacrate ale boxului nostru. Ceea ce 
ar fi un puternic stimulent pentru ei.

R. CALARAȘANU

Jocuri echilibrate în etapa de mîine
a campionatelor de handbal

Meciurile din cadrul campionatului feminin sfiiesc deosebit interes 
rîndurile amatorilor de handbal. Dinamismul și spectaculozitatea acestor 

întllniri constituie un punct de atrac fie pentru numeroșii spectatori. In foto
grafie, un aspect din jocul Olimpia București—Cetatea Bucur.

(Foto Gh. Dumitru) ■

biu; BUCUREȘTI: Dinamo-C.S.M.S. 
Iași ; REȘIȚA: C.S.M.—Tehnometal
Timișoara ; BUCUREȘTI : Rapid— 
C.C.A. ; TIMIȘOARA : Știința—Petro
lul Ploești; FAGARAȘ : Chimia—Vic
toria Jimbolia ; FEMININ, CATEGO
RIA A, BUCUREȘTI : Rapid—Flamu
ra roșie Sibiu ; Olimpia—C.S.U. Bucu
rești ; TIMIȘOARA: Constructorul— 
Gloria Sighișoara ; CODLEA : Măgura 
Codlei—Ilefor Tg. Mureș ; TIMIȘOA
RA: Știinfa—Record Mediaș ; MAS
CULIN, CATEGORIA B, SIGHIȘOA
RA : Voința?—Știința Galați ; HAL- 
CHIU : Recolta—Știința Cluj; CON
STANȚA:. C.S. Marina—Victoria Ba
cău ; ȘăBÎU : Balanța—Textila Cisnă- 
die ; TG. MUREȘ : Dinamo—Stăruin
ța Odorhei; ARAD : I.C.A—C.S.U. 
București,

Cea de a treia etapă a returului 
campionatelor republicane de handbal 
programează o serie de partide echi
librate, în care se vor întîlni formații 
apropiate atît ca valoare cît și ca po
ziție în clasament. In această ordine 
de idei subliniem că în București va 
avea ioc meciul Rapid—C.C.A. la 
băieți și Rapid—Flamura roșie Sibiu 
la fete. Și în țară se vor desfășura 
cîteva jocuri importante pentru clasa
ment : Chimia Făgăraș—Victoria Jim- 
bolia, Dinamo Or. Stalin—Voința Sibiu 
(masculin categoria A), Măgura Co- 
dlei—Ilefor Tg. Mureș, Tractorul Or. 
Stalin—Cetatea Bucur (feminin, cate
goria A).

Programul complet al jocurilor din 
cadrul acestei etape este următorul: 
MASCULIN, CATEGORIA A, ORA
LUL, STAȚIN: pipanio—Voința Si- 

cursiile și dau toate lămu
ririle, îmbinîndu-se astfel 
recrearea și sportul, cil in
struirea și cunoașterea pa
triei.
„CONCEDII TURISTICE"

Iată o noțiune nouă pe 
care caută s-o împămînte- 
nească O.N.T. Carpați: 
petrecerea concediului de 
odihnă la munte sau la 
mare. Pentru început se 
vor organiza astfel de 
..concedii turistice" în care 
participanții vor primi în
treținere completă la eele 
mai bune cabane și hote
luri turistice, în munți» 
Bucegi și Făgărași, la Po
iana Stalin, la Păltiniș etc. 
In timpul verii, astfel de 
concedii se vor organiza 
pe litoral și vor avea o 
durată de 8—14 zile. în
scrierile se pot face la a- 
gențiile O.N.T. din Bucu
rești, Cluj, Oradea, Timi
șoara, Orașul Stalin, Con
stanța, -ași, Ploești, Cîm- 
pulung Moldovenesc, Câm
pulung Muscel Bușteni 
Baia Mare, Fetroșjmi, 
•Gheoerghienf, Piatra 
Neamț, Craiova, Sibiu, 
Arad

NUMEROASE EXCURSII il F. 1 MĂI

Din datele culese pînă acum de la 
O.N.T. Carpați, reiese că în toată țara 
se vor organiza circa 80 excursii’ cu 
plecarea în seara zilei de 30 aprilie 
sau 1 mai dimineața. înapoierea seva 
face în seara zilei de 3 mai. Iată cî
teva trasee: cu trenul de la București 
pe Valea Prahovei; cu autocarul Ia 
Păltiniș sau la Orașul Stalin (caza-
rea la Poiana Stalin); amatorii de 
turism din Orașul Stalin vor vizita 
orașele Cluj și București. Ei vor avea 
ocazia să viziteze și orașul Giurgiu, 
unde vor admira Podul Prieteniei. 
Turiștii din Sibiu vor merge la Orașul 
Stalin, Bușteni și Sinaia, iar cei din 
Constanța vor veni la București de

La Bușteni
(Foto O.N.T. Carpați)

unde își vor continua drumul cu auto
carele pe Valea Prahovei și pe Valea 
Dîmboviței. Alte excursii vor n ' avea 
loc la cabana Aîuntele Roșu (Ciucaș), 
Lacul Roșu, Porțile de Fier etc.

Se studiază posibilitatea organizării 
unei excursii în Delta Dunării, ca și 
transportul cu avionul acolo unde dis
tanțele sînt mai mari.

ȚARAN1I COLECTIVIȘTI IN 
EXCURSII

La 16 aprilie, motonava Transn.a- 
nia va pleca cu cîteva sute de excursi
oniști spre Odesa și Yalta unde va 
face escale de cîte o zi. De remarcat 
că printre excursioniști va fi și un 
grup numeros de țărani colectiviști 
din regiunea Constanța.

Tot cu ocazia zilei de 1 Mai se va 
organiza o altă croazieră cu același 
itinerariu. Plecarea va avea loc la 30 
aprilie iar înapoierea va fi la 3 mai.

★

Acestea sînt doar cîteva date în le
gătură cu excursiile ce le va organiza 
în viitorul apropiat O.N.T. Carpați. 
Este un început frumos, în special în 
ceea ce privește turismul intern.

— m. t. — 1

Note

Pe cînd o cursă cîclistă 
pentru femei?

Timpul favorabil din ultimele săptă- 
mîni a permis organizarea a numeroa
se curse cicliste de fond. In Capitală, 
ca și in provincie, duminică de dumini
că și uneori chiar în cursul săptămânii, 
cicliștii de toate categoriile au luat 
startul în diverse curse pe șosea, pre- 
gat indu-se astfel pentru concursurile 
oficiale din acest an. Dar spre surprin
derea noastră la aceste întreceri da 
verificare au lipsit întotdeauna probele 
feminine. Care să fie cauza ? Nu mai 
avem cicliste?

La startul fiecărei curse au fost pre
zente alergătoarele Aurelia Drăgnicî. 
Hermina duhasz, Silvia Stănescu, Ma
ria Bisac, Ștefania Neagu și alte ci
cliste cunoscute, dar... numai în cali
tate de spectatoare. Atunci, poate veți 
fi'tentați să credeți că din lipsă de 
antrenament ciclistele nu se încumetă 
ă porni în cursă ? Nu. Antrenorul .Mir
cea Mihăilescu de la clubul Dinamo ne 
spunea la ultimul concurs de pe șo
seaua Giurgiului că fetele se pregătesc 
intens pentru că în luna mai are loc 
etapa regională a campionatului repu
blican de semi-fond. Motivul absenței 
ciclistelor este însă unul la care ne 
așteptam foarte puțin : antrenorii clu
burilor Victoria, Recolta, Voința, C.P.B. 
și Progresul, nu-și înscriu ciclistele lor 
la aceste concursuri de verificare.

Ținînd seama că a trecut mai bine de 
o Jună de la începerea sezonului, aceas
ta nu mai constituie o simplă... scă
pare din vedere. Și chiar dacă ar H 
așa, sperăm- că rîndurile de față var 
avea darul de. a le aduce aminte an
trenorilor șf de necesitatea verificării 
stadiului de pregătire al ciclistelor.

TR. iOANIȚESCU



Cîteva constatări pe marginea comportării echipelor 
în primele etape ale returului categoriei A

Cele patru etape ale returului cate
goriei A și două ale Cupei R.P.R. au 
însemnat un început promițător îii ac
tivitatea fotbalistică din acest an E- 
chipele au avut o pregătire nia bună 
decît în alți ani, cînd antrenamentul 
se făcea fragmentat. De data 
aceasta, antrenorii au reușit să cu

prindă în munca de instruire toți fac
torii antrenamentului și mai ales pe 
cel fizic și moral și de voință, ceea ce 
a dus la o comportare pozitivă. Spre 
deosebire de anii trecuți, cînd — gre
șit orientate — echipele își completau 
pregătirea prin jocurile de campionat 
și atingeau abia în etapa a IlI-a sau 
a IV-a gradul de pregătire realizat 
anul acesta din prima etapă, perioada 
pregătitoare de la începutul anului a 
fost în mod chibzuit folosită de marea 
majoriltate a formațiilor, care s-au ri
dicat la. un nivel de pregătire cores
punzător susținerii jocurilor în bune 
condițiuni. Excepț:e a făcut Știința Ti
mișoara.

In general, meciurile s-au desfășurat 
într-un ritm susținut și numai în scurte 
perioade de joc a fost sub așteptări. 
In această privință însă, este de su
bliniat că mai persistă greșeala de a 
se intensifica ritmul în zona de or
ganizare a acțiunilor și de a fi înce
tinit în zona de finalizare, cînd normal 
ar fi să se procedeze invers. Atunci 
cînd echipele și-au canalizat acțiunile 
pe extreme jocul a devenit și specta
culos (de pildă, acț’unile Dinulescu- 
Oaidă, Constantin-Cacoveanu, Ciurdă- 
rcscu-Toth). Atacurile au fost de 
multe ori bine concepute și ele și-au 
atins ținta, echipele marcînd goluri 
suficiente, cu toată opoziția apărărilor. 
In apărare s-a constatat, în general, mai 
multă preocupare pentru un joc orga
nizat, constructiv.

întreruperea campionatului trebuie să 
constituie pentru fiecare echipă un 
bun prilej de refacere a potențialului, 
de îmbunătățire a muncii de instruire 

de înlăturare a deficiențelor cons'.a- 
: mai ales în ce privește orientarea 

lectică. Pregătirea fizică are încă lip
suri în ceea ce privește viteza de 
reacție și rezistența în regim de vi
teză. .De asemenea, detenta cont'nuă 
să fie slab dezvoltată și nu corespunde 
cerințelor jocului eu capul, mai ales 
cînd jucătorul se găsește în mișcare 
sau în situația de a depăși un adver
sar. In asemenea cazuri, jucătorii se 
ajută cu brațul sau se sprijină. Forța 
este greșit folosită și nu contribuie la 
buna desfășurare a jocului. Jucătorii 
uzează de forță în împingeri, în ata- 
cu' la om și nu în lovirea mingii cu 
piciorul, în protejarea ei sau în să
rituri (Macri, Ciuncan, Greavu, Al. 
Vasile, Zaharia, Bîrsan etc.).

In ceea ce privește pregătirea teh
nică, jucătorii trebuie să-și îmbunătă
țească controlul asupra mingii în 
mișcare. Conducerea mingii trebuie 
făcută în viteză, pe spații libere. în 
diferite direcții și nu numai în linie 
dreaptă și cît mai aproape de picior, 

așa fel îneît jucătorul să conducă 
.ingea și nu mingea pe jucător. Pre

luările sînt încă necorespunzătoare. 
mai ales la mingile venite la înălțime 
și semiînălțime. Lovirea cu capul și 

cu piciorul, în special în fața porții, 
este departe de ceea ce trebuie să 
fie, execuțiile făcîndu-se fără convin
gere și orientare in raport cu țelul 
propus.

Mîine se dispută al doilea concurs
de motocros din cadrul „Criteriului F.R.M.“

Mîine dimineață, începînd de la ora 
9 pe traseul din spatele stadionului 
Constructorul (Șos. Olteniței) se va 
desfășura cea de a doua competiție a 
„Criteriului F.R.M." la startul căreia 
vor fi prezenți cei mai buni motocro- 
siști din țara noastră. Lupta pentru

Fază din primul concurs de motocros al anului- ,
£Foto Gh. ȘtefănesciQ

Pregătirea tactică se prezintă sub 
nivelul cerut, deoarece echipele sînt încă 
preocupate de tactici speciale (Știința 
Cluj, Știiința Timișoara, Ju'., Dinamo 
București). In general, echipele nu ur
măresc aplicarea unei idei tactice pe 
baza orientării comune, iar jucătorii 
nu-țd respectă sarcinile pe posturii*. 
Petrolul, Progresul, St. roșu, C.C.A., 
Dinamo Bacău au arătat preocupare 
pentru îmbunătățirea orientării și re
zumatele s-au văzut.

La contraatacuri se observă o parti
cipare minimă a atacanților. Din cauza 
retragerii exagerate a. extremelor și 
chiar a centrului, înaintașul care are 
mingea nu mai poate colabora în fa
ța porții și, deci, nici să finalizeze. 
Extremele nu au un joc specific., par
ticipă într-o măsură •‘prea Cu că la ioc 
și execuțiile lor nu au un conținut 
tactic. Se impune mărirea zonei lor 
de activitate și a sarcinilor. Interii 
dovedesc în multe cazuri că rm-și cu
nosc îndatoririle principale de jucă
tori creatori și nu folosesc zonele libere 
din terenul advers. Ei nu au permanent 
preocuparea de a ajuca cu extremele 
și tind mai mult spre jocul pe centru. 
De asemenea, înaintașii centri nu folo
sesc continuu extremele și nici nu ur
măresc suficient jocul lor- Energia lor 
se irosește în cîmp și nu în fața por
ții. Ca și ceilalți înaintași, centrii nu 
fina.izează printr-o singură execuție. 
In general, înaintașii practică un joc 
steril și ignorează total jocii! cu 
capul.

Iu apărare, portarii joacă prea mult 
pe linia porții, lăsînd descoper't careul 
de 6 m, boxează slab balonul și nu 
au suficientă hotărîre în intervenții. 
Cu degajarea mingii de la sol stan 
destul de slab, ca și cu distribuirea 
mingilor, pe care le trimit mai mult 
spre centrul terenului, uneori și la ad
versar. Fundașii joacă deseori omul și

Lotul reprezentativ de fotbal 
își continuă pregătirile

Prima reuniune a fotbaliștilor din 
lotul reprezentativ pentru meciul cu 
Turcia din cadrul ,.Cupei Europei" a 
avut loc pe terenul Combinatului Po
ligrafic. Obiectul: un joc la două 
porți în trei reprize a 30 minute, în 
compania tinerei echipe de categoria 
C Combinatul Poligrafic. Scopul: a- 
comodare și omogenizare, pe diferite 
formule de alcătuire a echipei. Com
portarea partenerului a făcut ca sco
pul acestui antrenament- să fie atins 
în mare măsură.

In prima repriză, lotul a jucat în 
următoarea formație :

Mindru—Popa, 1. Lazăr, Macri—Al. 
Vasile, Nunveiller—Oaidă, Constantin, 
Dinulescu, Zavoda J, V. Anghel.

înaintarea a reușit pe dreapta com
binații foarte frumoase și eficace. Joc 
de ansamblu satisfăcător. Oaidă a 
marcat golul acestei reprize.

După prima pauză, formația lotului 
a luăt<următoarea înfățișare :

Toma—Greavu. Caricaș, Siaicu — 
Fronea, Nunveiller—Oaidă, Constan
tin, Dinulescu, Mateianu, H. Moldovan.

obținerea unui punctaj mai bun (cla
samentul general al celor trei etape se 
face prin adiționarea punctajului) va 
da loc la dispute dîrze, dinamice, in
tre concurenții oluburilor sportive Di
namo, Metalul M.I.G., C.C.A., Vo
ința ș. a. 

mai puțin mingea, nu și-au îmbunătă
țit plasamentul în fazele de apărare 
sau atac, practică un joc lent. In sfîr- 
șit, mijlocașii se limitează la pase 
scurte laterale, la conducerea exage
rată a mingii, în dauna lansărilor, a 
deschiderilor rapide. Ei se socotesc 
mai întîi atacanți și apoi apărători.

In ce privește pregătirea morală și 
de voință se poate afirma că s-au 
făcut progrese însemnate- Disciplina, 
voința de a lupta, dinamismul sînt cali
tăți prezente aproape la fiecare joc. 
Pe alocuri mai apar însă tendința 
spre nervozitate și joc periculos.

Koszegi (Dinamo București) a pătruns in careu și, deși jenat de Cosmoc 
(Jiul), trage la poartă. Deleanu (in stînga) urmărește îngrijorat faza (Dina
mo—Jiul 2—1).

(Foto T. Roibu)

Mîndru a jucat în poarta echipei Com
binatul Poligrafic.

De data aceasta s-au realizat mai 
multe acțiuni pe stînga, unde Mate
ianu le-a desfășurat în colaborare cu
H. Moldovan și Dinulescu. Două ac
țiuni s-au încheiat cu goluri. Autori: 
Dinulescu și Nunveiller.

In ultima* repriză au jucat:
Mindru — Popa, Caricaș, Macri— 

Fronea, Jenei—Oaidă, Constantin, Di
nulescu, Mateianu, V. Anghel. Toma 
a apărat poarta Combinatului Poli
grafic.

Joc mai variat, cu acțiuni pregătite 
din apărare, foarte multe terminate cu 
șuturi la poartă. Alte două goluri 
(marcate de Mateianu și Dinulescu) 
au stabilit scorul final de 5—0. Com
binatul a folosit echipa : Pistol—Zâne, 
Auner, Ionescu—Ștefan, Niculescu— 
Pîrlogea, Cristescu, Numi, Zuzeoici, 
Halpern. Au mai jucat: Andreescu, 
loniță și Oancea.

Astăzi, lotul . completat cu Alexan. 
drescu face un antrenament ușor la 
Ploești, unde mîine va susține un joc

Concursul Pronosport nr. 15 (etapa 
din 12 aprilie), care se închide în în
treaga țară astă seară, cuprinde 
12 meciuri de fotbal din campio
natul de fotbal categoria B (etapa a 
doua din retur). Fiind vorba de echi
pe din campionatul nostru, a căror va
loare este bine cunoscută, pârtiei panți i 
la Pronosport au toate motivele să 
privească cu interes acest concurs. De 
altfel, este concludent faptul că la 
ultmele două concursuri peste 8.000 
de participant au reușit să fie pre- 
miați.

Pentru cei care își depun buletinele 
astăzi — sau vor să-și facă combina
ții care să Ie asigure buletinele de
puse anterior — dăm ultimele amă
nunte despre echipe.

In etapa de mîine vor reintra în for
mațiile ior următorii jucători, care au 
făcut parte din lotul de juniori: Crăi- 
niceanu (Minerul Lupeni) — extrem 
stînga, — Surdan (C.F.R. Timișoara) 
— mijlocași, Boroș (C. S. Oradea) — 
stoper — și Postolache (Poiana Cîm- 
pina) — fundaș. Nu vor juca: Jenei 
(Ind. Sîrmei C. Turzii" — suspendat 
3 etape —, Gioboată (Tractorul Ora
șul Stalin) — eliminat de pe teren — 
și probabil, Vasilescu (C.SJW.S. Iași) 
care este accidentat din meciul cu 
Prahova Ploești,

Spre aceste lipsuri trebuie concen
trată atenția antrenorilor în această 
perioadă ; ele trebuie să stea la baza 
planurilor individuale de pregătire. Ca 
sarcină de bază se impune pentru fie
care echipă disciplinarea jocului, în 
sensul unei mai mari preocupări pen 
tru desfășurarea ’.ui în mod organizat, 
precum și însușirea unei orientări tac
tice cu trăsături comune, stabilită de 
federație.

COLEGIUL CENTRAL AL 
ANTRENORILOR DIN FEDERAȚIA 

DE FOTBAL

dd verificare cu Petrolul. Marți și 
miercuri pregătirile vor continua tot 
la Ploești. Pentru joi este în proiect 
o întîlnire cu o echipă bulgară, urmînd 
ca la 19 aprilie lotul să joace cu o 
echipă de categoria A.

ST URII. REZULTATE
O etapă importantă la „B"

A doua etapă a returului categoriei 
B cuprinde cîteva întîlniri foarte im
portante pentru clasament. In fruntea 
lor se situează jocul Metalul Reșița— 
Minerul Lupeni, un adevărat derbi al 
seriei întîia (se întîlnesc echipele cla
sate pe locurile 2 și respectiv 1). 
Dintre celelalte partide care suscită un 
interes deosebit, remarcăm următoa
rele : Unirea Focșani—Tarom Bucu
rești, Știința Craiova—AMEFA, Ind. 
Sîrmei C. Turzii—C.S. Tg. Mureș, Me
talul Titanii București—Unirea lași și 
Progresul Suceava—Foresta Fălticeni.

Jocuri amicale

Miercuri și joi s-au disputat cîteva 
meciuri amicale :

l^ono sport
In etapa de mîine, fruntașele clasa

mentului Minerul Lupeni (seria I) 
și TAROM (seria a Il-a) joacă în de
plasare la Reșița și respectiv — Foc
șani. Industria Sîrmei C. Turzii și 
Corvinul Hunedoara, care nu au pier
dut încă vreun meci pe teren propriu, 
joacă cu adversari dificili: C. S. Tg. 
Mureș și — respectiv — C.F.R. Timi
șoara.

Prahova Ploești și Dinamo Galați, 
care nu au obținut nici o victorie în 
deplasare, au meciuri destul de grele 
la Moreni și — respectiv — la Bis
trița, terenuri pe care echipele gazdă 
nu au cunoscut înfrîngerea în acest 
campionat.

• In urma lucrărilor de omologare 
a concursului Pronoexpres nr. 14 din 
8 apr.ilie 1959, au fost stabilite urmă
toarele premii:

Categoria I report lei 250.000
Categoria a Il-a: 1 variantă a

100.000 lei și report lei.) 60.758.
Categoria a IlI-a: 9 variante a 8.808 

lei fiecare.

Partide interesante 
în campionatele 

de volei
Campionatele de volei programează 

sîmbătă și duminică etapă completă 
atît în întrecerea feminină, cît și în 
cea masculină.

Reîntorși de la Bratislava, voleiba
liștii din reprezentativa Bucureștmlui 
își vor relua locurile în echipele .or 
de club și vor reîncepe „bătălia" pen
tru urmărirea liderului sau pentru evi
tarea retrogradării (C.S.M.S. laș., 
C.C.A., Voința, Victoria). Aceste patru 
formații au însă jocuri grele: ieșenii 
vor întîlni pe Rapid, C.C.A. va juca 
cu Cetatea Bucur, Victoria își mă
soară forțele cu Tractorul Orașul 
Stalin, iar Voința va primi replica 
Constructorului București. Al cincilea 
meci masculin. Știința Cluj—Dinamo 
București (important pentru viitoarea 
configurație a locurilor 2 și 3) va 
avea loc la Tg. Mureș.

Reamintim clasamentul masculin:
1. Rapid Buc. 13 12 1 33.11 25
2. Dinamo Buc. 13 11 2 36:16 24
3. Știința Cluj 13 2 4 33:22 22
4. Cetatea Bucur 13 8 5 34:24 21
5. Tractorul O. Stalin 13 4 7 26:25 19
6. Constructorul Buc. 13 6 7 22:31 19
7. Victoria Buc. 13 4 9 23:30 17
8. Voința Buc. 13 4 9 20:34 17
9. C.C.A. 13 4 9 20:35 17

10. C.S.M.S. lași 13 1 12 14:38 14

In întrecerea echipelor feminine va
avea loc a VH-a etapă a returului.
în care bucureștenii vor vedea parti-
dele Rapid—C.P.B., Progresul—Met a -
Iul M.I.G. și Dinamo—Știința Timi
șoara. Ultimele două jocuri intere
sează în special echipele din partea
a doua a clasamentului. La Cluj,
meciul Someșul—Știința Cluj va
furniza derbiul local, iar la Sibiu se
vor întîlni Voința Sibiu și Voința
Orașul Stalin.

Clasamentul echipelor feminine
arată astfel:
1. Rapid Buc. 15 14 1 44:10 29
2. Someșul Cluj 15 13 2 41:17 28
3. C.P.B. 15 11 4 37:24 26
4. Dinamo Buc. 15 10 5 37:21 25
5. Metalul M.I.G. 15 6 9 28:34 21
6. Voința Or. Stalin 15 t 9 28:34 21
7. Știința limișoara 15 4 9 24:33 21
8. Știința Cluj 15 4 11 19:37 19
9. Progresul Buc. 15 4 11 18:37 19

10. Voința Sibiu 15 1 14 15:44 14

Metalul Pitești—Petrolul Ploești 
3—4 (1—4).

C.S.M. Baia Mare—Stăruința Satu 
Mare 3—1 (1 — 1).

Voința Oradea—AMEFA Arad 3—1 
(2-0).’

Luni la Oțelul Roșu : Metalul—ln<L 
Sîrmei C. Turzii 6—2 (2—0).

• Pentru zilele de 22 și 26 aprilie, 
clubul Rapid proieotează un turneu cu 
participarea celor patru echipe bucu- 
reștene din categoria A.

• Farul joacă duminică la Constan
ța cu IMUM Medgidia.
• Duminică, echipa Rapid evoluează 

la Ziranicea.

Categoria a IV-a: 69 variante a
1.148  lei fiecare

Categoria a V-a: 347 variante a 342 
lei fiecare

Categoria a Vf-a: 1.284 variante a 
92 lei fiecare

Fond de premii: 806.997 lei.
• Programul concursului Pronosport 

nr. 16 din 19 aprilie 1959.

I. R. P. U. (A)—R. P. F. I. (A)
II. R.P.F.I. (B) — R.P.U. (B)

III. Olanda (A) — Belgia (A) .
IV. C.F.R. Tim. — C.S.M. Reșița
V. Min. Lupeni — Corvinul Hun.

VI. C.S. Tg. Mureș—Tr. Or. Stalin 
VIL A.M.E.F.A. — C.S.M. Baia Mare

VIII. G.M. Mediaș—Ind. Sîr. C. Turzii
IX. C.S.A. Sibiu — C.F.R. Arad
X. Fores. Fălticeni—Flacăra Moreni

XI. Rulmentul Bîrlad—Glor. Bistrița
XII. Unirea Iași—Unirea Focșani

• Nu uitați ! Astăzi este ultima zi 
cînd mai puteți depune buletinele la 
concursul Pronosport nr. 15. Toate a- 
gențiile Loto-Pronosport sînt deschise 
pînă la ora 24.

Rubrică redactată de l.S. Loto-Pro
nosport. j,



CAMPIONATELE REPUBLICANE CE JUNIORI LA SCRIMĂ
Aa fost desemnați camp ionii la floretă

Orașul Stalin, 10 (prin telefon dela 
trimisul nostru). In sala „Tractorul 
din localitate au început ieri diminea
ță întrecerile din cadrul campionatelor 
republicane de juniori la scrimă. Pri
ma probă, cea de floreta băieți, a adus 
în fața planșelor de concurs, un nu
măr de 32 de concurenți: 16 de cate
goria I (16—18 ani) și 16 de catego
ria a II-a (14—16 ani). Concurenții 
care participă la această probă repre
zintă l.mătoarele orașe: Sibiu, Timi
șoara, Tg. Mureș, Oradea, Cărei, Cra
iova, Ploești, București, Arad, Lugoj, 
Cluj și Satu Mare.

Chiar din prima zi a întrecerilor s-a 
înregistrat o mare surpriză: principa
lul pretendent la locul I in finală — 
Ștefan Haukler (Satu Mare) — a 
fost depășit în întîlnirilc decisive de 
adversari care au dovedit mai multă 
tenacitate și mai multă hotărîre 
ținerea victoriei.

lată mai 
probei :

Categoria 
șoara) 7 v; 
5 v; 3. Al. 
Șt. Haukler ,___  . . ,
liu F'alb (Timișoara) 2 v 6. St. Bu- 
dahazy (Oradea) 2 v; 7. Atila Sze- 
koly (Satu Mare) 2 v; 8. Bela Szasz 
(Tg. Mureș) 1 v; Categoria a II-a: 1. 
Șt. Czipler (Satu Mare) 7 v; 2. Ma- 
doza Kiss (Tg. Al.) 5 v; 3. P. Habala 
(Cluj) 4 v; 4. II. Weber (Sibiu) 3 
v; 5. Gh. Costin (Cărei) 3 v; 6. St. 
Szentkiraly (Tg. M.) 3 v; 7. A. Btt- 
dahazy (Oradea) 2 v; 8. Ion Lăudoiu 
(Ploești) 1 v.

jos clasamentul în

în ob-

finala

(Timi-I: 1. Ion Drîmbă
2. Fr. Boga (Tg. Aîureș) 
Pascu (Ploeș.:); 5 v; 4. 
(Satu Mare) 4 v; 5. Iu-

întrecerile la floretă fete au prile
juit o dispută foarte strînsă, în special 
în rîndul concurentelor de categoria 
a II-a, unde pentru stabilirea primu
lui loc a fost necesar și un meci de 
baraj între Valeria Lutman și Oprita 
Dragalina. Mai rutinată și mai calmă, 
Lutman a reușit să cîștige cu 4—2. 
Iată acum clasamentul probei: Cate
goria 1:1. Valeria Lutman (Buc.) 6 v; 
(dublu baraj); 2. Oprita Dragalina 
(Buc.) 6 v; 3. Ileana ilartha (Satu 
Mare) 4 v; 4. Elisabeta Grovato (Ora
dea) 3 v; 5. Lenke Pako (Oradea) 
3 v; 6. Agneta czipler (Satu Mare) 
3 v; 7. Marta Hinz (Cluj) 2 v; 8. 
Ingrid Bulialtzer (Orașul Stalin) 1 v. 
Categoria a il-a: 1. Bori Beko (Cluj) 
7 v; 2. Ana Ene (Buc.) 5 v; 3. Ildiko 
Horvath (Tg. Mureș) 5 v; 4. Mioara 
Georgescu (Ploești) 4 v; 5. Miriam 
Hornstein (Buc.) 3 v; 6. Eva Palko 
(Oarei) 2 w, 7. Elisabeta Gyulai (Satu 
Mare) 2 v; 8. Ildiko 
reș) 0 v.

întrecerile continuă 
cu probele de spadă

ELENA

astăzi și mîinc 
și sabie.

MATEESCU

Comportarea echipelor noastre de gimnastică 
in intilnirea cu reprezentativele R. P. Ungare

Săptămîna trecută s-a desfășurat la 
Budapesta întîlnirea de gimnastică 
între reprezentativele R. P. Ungare 

Romîne. Primul concurs 
adus 
după

și R. P. 
internațional al anului nu 
satisfacții echipelor noastre: 
cum se știe, rezultatul, atît la băieți, 
cît și la fete a fost favorabil echipe
lor gazdă. Analizînd cauzele care au 
dus Ia insucces, desprindem urmă
toarele aspecte referitoare la com
portarea echipelor noastre :

a

NervczitaSe excesivă
măsură 
dar în 
obțină 

se știe, 
noștri 

experiența îndelun- 
internaționale. 
s-au prezentat

Ea a împiedicat în mare 
ambele noastre reprezentative, 
special pe cea masculină, să 
rezultate mai bune. După cum 
majoritatea reprezentanților 
erau tineri fără 
gată a concursurilor 
Deși bine pregătiți, ei 
totuși foarte emoționați la fiecare a- 
parat. Din cauza acestei nervozități 
excesive mulți dintre gimnaștii noș
tri au obținut rezultate sub valoa-

rea lor normală. Pentru 
evitarea în viitor a aces
tor lipsuri, antrenorii vor 
trebui să depună o muncă 
umil mai susținută decît 
piuă acum în domeniu! 
educării sportivilor, să 
găsească metodele cele 
mai eficace de lichidare 3 
acestei stări de nervozi
tate atît de dăunătoare 
comportării în concurs. De 
asemenea, mărirea nu
mărului de concursuri in
ternaționale și chiar al 
celor interne de marc am
ploare, va contribui la o- 
bișnuirea gimnaștilor cu 
atmosfera marilor com
petiții.

Pregătirea insuficientă

Schimbări în turul categoriei A la scrimă
Biroul Federației romîne de scrimă 

a luat în discuție zilele trecute propu
nerea unor comisii regionale de spe
cialitate de a se schimba orașele fi
xate inițial pentru desfășurarea turu
lui categoriei A. Apreciind ca justă

i

Astâa» și intine în Biacegi

„Cupa Primăverii" la schi

pe

E.
i
{

spe- 
fete), 
(fete) 
băieți

cererea făcută (comisiile au motivat 
că este bine să se ofere spectatorilor 
posibilitatea de a urmări întreceri la 
toate probele) biroul F.R.S. a hotărît 
ca spada și sabia să aibă loc între 
16—19 aprilie lă Cluj, iar floreta-fete 
și băieți — între 21—24 mai la Plo- 
ești.

La întrecerile campionatului catego
riei A participă anul acesta echipele : 
C.C.A., Progresul (București), Pro
gresul, Dinamo, (Cluj), C.S. (Oradea) 
Știința (Tg. Mureș) și noile promovate 
Petrolul (Ploești) și Voința (Cărei). 
A retrogradat: Stăruința Satu Mare.

Aceasta a fost princi
pala cauză a comportării 
slabe a gimnastelor noas
tre. Pregătirea concuren
telor noastre fruntașe în 
secțiile 
a fost 
timele 
se au 
tămîni 
sarea < 
cultate, nu 
exercițiilor 
de execuție. Pregătirea insuficientă și 
nesiguranța au ieșit în evidență în 
special la bîrna, acesta fiind apara
tul care cerc antrenamente mai în
delungate. Bîrna a fost și de această 
dată „punctul nevralgic" al concu
rentelor noastre, la care ele au pier
dut puncte prețioase. Pregătirea mo- 
lală și de voință a gimnastelor

La concursul internațional de la Budapesta, dintre 
gimnastele noastre cel mai bun rezultat l~a obținut 
Sonia louan. Iată in foiografia noastră pe valoroasa 
concurentă în timpul unui exercițiu la birnă.

(Eoto T. Roibu)
cluburilor și asociațiilor lor 

l aproape inexistentă în ul
iul». Antrenamentele serioa- 
fost începute abia cu 3 săp- 
înaintea acestui meci.. Exer- 

elcmcntelor noi, de mare difi- 
a fost îndestulătoare, iar 
vechi le lipsea siguranța

a

noastre a lăsat de asemenea mult 
de dorit: cu mai multă voință și 
dîrzcnic s-ar fi putut „acoperi" unele 
lipsuri de ordin tehnic. Sonia lovan 
a fost singura din echipă care
depus mai mult interes pentru pre
gătirea din timp și care a concurat 
la nivelul posibilităților ei.

Ținînd seama de numeroasele con
cursuri internaționale din 
și de apropierea Jocurilor 
echipa noastră va trebui 
ceașcă — î~ ~------ '
multă seriozitate, iar la 
cial, vor trebui găsite 
eficace, pentru însușirea 
mărirea siguranței.

acest an 
Olimpice, 
să mun- 
mult maiîn general — cu 

bîrna, în spe- 
rnetode mai 

exeroițiilor și

Nontăti despre 99Cnrsa PAcii44
pregătiri... • Participant valoroși • 

media a fost de 1.960 km. (In prima 
ediție, desfășurată în anul 1948, s-au 
disputat două curse: una pe ruta 
Varșovia—Praga, iar cealaltă pe ruta 
Praga—Varșovia). învingătorii —
în ordinea edițiilor — sînt: 

Individual: Prosinek (R.P.F. Iu
goslavia) și Zoric (R.P.F. Iugosla
via) ; Jan Vesely (R. Cehoslovacă) ; 
Emborg (Dânemarca) ; Olsen (Da
nemarca) ; Steel (Anglia) ; Peder-

A apărut revista

,Cultură Fizică 
și Sport’ ’
nr. 1 -1959

Din cuprins : 
*** Congresul Constructorilor 

munismului
GH13U: Sarcinile cluburilor și 
asociațiilor sportive în lumi
na obiectivelor mișcării noa
stre sportive pe anul 1959 și a 
participării la Jocurile Olim
pice de la Roma din 1960.

A. LUDU și colab: Deformați! 
ale aparatului locomotor, con
secința specializării timpurii u- 
nilaterale în tenisul de cîmp 

M. IONESCU: 1959, anul preolim- 
pic, an de bază în pregătirea 
gimnaștilor pentru Jocurile O- 
limpice din 1960.

TEODORESCU : Unele aspecte 
ale circulațiilor tactice împotri
va apărării „om la om“ în 
baschetul modern și metodica 
pregătirii lor.

EGOROV : Despre unele particu
larități ale tacticii hocheiștilor 
canadieni.

TARCHILA: Combinații tactice 
în atac pentru derularea apă
rării adverse în jocul de vo
lei.
PADUREANU: Contribuții la 
metodica învățării tehnicii în 
jocul de rugbi.

HANOT : învățămintele campio
natului mondial și perspecti
vele dezvoltării fotbalului.

VOICU : Cursele de contratimp 
pe echipe.

R.

L.

V.

bi.

N.

G.

N.

Azi și miine desfășoară
platoul Piatra Arsă și în vîlcelul 
Cara imanului din Bucegi probele de 
fond și alpine din cadrul însemnatei 
competiții de schi pentru elevi „Cu
pa Primăverii**. întrecerile sînt organi
zate de F.R. Schi-Bob și M.I.C., în 
colaboralre cu comisia de speciali
tate a regiunii Ploești. Se vor disputa 
următoarele probe : slalom
cial, slalom uriaș (băieți și 
fond 5 km (băieți), fond 3 km 
și ștafeta 3X3 km mixtă (doi 
și o fată).

La acest 
lecționatele 
Baia Mare, 
șița. Sibiu, , .......__
Predeal, Sinaia, Bușteni și București.

IN FOTOGRAFIE: N. Cotacu, unul 
din reprezentanții orașului Sinaia. 

(Foto: D. Stănculescu)

concurs participă se- 
de elevi ale orașelor 

Vatra Dornei, Cluj, Re- 
Orașul Stalin, Petroșani,

In Capitală
AZI

Popice. Arena Recolta, _ora 16,30: întîi- 

la 
de

nirea feminină R.P.R.-R.D.G.
Natație. Bazinul acoperit de 

reasca. ora 19: „Cupa vacanței 
măvară”.

Volei. Sala Giulești, de la ora ... 
pid — C.P.B. (fem.), Constructorul-Voința 
(mase.), C.C.A.-Cetatea Bucur (mase.).

Lupte clasice. Sala Floreasca, ora 
16,30 : faza orășenească a campionatului 
R.P.R., (juniori).

Handbal. Stadion Tineretului, ora 17: 
Olimpia București-C.S.U. București (fe
minin, categoria A).

Hochei pe gheață. Patinoarul din 
cui „23 August” ora 19: Miercurea 
Rădăuți; — — ■
ciuri în

Flo- 
prl-

1«: Ra

ora 21: București-Cluj. 
cadrul „Cupei F.R.H.P ”

MIINE

par- 
Ciuc- 

Me-

Popice.
nirea i

Volei. __________
Progresul-Metaliul M I.G. (fem.), 
mo-Știința Timișoara (fem.), ""
Tractorul O. Stalin (mase).

Baschet. Saia Gi,uâești, ora. 9,3c: Ceta
tea Btieur-Dinamo Oradea; ora 11: Me
talul M.I.G.-C.C.A.’ (mase. cat. A.).

Natație, Bazinul acoperit de la Flo-

Arena Recolta, ora 8,90: 
masculină R.P.'R.-R.D.G.

Sala Flcreasca± <*e la ora 9:
Dina- 

Vlctoria-

întîl-

• Pregătiri...

Peste 20 zile se va da startul în 
cea de a XH-a ediție a 
petiții internaționale de 
metraj, „Cursa Păcii**, 
comitetului de organizare 
curenților sie apropie de 
fost fixat itinerariul, ordinea mașini
lor în caravană, locurile de cazare 
în orașele de pe traseu și programul 
distractiv ce va fi oferit participan- 
ților în zilele de odihnă. Antrenorii 
definitivează echipele care vor re
prezenta cele 15 națiuni la actuala 
ediție a „Cursei Păcii". Spre Berlin 
se concentrează încă de pe acum a- 
tenția numeroșilor iubitori ai spor
tului cu pedale.

o CITEVA AMĂNUNTE 1N LE
GĂTURA CU PARTIC1PANȚ1I. Din 
lotul de cicliști ai Uniunii Sovietice 
fac parte rutierii N. Koliimbet, E. 
Klevțov, 'B. Bebenin, V. Kapitonov, 
P. Vostriakov, A. Cerepovici, G. Said- 
hujin, A. Olizarenko, precum și o 
serie de alergători tineri. Printre ci
cliștii din lotul R.P. Bulgaria se află 
Nencib Hristov (cîștigătorul celei de 
a X-a ediții), ............. ~
țev, D. Kolev, V. Asenov, K. Iliev 
ș.a. In afară de Fornalczyk (care do
vedește o formă bună în acest se
zon), lotul polonez mai cuprinde pe 
Czerneczki, Piehaczek, Glowaty, Kro
lak etc.
• PUȚINA STATISTICA. In cele 

11 ediții desfășurate pînă acum au 
fost parcurși 21.560 km. Pe ediții,

marii coni- 
lung kilo- 
Pregătirile 

și ale con- 
sfîrșit. A

a'ături de Boian Ko-

vacanței de pti-

Floreasca, ora 
a campionatului

reasca, ora li) : „Cupa 
măvară”.

Eupte clasice. Sala 
16,30 : faza orășenească 
R.P.R., (juniori).

Rugbi. Categoria I-a. Teren Gloria, 
ora 9: MetakH M.I.G. I — C.F.R. Grivița 
Roșie ; Stadionul Republicii, ora 10,45 : 
C.C.A.-Ștlința Cluj; teren Dinamo, ora 
16,30: Dinamo-Progresul. Categoria B, 
soda I. Stadionul Giulești, ora 12,15. 
Rapid-Metalul M.I.G. II; stadionul Ti
neretului II, ora 16,30: Cetatea Bucur- 
Știința Arhitectura; stadionul Tinere
tului III, ora 16,30: Meteor-Dlnamo Mi
liția; Seria EI. stadionul Tineretului IV, 
ora 11: Petrol Chimie-Laminorul Ro
man.

Atletism. stadionul Tineretului, ora 
9,45: Concurs organizat de comisia oră
șenească București.

Fotbal. — Teren Dudești, ora 10.30: 
Metalul Titanii-UnirOx lași (cat. B). Te
ren Obor, <>ra 10,30: AS Pompierul Rul
mentul Bîrlad (cat. B).

Hochei pe iarbă. Teren III, Stadio
nul 23 August, ora 9: C.S. Victoria-Con
structorul; ora 10,30: C:S.A, 6-Știința 
Bucuroșii. b

Din toate
„CUPA 1 MAI” LA CICLISM

Miine diminie>".ță încopînd de la ora 
30, vor lua startul oficial de la borna 
8 de “ ’ ‘
cMștii

pe șoseaua Buourești-Pitești c»- 
din cluburile și asociațiile spor-

tive Dinamo, C.C.A.. Victoria, Construe, 
torul. Recolta și Voința în compot ția 
clclistă de fond „CUPA 1 MAI”, orga
nizată de clubul spoitiv Voința. Cursa 
se desfășoară pe următoarele categorii: 
avansați, I și a II-a IM km; a 111-a 60

Motocros. Ora 9 pe traseul din spa
tele stadionului Constructorul: start în 
etapa a II-a a ..Criteriului F.R.M.”.

Handbul. — Stadion Dinamo, ora 12 .
Dkvamo B jicurești-C.S.M.S. lași (mas- ; 
cultn, categoria A); stadion Giulești, | 
ora 10 : Rapid București-Flamura roșie 
Sibiu (feminin, categoria A) ; ora U ’ 
Rapid București-C.C.A. (masculin, cate
goria A).

Hochei pe gheară. — Patinoarul din 
pr.rcul ,,23 August*’: ora 19 și ora 21 
jocuri în cadrul ,,Cupei F.'R.H P.“.

In țară
MIINE

i

Rugbi. Categoria A: Știința Timișoara- 
Constr actorul București, C.S.M.S. Iași- 
Ccnstructorul Bîrlad Categoria B, s*- 
ria I. S.N.M. Cons tanța-Sirena Bucu
rești, Petrolul Pitești-C.S. A. Ploești; 
seria II: Știința Galati-Aeronautlca Bu
curești, Cimentul Medgidia-Progresul 
Galați, Zimbrul Tecuci-C.F.R. Buzău. 
Meciul Petrolul Ploești-Unirea Brăila s-a 
amîn>at; seria III: Minerul Lupeni-C.F.R. 
Timișoara, Chimica Tîmăveni-Olimpia 
Orașul Stalin, C.S.A. Sibiv.-Corvin.ul Hu
nedoara, C.F.R. Cluj-Utilaju] Petroșani.

Baschet. Ultima etapă a camp'onatu- 
lui republics.-! maeculin: Voința iași- 
Rapld București, Dinamo Tg. M'^eș-Dl- 
namo București, Știința CJuj-Olimpii 
București, Știința Timișoara-C.S.M'. Ga
lați.

Puțină statistică

sen (Danemarca) ; Dalgaard (Dane-' 
marca) ; G. Schur (R. D. Germană) j 
Krolak (R.P. Polonă) ; Nencio Hris- 
tov (R.P. Bulgaria) ; Damen (Olan
da).

Echipe: R.P. Polonă și R.P. Po
lonă : Franța II ; K. Cehoslovacă; 
R. Cehoslovacă; Anglia; R.D. Ger
mană ; R. Cehoslovacă ; R. Cehos
lovacă ; Uniunea Sovietică; R. D. 
Germană ; Uniunea Sovietică.

sporturile
km. ; oraș 3 km. .Plecările se d'U sepa
rat. Clasamentul se va face pentru fle
care categorie în carta

CONCURS ATLETIC IN CAPITALA
.’omlsta de atletism a orașului Bucu

rești va organiza mîinc d niineață de la 
ora 9,45, pe " - — ■ •
concurs de 
atletele din

Programul 
probele de: 
discului și a

CONCURS
In cinstea 

tea C. I. Parhon organizează 
dlimineață un concurs atletic, la care vor 
participa studenți __ t'
nînd tuturor Institutelor din Capitală, 
întrecerile se vor disputa pe baza spor
tivă a Universității, de la Lacul Tel. 
începînd de la era 9.

ETAPA A TREIA A CUPEI ORAȘULUI 
BUCUREȘTI LA HOCHEI PE IARBA

In cadrul celei de a treia etape a re
turului „Cupei Orașului București” ia 
hochei pe r.rbă, duminică dimineața 
sînt program-ate două întîlnîri: C.S.
Victoria-Conrlructorul și C.S.A. 6-Ștl- 
Ința București.

Stadionul Tineretului, un 
atletism pentru atleții și 
Capitală.
cuprinde, printre altele, 
200 m garduri, aruncarea 
suliței, ștafeta 4 x 1'00 m

ATLETIC UNIVERSITAR
zilei de r Mai, Universita- 

mîine

și studente aparți-

Printre membrii brigăzii 
iui Dumitru Bartolomeu...

(Urmare din pag. 1) 
marilor oțel Urii de la Reșița sau

(

niuZ
Hunedoara.

Din brigada lui Dumitru Bartolo
meu făceau parte numeroși sportivi. 
I-atn iniîlnit pe jucătorul de popice 
Vasile Azicică, ca-ididat de partid, vo
leibaliștii Iulian Astănoaie și Ion An- 
dronache, șahistul loan Fuior, fotbalis
tul Gheorghe Iacob și pe mulți alții.

Brigada lui Dumitru Bartolomeu nu 
s-a evidențiat însă numai in această 
acțiune. La construirea blocului tinere
tului care se înalță acum in centrul 
orașului, la amenajarea de baze spor
tive simple, la plantarea de pomi in 
parcurile și grădinile orașului, brigada 
tinerii ir ceferiști a dovedit de fiecare 
dată același iițfili spirit patriotic.



SPORTUL SOVIETIC IN
(urmare din pag 1) .

In perioada 1959—1965 vor trebui 
create colective sportive in toate în
treprinderile și instituțiile precum și 
în toate colhozurile și sovhozurile, în 
institute, școli tehnice etc. In între
prinderile și instituțiile unde numărul 
muncitorilor nit este prea mare vor 
lua ființă colective unificate.

Nu numai tineretul va fi atras 
spre practicarea culturii fizice, ci și 
oameni de vîrstă mai înaintată. Vor 
fi folosite pe larg gimnastica de pro
ducție și la domiciliu, lecțiile de cul
tură fizică in școli și instituții de 
învățămînt superior, turismul, vână
toarea, competițiile sportive de masă, 
lecțiile de pregătire fizică generală

Ecouri Jupă

Je

Revisfa presei internaționale

Jiaîecampionatele mon 

Je masătenis

Presa sportivă de peste hotare se 
ocupa pe larg de campionatele mon
diale de tenis de masă care s-au 
desfășurat timp de 10 zile la 
Dortmund. Comentariile scot în evi
dență excepționala l'ormă și valoare 
a jucătorilor din R. P. Chineză, în 
frunte cu noul campion mondial Iun 
Kuo-tan.

Ziarul „Rula Nachrichteii" din 
Germania occidentală scrie urmă
toarele despre talentatul jucător chi
nez : „Puțini ar fi crezut că în fi
nala probei de simplu bărbați, acest 
tinăr și talentat jucător chinez să 
poată trece de rutinatul Sido. S-a 
întîmplat ceea ce nimeni nu credea: 
„corpolentul" Stdo a fost ineficace 
in fața istețimii și combativității ta
lentatului Iun Ruo-tan”. Același ziar 
elogiază puterea de luptă și tehnica 
înaltă a jucătorului maghiar Sido, 
care la vîrsta de 36 ani constituie 
un minunat exemplu pentru tinerii 
jucători. „Numai maghiarul Sido a 
știut să contracareze stilul jucători
lor asiatici. Sido aparține acelei ca
tegorii de jucători care au o tehnică 
perfectă și o putere de luptă ine
puizabilă. Minunat a jucat Sido in 
meciul cu /larangozo. El a fost ine
puizabil in meciul cu „peștele zbură
tor" Ogimura, dar in finală vîrsta 
și-a spus cuvintul".

Ziarul „Nepsport" din Budapesta 
remarcă în mod special talentul ju
cătorilor din R. P. Chineză. „Printre 
jucătorii învinși de campionul mon
dial — scrie ziarul —- se numără 
suedezul Eriksson, japonezul Hoshimo, 
maghiarul Berczik, americanul Milles 
și in finală, Ferenc Sido. Este inte
resant de arătat că actualul campion 

organizate pe lingă stadioane și baze 
sportive.

Ce sporturi vom dezvolta mai larg 
in cursul septenalului ? Mai întîi, 
atletismul, gimnastica, schiul, patina
jul, ciclismul, înotul, baschetul, fot
balul, voleiul, turismul. Vor fi dez- 
vo.tate și sporturile in care astăzi 
mai manifestăm ră mineri în urmă 
(schi alpin, vele, patinaj artistic etc.).

In anii septenalului vor fi pregătiți 
33.800 de specialiști cu învățămînt su
perior de cultură fizică. Aceasta se 
va face prin lărgirea numărului stu
denților în institutele de învățămînt 
sportiv și, înainte de toate, prin dez
voltarea rețelei învățămîntu’ui seral 
și fără frecvență. Incepînd cu acest 
an se creează sistemul de pregătire a 

mondial nu se arăta atit de pericu
los ca de pildă Van Ciuan-iao. Iun 
Kuo-tan a fost învins la Budapesta 
de Foldy și Berczik, iar la Dortmund 
in meciul pe echipe de către Sido. 
In finală, jucătorul chinez și-a luai 
revanșa . .." Ziarul maghiar consacră 
un articol lui Sido, scriind următoarele 
sub titlul ,,Bravul erou de la Dort
mund" : „Ciad s-a auzit că Sido a 
ajuns in finală, cei mai virstnici și-au 
adus aminte de finala campionatului 
mondial din 1947 (Paris), tind un 
tînăr jucător cu umerii lăți, maghia
rul Sido, avea să-l înfrunte pe ce
hoslovacul Vana. Atunci, Sido a o- 
cupat locul al doilea ... La Dortmund 
filmul s-a repetat. Cel mai greu 
meci susținut de Sido la Dortmund 
a fost acela cu llaragonzo, de care 
a dispus cu 3—2. In șeful decisiv 
iugoslavul conducea cu 13—11 Cine 
și-ar fi putut închipui că la un ase
menea scor mai poți cîștiga setul și 
meciul. Și totuși Sido a făcut acest 
lucru”.

Iată declarația noului campion al 
lumii Iun Kuo-tan (în vîrstă de 21 
ani) : „Mă bucur nespus de mult. 
Nu îndrăzneam nici să visez că voi 
putea cuceri un titlu rîvnit de marii 
maeștri ai tenisului de masă. Practic 
acest sport de opt ani. Voința, ela
nul m au ajutat de multe ori”.

Observatorul forului de specialitate 
din U.R.S.S., Murakov a spus prin
tre altele: „Dintre europeni, doar 
Sido a știut să lupte de la egal la 
egal cu jucătorii asiatici. In locul 
unui joc pasiv el a folosit o tactică 
ofensivă, singura concepție eficace în 
tenisul de inasă modern”.

SEPTENAL
antrenorilor obștești pentru colectivele 
sportive în școli serale de doi ani, 
organizate pe lingă institutele de în
vățămînt superior. Va fi mărit sim
țitor tirajul cărților, ziarelor și revis
telor de sport, numărul filmelor do
cumentare și artistice cu subiect 
sportiv, va fi lărgit volumul trans
misiunilor sportive la radio și televi
ziune.

In cursul septenalului va crește 
simțitor producția de material sportiv 
pentru masele largi de iubitori ai 
sportului. Se va dezvolta rețeaua a- 
nienajărilor sportive. In numeroase 
orașe ?i raioane ale țării vor fi create 
noi stadioane, bazine și baze sportive 
prin forțele obștești, cu ajutorul orga
nizațiilor sovietice, economice și sin
dicale. Aproape toate colectivele vor 
fi dotate cu baze sportive simple.

In fața mișcării sovietice de cultură 
fizică stau în anii septenalului uriașe 
sarcini. Avem ferma convingere că 
ele vor fi îndeplinite.

Turneul de șah 
de la Moscova
Partida întreruptă între Smîslov și 

Aronin s-a dat remiză fără joc, astfel 
că toate '.ntilnirile primei runde a 
turneului internațional de șah de la 
Mosdova au luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate, fn runda a două, între
cerea a fost mult mai disputată. Por
tisch l-a învins prin atac pe Lntikov. 
Partidele Bronstein-Vasiukov, Sima- 
ghin-Fiiip, Milcv-I.arsen și Olafsson- 
Arouin au fost remize, după ce au pri
lejuit o luptă toarte aprigă. S-a între
rupt fritîhiirea dintre Smîslov și Spas
ski.

Patru partide s-au încheiat în primele 
cinci ore de joc ale rundei a treia. 
Spasski a cîștigat la Olafsson iar Filip 
la Portisch. Partidele Vasiukov-Smîs- 
lov și LutiKov-Bronstein au fost remize 
iar Larsen-Sirnaghin și Aronin-Milev 
s-au întrerupt.

După tpei runde conduce în clasament 
Filip cu 2 p. urmat de Spasski (1), 
Vasiukov, Portisch și Bronstein cu 
1% P-

Situația înscrierilor la Jocurile
Olimpice de la Roma

La Jocurile Olimpice de vară de 
la Roma, numeroase țări și-au anunțai 
participarea. -Potrivit ultimului comu
nicat al comitetului de organizare, nu
mărul țărilor înscrise pe discipline 
sportive este următorul: atletism 54, 
box 46, înot 43, tir 41, ciclism 40, 
iachtîng 38, haltere 38. baschet 37, 
lupte 34, scrimă 33, canotaj 30. gim

Tur de 
în atletismul
CONCURSURILE DE SALA Șl AU O-
“ CUPAT LOCUL CUVENIT ~

Participarea atleților la concursu
rile desfășurate pe teren acoperit a 
fost considerată mult timp ca o ac
tivitate secundară, apreciată totuși ca 
fiind foarte necesară numai în ceea 
ce privește controlul pregătirii spor
tivilor în vederea sezonului compe
tițiilor în aer liber, din lunile de 
vară. In ultimii ani însă, orientarea 
nouă din punct de vedere metodic 

Siegfried Herman
a determinat o schimbare structurală 
în concepția despre antrenament și 
concurs a celor mai mulți dintre 
atleți și î-a determinat să- considere 
activitatea pe teren acoperit ca o 
parte integrantă a unui an atletic, 
o continuare firească — în sală — 
a sezonului competițiilor de pe sta
dion.

Din acest motiv, numărul concursu
rilor de sală s-a mărit de la un an 
la altul, iar participarea atleților a 
devenit mereu mai numeroasă. Cît 
privește rezultatele înregistrate, în 
multe cazuri ele au întrecut perfor- 

nastică 29, călărie 28, polo pe apă 
28, hochei pe iarbă 27, caiac-canoe 26, 
pentatlon modern 22. La fotbal, în 
scrierile au fost încheiate. Cererile 
ulterioare înaintate de un număr de 
4 țări au fost respinse. Astfel numă
rul țărilor care vor participa la tur
neul de fotbal se ridică Ia 50.

orizont 
internațional 

manțele din vară, stabilindu-se sume
denie de „recorduri". (Conform regula
mentului internațional de atletism, per
formanțele înregistrate în sală nu se 
bucură însă de posibilitatea aprecie
rii lor și ca recorduri ale lumii sau 
ale diferitelor continente). Totuși, as
tăzi numeroși specialiști ai atletismu
lui internațional sugerează I.A.A.F. 
studierea posibilității ținerii unei evi
dențe oficiale a recordurilor mondiale 
înregistrate în concursurile pe teren 
acoperit.

IN SALA : 7:58,8 PE 3.000 M

Irjtr-un recent concurs de sală .des
fășurat la Berlin, atletul Siegfried 
Herman (R.D.G.) a alergat .distanța 
de 3.000 m în excepționalul timp de 
7:58,8. Chiar numai citirea acestei 
performanțe raportată Ia un concurs 
pe stadion, vorbește de la șine des
pre valoarea acestui rezultat, știut fi
ind că numărul alergătorilor care au 
coborît sub 8 minute pe 3.000 m este 
foarte restrîns. Dar dacă vom adăuga 
faptul că Herman a înregistrat aceas
tă performanță pe o pistă de 143 m (a 
avut de ptreurs 20 ture și ceva) vă 
puteți imagina și mai bine valoarea 
excepțională a acestui 7:58,8 frccor- 
dul său în aer liber este de 7:59,0 '!). 
In timpul cursei, Herman a parcurs 

fiecare mie de metri astfel : 1.000 m — 
2 :43,0; 2.000 m — 5:24,0 (2:41.0);
3.000 m — 7:58,8 (2:43,8). La 1:500 
m el a trecut în 3:52.0

PRIMELE RECORDURI MONDIALE ALF

ANULUI 1959

Deși activitatea atletică în aer liber 
în 1959 a început, relativ, de puțină 
vreme, totuși iubitorii atletismului au 
și făcut cunoștință cu o serie de per
formanțe care întrec sau egalează re
cordurile mondiale oficiale. Astfel, 
multipla campioană olimpică, austra- 
lianca Betty Cuthbert a doborît recor
dul lumii în proba de 440 varzi 
(402,34 in) parcurgînd distanța în 54.3 
sec. (54,0 sec echivalent pentru 400 m; 
recordul mondial pe 400 m — 53,6 sec 
Maria Itkina); echipa de ștafetă a 
Australiei (Elliot — 4:06,5; Murray — 
4:06,5; Thomas — 4:08,0; Wilson — 
4:04,6) a întrecut recordul probei de 
4X1 milă (4X1609,45 m) realizînd 
16:25,6 față de 16:30,6 cît era vechiul 
record deținut de Anglia; aruncătorul 
Dalas Long (născut la 13.6.1940, 1,93 
m înălțime, 126 kg) a obținut 19,25 m 
la greutate egalînd astfel recordul lui 
Parry O’Brien (28.1.1932; 1,90 in și 
116 kg). Dar cum sîntein abia la în
ceput de sezon și cum bat Ia
ușă, sini de așteptat, pe cît de curînd, 
și alte recorduri ale lumii...

ROMEO VILARA

Turul Franței se află în pericol... 
Competiția supremă a ciclismului pro
fesionist, cea care stîrnește în fiecare 
an o uriașă revărsare de pasiuni și 
patimi, a declanșat cu multe luni îna
intea 'startului său oficial o bătălie 
nemaiintilnită, un conflict care depă
șește cu mult cadrul ciocnirilor obiș
nuite între diferitele forțe financiare 
angajate in cursă.

Faptul este intr-adevăr în măsură 
să provoace senzație. Un miliardar 
italian, stăpînul suprem al sportului 
profesionist din peninsulă, s-a oferit 
— nici mai mult nici mai puțin — 
să cumpere Turul Franței! O aseme
nea declarație era în stare să pro
voace panică dincolo de Al pi. Mai 
ales că ea venea din gura lui Giu
seppe Borghi, patronul principalelor 
„grajduri sportive" din Italia.

Pentru a înțelege mai bine '■cali
tățile ciclismului profesionist și ma
rile afaceri pe care le generează se 
impune o scurtă incursiune în culisele 
acestui sport. Vom avea drept decor 
nu panorama întrecerilor de-a lungul 
a mulți kilometri, urcușurile anevoioa
se și coboririle presărate de mari pe
ricole. ci coridoare lungi și birouri 
somptuoase, iar ca eroi na pe cicliș
tii cu fețele supte de efort' ci per
soane elegante, purtind amprenta tra
iului îmbuibat și a vieții fără muncă. 
Sint patronii firmelor comerciale, care 
au acaparat jrinele ciclismului profesio
nist occidental, deși produsele lor 
n-au avut și nu au nimic comuti cu 
sportul. Dar ce importanță prezintă 
aceasta din moment ce cicliștii pot 
fi transformați, in „oameni sandwich", 
purtători vii de, reclame, avind insgris

FOILETON

„Turul Franței? Cit costă această afacere?...“
pe maieu numele produsului mult lău
dat I...

Astfel s-au născut „grupurile spor
tive" (mai corect extra-sportive) care 
în scurt timp au devenit „totul" în 
ciclism, box, fotbal și alte sporturi 
aflate în lanțurile profesionismului. Cel 
mai puternic este fără îndoială gru
pul „ignis" (Focul) al lui Giuseppe 
Borghi, care deține controlul asupra 
a 22 firme de frigidere și articole de 
bucătărie.

Borghi și-a dublat întreprinderile 
de la Comerio cu o puternică antre
priză sportivă. Lui i-au aparținut cei 
mai valoroși boxeri profesioniști ita
lieni (printre care Loi și D'Agata} 
cei mai buni cicliști, inclusiv spanio
lul Poblet și italianul Baldini. Stă- 
pinul „Focului" a construd piste de 
antrenament pentru ,,caii" săi, a cum. 
păr at o parte a velodromului Vigo- 
reții din Milano, și-a amenajat o sală 
de box pentru meciuri... particulare la 
care sint chemați să asiste doar inv- 
tații săi. Să nu facem cumva eroarea 
de a crede că toate aceste investiții 
sint urmările vreunei dragoste mira
culoase față de sport a lui Borghi. 
Nicidecum. Negustor priceput, el știe 
că „reclama este sufletul comerțului" 
și că banii cheltwți se întorc înze
ciți in sapur/le șale. ~

In afară de ,Jgnis", încă „trei mari" 
concurează la supremație printre gru
purile exiră-sportive. Este vorba de fir
mele Carpano, San.Pellegrino și Fae- 
ma.

Angajații fabricilor de biciclete, ci
cliștii profesioniști, n-au rezistat prea 
multă vreme „extra-sportioilor". Pri
mul a fost. Magni care a îmbrăcat 
Bicoul unei... creme de ras, pe care 
— bineînțeles — n-o folosește nici
odată. Apoi însuși „il campionissimo", 
Fausto Coppi, a devenit omul unui... 
aperitiv, recomandat astăzi de Ne ricini 

și Dejilippis, iar recent Poblet (ciș- 
tigătorul lui Milan-San Remo) și fostul 
campion olimpic Ercole Baldini au ac
ceptat să intre în frigiderele lui signor 
Borghi...

Luînd in stăpinire totală ciolisnuil 
italian patronii au pus ochii și pe 
cel francez, vizind mai cu seamă com
petiția sa centrală. La Sfîrșit ul anului 
trecut „extra-sportivii" din cele două 
țări s-au întrunit (oarecum conspira
tiv) și au făcui o organizație comună 
botezată cu multe inițiale: A.C.E.G.I.S. 

Ceea ce înseamnă „Asociația construc
torilor și grupurilor sportive interna
ționale". Dar anul acesta, în martie, 
Asociația a încercat o „lovitură de 
forță". Pentru a avea drept total de 

reclamă în Turul Franței, ea a cerut 
ca întrecerea să renunțe la reprezen

tative naționale și să fie organizată 
intre echipele grupurilor comerciale. 
Giuseppe Borghi, iniitulindu-se pom
pos „șeful rebelilor", a și anunțat că 
salariații săi rui vor participa la Tur 
in caz că această clauză na va fi 
respectată.

Bătălia fusese declanșată. Speriați 
de perspectiva sumbră de a deveni 
un simplu apendice al marilor gru
puri și de a pierde beneficiile uriașf 
ce le realizează din cursă, organiza
torii Turului Franței au refuzat cere
rea, au deschis un violent atac în 
presă împotriva „directorilor sportivi" 
francezi participanta la A.G.E.G.l.S. 
și au pus „în afara legii" Asociația.

Reacția cercurilor „sportive" italiene, 
reprezentate prin Borghi a fost vio
lentă. Marele patron a făcut declarații 
revelatoare, care scot la lumină în
treaga concepție despre sport în pu. 
tregaiul capiialismulut:

„Cursa echipelor naționale. este... 
imorală (punctele de suspensie ne a- 
parțin N.A.) — spune Borghi. Apoi 
continuă cu un paloș de ocazie: 
„Maieul național e un drapel 1 F.l nu 
poate fi întinat..." Ca imediat să-și dea 
arama pe față: ,,Baldini va face Tu
rul Franței pentru drapelul italian 
sau pentru „Ignis"? Dhi moment ce 
eu plătesc vreau să-J alerge pentru 
Ignis".

„Regele frigiderelor" întreabă cinic: 
„Turul Franței? Cît costă afacerea 
asta ?“ Și trece apoi la amenințări di
recte : „li cumpăr pe Riviere și pe 
Anquetil 1 Nu vor vrea ? Glumiți dom
nilor. Pe Riviere puteam să-l cumpăr 
acum un an. După recordul orei a fost 
în acest birou. Am căzut de acord 
chiar și asupra cifrei 1..."

Lupta este în aparență crincenă. 
Giuseppe Borghi iși menține intenția 
de a avea și Turul Franței. Organi
zatorii se tem de el. „Este o forță că
reia nu i se poate rezista" și în plus, 
cum se spune, „joacă tare I". Signor 
„Quanto Costa" (domnul „Cît Costă") 
ar fi în stare să torpileze competiția. 
Dar ce ne facem cu... demnitatea fran
ceză? Dilema nu este ușoară. Rină 
la startul cursei mai sini două luni 
și jumătate. Vor fi desigur încă multe 
parlamentari și discuții. Semnificativ 
că în toate aceste tratative adevăra- 
ții eroi ai marii bdreceri, cicliștii, 
care-i dau strălucire, care-și varsă su
doarea și sîngele pe șosele, sint tra
tați ca niște obiecte, ca o simplă mar
jă. In vocabularul lui Borghi, — An- 
quetil. Riviere sau Baldini sint ase- 
muiți frigiderelor, oalelor și creditelor 
pe care le produc în serie întreprin
derile sale. Se vînd șl se cumpără...

Vor rezista patronii ciclismului fran
cez acestui asalt italian ? O șcduție 
de compromis pare cea mai probabilă. 
Vorba proverbului: „Corb la corb 
nu-și scoate ochii..."

VALERIU CHIOSE



lnfîlnirea de „Cupa Davis" R
La ediția actuală a competiției de 

tenis „Cupa Davis" sorții au decis ca 
reprezentativa noastră să întîlnească 
la Cairo în primul tur echipa R.A.U. 
Pentru această confruntare, care în
cepe vineri în capitala R.A.U., lotul 
jucătorilor romîni se pregătește de 
multe luni. Recenta întrecere dintre 
selecționatele orașelor București și Bu
dapesta a scos la iveală forma bună în 
care se află campionul R.P.R., Gh. Vi
zăm și jocul mulțumitor al perechii al
cătuită din frații Gheorghe și 
Vizini.

Constantin Năstase a prestat 
sub valoarea posibilităților lui

Marin

un joc 
și noi 

punem aceasta pe seama lipsei sale 
de experiență competițională interna
țională. El va trebui să caute să în
vingă mai repede această carență și, 
bineînțeles, sa aducă și corectările teh
nice necesare. In acest fel, el va reuși 
pe viitor să întreacă și adversari va
loroși. Eugen Cristea, încercat doar în 
meciul cu Palinkas, a corespuns, ob- 
ținînd o victorie ușoară prin acțiuni 
curajoase. El continuă însă să fie de
ficitar la capitolul mobilitate.

„întîlnirea cu selecționata orașului 
Budapesta, ne-a declarat cunoscutul 
tehnician Tudorel Bădin, a fost nece
sară pentru că noi am vrut să știm 
cum joacă tenismenii noștri pentru 
puncte. Meciurile din sală de pînă acum 
nu fuseseră edificatoare. Gh. Vizirii s-a 
arătat stăpîn pe joc. In fața lui Katona, 
un jucător cu multă experiență, el a 
știut să-și impună superioritatea, iar

din partea lui Palinkas n-a întîmpinat 
rezistență. Lui Constantin Năstase îi 
lipsește încă experiența de concurs, 
care să-l pună în situații obișnuite de 
joc. Deocamdată el nu stăpînește vole- 
ul. Are, cum se spune, în mînă această 
lovitură, dar nu știe cum s-o utilizeze. 
Trebuie să lucreze încă mult. Cristea 
a avut inițiativă dar este încă prea 
comod. Despre cuplul fraților Vizirii 
pot să afirm că s-a dovedit atît la an
trenamente cît și la meciuri ca un du
blu în general omogen. Pentru meciul 
cu R.A.U. eu sper într-o victorie a cu
lorilor noastre, bineînțeles dacă ne vom 
acomoda repede cu căldura și alte con
diții specifice climei de la Cairo. Spe
răm în două puncte aduse 
ziru și un punct la dublu".

Federația de specialitate 
a anunțat lotul din care va 
echipa cu care ne vom întîlni la Cair 
Au fost selecționați următorii: Bad" 
Din EI Sayed, Kamel Motibarek, Fathi 
Mohamed Aii, Nabil Hassan și Sombol. 
Doi dintre aceștia ne sînt cunoscuți. 
Badr El Din El Sayed și Kamel Mou- 
barek au concurat acum doi 3ni la 
campionatele internaționale de la Bucu
rești. Ei au fost atunci învinși de 
Gheorghe Vizirii, iar primul jucător a 
fost întrecut tot cu acel prilej și de 
Năstașe.

In orice chz, cele trei zile de tenis 
de la sfîrșitul săptămînii viitoare, care 
vor pune față în față reprezentativele 
R.P.R. și R.A.U., se anunță dificile

pentru echipa noastră. Ea va trebui să 
depună toate eforturile 
portare cît mai bună.

Invingătoarea acestei 
mi, în zilele de 1, 2 și 
cîștigătoarei meciului 
Zeelandă (care are loc în zilele de 17, 
18 și 19 aprilie la Dublin). In caz de 
victorie romînească la Cairo, pentru 
turul următor noi vom fi gazde. Deci 
un motiv în plus pentru ca reprezen
tanții noștri să lupte cu toate puterile 
la Cairo pentru ca la începutul lunii 
mai să asistăm la București la o în- 
tîlnire de „Cupa Davis".

CT. C.

pentru o com-

întîlniri va pri-
3 mai, replica 
Irlanda—Noua

Azi, ora 16,30 : R.P.R.—R D.G. 
mîine, ora 8,30: R. P. R. — R. D. G.

La scurt timp după inaugurarea se
zonului internațional de popice, spec
tatorii jjucureșteni vor asista azi și 
mîine ia a doua îutîlnire internațională 
a anului. De data aceasta ne vizitează 
selecționatele — masculină și feminină 
— ale R. D. Germane, cîștigătoarele 
ultimei ediții a „Cupei Europei" și a 
campionatului european feroviar.

Reprezentativele noastre s-au pregă
tit intens -în vederea confruntării cu 
echipele R. D. G., care anul trecut 
ne-au învins la Bautzen cu următoarele 
scoruri: Ia femei cu 24I4—2359 p.d. 
(medii 402—393) și la bărbați cu 
5494—5045 p.d. (medii 915—841). După 
cum se vede jucătoarele noastre, deși

de Gh. Vi-

din R.A.U. 
fi alcătuită

C. F. R. Grivița Roșie a întrecut 
cu 22-0 echipa poloneză Czarny Bytom

lată cîteva 
(antrenorul 
„Avem un

Mîine se încheie 
campionatul masculin de baschet
— In zona retrogradării au loc meciuri decisive —

Ultimele partide ale etapei a XXl-a 
din campionatul masculin de baschet 
s-au jucat joi seara în sala Giulești din 
Gapitală. In prima. Rapid București 
a întrecut Cetatea Bucur cu scorul 
de 62—55 (26—26).

In cel de-al doilea meci, echipele 
Metalul M.l.G. și Voința Iași au ter
minat
după 
trecut
avînd
parte
momente hotărîtoara
un
certitudine

juî uupă-amiază, pe stadionul din 
Parcul Copilului, echipa poloneză de 
rugbi Czarny Bytom, care întreprinde 
un turneu în țara noastră, a susținut 
cel de al doilea meci în compania for
mației noastre campioane, C.F.R. Gri- 
vița Roșie. Ceferiștii — ca și rugbiștii 
polonezi de altfel — au practicat un 
joc deschis, plin de fantezie, ceea ce 
a imprimat partidei multă spectaculo
zitate. Ei au învins cu 22—0 (19—0) 
după un meci care a plăcut mult. Cel 
mai în formă jucător romîn a fost 
Wusek. S-au mai remarcat: Soculescu, 
Moraru, Stanciu, Gherasim și Grigo- 
riu, iar de la polonezi : Moczijlsky, 
Klimkovski și Frankovski. Arbitrul D. 
Ionescu a condus corect, următoarele

★*

formații: C.F.R.: Buda — Rotaru, 
Wusek, Picu Iosif — Gherasim, Stan
ciu — Moraru, Rusii, Ciobanu — Mla- 
d:n, Milea — Cotler, Soculescu, Șer-. 
ban. (Au mai jucat : Stamate Iatan, 
Grigoriu). CZARNY BYTOM : I. Fran- 
ciszek Novak — Gorecki Mieczyslav, 
Pryzybyla Manfred, Frankovski Sla- 
vomir, Vazynski Andrzei — Moczulski 
Vaclav, Klimkovski Rajmund — Koter 
Jerzy, Vyrvich Manfred, Sosinski Jer
zy — Ekiert Alfred, Michalevicz Miec
zyslav — Pieklo Roman, Skorus lo- 
zef, Litnianski Roman.

Jucătorii polonezi vor susține urmă
torul lor meci mîine la Ploești, în com
pania echipei Petrolul din localitate.

AL. PAULESCU-coresp.
★

la egalitate: 60—60 (27—29), 
un joc pasionant. Ieșenii au 
pe lîngă o frumoasă victorie, 
conducerea în cea mai mare 
a jocului. Lipsa de calm în 

i-a privat de 
succes care i-air fi scăpat cu 

de zona de retrogradare.

echipă care va retrograda din cate
goria A. Pentru lămurirea cititorilor 
publicăm prevederile regulamentului cu 
privire la modalitatea de alcătuire a 
clasamentului în caz de egalitate de 
puncte : dacă două echipe au acumulat 
același număr de puncte se va ține 
seama de: 1. victoria directă; 2. coșave
rajul general ; 3. coșaverajul direct 
între echipele în cauză ; în cazul cînd 
trei echipe au acumulat același număr 
de puncte se va ține seama de : 1. co
șaverajul direct; 2. coșaverajul general.

mentulclasa 
pe stadionul

ca te

• Partide importante pentru 
ința Cluj, mîine

Etapa a V-a a campionatului 
goriei A de rugbi programează mîine
întîlniri interesante și oarecum hotă- 
rîtoare pentru configurația clasamen
tului. Fruntașa campionatului — Con
structorul București — are o misiune 
deosebit de dificilă la Timișoara în 
fața „15“-lui studențesc. Hotărîți să 
șteargă impresia proastă lăsată după 
ultimele eșecuri, studenții timișoreni 
vor căuta să realizeze prima lor vic
torie.

La București C.C.A. întîlnește pe 
stadionul Republicii, ora 10.45, for
mația studenților clujeni. La primul 
său joc în Capitală, formația an-

categoriei A • C.C.A.—Ști- 
Repu 'ilicii

de D. Manoileanu se va 
să dovedească publicului 

în ciuda unor

trenată 
strădui 
bucureștean că în ciuda unor re
zultate, pînă acum destul de necon
cludente, practică un rugbi modern, 
în care «accentul pe latura spectacu
lară este precumpănitor. Dinamoviștii, 
destul de afectați după înfrîngerea de 
duminica trecută, vor încerca o reabi
litare în dauna echipei Progresul. In 
perspectivă un meci viu disputat, care 
va fi decis de jocul mai calm.

In sfîrșit, la Iași, un joc oarecum 
în... familie, între cele două echipe 
din regiune (C.S.M.S. Iași și Con
structorul Birlad).

(feminin) 
(masculin)

au tost la prima lor evoluție interna
țională, au pierdut totuși destul de greu 
în fața redutabilei formații germane. 
Popicarii noștri au obținut și ei rezul
tate destul de valoroase, însă jucătorii 
din R.D.G. au realizat atunci un scor 
care a depășit chiar așteptările lor. 
Peste o săptămînă, la Miinchen. ei au 
cucerit „Cupa Europei" cu numai 5245 
p.d. La jocurile de ia Bautzen cele mai 
bune procentaje individuale au fost ob
ținute de Luther (971), Uhlman (927), 
Holeva (902), /uliu Erdei (862), I rancisc 
Micola (874), Petre Purje (854), iar 
la femei de Zeibig (424), Bamberg 
(414), Balcke (399), Ilona Nagij (406), 
FI. Lăpușan (391), Erica Arion și Mar
gareta Kelemen (390).

Ne vom lua revanșa ? 
păreri : Tiberiu Szemani 
echipei noastre feminine) :
adversar greu, dar fetele noastre sint 
în formă și sper intr-o victorie" Fer
dinand Popescu (antrenorul reprezen
tativei masculine) : „Marți am încheiat 
ultimele pregătiri. Jucătorii de bază au 
realizat o medie mai mult decît mulțu- 
mutoare: 839. Am convingerea că bă
ieții vor avea o comportare onorabilă". 
Petre Pur/e (component al echipei na
ționale) : „Adversarii noștri au un stil 
frumos și multă precizie in lansarea 
bilei. Cred că partida va fi echilibrată, 
însă noi avem avantajul terenului".

Echipele noastre vor avea următoarea 
componență: Femei: Jilovan, Nadaș, 
Popescu, Kelemen, Nagy, Arion. Re

zerve: Felsegi, Lăpușan. Bărbați: 
Erdei, Negru. A. Alexandru, Purje, 

Micola, Llragomirescu. Rezerve : I/.-
Ivan, Reștemeanu. Oaspeții își vor al
cătui formațiile din următoarele loturi: 
Femei: — Bamberg, Balcke, Baunert, 
Giinch, Dornack, Handschke. Zeilig. 
Bărbați: — Luther, Uhlman, Hofmann, 
Holeva, Rostolski, Gretner, Gross, 
Hoping. Ambele meciuri vor avea loc 
pe arena Recolta din șos. lanculu'i și 
vor fi conduse de arbitrul maghiar 
Iozsef Kovacs

CICLISM
• Alergătorii romîni in R. 
Germană

D.

adrian VASILIU — corespondent

ultimei etape a campiona-înaintea t Ț‘ _ Ț Lr_ _ ___rl__
tului republican masculin, clasamen
tul se prezintă astfel :

1 C.C.A. 21 19 0 2 1667-1259 59
2. Știința Clu| 21 15 0 6 1470-1380 51
3 Olimpia București 21 14 0 7 1340-1229 49
4. Dinamo lg. Mureș 21 13 0 8 1458-1270 47
5. Dinamo Oradea 21 10 3 8 1433-1336 44
6. Metalul M.l.G. 21 10 1 10 1342-1255 42

! 7. Dinamo București 21 8 2 11 1205-1185 39
8. Rapid București 21 8 2 11 1343-1359 39
9. C.S.M. Galați 21 8 0 13 1179-1449 37

'10. Voința lași 21 7 1 13 1294-1436 36
ill. Știința Timișoara 21 7 0 14 1083-1296 35
12. Cetatea Bucur 21 2 1 18 1111-1471 26

In această ultimă etapă cele mai 
importante meciuri sînt cele de la 
Timișoara (Știința—C.S.M. Galați) și 
de la Iași (Voința—Rapid București), 
ale căror rezultate vor decide a doua

Actualitatea în sportul sovietic
O excepțională performanță a lui 

Borisov
la 3x40 
mondială

ia 
va 
1).

întrecerile de primăvara ale trăgă
torilor sovietici se bucură de o fru
moasă tradiție. In fiecare an ele se 
soldează cu numeroase recorduri și 
performanțe de valoare, rodul muncii 
de pregătire din timpul iernii. Așa a 
fost și de data aceasta la Lvov. încă 
din prima zi a concursului a fost 
înregistrat un rezultat excepțional. La 
proba de armă liberă calibru redus 
poziția „în picioare" V. Borisov a 
reușit 377 p. întrecînd cu 3 puncte 
recordul mondial și unional al lui 
b). Itkis. Obținînd 395 p. la „culcat" 
și 375 la „genunchi" Borisov a ocupat

cu o performanță 
— 1147 p. Echipa 
stabilit un nou 

“ total i-

prinnll loc 
de valoare
Armatei Sovietice a 
record la poziția „genunchi 
zînd 1924 p. Din formație au făcut 
parte printre alții 
și Mihail Itkis.

Anatolii Bogdanov

Atleții au obținut de asemenea 
rezultate excelente

Cifre grăitoare din sportul polonez
polo- 
apă-

in ultimul număr al revistei 
neze „Cultură Fizică și Sport" a 
rut sub semnătura lui W. Reczek — 
președintele Comitetului pentru Cultu
ră Fizică și Sport din R.P. Polonă — 
un amplu articol privind dezvoltarea 
mișcării de cultură fizică și sport din 
această țară.

Una 
vității 
t uit-o 
masă, 
sportive. Cele 1100 de cluburi sportive 
și 34 federații de specialitate au des
fășurat o rodnică activitate.

Dintre disciplinele sportive — re
marcă W. Reczek — atletismul a luat 
o deosebită amploare bucurîndu-se de 
o mare popularitate în rîndul tinere
tului.

In 1958 un număr de 438 sportivi 
polonezi au participat la campionatele 
europene și mondiale. Dintre aceștia, 
113 au obținut medalii de aur, 8 de 
argint și 8 de bronz. Anul trecut au 
fost corectate 240 recorduri, aproape

din sarcinile de bază ale acti- 
sportive din Polonia a const i- 
dezvoltarea culturii fizice de 
precum și ridicarea măiestriei

cu 80 mai mult decît în 1957. Echi
pele reprezentative s-au comportat 
mai bine decît în anul 1957. In timp 
ce în 1957 din cele 142 întîlniri spor
tivii polonezi au obținut 59 victorii, 
anul trecut din cele 129 întîlniri ei 
au cîștigat 56.

Cei mai mulți sportivi legitimați 
aparțin federației de fotbal: aproxima
tiv 150.000, la baschet și atletism sînt 
cîte 10.000 sportivi legitimați în timp 
ce la volei cifra se ridică la 5000.

In total echipele poloneze, naționale 
și de club, au susținut în 1958 un 
număr de 778 întîlniri internaționale, 
la care au participat 10.500 sportivi. 
Dintre aceștia 6200 s-au deplasat 
peste hotare. R.P. Polonă a fost gaz. 
da unui număr de 4300 sportivi veniți 
din alte țări. Două treimi din aceste 
întîlniri au fost susținute cu sportivii 
țărilor socialiste. Intîlnirile cu țările 
frățești — scrie W. Reczek — au 
constituit un util schimb de experien
ță pentru sportivii polonezi.

Zilele 
orașului 
concurs 
succes a 
Press, studentă la Institutul de 
strucții Ea a aruncat greutatea 
16,18 m reușind cel mai bun rezultat 
mondial de pînă acum al anului. Cam
pioana europeană este prima dintre 
atletele sovietice care stabilește 
norma pentru a fi inclusă în echipa 
olimpică a U.R.S.S. Sora sa, junioara 
Irina Press, a obținut cîteva rezultate 
bune în cadrul pentatlonului : 100 m 
— 12.0 sec.; 80 m g. — 11,6 sec.;

trecute, la Leningrad, 
s-au întrecut într-un 
pe teren acoperit. Cit 

evoluat din nou “

atleții 
nou 

mult 
Tamara 

Con- 
la

lungime — 5,64 ni. Anatolii Mihai'ov 
a alergat 110 m g. în 14 sec.
• Intr-un concurs la Rostov, Fedor 

Evsiukov a trecut 2,07 m la înălțime 
stabilind un nou record al R.S.F.S.R. 
pe teren acoperit.
Au început pregătirile gimnastelor

Cele mai bune gimnaste sovietice, 
campioana absolută a țării Lidia Kali
nina, Sofia Muratova, Polina Asta
hova. Tamara Manina și altele au 
început pregătiri'e în vederea „Curiei 
Europei", competiție care va avea loc 
în luna mai la Varșovia. Ultimele ve
rificări înaintea întrecerilor din ca
pitala Poloniei îl vor constitui tur
neul în R. P. Rotnînă și „Cupa 
U.R.S.S.", programată la 16 și 17 
mai, la Leningrad. In R.P. Polonă vor 
pleca primele două clasate la „Cupa 
U.R.S.S.". Campioana olimpică Larisa 
Latînina nu ia parte încă la antrena
mente deoarece de cîteva săptămîni 
este mamă. Fiica sa se numește Ta
tiana.

7n cursul zilei de joi a plecat 
Berlin un lot de cicliști romîni care 
participa la cîteva concursuri în R. 
Germană. Aceste concursuri vor per
mite antrenorului Nicolae Voiai să se
lecționeze pe cer mai in formă ccltșii 
in vederea alcătuirii reprezentativei 
noastre care va participa la cea de a 
XII-a ediție a „Cursei Păcii". Lotul ci
cliștilor romîni care a făcut deplasarea 
este compus din: C. ~ ~
Moiceanu, L. Zanoni, Ion Vasile, Gh. 
Rădulescu, Marcel Voinea, G. Moicea
nu, V. Cohanciuc, I. Stoica, N. Pelcaru, 
E. Bărbiilescu, 1. Braharu, V. Dobrescu 
și Aurel Șelarii.

Concursurile vor avea loc la 12 a- 
prilie (Berlin). 18 aprilie (Leipzig) și 
•26 aprilie (Bohlen).

HALTERE

Dumitrescu, G.

• Meciul Bucureștilsîanbul

Meciul de haltere dintre reprezentati
vele orașelor București-Istanbul a fost 
confirmat de forul de specbaFtate din 
Turcia.

Intilnirea se va desfășura la Bucu
rești în ziua de 26 aprilie.

• ASTĂZI ÎNCEPE LA BUDAPES
TA întîlnirea de scrima dintre echi
pele R. P. Ungare și Italiei, dotată cu 
„Cupa Santelli". în echipa maghiară 
au fost selecționați Zoltan Horvath, 
Iozsef Szbrencșes, Karoli Lotz, Peter 
Bakony, Tibor Pezsa și Tamas Men- 
deleni.

• ECHIPELE BRITANICE Luton 
Town și Nottingham Forrest, care își 
vor disputa la 2 mai finala „Cupei 
Angliei", s-au întîlnit joi într-un meci 
de ligă. Victoria a revenit echipei din 
Luton cu 5—1.

• DUPĂ PRIMA ZI A INTILNIRII 
de tenis Japonia—Ceylon, contînd pen
tru primul tur al „Cupei Davis" (zona 
asiatică), japonezii conduc cu 2—0.

• FEDERAȚIA SUEDEZA DE TE
NIS a anunțat că meciul Suedia— 
R. P. Ungară, contînd pentru „Cupa

va avea loc la Stockholm în- 
3 mai.
CAPITALA ANGLIEI se des- 
un turneu internațional de te- 
masă. In semifinalele probei

Davis", 
tre 1 și

• IN 
fășoară 
nis de 
feminine, campioana mondială Matsu- 
zaki (Japonia) a învins-o pe Ann 
Haydon (Anglia) cu 22—20, 21 — 13, 
21—6; iar fosta campioană Eguchi 
(Japonia) a întrecut-o pe Eva Koczian 
(R.P.U.) cu 21 — 14, 21 — 19, 21 — 15.
• IN CONTINUAREA CAMPIO

NATELOR internaționale de tenis de 
masă ale Angliei s-a înregistrat o 
mare surpriză : cuplul indian Thacker- 
sey, Divan a eliminat'dublul japonez 
Hoshino, Narita cu 3—1. Iată alte re
zultate: Eguchi — Koczian 3—1, Mat-

suzaki — Haydon 3—0, Ogimura —■ 
Markovici 3—0, SfiJo — Milles 3—0, 
Berczik — Hoshino 3—0.

• SELECȚIONATA DE FOTBAL a 
R.P. Ungare se pregătește intens în 
vederea meciului cu Iugoslavia care 
vă avea loc la 19 aprilie la Buda
pesta. In meci de antrenament prima 
selecționată a dispus de formația di
vizionară B „Pecs" cu 9—0.

• JOI SEARA s-a desfășurat la 
Budapesta meciul revanșă din cadrul 
„Cupei campionilor europeni" la bas-' 
chet masculin dintre formațiile Honved 
Budapesta și Casa Ofițerilor din 
Riga. Victoria a revenit echipei ma
ghiare cu scorul de 88—80 dar pentru 
turul următor al competiției s-a ca-’ 
lificat formația Casei Ofițerilor d'in 
Riga care a cîștigat primul joc la o 
diferență de 25 puncte.
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