
Corespondenții voluntari—sprijin 
activ in munca ziarului nostru

Hotărîrea Partidului și Guvernului 
din 2 iulie 1957 privind reor
ganizarea mișcării de cultură 

fizică și sport a pus în fața organi
zațiilor sportive sarcini deosebit de 
importante.

Ziarul nostru în activitatea de popu
larizare a acțiunilor pozitive și a re
zultatelor frumoase obținute de mișca
rea sportivă pe linia reorganizării a 
fost ajutat permanent de coresponden
ții săi voluntari. Ca niște harnice al
bine, îndrumați de organele de partid, 
ei au cules aspectele cele mai semni
ficative ale activității sportive din uzi
nele, fabricile și instituțiile din loca
litate. Asociațiile sportive din regiunea 
Cluj, Baia Mare, R.A.M., Suceava 
etc. ca și consiliile U.C.F.S. s-au 
bucurat din plin de sprijinul acordat 
de ziar în urma sezisărilor corespon
denților noștri. In multe din scriso
rile trimise corespondentul nostru Al. 
Moinele — de exemplu — a popu
larizat inițiativele creatoare ale spor
tivilor și activiștilor sportivi din regiu
nea Cluj. De asemenea, el a scos în 
evidență fapte care vorbesc despre 
înfrățirea sportivilor diferitelor mino
rități naționale care trăiesc și mun
cesc împreună în orașele și satele 
regiunii.

Pe de altă parte, realizarea de eco
nomii importante în producție, grija 
față de avutul obștesc, raționalizările, 
invențiile și inovațiile, munca plină 
de abnegație a unor sportivi în brigă
zile patriotice au constituit subiecte 
de seamă în materialele coresponden
ților noștri. Semnificative în acest 
sens sini scrisorile lui Constantin Cre- 
țu, care ne semnala faptul că spor

tivii uzinelor textile din Cisnădie își 
dau un aiport considerabil în îndepli
nirea angajamentului luat de uzina 
lor de a realiza 5.325.000 lei econo
mii ca răspuns la chemarea celor 8 
întreprinderi bucureștene, sau cele ale 
lui V. Săsăranu, care ne informa că la 
uzinele Gh. Gheorghiu-Dej din Baia 
Mare patriotica chemare „fiecare mun
citor să contribuie cu o propunere pen
tru descoperirea și valorificarea rezer
velor interne" a angrenat un număr 
de 150 sportivi. Din cele peste 1151 
propuneri făcute pînă în prezent Ia 
această uzină, multe sînt legate și de 
numele unor sportivi. Astfel, propu
nerea popicarului Ștefan Meszaroș, <o- 
pitor fruntaș, se referă Ia ridicarea 
producției zilnice cu o tonă la cupto
rul Watter. Entuziasmul muncitorilor 
de la uzinele „Gh. Gheorghiu-Dej" se 
oglindește și în faptul că pînă în pre
zent din propunerile aplicate și din 
angajamentele luate în cinstea zilei 
de 1 Mai s-au realizat economii în 
valoare de 3.650.723 lei ceea ce con
stituie o garanție că angajamentul 
uzinei de a realiza 10.500.000 lei 
economii va deveni în curînd realitate.

Nenumărate sînt și scrisorile care 
vorbesc despre problema transformării 
socialiste a agriculturii, unde de ase
menea sportivii constituie exemple 
demne de urmat. In recenta sa scri
soare corespondentul Gh. Alexandrescu 
din Ploești ne-a arătat că în comuna 
Strejnic adunarea generală a asocia
ției sportive „Spicul" a hotărît să spri
jine efectiv acțiunea sfatului popular 
în vederea transformării socialiste a

(Continuare in pag. 3)
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„Normele olimpice — 
un puternic stimulent în pregătire0 
Cițiva atlețî și antrenori, despre normele pentru selectionarea in iotul 

olimpic al R. P. R.
Cu numărul de sîmbătă al ziarului nostru am început publicarea norme

lor pentru selecționarea în loturile olimpice ale R. P. Romîne.
Publicarea normelor olimpice marchează trecerea într-o etapă nouă ca

litativ superioară, în pregătirea sportivilor noștri în vederea Jocurilor Olim
pice de la Roma. Eșalonate pe două perioade distincte: pînă la sfirșitul anu
lui 1959 și pînă la J.O., normele constituie pentru sportivi și antrenori 
obiective precise, concrete, spre a căror îndeplinire și depășire trebuie con
centrate toate eforturile.

Primele norme publicate 
cum era și firesc, cele de 
Sport olimpic prin excelență, atletis
mul a fost și va rămîne întotdeauna 
punctul de atracție al Jocurilor care 
reunesc din 4 în 4 ani pe cei mai 
buni sportivi ai lumii. Ca și la Hel
sinki și Melbourne, țara noastră va 
fi prezentă și la întrecerile atletice 
ale celei de a XVII Olimpiade. De 
această participare sînt legate multe 
speranțe ale iubitorilor noștri de sport, 
.care doresc ca atleții noștri să obțină 
,1a Roma rezultate 
ținute la edițiile

Această dorință 
plină concordanță 

. pentru atletism.
’seama nu numai de nivelul actual 
de dezvoltare a atletismului nostru

au fost, 
atletism.

superioare celor ob- 
precedente.
legitimă este în de- 
cu normele olimpice 
Normele fixate țin

ci și de progresul neîntrerupt, verii

Norme pentru selecționarea 
în

al R. P.
lotul olimpic 

Romîne la natație
SENIORI

1W» I960

100 m. liber 57,5 57,0
400 m. liber 4:37,0 4:35,0

1500 m. liber 18:47,5 18:40,0
200 m. bras 2:42,0 2:41,0
200 m. delfin 2:26.0 2:25,0
100 m. spate 1 :0T,5 1:05,0

SENIOARE

100 m. liber 1 :06,0 1:05,5
400 m. liber 5:12,0 5:10,0
200 m. bras 2:57,0 2:56,0
100 m. delfin T:14,5 1 -.14,0
100 m. spate 1:14,5 1:14,0

ginos, pe care acest sport îl reali
zează pe plan internațional. De la 
un sezon la altul se ridică plafonul 
performanțelor. Cifre care la ediția 
trecută a Olimpiadei au asigurat cu
cerirea de medalii s-ar putea ca la 
Roma să nu fie suficiente nici pen 
tru calificarea în finală. De aceste 
considerente s-a ținut, fără îndoială, 
seama la alcătuirea normelor olim
pice.

Cum au primit atleții noștri frun
tași și antrenorii lor normele pentru 
Olimpiadă? lată cîteva răspunsuri la 
această întrebare:

ILIE SAVEL: „Pentru actualul se
zon îmi propusesem egalarea recor
dului republican la 400 m. garduri: 
51,6. Norma olimpică îmi cere insă să 
realizez 51,4 sec. în 1959 și 51,0 
sec. înainte de Olimpiadă. Aceste ci
fre constituie un puternic stimulent 
în pregătirea mea. Le consider rea
liste, ca o condiție absolut necesară 
pentru calificarea în finala olimpică, 
pe care, din păcate, am ratat-o Îs 
Melbourne".

NICOLAB PAIȘ, antrenorul lui Ilie 
Savel: „Cele două cifre: 51,4 și, res*

(Continuare în pag. 8)
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• Sportivii din regiunea București 
întîmpină zfua de 1 Mai, ziua solida
rității internaționale a oamenilor mun
cii, participînd la numeroase competiții 
organizate de Consiliul regional 
U.C.F.S.

Astfel, este în curs de desfășurare 
o competiție de trîntă, a cărei finaiă 
pe regiune va avea loc Ia Alexandria 
în zilele de 25 și 26 aprilie. Conco
mitent se va rrtai desfășura o compe
tiție de tir și un turneu de șah, do
tate cu „Cupa 1 Mai". Finalele aces
tor competiții se vor disputa tot în 
zilele de 25—26 aprilie, la București 
și respectiv Călărași.

In prezent, au Ioc Întrecerile din 
cadrul etapelor raionale, care mobili
zează mii de sportivi din regiune Ia 
startul diferitelor probe. In afara a- 
cestor acțiuni organizate de către 
Consiliul regional U.C.F.S., în nume
roase raioane, ca Roșiorii de Vede, 
Turnu Măgurele, Alexandria, Călărași, 
Oltenița, Snagov, Brănești, Slobozia, 
Urziceni și Titu, consiliile raionale 
U.C.F.S. organizează competiții pe

scară locală la următoarele msch,.,ma 
sportive: ciclism, motociclism, atleț 
tism, volei, handbal, trîntă, haltere^ 
baschet și fotbal.

STAN CRI STEA 
corespondent

• Din inițiativa Consiliului orășe
nesc U.C.F.S. Galați, în local date sef 
vor organiza în cinstea zileE 
de 1 Mai numeroase concursuri șî 
întreceri sportive. Este vorba, în pri
mul rînd, de un concurs de tir, la 
care și-au anunțat participarea asocia
țiile sportive Progresul, Știința, Voin
ța, Dinamo, O.S.M. și Școala sportivă 
de elevi. Concursul se va desfășura pe 
poligonul școlii medii nr. 1 „Vasilei 
Alecsandri". De asemenea, se va or
ganiza un concurs de natație, la card 
s-au îescris pînă acum reprezentanții 
asociațiilor sportive C.S.M., Știința, 
Marina și ai școlii sportive de elevi. 
In aceeași localitate, în ziua de 23 
aprilie se va deschide — într-un ca
dru festiv — sezonul sportiv de var A

RADU BOGDAN 
corespondent

Duminica airlir-V/y../
1. Concurenta noastră, Margareta Kelemen, in plin efort, șz partenera ei Elisabeta Dornck (R.D.G.) — in dreapta 
— au furnizat in meciul de popice R. P.R.—R.D.G. o întrecere extrem de echilibrată. Jucătoarea noastră și-a în
trecut adverslaina cu numai... 1 punct (367—366). 2. Se dă plecarea în prob a de 33,33 m. fluture. Aspect de la con- 
oursul de natafie, dotat cu „Cupa vacantei de primăvară". 3. Fodor (C.C.A.) pătrunde spre panou, (fază din meciul 
cfe baschet C.C.A.-Metalul M.I.G., ciștigat’ de militari cu 59—56). 4. Lotul R.P.R. și-a continuat duminică pregătiri
le la Ploești; avînd ca partener formația locală Petrolul. In fotografie o imagine din această întilnire care a-stir - 
nit mult interes în orașul Ploești. /• Lazăr (stingă) și Dridea (dreapta) iși dispută mingea la o centrare. 5. Echi
pa feminină de volei Rapid-București a obținut o nouă victorie, oare-i consolidează poziția de fruntașă a clasamen
tului; feroviarele au întrecut cu 3—0 echipa C.P.B. In fotografie o fază din meci.

(Fotografii de 1. Mihăieă, B. Ciobanu și V. Bage»:)



Spartachiada de vară a tineretului 
în centrul atenției sportivilor c_ 1. 1'

Spartachiadele — grandioase
festații sportive de mase — au

mani- 
____ ________ _  deve- ■ 

nit tradiționale în mișcarea de cultură 
fizică și sport din țara noastră. In 
fiecare an ele cheamă pe stadioane și 
terenuri de sport sute de mii de ti
neri și tinere. Anul acesta, Sparta- 
chiada de vară a tineretului va cu
noaște — desigur — un și mai mare 
succes.

In întreaga țară tineri și tinere din 
fabrici și uzine, din G.A.C.-uri și
G.A.S.-uri,  din școli și universități se 
pregătesc cu asiduitate pentru a se 
prezenta la startul conipeliițor. Ca in 
fiecare ediție întrecerile vor evidenția 
noi și noi talente care apoi vor deveni 
poate campioni și recwdmeni ai țării. 
Sportul de performanță se alimentează ' 
din cel mai puternic izvor: sportul de 
mase.

Intense pregătiri pentru organizarea 
și desfășurarea întrecerilor se desfă
șoară și în asociațiile sportive din 
Capitală. Im I.T.B. — de pildă — cu 
prilejul unei vizite pe care am făcut-o 
zilele trecute, am aflat multe lucruri 
interesante privind modul in care acti
viștii și sportivii din această asociație 
se pregătesc pentru primele concursuri. 
Tov. Savu Buia —• președintele asoci
ației sportive — rie-a informai despre 
stadiul pregătirilor, adueîndu-ne la cu- 
noștiMă și o serie de acțiuni speciale 
care premerg deschiderea acestei im
portante manifestații sportive de mase. 
Astfel tinerii sportivi de la Depoul 
Splai au chemat la întrecere pe spor
tivii din celelalte unități pentru orga
nizarea în cit niai bune condițiuni a 
întrecerilor Spartachiadei și pentru a- 
tragerea unui număr cit mai mare de 
participanți. Chemarea a avut un pu
ternic ecou în rîndul muncitorilor ite- 
tiști care vin în număr fot mai mare 
'pe terenuri peidru efectuarea primelor 
Antrenamente.

Consiliul asociației sportive I.T.B, —

Lăcătușul Alecu Miron de la 
secția de revizie a Depoului de 
vagoane Dudești este un exemplu 
în ceea ce privește pregătirea pen
tru întrecerile Spartachiadei de 
vară, lafă-l în fotografie antre- 
nîndu-se pentru probele atletice.

Activiști sportivi!
Organizați cu toată grija întrecerile primei 
etape a Spartachiadei de vară a tineretului !

Sportivii participă 
la campania însămînțărilor
In aceste zile pe toate ogoarele pa

triei noastre atenția este îndreptată 
și mai mult spre campania însămîn
țărilor de primăvară.

Datorită hărniciei și însuflețirii cu 
care muncesc lucrătorii ogoarelor, în 
tot mai multe comune și raioane din 
țară, munca a fost dusă la bun sfîr- 
țit. Așa se petrec lucrurile și în co
munele raionului Domnești — regiunea 
București. In comuna Cornetu din a- 
cest raion — de pildă — campania de 
tnsămînțări s-a terminat cu mult îna
inte de termen, fapt pentru care Cor- 
netu a primit trtlul de comună frun- 
tașă pe raion. Un aport prețios în ob
ținerea acestui succes l-au adus și 
sportivii Grigore Gheorghe și Nico
lae Stăncioiu doi din cei mai buni 
cicliști din raion, Octavian Radu —

SPORTUL POPULAR
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care și-a întocmit un plan concret de 
acțiune — a popularizat Spartachiada 
de vară cu ajutorul afișelor, al stației 
de radioamplificare, al gazetelor de 
perete, al antrenorilor și al instructo
rilor. Antrenamentele tinerilor vor fi 
supravegheate și îndrumate de către 
antrenori și instructori, iar programa
rea și organizarea concursurilor va fi

SU S. Fotbaliștii din asociația sportivă I.T.B. (atelierele Dudești} 
și-au început antrenamentele. JOS. Blocajul n-a putut reține mingea 
trasă de electricianul Dobre Petre! Nu este insă o fază dîntr-un meci 
oficial, ci doar un aspect de la antrenamentul desfășurat ieri între echi
pele Atelierelor Centrale I.T.B. și G.R.E.S., care se pregătesc pentru în
trecerile Spartachiadei de vară a tineretului.

Fotografii: Boris Ciobanu.

Din carnetul corespondentului
Cu sportivii din Cisnădie ia munca

patriotică

Alături de toți muncitorii din orașul 
nostru, membrii asociațiilo|r sportive 
participă cu drag la acțiunile de mun
că patriotică. Pe sportivii asociației „11 
Iunie", i-am găsit lucrînd pe șantierul 
unui palat cultural. Alături de inslnic- 
torii voluntari Alexandru Dumitriu și
—

stoperul echipei de fotbal — și jucă
torul de tenis de masă Aurel Dedu — 
secretarul biroului comunal U.T.M.

„Sportivii comunei noastre au fost 
mereu în fruntea campaniei de însă- 
mînțări — ne spunea cu o justificată 
mîndrie tînărul director al școlii Oc
tavian Dincă, unul din principalii a- 
nimatori ai activității sportive din co
mună. Nici nu se putea altfel. Doar 
ei au fost primii care au intrat în în
tovărășire și au contribuit efectiv la 
acțiunea de cooperativizare a comunei, 
terminată în luna februarie a acestui 
an. De asemenea, participarea lor la 
cercurile agrotehnice a dat rezultate 
din cele mai bune. Insămînțările sînt 
de calitate și au fost terminate la timp. 
Acum fotbaliștii, cicliștii și ceilalți 
sportivi din comună își vor putea re
lua cu mai multă intensitate pregăti
rile pentru întrecerile Spartachiadei de 
vară a tineretului și pentru multe alte 
competiții i^ionale la care ținem să o-

de la I. T. B.
făcută cu deosebită grijă. „Anul trecut 
— ne spunea iov. Saou Buia — au 
participat la întreceri 3500 tineri și ti
nere, dar anul acesta ne-am luat an
gajamentul să angrenăm cel puțin 
5000!“.

Acesta este un singur exemplu din 
numeroasele pe care le oferă asociațiile 
sportive de pe întreg cuprinsul țării.

loan Frățilă, i-am întîluit pe fotba
liștii llie Bîrcea și ilie Radu, pe halte, 
rotilul /Mihai Sclien etc.

In cealaltă parte a orașului a apărut 
un nou șantier. Aici lucrează 
zilnic sportivii asociației Progresul.

Am văzut de asemenea, multe grupe 
de muncitori care lucrează la săparea 
șanțurilor de aducțiune a apei potabile, 
li ajută cu drag membrii echijiei de 
handbal din localitate. Dorka, Zillich, 
Menning și Tichi din apărarea echi
pei de handbal, se întrec cu cei de la 
înaintare, din care fac parte Sorescu, 
Marcu, Kapp și Balaș. Mîinile lor har
nice sapă metru după metru de șanț; 
după ei vine echipa care aranjează 
țevile.

Sportivii asociației „Mătasea Roșie" 
au un alt șantier: „Baza sportivă a

de asemenea locuri fruntașe. 
Mihăilești, o altă comună din 
Domnești, pe tabloul fruntași- 
------- • ’-isămînțărilor de pri- 

fotbalistul Aurelian

activ 
de primăvară 
cupăm

La 
raionul 
lor în campania însămînțărîlor de 
măvară se află f_A_l„„l __
Gîjîilă și Ion Neacșu, un trăgător ta
lentat care a participat anul trecut și 
la campionatele republicane de tir. A- 
lături de ei Nicolae Culcea, Stelian 
Gîjîilă, Dumitru Naghen — compo
nent de bază ai echipei de fotbal — 
și alți sportivi din comună muncesc 
cu multă însuflețire pentru buna des
fășurare a campaniei agricole din a- 
ceastă primăvară.

Iată doar cîteva exemple. Desigur 
ele sînt mult mai numeroase și con
stituie o cinste pentru sportivii noștri 
de la safe care alături de ceilalți oameni 
ai muncii de pe ogoarele patriei, mun
cesc cu rîvnă pentru obținerea de 
recolte cît mai bogate.

ADRIAN VASIL1U — coresp.

d. ► Mai multă inițiativă 
iii organizarea competițiilor de mase

sportive, 
multe a- 
cele din 
Iași etc.

Sezonul sportiv de vară trebuie 
intens folosit pentru organizarea 
unei largi activități competiționale 
de mase. Membrii U.C.F.S. din a- 
sociațiile sportive trebuie să aibă 
posibilitatea de a se întrece în cît 
mai multe concursuri, de a activa 
permanent în secțiile pe ramură 
de sport. Fără îndoială, un prilej 
nimerit pentru realizarea acestor 
sarcini îl constituie marile competi
ții de mase organizate pe întreaga 
țară (Spartachiadele, crosurile etc.) 
dar, în primul rînd, trebuie acordată 
toată atenția concursurilor organi
zate în cadrul asociațiilor 
Dînd dovadă de inițiativă, 
socialii sportive cum sînt 
Cluj, Timișoara, Craiova,
organizează numeroase campionate 
de casă (din păcate numai la fot
bal, volei, șah, tenis de masă), 
competiții dotate cu diferite cupe, 
întreceri rezervate fetelor, concur
suri pentru cei vîrstnici și altele 
care angrenează majoritatea membri
lor U.C.F.S.

Festivalurile cultural-sportive, 
„Duminicile sportive", Spartachiada 
fetelor, concursurile pentru insigna 
„Sulinarului" organizate în regi
unea Stalin au însemnat o impor
tantă contribuție la dezvoltarea 
sportului de mase di'n această parte 
a țării. Asemenea preocupări, îa 
special în direcția unor atractive 
întreceri sportive de mase la sate, live.

O asociație sportivă 
model

Deși înființată de curînd, asocia
ția sportivă „Cetatea" din orașul 
Giurgiu poate fi socotită una dintre 
asociațiile fruntașe din localitate. Ea 
a luat ființă în urmă cu 3 luni. 
Datorită muncii neobosite a consi
liului de conducere (președinte Con

tineretului' pe care vor s-c amenajeze 
pentru atletism, volei și baschet. Aici 
i-am aflat pe handbal!știi Schuster și 
Span, pe fotbalistul Vidau și popicarul 
Dragomir.

O. Creții

Expoziție sportivă

centrul orașului Timișoara, peIn
bulevardul 30 Decembrie, s-a deschis 
expoziția „PRIETENIA SPORTIVA 
ROMINO—SOVIETICA". Fotografi
ile expuse prezintă aspecte inte
resante și variate din îniîînirile ce 
au avut loc în ultimii ani între spor 
tivii romîni și sovietici la atletism, fot
bal, ciclism, lupte, ca și Ia alte disci- 
oipline sportive. Expoziția constituie în 
același timp și o elocventă ilustrare a 
ajutorului dat sportivilor din patria 
noastră de cei mai buni sportivi so
vietici.

Zilnic, în fața panourilor se opresc 
mii de trecători.

Petre Petrișor

Realizările vînătorilor din regiunea

Orad'»*

Cele șapte filiale de vînătoare și 
pescuit din regiunea Oradea au con
struit în timpul iernii 161 hrănitori, 
și 168 sărării pentru cervidee. 
De asemenea, membrii acestor 
filiale au înmagazinat prin muncă vo
luntară însemnate cantități de furaje. 
Datorită deosebitei preocupări pentru 
organizarea activității filialelor, vînă- 
torii sportivi au putut să îndeplinească 
și să depășească planul, livrînd sta
tului 40.560 kg. vînat și depășind 
astfel prevederile cu 8500 kg. Totodată 
au fost livrate peste 210.000 bucăți 
de piei și blănuri în loc de 118.000, 
cît se‘ angajaseră aceste filiale. In to
tal ...............
răpitoare,
5061 ulii și 3562 dihori. De asemenea 
prin otrăvire au fost stîrpite 40.000 
dăunătoare. 

au fost distruse peste 20.000 
dintre care 2272 vulpi,

llie tJttiga

există șî în regiunile Pitești, Sucea
va și Baia Mare.

Sînt însă șî asociații sportive în 
care activitatea de mase se reduce 
de fapt la participarea membrilor 
U.C.F.S. la concursurile din cadrul 
Spartachiadei tineretului sau tradi
ționalelor crosuri de primăvară Și 
toamnă. Ce fac membrii U.C.F.S. 
din aceste asociații sportive in tot 
timpul anului? Iată o întrebare la 
care unele asociații sportive din 
București, Galați etc. n-ar putea să 
răspundă decît astfel: „Avem o 
echipă de fotbal. Avem o „serie" 
de boxeri fruntași"... Sportul de 
mase trebuie să cunoască și în a- 
ceste asociații o dezvoltare cores
punzătoare. Și, pentru aceasta, or
ganizarea competițiilor de mase 
rămîne o problemă principală pe 
care activiștii sportivi respectivi au 
datoria s-o rezolve cit mai grabnic.

Vremea este deosebit de favora
bilă pentru desfășurarea întreceri
lor sportive, 
din cadrul 
trebuie să 
a cît mai 
casă precum și a altor asemenea 
concursuri de mase. Toate acestea 
vor contribui la dezvoltarea activi
tății sportive de mase, la crește
rea numărului de membri ai U.C.F.S., 
la întărirea mișcării noastre sp> 

O dată cu concursurile 
Spartachiadei de vară 

înceapă și organizarea 
multor campionate de

DRNF membrii asociației 
amenajat o frumoasă bază 
tivă care poate sta la

stantin Lunga, secretar ing. Mihai 
Ciocan), tînăra asociație sportivă 
numără în prezent peste 800 membri 
UCFS, toți cu cotizația la zi. Cu spri
jinul comitetului de întreprindere de Ia 

și-au 
spor- 

loc de 
cinste alături de multe baze spor
tive model din țară. Ea e compusă 
din terenuri de volei, baschet, te
nis de cîmp (cu instalație electrică 
pentru nocturnă), poligoane dr r 
și o popicărie cu pistă dublă. De 
altfel, asociația sportivă v,Cetatea" 
dispune de secții puternice de popice, 
tir, volei, baschet handbalj șah, 
ale căror echipe participă la toate 
competițiile organizate de consiliul 
orășenesc UCFS Giurgiu. Echipa 
feminină de popice a cîștigat, re
cent, titlul de campioană orășenească 
pe anul 1959 și, în prezent, se pre
gătește pentru faza regională a 
campionatului republican. De aseme
nea, echipele de volei, baschet și 
handbal se pregătesc intens pentru 
a participa la campionatele de cali
ficare. Nici sportivii din secția de 
tir nu se 
duri le lor 
care dețin 
recordmeni

Peste puțin timp, asociația spor
tivă „Cetatea" va deschide, cu 
sprijinul federației de specialitate, 
un centru de antrenament pentru 
copii. Ia tenis de cîmp. Acesta este 
primul pas care se face pentru in
troducerea tenisului de cîmp în re
giunea București. Răsfoind planul 
de muncă al asociației sportive 
„Cetatea" Giurgiu se poate vedea 
că în cursul anului 1959 
nizează mărirea numărului 
bri UCFS 
cotizațiilor 
țarea unor 
de sport 

handbal redus și ciclism 
drul cărora 
mai mulți oameni ai muncii din în
treprinderile DRNF și Steagul roșu.

STAN CRiSTEA 
corespondent j

lasă mai prejos. In rîn- 
acfivează mulți trăgători 

titluri de campioni și 
regionali.

se
de 
încasarea 
și înfiin-

preco- 
mein-

pînă la 1.000, 
la zi precum 

noi secții pe ramură 
înot, canotaj, oină, 

în ca
să fie angrenați cît



In vizită la școala elementară Nr. 50

LA 0 ORA DE EDUCAȚIE FIZICA
Pe strada Ion Malorescn din raio

nul „23 August" se află clădirea școlii 
elementare nr. 50. Aici copiii oame
nilor muncii din cartier învață sâ scrie 
și să citească, și în același timp iși 
întăresc trupurile făcind sport.

In sala de sport a școlii (spațioasă 
și bine înzestrată) pulsează permanent 
o activitate pe cît de variată, pe atît 
de atractivă: de la jocuri și ansam
bluri sportive pregătite în vederea 
unor serbări organizate periodic, Ia în
treceri cu elevii altor școli din cuprin
sul raionului; de la concursurile din 
cadrul campionatelor de casă, la pre
gătirile pentru crosul „Să întîmpinăm 
1 Mai“. Din programul-orar afișat în 
holul sălii nu sîiit omise o serie de 
alte obiective sportive — întrecerile din 
cadrul Spartachiadei pionierilor și șco
larilor, competițiile cu caracter festiv 
etc.

Venisem să asiștăm la o oră de edu
cație fizică. O oră de etirs obișnuită, 
cu elevii clasei a Vil-a... Ordinea și 
disciplina din timpul programului, gin
gășia și îndemînarea elevilor, price
perea cu care profesoara Margareta 
Bondoc reușea să capteze atenția tu
turor, iată primele elemente care ne-au 
plăcut în mod deosebit

Programul a început cu așa numita 
parte pregătitoare: exerciții de încăl
zire, mers ușor, alergări în ritm va
riat și — pentru crearea unei bune 
dispoziții — cîteva jocuri. Acestea din 
urmă, în Special, ne-au atras atenția 
priu nota lor de originalitate, comen
zile neîiind c'.ite prin indicații obișnuite, 
ci prin„ semnale. La un astfel de 

•>mnal, elevii simulau la spaliere că- 
..râtul pe gard; la altul — săritura 

ștrengarului sau lupta cocoșilor. Gum 
însă semnalele nu urmau într-o con- 
secufie obișnuită, elevii trebuiau să fie 
permanent ătenți pentru a nu greși 
exercițiile. De aici, firește, interesul 
pentru astfel de jocuri...

La o nouă comandă, efevîf fac în
conjurul sălii într-o ușoară alergare. 
Cît timp?... Atît cit trebuia „echipei 
de serviciu'* să așeze 'aparatele. Se tre
ce acum în partea propriu zisă a lec
ției- Se lucrează pe „ateliere**, adică

■ ii
pe grupe de exerciții: o grupă 
execută sărituri la ladă și la 
capră, alta face rostogolirea pe saltea, 
exerciții de echilibru Ia bîrnă sau că- 
țărari pe frînghii. Sînt folosite toate a- 
paratele. De altfel, fiecare clasă res
pectă cu strictețe formula: „Nici un 
aparat nefolosit". Exercițiile din „fun
damentală" sînt și cele mai grele. Do
zajul efortului este însă bine făcut, 
astfel că ritmul de lucru se menține 
constant

O nouă comandă și „echipa de ser
viciu" iși reia atribuțiile. Aparatele sînt 
slrînse cu grijă și sala — complet li
beră — se pregătește pentru jocul cu 
mingea. Atmosfera este însuflețită, pli
nă de voie bună. Ga în orice dispută 
sportivă, dîrzenia micilor jucători nil 
lipsește. Astăzi, victoria a surîs celor 
din echipa A. In ora viitoare, echipa 
B fără îndoială se va strădui să se 
revanșeze... Și așa, pe negîndite, clo
poțelul se aude din nou, vestind de 
data aceasta sfîrșibil orei... Clasa se 
îndreaptă în aceeași ordine spre vestia
re. După pauză, alți și alți școlari se 
vor bucura de binefacerile exercițiului 
fizic, ale mișcării. După astfel de lec
ții, elevii — complet relaxați — vor 
urmări cu și mai multă plăcere și 
interes, orele de curs.

Simpozionul internațional de Ia Varșovia în problemele

educației f
La Varșovia a avut loc Sdmpozionul 

internațional de educație fizica școlară, 
în problemele educației fizice școlare, 
orgia-ndzat de Uniunea de Cultură Fi
zică și Sport din R.P. Polonă și de In
stitutul de Cercetări Științifice din Var
șovia.

Din partea Republicii Populare Ro
mine au fost trimise 9 lucrări, care au 
fost publicate în broșura de rezumate 
a simpozionului, iar două au fost susți
nute. Acestea au fost : „Deformați! ale 
ținute» la școlari" și „Cercetări experi
mentale privind efectele pozitive ale 
educației fizice extrapolare asupra ele
vilor de virs-tă mijlocie 13—14 ani4*.

Simpozionul internațional de la Var
șovia a dat posibilitatea să fie dezbă
tute importante probleme în domeniul 
educației fizice școlare. Cu acest prilej 
a ieșit în evidență deosebita atenție 
care se acordă în. țările de democrație 
populară pregătirii fizice și dezvoltării 
multilaterale a tineretului. In rele 78 
de referate prezentate au fost dezbă
tute multiple aspecte pe care le îm
bracă educația fizică școtară, începînd 
cu capitolul deficiențelor fi2&ce și ți
nutei și terminînd cu activitatea spor
tivă și de performanță a elevilor.

Iată și tematica simpozionului :
1. Influența educației fizice asupra 

constituției și ținutej elevilor ; 2. Im
portanța fiziologică și profilactică a e- 
dueației fizice școlare; 3. Educația 
fizică și capacitatea motrică a tinere
tului ; 4. Aspectele pedagogice ale Edu
cației fizice.

In ceea ce privește conținutul lucră
rilor și referatelor prezentate, ele au 
fost interesante și tine documentate.

Astfel putem aminti lucrarea Dr. N. 
Valeanschi privind „Momente criitice în 
procesul de formare a ținutei *. In baza 
cercetărilor efectuate, autorul a stabilit 
că în procesul de dezvoltare și for
mare a ținutei copiilor există două pe
rioade critice :

— prima, în jurul anilor 6—7, cînd 
datorită dezvoltării intense a termina
țiilor nervoase, diferitele deprinderi in-

TIBERIU STAMA

izice școlare
corecte ale ținutei se stabilizează de
venind deformați! permanente ;

— a douia, în jurul anilor 11—13 la 
fete și 13—15 la băieți, datorită faptu
lui că în acest timp se observă o mare 
creștere a membrelor, ceeace duce La 
o ridicare a centrului de greutate și la 
slăbirete echilibrului corpului. Acest 
fapt implică diverse deformări ale co
loanei vertebrale. In încheiere, autorul 
atrage atenția profesorilor de educație 
fizică asupra acestor perioade Critice 
pentru ca ei, cunoscîndu-le, să inter
vină în consecință cu exerciții cores
punzătoare.

In mod deosebit se remarcă lucrarea 
profesorului A.C. Puni clir. Leningrad 
despre „Educația fizică și dezvoltarea 
intelectuală a elevilor''. In această lu
crare autorul subliniază rolul și impor
tanța deosebită a educației lizice în 
viața și regimul elevilor. In școala so
vietică educația fizică este unul din 
factorii de bază rare participă efectiv 
la dezvoltarea și formarea personalită
ții elevilor. Noi considerăm, spune au
torul, că I*a baza dezvoltării armonioase 
a posibilităților fizice și intelectuale 
ale copiilor, cu ajutorul educației fi
zice, stă activitatea mușchiulară care 
are o mare influjență asupra formării 
sistemului nervos, — a creerahri, de a 
cărui funcțiune depinde capacitatea 
intelectuală a copiilor. Acest adevăr 
vine să răstoarne concepțiile unora, 
care prin educație fizică nu văd decît 
o îngustă dezvoltare a calităților fizice, 
doar o creștere a masei mușchiulare, 
ignorînd rolul educației fizice în dez
voltarea intelectuală a copiilor.

Un interes deosebit a stîmit și lucra
rea profesorului A Starostlnski din Var
șovia care prin cercetările s>?.le experi
mentale a reușit să dea unele clarifi
cări în probleme mult discutată de că
tre antrenorii de atletism — și anume, 
dacă e knne sau nu să se lucreze cu 
copii de 14—15 ani exerciții de forță- 
Autorul a lucrat cu 3 grupe ce copii, 
Aa B și c în vîrstă de 14—15 ani, timp 
de 4 luni. Cu grupa A, a lucrat exerciții 
în regim de viteză, cu grupa B exerciții 
în regim de forță, iar grupa C a fost 
desemnată ca grupă de control. Celor 
trei grupe Ii s-au luat normativele de 
control d.e 3 ori (la începutul experi
mentului!, după două luni și la sfîrșitjl 
experimentului). ' Eazîndu-se pe aceste 
date, autorul arată următoarele: copiii 
din grupa B, care au lucrat în regim 
de forță, au avut dezvoltate toate ca
litățile la nivelul cei mai înalt — în 
mod special li s-a dezvoltat ferța, ei 
devenind mai robuști. Copitelor din gru
pa A, care au lucrat în regim de vi
teză, Ii s-au dezvoltat toate calități Te 
fizice, însă sub nivelul celor dim grupa 
B. In mod special s-au îmbunătățit re
zultatele la alergarea de viteză, fără 
însă să depășească la acest capitol pe 
cei din grupa B. Grupa C, de control a 
fost depășită de -ambele grupe de ex
periment. Graficul de dezvoltare fizică 
a celor două grupe este însă mult di
ferit și hotărîtor în ceea ce privește

concluzia de bază a lucrării, Curba d« 
dezvoltare a copiilor din grupa A (vl- 
lieză) a -avut un caracter de creștem 
liină, egală, fără salturi, pe cînd curo® 
grupei B (forță) s-a caracterizat prin- 
tr-o puternică creștere la început, apoi 
o bruscă oprire și chiar regres în pe
rioada rost-expert mentală. De asemenea, 
la ultimul control al normativelor s-a 
înregistrat o răminere în urmă a creș
terii în înălțime și greutate a copiilor 
acestei grupe.

Lucrul acesta suLlin’jază faptul că ia 
această virstă. cînd organismul este în 
plin proces de dezvoltare, este necesar 
să se lucreze cu copiii mai ales in re* 
gim de viteză și nicidecum în regim de 
forță, cu toate avantajele momentary 
pe care le prezintă această metodă.

Acest adevăr de foarte mare impor
tanță trebuie însușit și aplicat cu cea 
mai mare seriozitate de către toți pro
fesorii și antrenorii care lucrează cu 
copii și adolescenți. Ei trebuie să fie 
acînc pătrunși de marea răspundere pa 
c®re o au față de dezvoltarea -armonioasă 
și față de sănătatea copiilor care le 
sînt încredințați.

Desigur că și alte lucrări prezentata 
în cadrul simpozionului au fost inte
resante și au '
unor aspecte 
laie.

In aftară de 
simpozionului, 
tat Academia 
Varșovlia, precum și o T____  ____ ,
asistînd la o Lecție de educație fiziică» 
De asemenea a făcut o vizită la Minis
terul Tnvățămîntulul și Culturii, precum 
și la Direcția Educației Fizice a Tine
retului. Cu această ocazie, am -aflat 
una din cauzele care aiu dus la succe
sele atletismului polonez. Astfel, în fie
care primăvară și toamnă, Direcția 
Educației Fizice a Tineretului stabilește 
un program de concurs școlar obligato
riu pentru un anumit an umăr de școlii» 
program care cuprinde trei probe at
letice. Aceste probe sînt alese în func
ție de posibilitățile materiale (teren, 
sală) ale școlii respective. La concurs 
sînt mobilizați toți elevii școlii în mod 
obligatoriu. In felul acesta se reali
zează o largă participare a copiilor, 
dîndu-se posibilitatea depistării elemen
telor celor mai talentate către apoi să 
fie selecțion^rte în asociațiile sportive 
școlare. Din discuții a mai reieșit că 
rumărul școlilor angrenate în această 
acțiune crește în fiecare an oeeace 
duce și la o creștere considerabilă a 
numărului elevilor participant! la aceste 
concursuri.

In concluziile trase, Simpozionul in
ternațional de la Varșovia a arătat prin
tre altele că educația fizică în școală 
trebuie privită ca una din principalele 
metode de dezvoltare intelectuală și fi
zică a copiilor, un mijloc de educare a 
trăsăturilor morale și de voință.

contribuit l-a eiucidarea 
ale educației lizfce șco-

participarea la ședințele 
delegația noastră a vizi- 
de Educație Fizică din 

școală medie,

Prof. MARIA LOGIN
din Secția Tehnică a U.C.F.S.

Din lecție, nu lipsesc niciodată exercițiile la sol. Așa cum se poale 
vedea și in fotografia alăturată, micuțele gimnaste se remarcă prin grație 
și indeminare. (Foto: V. Bageac)

Corespondenții voluntari — sprijin activ 
în munca ziarului nostru

Peste 4.600 de membri susținători »
instituție. In anumite zile el se depla
sează la întreprinderea respectivă și 
ia legătura cu responsabilul cercului 
de membri susținători ai clubului. De 
Ia acesta încasează banii și dă tim-’ 
brele. Așa-i că 
Numai că pentru 
se cere muncă, 
goste de club 1

Sortind aceste

{Urmare din pag. I)

și alți 
cu cel

a avut

sportivi să se
puțin 10 hec-

de asemenea
pre-

agriculturii. Chiar cu prilejul adunării 
generale a asociației „Spicul", spor
tivul Nicolae I. Nicolae și-a trecut în 
întovărășire întreaga suprafață de pă- 
mînt, urmînd ca 
înscrie în curînd 
tare.

Ziarul nostru
în corespondenții săr ajutoare 
țtoase în oglindirea celor mai semni
ficative probleme organizatorice și 
propagandistice ale mișcării de cul
tură fizică și sport. Zeci șt sute de 
scrisori, sosite din toate colțurile țării, 
vorbesc de activitatea competiționafă 
de mase in satele, raioanele și regiu
nile patriei, de succesele tradiționale
lor spartach ade ale tineretului, despre 
campionatele de casă, despre intinca 
consiliilor asociațiilor sportive, despre 
consolidarea organizatorică a asocia
țiilor și chrbtirttor sportive etc. Co
respondenții noștri n-au neglijai nki 
aspectele muticii educative, luînd ati
tudine împotriva cosmopolitismului și 
vedetismului, a lipsei de grijă față de 
avutul obștesc. Materiale interesante 
ne-au trimis colectivele noastre de co
respondenți din Oradea, Orașul Stalin, 
Tg. Mureș, lași, Timișoara și Galați, 
care ne-au ajutat să popularizăm și 
să contribuim la extinderea inițiative
lor prețioase ale unor consilii ale a- 
sociațiifor sportive sau consilii 
U.GT.S. ca „Satul și asociația spor
tivă", Spartachiada fetelor. „Cel mai 
bun sportiv din 10", organizarea „Du
minicilor sportive", săptăuuni ale 
cărții și difuzării filmelor etc. Sez'să- 
rile corespondenților Voluntari au aju
tat în același timp fa lichidarea unor 
deficiențe care fruiau dezvoltarea ac-

tivității sportive, ia curmarea unor 
practici nesănătoase. Astfel, corespon
dentul nostru Mișu Avanu din Tirg>- 
viște a hiat atitudine împotriva unor 
sportivi care iși făcuseră obicei din a 
organiza întreceri de popice la care 
se consumau băuturi alcoolice. In 
urma publicării materialutui, cei vino
vat! au fost sancționați. Lipsuri se
rioase au fost lichidate și la școala 
medie mixtă din Vidra, raion Vrancea, 
regiunea Galați, unde elevii erau puși 
să facă alte treburi în timpul orelor 
de educație fizică.

Aici, atitudinea curajosă a corespon
dentului Geo Ștefănescu, care nu s-a 
lăsat intimidat de amenințările unor 
persoane certate cu critica, a dtts în 
cele din urmă la normalizarea situa
ției. In unele asociații sportive din 
Ptoești se aciniseră elemente care 
pttnean piedici dezvoltării sportului. 
Despre acest lucru ne scriau, nu de 
multă vreme, corespondenții noștri din 
localitate. Sezisînd aceste lucruri con
siliului regional U.C.F.S. ni s-a co
municat că s-au luat măsuri de înlă
turare a acestor elemente, ele fiind 
înlocuite cu 
să contribuie 
sportive.

In munca 
rului nostru 
jutor de la organizațiile de Partid și 
U.T.M. De asemenea, im sprijin im
portant l-au dat consiliile regionale, 
raionale și orășenești UX.F.S. Fără 
acest ajutor ei nu și-ar fi putut des
fășura in bune condițiuni activitatea. 
In această privință merită să scoatem 
in evidență sprijinul pe care l-au pri
mit corespondenții voluntari ai ziaru
lui nostru din partea consiliilor re
gionale U.C.F.S. Ploești. Galați, lași

consilii U.C.F.S. au îngreunat 
corespondenților voluntari. La 

de pildă, corespondenții z.iartt- 
ati avut acces multă vreme ia

oameni capabili, dornici 
la dezvoltarea activității

lor, corespondenții zia- 
au primit ttn prețios a-

și Stalin, care le-au asigurat bone 
condiții de informare, ușurîndu-le chiar 
deplasări în satele șr raioanele regiu
nilor, ca și la toate competițiile repu
blicane. Au fost însă și cazuri cînd 
tinete 
munca 
Sibiu, 
lui nu
competițiile ce se desfășurau în locali
tate. Unii activiști au iners și mai
departe, încercînd să demobilizeze și 
chiar să persecute pe cei care au 
îndrăznit să ia atitudine critică față 
de lipsurile din munca lor. Așa s-au 
petrecut lucrurile la Giurgiu, unde da
torită atitudini de „gură-cască“ a fos
tului președinte al consiliului orășe
nesc U.C.F.S„ corespondenții au fost 
chemați „la 
raională de 
carii unui 
H-se chiar 
Acțiuni de
au fost întreprinse și împotriva cores
pondentului Mișu Avanu din Tirgo- 
viște de către G. Stan președintele a- 
sociației Voința, în urma publicării ma
terialului critic „In loc de cupă". A- 
semenea metode nu au ce căuta în 
practica activiștilor sportivi. De altfel, 
organele de partid intervin întotdeauna 
cu hotărire împotriva celor care în
cearcă să sugrume critica, împotriva 
celora care persecută pe corespondenți.

Sprijinind și pe viitor activitatea 
corespondenților voluntari, neobosiți 
colaboratori ai ziarului, consiliile aso
ciațiilor sportive, organizațiile U.T.M. 
și consiliile U.C.F.S. iși vor aduce 
contribuția for importantă ta extinde
rea metodelor avansate de muncă și 
la lichidarea unor lipsuri care frî- 
nează pe alocuri activitatea sportivă.

ordme" de către comisia 
fotbal — în urma publi- 
materiat critic, cerîndu- 
să depună legitimațiile, 
intimidare și de șicanare

Este foarte greu, fiind în Tr. Seve
rin și hotărîndu-te să faci o vizită la 
sediul consiliului raional sau orășe
nesc U.C.F.S., să nu fii tentat de a 
bate și la o ușă vecină pe care scrie 
„Clubul sportiv Drubeta Tr. Severin".

Și dacă pătrunzi înăuntru constați, 
nu după multă vreme, 
fășoară o intensă 
să fie un club 
prea mari, C. S. Dru
beta constituie un 
frumos exemplu pentru 
celelalte cluburi spor
tive din țara noastră.

Ceea ce ne-a deter
minat 
nu 
tate 
7 secții pe 
felul în care conducerea clubului (pre
ședinte Dumitru Zaharia, secretar 
Eftimie Eftimiu) a reușit să rezolve 
problemele administrativ-firianciare.

Hotărîtă să-și rezolve problemele 
administrativ-financiare prin mijloace 
proprii, conducerea acestui club, per
manent sprijinită de comitetul raional 
de partid (secretar cu problemele de 
propagandă Grigore Dincă) și de con
siliul sindical raional (președinte Iosif 
Grigorov), a pornit o largă acțiune 
de înscriere a membrilor susținători. 
La începutul acestei acțiuni, prin luna 
ianuarie, clubul avea doar 300 de mem
bri susținători, iar în prezent el are 
nu mai puțin de 4.606 de astfel de 
membri. Organizînd temeinic acțiunea 
au putut fi cuprinse toate întreprinde
rile și instituțiile din oraș. La Șantie
rele Navale există azi 1.560 de membri 
susținători ai clubului Drubeta. la 
Atelierele C.F.R. — 631, la Spitalul 
orășenesc 456, la Complexul C.F.R. 
220,' la IPRO1TL — 142, la Fabrica 
de confecții — 116 etc. Cfiiar și co
operativele meșteșugărești au acum 
numeroși membri susținători ai clu
bului Drubeta l

Va veți întreba cum reușesc acti
viștii clubului să încaseze cotizațiile? 
Pentru că, trebuie sa vă spunem, clu
bul se întreține numai din aceste co
tizații, din care realizează ttn venit 
mediu lunar de 20.000 tei. Strîngerea 
cotizațiilor se face foarte simplu. Res
ponsabilul financiar al clubului are o 
evidență cu datele (nume și pronume, 
locul de muncă) ale membrilor susți
nători din fiecare întreprindere sau

că aici se des- 
activitate. Fără 
ai „veleități"

este foarte simplu ? 
a realiza acest lucru 
perseverență și dra-:

să facem această afirmație 
a fost numai rodnica activi- 

care se desfășoară în cele 
ramură de sport, ci

rlnduri ne gîndim 
ce ar însemna pen- 
fru cluburile mai mari 
(Rapid și Progresul 

DiN EXPERIENȚA LOR £.«. B? 
dacă ar urma exemi 

piui clubului Drubeta Tr. Severin. 
Păstrînd proporțiile, ele ar putea 
realiza venituri lunare de zeci și 
poate «fbar sute de mii de iei. 
Și ca încheiere, activiștilor din cadrul 
acestor cluburi Ie mai oferim un a? 
mănunt: clubul Drubeta Tr. Severin 
are doar doi activiști salariați — se
cretarul clubului și responsabilul fk 
nanciar. In schimb, clubul Drubeta Tr. 
Severin are zeci de activiști voluntari 
care muncesc cu dragoste și pasiune^ 
Acesta este secretul...

C. ANTONESCU

Simbătă yi duminică Ia Cluj;

Finala campionatului 
de juniori la gimnastică
La sfîrșitul acestei săptamini, în 

sala uzinelor „lanoș Herbak" din Cluj 
se vor desfășura întrecerile finale ale 
campion atol ui de juniori Ia gimnastică. 
La acest important concurs vor parti
cipa peste 100 de tineri și tinere, in
vitați de federația de specialitate, pe 
baza rezultatelor (Aținute în fazele 
anterioare ale campionatului. Primii 
clasați Ia campionatele școlare vor lua 
parte din oficiu. Canei menții vor re
prezenta 14 regiuni ale țării, precum 
si orașul București. Programul corn- • 
petiției’ închide în afara întrecerilor de 
gimnastică pe diferite rattegorf», șl 
probe atletice.
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Succese care vor avea răsunet pe plan internațional
Ne-am bucurat foarte mult de vizita 

prietenească pe care reprezentativele 
de popice ale R.D. Germane au făcut-o 
în R.P. Romînă. Aci, în București, 
ne-am simțit între prieteni. Excelen
tele impresii, prieteniile pe care le-am 
legat cu sportivii romîni cu prilejul în- 
tîlnirii care a avut loc la Bautzen, 
precum și la „Cup’a Europei" desfă
șurată la Miinchen, au fost aci conso
lidate, și — în plus — pe plan spor
tiv, membrii reprezentativelor țărilor 
noastre au avut ocazia să facă un util 
schimb de experiență. In țara dvs. 
ospitalieră ne-am simțit excelent și 
mulțumim din toată inima organizato
rilor care ne-au făcut șederea atît de 
plăcută.

Trecînd la impresiile pe marginea 
întîlnirilor, trebuie să constat de la 
început că atît victoria la limită ob
ținută de jucătoarele gazde, precum și 
succesul echipei masculine a R.P. Ro
mîne vor produce o mare impresie pe 
plan internațional. înainte de toate 
trebuie să vă spun că victoriile echi
pelor romîne au fost pe deplin meri
tate. Numerosul și entuziastul public

KUKT SCHEERMESSER 
maestru emerit al sportului 

antrenorul echipelor de popice 
ale R. D. Germane

care a urmărit întîlnirile ne-a lăsat 
o frumoasă impresie. Spectatorii au 
încurajat echipele și au o contribuție 
în obținerea acestui frumos succes. 
Omogenitatea, cunoașterea pistei, pre
cum și spiritul colectiv au fost fac
torii determinanți în obținerea victo 
riei echipei masculine a R.P. Romîne.

Permiteți-mi acum să fac anumite 
observații în ce privește construcția 
pistei și a materialului folosit. Aceste 
observații nu constituie pentru noi nici 
decum o scuză, în schimb aș vrea să 
fie un ajutor în activitatea dvs. viitoa
re. Contrar informațiilor noastre, noi 
am fost surprinși să întîlnim o pistă 
asfaltată. Aceasta însă nu are tăria 
necesară unei piste asfaltate folosite 
în marile întreceri internaționale. In 
plus, popicele sînt confecționate din- 
tr-un lemn tînăr, prea ușor. Aceste a-

mănunte au influențat în mod negativ 
punerea în aplicare a tehnicii jucă
torilor noștri.

După cum se știe, în acest an, țara 
noastră va găzdui campionatele mon
diale de popice. Cu această ocazie 
vom fi din nou bucuroși să-i găzduim 
cu drag pe jucătorii romîni. Privind 
comportarea echipei masculine a R.P. 
Romîne, pot șpune fără exagerare că 
la campionatele mondiale ea poate 
ocupa unul din primele patru locuri.

In ce privește reprezentativa femi
nină, părerile mele sînt și mai bune : 
ea candidează în mod serios pentru 
titlul de campioană mondială.

Dacă Margareta Szemanyi se va 
restabili, ea poate fi una din candida
tele la titlul suprem. In încheiere, mul
țumesc încă o dată pentru ospitalitatea 
cu care am fost tratați și doresc multe 
succese reprezentativelor romîne de 
popice în întîlnirile viitoare.

Sînt convins că cu prilejul viitoare
lor întîlniri internaționale sportivii ro
mîni vor lăsa o impresie din ce în 
ce mai bună și vor fi apreciați și mai 
mult pe plan internațional.

Aspect din cursa de fond „Cupa 1 Mai" — categoria avansați. 
(Foto: V. Bageac)

★

Participare numeroasă si rezultate hune
După o victorie de mare prestigiu la popice
• OASPEȚII ELOGIAZĂ ECHIPELE NOASTRE • TOȚI JUCĂTORII ROMÎNI AU DEPĂȘIT 800 p.d. • FE

TELE AR FI PUTUT OBȚINE UN SC OR MAI MARE

Dubla întîlnire de popice dintre selecționatele R.P. Romîne și R.D. 
Germane, acestea din urmă cotate drept cele mai bune de pe continent, a 
provocat tin viu interes în rîndurile iubitorilor acestui sport. Iar duminică 
seară, la încheierea întrecerilor, numeroșii spectatori prezenți la arena Recolta 
au aplaudat minute în șir echipele noastre reprezentative, care realizaseră un 
succes de mare prestigiu, învingînd

j CÎTEVA MINUTE DUPĂ JOC...
Ne-au trebuit cîteva minute pen

tru a răzbate prin mulțime pînă la 
la vestiarele celor două reprezenta
tive. Cum era și firesc, sportivii noș
tri trăiau din plin bucuria victoriei. 
In cabina lor oaspeții — desigur a- 
fectați de insucces — nu păreau a fi 
dezolați, însă. Iată ce ne-a declarat 
GERHARD BUTTNER, secretarul 
general al federației de popice din 
R.D.G.: „Fetele și băieții, cu excepția 
lui Uhlman, și-au făcut datoria, dind 
tot ce puteau într-un meci în depla
sare. De la Bautzen (n.r.: aici s-a 
desfășurat anul trecut prima întîlnire 
între R.D.G. — R.P.R.) jucătorii dvs.

pe deținătoarele „Cupei Europei".
au progresat foarte mult. Și-au îmbu
nătățit jocul la „izolate", unde majo
ritatea reprezentanților noștri au fost 
depășiți. Pe
R.P.R. a mai avut o calitate: puterea 
de luptă".

lată acum 
ghiar JOZSEF KOVACS: 
cut ambele partide. 
Romînia are echipe așa 
M-au impresionat în mod 
tre Purje, Tiberiu Negru 
gomirescu, care au ținut 
tulul. Eberhardt Luther, 
dvs. ar fi realizat un scor mai mare 
dacă n-ar fi intrat emofionate pe 
pistă".

lingă aceasta, echipa

părerea arbitrului ma-
„Mi-au plă- 

Nu credeam că 
de bune, 

deosebit Pe- 
și Ion Dra- 

piept riitina- 
Jucătoarele

Campionatele republicane de handbal

Pe marginea jocurilor 
din primele etape

In campionatele republicane de hand
bal s-au disputat pînă acum trei etape 
din cadrai returului, deci suficiente 
pentru a face aprecieri asupra nive
lului de pregătire al echipelor noastre. 
Mai întîi însă, cîteva comentarii pe 
Siarginea clasamentelor.

Primele jocuri au adus unele clari
ficări. In campionatul feminin, forma
ția buctireșleană Olimpia are acum un 
avans de 5 puncte, ceea ce reprezintă 
nn avantaj serios asupra principalelor 
adversare. Nu același lucru s-a întîm- 
plat în întrecerile echipelor masculine. 
In categoria A, lupta pentru primul 
loc, ca și pentru evitarea retrogradă
rii, sînt la iei de deschise ca ia ter
minarea turului. F.ste adevărat că 
C.S.M. Reșița. continuă să conducă, 
dar „asaltul" pe care-1 dau Dinamo 
București și G.C.A. ~ ultima în evi
dent progres — face ca problema pri
mului loc să rămînă nerezolvată, iar 
viitoarele întreceri să suscite de pe 
aeum tm interes deosebit. Tot atît de 
disputată este și întrecerea echipelor 
din ultima parte a clasamentului. Edi
ficator în această privință este fap
tul că o serie de formații care păreau, 
oarecum, scutite de... emoții (Rapid 
București, Victoria Jirnbolia, Voința 
Sibiu, Dinamo Orașul Stalin) au in
trat și ele acum în zona periculoasă 
a retrogradării. In campionatul mas
culin al categoriei B, situația nu este 
mult diferită. Infrîngerea suferită du
minică de C.S.U. București la Arad a 
încurcat și mai mult lupta din fruntea 
clasamentului unde Dinamo Tg. Mu
reș, cu un avans de trei puncte, va 
mai avea încă mult de luptat cu cei
lalți pretendenți la titlu: Textila Cis- 
nădie, Voința Sighișoara și C.S.U. 
București

Se poate spune că întrecerile mas
culine au oferit pînă acum partide 
de un bun nivel tehnic, dovadă a unei 
pregătiri corespunzătoare. In plus, ele 
ai.’ prilejuit întîlniri destul de echili
brate, interesante — în majoritatea 
cazurilor —• aprig disputate. Din pă
cate. competiția echipelor feminine nu 
ne-a dat prilejul să înregistrăm nici 
măcar aceste lucruri. In general, echi
pele feminine — în care evoluează o 
serie de sportive consacrate, maestre

Și acum să dăm cuvîntul antreno
rului echipei noastre masculine, FER
DINAND POPESCU: „Pe lingă că 
am reușit să ne luăm revanșa, sînt 
mulțumit de faptul că jucătorii și ju
cătoarele noastre au avut suficiente 
resurse să treacă peste numeroasele 
momente critice. De data aceasta nu 
am avut nici o „cădere" în echipe. In 
plus, băieții — mai puțin Alexandru 
Andrei — au confirmat forma bună 
arătată la concursurile de verificare".

Pentru a ilustra valoarea victoriei 
obținute vom reda mai întîi tabelul 
cu procentajele realizate de popicarii 
noștri (în ordinea intrării în concurs): 
I. Erdei 826, T. Negru 850, A. An
drei 801, P. Purje 871, F. Micola 829 
și I. Dragomirescu 822. Dintr-o simplă 
cercetare a cifrelor se poate constata 
că sportivii romîni au dat un randa
ment apropiat, dovada unei omogeni
tăți atît de necesare unei echipe de 
popice. In plus, toți jucătorii noștri 
au reușit pentru prima oară să depă
șească cifra de 800 p.d., realiz-înd o 
medie generală de 833 p.d. Acest re
zultat însă nu constituie un randa
ment maxim. Jucătorii noștri au pers
pective de a realiza performanțe su
perioare.

Ținînd cont de rezultatele anterioare, 
cele șase jucătoare, cu excepția spor
tivei Erica Arion, — au obținut pro
centaje la nivelul mediu al posibili
tăților lor. Explicația: majoritatea au 
fost stăpînite de emotivitate la înce
putul meciului, ceea ce a determinat 
o comportare inegală. De asemenea, 
au ieșit la iveală uneori și deficiențe 
de precizie în lansarea bilei. In con
cluzie și jucătoarele noastre au posi
bilitatea să realizeze rezultate mai 
bune.

Jocurile masculine de handbal dispu
tate pînă acum au prilejuit numeroase 
faze frumoase, ca aceasta pe oare o 
publicăm și care a fost „prinsă" in 
meciul. Dinamo București-C.S.M.S. Iași.

(Foto: Gh. Dumitru)

emerite ale sportului — s-au prezentat 
de-a lungul celor trei etape cu mult 
sub așteptări, foarte slab pregătite 
sub toate aspectele. Urmarea ? Jocuri 
de factură mediocră, confuze, cu multe 
greșeli elementare. Dacă aceste aspec
te negative caracterizează comporta
rea de piuă acum a echipelor cu o 
valoare mai redusă, este surprinză
tor faptul că nici echipele, noastre 
fruntașe nu s-au prezentat altfel.

Cîteva cuvinte despre arbitraje. In 
sfîrșit, se pare că cea mai mare parte 
a arbitrilor a înțeles că trebuie să 
sancționeze prompt și cu exigență orice 
tendință de joc neregulamentar, ob
structionist. Este un fapt pozitiv. Pen
tru a asigura însă partidelor de hand
bal 6 desfășurare bună și în spiritul 
regulamentului este necesar ca pe vi
itor toți arbitrii de handbal, fără nici 
o excepție, să procedeze în acest fel. 
Un asemenea arbitraj va putea să co
recteze și atitudinea acelor jucători 
care încă mai continuă să joace dur,

TR. IOANIȚESCU

Prima ediție a cursei cicliste de 
fond „Clipa 1 Mai", organizată de 
clubul Voința București și desfășu
rată duminică dimineața pe șoseaua 
București-Pitești, s-a bucurat de un 
frumos succes, atît în ceea ce privește 
numărul participanților (150) cît și 
rezultatele tehnice. Deși a fost lip
sită de participarea celor mai buni 
cicliști, aflați în prezent în R.D. Ger
mană în vederea unor concursuri pre
mergătoare celei de a XlI-a ediții a 
„Cursei Păcii", cursa de fond de du
minică a constituit un reușit spectacol 
sportiv. Aproape Ia toate cele cinci 
categorii (I și a Il-a 100 km.,, a IlI-a 
60 km., juniori cat. I 40 km., a II-ă 
30 km. și oraș 8 km.) s-au obținut 
medii orare bune. Ritmul susținut în 
care s-a alergat a contribuit la spec
taculozitatea întrecerii. La cursa a- 
vansaților am fost martorii a nume
roase evadări, a unor urmăriri pasio
nante, în cursul cărora s-au eviden
țiat în mod deosebit cicliștii de la 
Victoria. Aceștia au luptat tot timpul 
cu dîrzenie, cîștigînd de fiecare dată 
duelurile cu rutierii de la C.C.A., 
Dinamo, Progresul sau Voința. Iată 
un exemplu care merită a fi subliniat. 
In momentul în care a văzut că plu
tonul din față se depărtează tot mai 
mult Și că ceilalți nu mai au suficiente 
resurse pentru a relua urmărirea, 
Eugen Mihăilă (Victoria) a plecat 
de unul singur și după eforturi con
siderabile a reușit să-i ajungă pe 
fugari. Pentru spectaculozitatea cursei 
de fond la avansați credem însă că 
merită felicitați marea majoritate a 
concurenților care au privit întrecerea 
cu multă seriozitate și au dovedit 
nîultă însuflețire pe parcurs. Com

Crosul „Să

Pregătiri
Iată că a sosit primăvara. O dată cu 

ea a început și bogatul sezon compe
tition al care adună pe terenurile de 
sport zeci de mii de tineri. In această 
perioadă o deosebită atenție este a- 
cordată angrenării unui număr cit mai 
mare de tineri la faza de mase a tradi
ționalului cros „Să întîmpinăm 1 Mai". 
Un raid făcut nu de mult prin cîteva 
asociații sportive din orașul Galați, 
ne-a permis să cunoaștem acțiunile 
întreprinse și rezultatele obținute pînă 
în prezent în angrenarea tinerilor la a- 
ceastă tradițională întrecere.
IN CENTRUL ATENȚIEI, PRELU

CRAREA ȘI DISCUTAREA 
REGULAMENTULUI

Toate cele 6 asociații sportive prin 
care am fost au pus în centrul aten
ției popularizarea tradiționalei între
ceri.. Astfel, la Clubul Sportiv Muncito
resc, antrenorii secțiilor de performan
ță au fost repartizați pe asociații spor
tive, pentru prelucr'area regulamentu 
lui. De exemplu, antrenor ii Mihai Pe
tre, a prelucrat regulamentul crosului 
printre membrii U.G.F.S. de la fabri
ca de piese de schimb C.F.R., Băli- 
neanii Gheorghe, în rîndurile membri
lor U.C.F.S. de la Șantierul Naval, 
Gospodinov Pavel în fața membrilor 
U. O. F. S. de la Centrul Me
canic etc. La asociația sportivă „Voin
ța", cu toate că nu s-a făcut o prelu
crare propriu-zisă a regulamentului

repre-
C.C.A. 
anima-

portări frumoase au avut și 
zentanții cluburilor Dinamo, 
și Progresul, care alături de 
tocii cursei, cicliștii de la Victoria,
au contribuit la reușita acestei inte
resante

Dacă
Voința)
tați
s-au
de
așa

competiții.
organizatorii (clubul sportiv 

nu au fost prea bine reprezers- 
această cursă, în schimb eiîn 

achitat în modul cel mai onorabil 
organizarea 

după cum ne
tnadițională. Un 
buna' desfășurare 
închinată 
membrii 
U.C.F.S. 
dimineață

competiției care, 
spuneau, va deveni 
merit deosebit în 
a cursei cicliste,

zilei de 1 Mai, îl au și 
comisiei orășenești a 

București eare, duminică 
au muncit mult, bine și

ca întotdeauna cu pasiune pentru 
acest sport

O. GINGU

COMUNICAT
In vederea numerotării locurilor C 

la manifestațiile sportive: Z ’
Posesorii de permise de liberă A f 

intrare la manifestații sportive: al- C 
1 bastre, roșii piele și verzi de zia- J 
riști, sînt rugați a le depune in J 
perioada 20—25 aprilie 1959 la\ 
Secretariatul U.C.F.S. str. Vasile Z 
Conta nr. 16. 1

Menționăm că după această dată C 
permisele nedepuse își pierd vala- Z 
bilitatea. j

întâmpinăm 1 Mai“

și întreceri Ici (j ci! cili

membrilor U.G.F.S. din coo- 
ineșteșugărești, totuși an- 

voluntari din 
au purtat discuții

în rîndul 
perativele 
trenorii și instructorii 
secțiile asociației 
cu cei ce vor participa la cros. Dacă 
în aceste asociații și cluburi sportive 
s-a făcut o popularizare a crosului, 
nu același lucru îl putem spune despre 
asociația sportivă Dinamo, unde pînă 
acum cîteva zile nici afișele reparti
zate de către U.G.F.S. oraș Galați nu 
fuseseră ridicate.
O LISTA DE ÎNSCRIERE RECORD
O a doua problemă, care a stat în 

atenția consiliilor asociațiilor și clu
burilor sportive din orașul Galați pe 
care le-am vizitat a fost înscrierea 
participant! lor. Asociația Voință ne-a 
întîmpinat cu rezultate deosebite în a- 
ceastă privință. Pînă în prezent s-au 
înscris pentru a participa la cros toți 
cei 1200 membri U.G.F.S. Și încă 
listele au rămas deschise. De fapt, 
așa după cum ne-a spus președintele 
asociației, tov. Nicolae Dordea, con
siliul asociației și-a propus ca la edi
ția din acest an a crosului să fîe an
trenați peste 1500 de tineri și tinere. 
De asemenea, ta asociația sportivă 
„Știința" au început înscrierile la 
cros. Astfel, pînă la sfîrșitul săp- 
tăminii trecute la Institutul Politehnic 
s-au înscris peste 450 de student).

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE
Ir* cîteva dfn asociațiile pe cate

le-am vizitat au început și întrecerile. 
Astfel, la asociația sportivă „Voința" 
s-au desfășurat întreceri în patru din 
cele șapte cooperative j ' ’ 
artă", „Tehnica metalurgică", 
greșul" și „Dumitru 
ceste concursuri au 
tineri și tinere. De 
ceput întrecerile la 
nic și la Institutul 
desfășurarea fazelor 
vea loc întreceri între primii cinci cla
sați, care vor desemna cîștigătorii pe 
asociații sportive. Cei 35 de cîștigă’ 
tori din cooperativele meșteșugărești 
se vor întîlni în ziua de 19 aprilie 
pentru a desemna pe campionii asocia
ției „Voința".

(„Muncă sși
„Pro-

Chichoș"). La a- 
participat 730 de 
asemenea, au în- 
Institutul Politeh- 
Agronomic. După 
pe secții vor >a-

k

Din cele arătate mai sus reiese că 
una din preocupările de seamă ale mul
tor consilii de asociații sportive din 
orașul Galați a constituit-o organiza
rea în bune condițiuni a crosului. De
sigur că această preocupare va duce 
la antrenarea unui număr cît mai mare 
de tineri la crosul „Să întîmpinăm 
1 Mai", astfel incit orașul Galați să 
fie unul din orașele fruntașe în mobi
lizarea concurenților 
țională întrecere.

R. BOGDAN,
A. SCHENKMAN

la această tradi-

V. PALADESCU,
— corespondenți



ye lingă fiecare asociație sportiva— 
un cerc turistic

Pupa etapa de duminică
în categoria B la fotbal...

Trecînd pe lîngă Oficiul Național de Turism „Sarpați", activitatea 
istică internă a căpătat o nouă formă de organizare, O.N.T.-ul ocupîn- 
se astfel nu numai de activitatea turistică internațională, ci și de cea 
arnă.

Dar care va fi forma organizatorică a activității turișțUe ? Cine se 
ipă în amănunt de activitatea turistică, de angrenarea maselor de oameni 
muncii în praticarea turismului, de organizarea concursurilor de orien- 

e turistică etc.? Iată doar cîteva întrebări care preocupă la ora actuală 
amatorii de drumeție, activitate recreativă care în țara noastră a luat 
ultimii, ani o frumoasă dezvoltare. In rîndurile de față vom căuta să lă- 
rim cîteva din aceste probleme.

Forma organizatorică de bază a activității turistice va fi ca și pînă 
im cercul turistic, organizat pe lîngă fiecare asociație sportivă. Bl are 
ă un caracter ceva mai deosebit decît o obișnuită secție pe ramură de 
>rt. In ce constă acest caracter? In primul rînd în aceea că 
isniul poate fi practicat și de cei care nu sînt membri ai U.G.F.S., 
cui turistic avînd — după cum se vede — o sferă de activitate mai largă 
■ît secția sportivă. In al doilea rînd, cercul turistic e subordonat atît con
ului asociației sportive pe lîngă care a fost creat, cît și comisiei orășe
ni sau raionale de turism în raza căreia își duce activitatea și despre 
e vom aminti mai jos.

O sarcină de seamă a cercurilor turistice este atragerea oamenilor 
ncii în practicarea turismului, în cunoașterea frumuseților patriei, a mo- 
nentelor istorice din trecutul de luptă al poporului nostru, ca și a măre- 
>r realizări ale regimului de democrație populară. Cercurile turistice create 
lîngă asociațiile sportive de la sate au menirea de a populariza această 

ivitate în rîndul maselor de țărani și de a-i atrage în practicarea organizată a 
ismutui. Iată deci, ca să folosim termeni turistici, o cale nestrăbătută încă,

care într-un viitor apropiat va fi una dintre cele mai umblate; turis- 
1 practicat pînă acum mai mult de orășeni va căpăta adevăratul său 
acter de masă.

Bineînțeles, organizarea de excursii la fiecare sfîrșit de săptămînă, 
ilitarea plecărilor în „ooncedii turistice", popularizarea celor mai nime- 

trasee turistice pentru regiunea respectivă etc. sînt alte sarcini impor
te ale cercurilor. -

Așa cum am arătat, activitatea tur istică este condusă de comisiile orășe- 
ti, r-'ionale și regionale. Pe lîngă angrenarea maselor de oameni ai muncii în 
ct. ,-a turismului, comisiile orășenești, raionale și regionale vor avea în grijă 
anțzarea concursurilor de orientare turistică, dezvoltarea cicloturismului 
cum și a tuturor celorlalte forme de activitate turistică.

In încheiere, vom arăta că sarcinile financiare ale cercurilor turistice 
t înglobate în cele ale asociațiilor sportive, care au în bugetul lor un 
itol separat destinat turismului.

C. F. R. Grivița Roșie, lider 
în campionatul de rugbi

lupă etapa de duminică, clasa- 
îtul campionatului categoriei A are 
lătoarea înfățișare:

tapa viitoare (19 aprilie): Con-

C.F.R. Gr. Roșie 5 5 0 0 29: 9 15
Constr. Buc. 5 4 1 0 35:12 14
C.C.A. 5 3 1 1 71:20 12
Dmamo 5 3 1 1 58:23 12
F resul 5 3 0 2 48:29 11
C-.istr. Bîrlad 5 1 1 3 23:26 8

C.S.M.S. lași 5 1 1 3 17:37 8
Metalul M.I.G. 5 1 0 4 14:69 7
Șt. Timișoara 5 0 2 3 9:21 7
Știința Cluj 5 0 1 4 12:70 6

De la I.C.F.
stitutul de Cultură Fizică anunță 
ie va ține concurs pentru următoa- 
posturi declarate vacante:
Un post de conferențiar la catedra 

Teoria, Metodica, Istoria și organi
ca Culturii Fizice, poziția 4, pentru 
iplina Istoria și Organizarea Culturii 
?e.
Un post de șef de lucrări la catedra 
.Tocuri Sportive, poziția 2, pentru 
iplina Baschet.
Un post de asistent la catedra de 

îastteă, poziția 9, pentru disciplina 
nastica Sportivă.
Un post de șef de cabinet la cate- 
de Fiziologie, Anatomie și Biochi- 
poziția 8, pentru disciplina Fizio- 

«-Biochimie.
Un post de profesor la catedre de 

>lcgie, Anatomie și Biochimie, po- 
1, pentru disciplina Fiziologie.

rerile de înscriere se depun la se- 
FWiatul institutului, în București, 

Maior Ene nr. 12, raionul' Benin, 
mai tîrziu pînă la data de 14 mai 

și vor fi însoțite de următoarele

— copie legalizată de pe diploma 
stat sau de pe actul echivalent de 
ii superioare.
— certificat de vechime în produc-

— copde după actul de naștere;
— hicrările științifice ale candida- 

i, într-un exemplar;
— certificatul de caracterizare a 

wității profesionale și sociale a cah- 
, tu lui, elibeiat de instituția în care 
funcțiunea de bază;
— memoriu de activitate didactică 
tiințifică, semnat de candidat;
— autobiografia.

iee lămuriri suplimentare se dau 
secretariatul Institutului. 

structorul Bîrlad — C.C.A.; C.S.M.S. 
lași — Dinamo; Știința Cluj — Me
talul M.I.G.; Progresul — Știința Ti
mișoara; C.F.R. Grivița Roșie — Con
structorul Buc.

★
Iată și rezultatele din campionatul 

categoriei B: S.N.M. Constanța — 
Sirena Buc. 8—11 (8—5), Petrolul Pi
tești — C.S.A. Ploești 6—9 (0—3), 
Dinamo Miliția—Meteor 22—3 (9—0), 
Rapid — Metalul M.I.G. II 16—0 
(9—0), Petrol Chimie — Laminorul 
Roman 8—3 (5—0), C.S.A. Sibiu — 
Corvinul Hunedoara 13—0 (3—0), 
Zimbrul Tecuci — C.F.R. Buzău 6—3 
(3—3), C.F.R. Cluj — Utilajul Pe
troșani 3—0 (0—0), Minerul Lupeni— 
C.F.R. Timișoara 0—6 (0—6).

Concursul Pronosport nr. 16 din 19 
aprilie cuprinde o serie de meciuri 
interesante, atît internaționale cît și 
din campionatul categoriei B.

Partidele dintre reprezentativele A 
și B ale R. P. Ungară și R.P.F. 
Iugoslavia stîrnesc un deosebit in
teres. Ele vor constitui fără îndo
ială un bun prilej de verificare, în 
pragul noului sezon, a posibilităților 
celor două echipe, în noua lor alcă
tuire.

Partida internațională Olanda (A) 
— Belgia (A) este de asemenea un 
meci în care rezultatul este greu de 
prevăzut. In zilele ei cele mai bune, 
reprezentativa Belgiei a întîlnit tot
deauna în echipa vecinei ei o for
mație decisă să facă totul pentru a 
obține un rezultat cît mai bun.

Din cele 9 meciuri de categoria B 
se detașează cele două partide pe 
care le susțin fruntașele clasamentu
lui seriei l-a. C.S.M. Reșița, care a 
preluat conducerea după victoria de 
duminică, joacă în deplasare cu fe
roviarii timișoreni un meei deosebit 
de important pentru menținerea pri
mului loc. Echipa minerilor din Lu
peni care a fost pe primul loc atîta 
timp, 1 a pierdut la golaveraj și este 
de așteptat că va face totul pentru 
a-1 recupera. Deși Corvinul Hune-

• REZULTATE STRINSE Șl CITEVA SURPRIZE 0 LUPTA PENTRU PRIMUL 
LOC IN PLINA DESFĂȘURARE IN SERIA I • DUMINICA TREI JOCURI 
„TARI" : C.F.R. TIMIȘOARA—C.S.M. REȘIȚA, MINERUL LUPENI — COR
VINUL HUNEDOARA Șl TAROM — METALUL TITANII e O PROBLEMA : 
ÎNLOCUIREA JUCĂTORILOR INDISPONIBILI

Absența — temporară — a jocuri
lor de categorie A a făcut ca între
cerea echipelor din categoria secundă 
să treacă în centrul atenției iubitori
lor de fotbal. Duminică, mii de spec
tatori au fost prezenți la jocurile e

Cu toată opoziția mijlocașului Anton (Metalul Titanii) — dreapta — 
ieșeanul Cărunta (stingă) a reușit să paseze unui coechipier. (Fază din 
partida Metalul Titanii — Unirea Iași 1—0).

tapei a doua a returului, care au o- 
ferit de multe ori satisfacția unor par
tide de bun nivel tehnic (Baia Mare,. 
Craiova, Cîmpia Tttrzii, Focșani) și 
au pasionat prin dirzeiiia cu care s-.a 
jucat, ca și prin rezultatele în gene
ral strînse ale întilnirilor (6 victorii 
la un punct diferență, 2 la două 
puncte, 3 meciuri nule). N-au lipsit 
nici surprizele. Pe primul plan se si- 
tuiază meciul nul de la Moreni, unde 
Prahova, ultima clasată, a ținut în 
șah pe Flacăra, încurcînd socotelile 
multor... „pronosportiști”. De aseme
nea, O.S. Oradea a obținut un punct, 
poate nesperat, la Orașul Stalin, unde 
Tractorul — ca și Flacăra la Aforeni 
— a considerat că are meciul în bu
zunar... Surprinzătoare sînt victoriile 
în deplasare reușite de Poiana Cîm
pina (la lași) și Dinamo Galați (la 
Bistrița), după cum a surprins scorul 
cu care a cîștigat Ind. Sîrmei în fața 
echipei C.S. Tg. Mureș.

Toate aceste rezultate s-au reflec
tat în clasamentele celor două serii, 
unde au provocat destul de multe mo
dificări. In primul rînd, liderul pri
mei serii a fost schimbat: Minerul 
Lupeni a cedat locul întîi echipei 
C.S.M. Reșița, care — Ia egalitate de 
puncte — are avantajul unui gol
averaj mai bun. Lupta pentru primul 
loc este complet deschisă în această 
serie. Alte patru echipe (C.F.R. Arad, 
A.M.E.F.A., Ind. Sîrmei și Gaz Metan) 
se afla la trei puncte distanță de pri

mele două clasate. Iar duminică, a-

onosport
doara nu este un adversar comod, 
faptul că Alinertil luptă pentru titlu 
și că joacă pe teren propriu repre
zintă o garanție a unui meci „tare“ 
și — oarecum — a unei victorii a lo
calnicilor. In urmărirea celor două 
echipe fruntașe, C.F.R. Arad și 
A.M.E.F.A. depun eforturi pentru a 
se menține în plutonul fruntaș și 
pentru a fi gata să profite de orice 
defecțiune a celor două protagoniste. 
C.F.R. Arad joacă în deplasare cu 
C.S.A. Sibiu, o echipă de surprize în 
timp ce A.AÎ.E.F.A. va întîlni pe te
ren propriu pe C.S.M. Baia Mare 
într-o partidă care poate permite lo
calnicilor să mai facă un pas spre 
primele locuri.

Din meciurile seriei â 2-a se de
tașează partidele pe care Flacăra Mo
reni și Unirea Iași le susțin cu Fo
resta Fălticeni și respectiv Unirea 
Focșani. In timp ce Foresta este fa
vorită în fața echipei din Moreni, ale 
cărei pretenții nu pot depăși un meci 
egal. Unirea Iași are toate șansele 
să obțină o victorie deosebit de pre
țioasă.

cestea din urmă susțin jocuri diJfcile: 
C.S.M. Reșița la Timișoara cu C.F.R., 
iar Minerul la Lupeni cu Corvinul 
Hunedoara. In schimb, în seria a 
doua, Tarom București și-a păstrat a- 
vansul de trei puncte. Metalul Titanii

(Foto: Gh. Dumitru) 
însă, continuă să fie în urmărirea sa. 
Duminică se și dispută, de altfel, 
derbiul : Metalul Titanii—Tarom, meci 
foarte important pentru situația din 
fruntea clasamentului. In rest, modi
ficările provocate de etapa de alal
tăieri au afectat mai mult mijlocul

Reîncepe întrecerea
și in categoria C

De duminică îșl reincep lupta șl e- 
chipele categoriei C la fotbal. Șl chiar 
în prima etapă a returului au loc cîte
va întîlniri interesante, care pot aduce 
modificări clasamentelor. Reamintim ci
titorilor noștri programul: acestei prime 
etape, precum și cele 6 clasamente :

SERIA I

Etapa: Sp. muncitoresc Rădăuți — 
C.F.R. Pașcani, Gloria Dorohol — 
C.S.M.S. II Iași, Textila Botoșani-Textila 
Bvhuși, Unirea II Iași — Minerul C. 
Lung, Petrolul Moinești — C.S.A. Bacău.
1. C.F.R. Pașcani 9 7 1 1 16: 3 15
2. C.S.A. Bacău 9 C 0 3 25:10 12
3. Sp. Mume. Rădăuți 9513 18:11 11
4. C.S.M.S, II Iași 9 5 13 16:12 H
5, Textila Buhuși 9414 9: 9 9
6. Minerul C. Lung. 9 4 1 4 9:33 9
7. Petrolul Moinești 9 3 2 4 10:18 8
8. Gloria Dorohol 9225 12:18 6
9. Textila Botoșani 9225 9:17 G

10. Unirea II Iași 9117 10:23 3

SERIA A II-A

Etapa ; Comb. Pol. București — Ci-
mentul Medgidia, Dinamo Miliție 9
București—Gloria Galați, Știința Ga-
lăți — Victoria Buzău, SN.C. Constanța
— Ind. Sîrmei Brai/la. I.M.U.M. Medgi-
diia — Ancora Galați.

1. S.N.C. Constanța 9 C 1 2 18:10 13
2. Victoria Buzău 9 5 2 2 19: 6 12
3. Dinamo 9 Mil. Buc 9 5 13 18:10 H
4. Gloria Galați 9 5 1 3 12: 8 11

• Amănunte despre fiecare meci 
jn parte puteți citi în Programul Loto- 
Pronosport Nr. 261. Tot în acest nu
măr cititorul poate găsi scheme re
duse la Pronoexpres, precum și ma
terialele privitoare la Loto Central și 
Loz în Plic.

• Așa cum era de așteptat concursul 
Pronoexpres nr. 14 a oferit pârtiei- 
panților nu numai premii multe ci și 
valoroase. Astfel premiul de categoria 
a Il-a a atins 100.000 lei și a fost 
obținut de participantul Andronache 
Alexandru din Ploești, str. Avram 
lancu nr. 9.

Concursul Pronoexpres nr. 15 care 
se închide azi la ora 24 în Capitală, 
are un report inițial de 310.758 lei 
din care 250.000 lei la categoria l-a 
și 60.758 lei la categoria a II-a.

Depuneți chiar acum buletinele
dumneavoastră pentru concursul
Pronoexpres nr. 15.

• In urma trierii - buletinelor de
puse la concursul Pronosport nr. 15 
din 12 aprilie, s-au obținut urmă
toarele rezultate provizorii: 15 variante 
cu 11 rezultate exacte, 345 variante 
cu 10 rezultate exacte și 1.543 va
riante cu 9 rezultate exacte.

Lucrările de omologare sînt în curs.
Rubrică redactată de I. S. Loto- 

Pronosport. 

clasamentului. In zona retrogradării 
nimic deosebit deocamdată; situația 
este neschimbată în prima serie, iar 
în a doua e de semnalat doar ascen
siunea echipelor A.S. Pompierul și 
Dinamo Galați pe locurile 8 și 9, ce* 
dînd locurile 11 și 12 formațiilor Rul* 
mentul Bîrlad și respectiv Unirea 
Focșani.

Printre alte probleme, etapa de 
duminică a ridicat pe aceea a des* 
completării echipelor prin accidents? 
rea unor jucători. C.S.M.S. lași a ju
cat în 10 oameni timp de 83 de mi
nute, iar Foresta Fălticeni timp de 
75. Este de la sine înțeles că în ase* 
menea condițiuni nu poate fi vorba 
de o luptă sportivă desfășurată în 
condițiuni egale și că, fără îndoială, 
la înfrîngerea celor două echipe (a 
ieșenilor chiar pe teren propriu) a 
contribuit și faptul că au jucat în 10 
oameni. Avînd echipele complete poa
te că ar fi reușit alte rezultate; în 
orice caz însă, echipele și-ar fi pu
tut apăra șansele cu forțele complete. 
Credem că federația ar putea lua în 
discuție oportunitatea aplicării in cam
pionatul nostru a modificării de re
gulament (aprobată de F.I.F.A.) efl 
privire la înlocuirea portarului și a 
unui jucător de cîmp (pînă la pauză) 
accidentați. In alte țări, această mo* 
dificare a intrat ta vigoare în cam
pionatele respective (ta R.D.G., de 
pildă). In toate cazurile s-a pornit de 
la principiul întrecerii sportive în 
condițiuni egale.

(P- £-)

SERIA A III-A

5. IMUM Medgidia 9 4 3 2 Jl: 9 n
6 Ind. Sîrmei Brăila 9 3 3 3 9:10 9
7. Comb. Pol București 9 3 0 6 14:15 68. Știința Galați 9 2 2 5 7:17 6
9. Ciment. Medg. 9306 9;24 6

10. Ancora Galați 9 2 1 6 7:15 5

Etapa : Dunărea Corabia — Dinamo 
Craiova, Metalul Tîrgoviște — cetatea 
Bucur (I.T.B.) București, Confecția 
București — Oltul Tr. Măgurele, C.S.U. 
București — Rapid reg. Ploești, C.F R. 
Rovine Craiova — Unirea Pitești.

SERIA A IV-A

1. C.S.U. București 9 7 2 0 18: 6 162. Met. Tîrgoviște 9 6 1 2 19* 9 133. Rapid reg. Ploești 9603 23:11 124. C.F.R. Rovine Craiova 9 3 3 3 9: 8 9
5. Cetatea Bucur Buc. 9333 8: 9 9
6. Dinamo Craiova 9333 6: 7 9
7. Confecția Buc 9 2 3 4 9:11 7
8. Unirea Pitești 9225 2: 7 6
9. Oltul Tr. Măg 9216 10:24 5

10 Dunărea Corabia 9 2 0 7 2:14 4
*

Etapa : Partizan Reghin — Voința Tg. 
Mureș, Mureșul Toplița — Carpați si
naia, Textila Sf. Gheorghe — Chimia Fă
găraș, Alimentara Tg. Mureș — Metalul 
Aiud, Raf. Cîmpina — Torpedo.
1. Carpați Sinaia 9 5 3 1 20: 9 13
2. Chimia Făgăraș 9531 20:13 13
3. Alimentara Tg. M. 9 4 3 2 20:16 11
4. Metalul Aiiud 9342 18:14 10
5. Voința Tg. Mureș 9252 5: 8 9
6. Partizan Reghin 9 4 0 5 16:17 8
7. Raf. 4 Cîmpina 9313 19:|8 7
8. Mureșul Toplița 9 3 1 5 7:15 3
9. Textila Sf. Gh 9 3 1 5 6:13 3

10. Torpedo 9216 12:20 5

SERIA A V •A

Etapa : Dinamo B. Mare — Rapid
Cluj, Someșul S. Mare — Arieșul Tur-
da, Voința Oradea — Tisa Sighet, R&-
colta Cărei — Stăruința S. Mare, C.F.R.
Cluj — Rapid Oradea.

1. C.F.R. Cluj 9 5 3 1 12: 4 11
2. Rapid Cluj 9 5 3 1 l!l: 8 13
3. Recolta Cărei 9522 22:10 12
4. Someșul S. Mare 9 4 2 3 17:12 10
5. Arieșul Turda 9 4 14 19.16 9
6. Rapid Oradea 9 4 14 12.12 9
7. Stăruința S. Mare 9 2 4 3 13:14 8
8. Dinamo B. Mare 9324 9:10 8
8. Tisa Sighet 9 3 0 6 8:24 •

10. Voința Oradea 9108 7:26 2

SERIA A VI-A

Etapa: Indagrara Arad — obmipia
Reșița. Aurul Brad — Drub’eta Tr. Seve-
rin, Flacăra Tg. Jiu -- U. M. Cugir,
Metalul Oțelul Roșu —. Metalul Bocș»
Romînă, Unirea Rm. Vîleea — C.F.R
Simeria.

1. Metalul O. Roșu 9612 24:12 13
2. Drubeta T. Severin 9603 21:14 12
3. Metalul B Bomină 9 5 1 3 13: 9 n
4. Olimpia Reșița 9504 19:21 10
5. C.F.R Simeria 9 4 1 413: 9 9
6. Aurul Brad 9 4 0 5 15:13 8
7. U. M. Cuglr 9465 12:17 8
8. Unirea Km. Vîleea 9 2 3 4 12:16 7
9. Flacăra Tg Jiu 9315 13:22 7

10 Indagrtra Arad 9 13 5 9:1» 5
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Crește o nouă generație de scrimeri O inițiativă lăudabilă

Școala de arbitri moto de la CîmpinaDacă am face un clasament al ce
lor mai buni trăgători juniori pe a- 
nul acesta, locul I ar reveni lui 
Ion Drimbă (Stăruința Timișoara), 
care a cucerit două titluri de campion 
R.P.R., la floretă și sabie. Sportivul 
timișoreni i-a depășit net pe ceilalți 
trăgători. Calm, bine orientat pe plan
șă în funcție de adversar, n un dez
voltat simț al timpului, Ion Drimbă a 
creat acțiuni simple, clare, care i-au adus 
întotdeauna rezultate bune. Este elocvent 
în această privință asaltul de sabie din
tre el și Otto Papp (Stăruința Satu 
Mare). Acomodfndu-se mai greu cu 
stilul de luptă al lui Papp, Ion 
Drîmbă s-a trezit condus cu 4—0. O 
singură tușă și, poate, situația cla
samentului era alta. Atunci. Drîmbă 
și-a schimbat total felul în care tră
sese și a dat 5 tușe consecutive cu
cerind victoria. Proaspătul noslru cam
pion de juniori la sabie și floretă 
este un trăgător de mare viitor. Dato
rită calităților deosebite cu care este 
înzestrat pentru acest sport și a re
marcabilei voințe, el a reușit frumoasa 
performanță de a cuceri două titluri 
de campion al țării. Adăugăm amănun 
tul — foarte important — că Ion 
Drîmbă n-are antrenor; el se pregă
tește singur sau cu colegul și priete
nul său [uliu Falb. Recomandăm fe
derației de specialitate să se ocupe 
mai mult de el și, în general, de cen
trul de scrimă din Timișoara, unde 
prezenta unui antrenor este foarte 
necesară.

Un alt trăgător care s-a impus 
(deși nu s-a prezentat în plenitudinea 
posibilităților sale) a fost Adalbert 
Guratti, campion la spadă. împreună 
cu Arpad Ilady și Ștefan Haulder 
(Stăruința Satu Mare), Bela Szasz și 
Ernest Huszar (Tg. Mureș) și Bela 
Damiansits (Cluj), Ad. Gurath a ridi
cat finala de spadă la valoarea unui 
campionat de seniori. De altfel, multi 
dintre cei mai buni spadasini ai țării 
se numără printre juniori.

întrecerea floretistelor a iost domi

nată de bucureștence. Valeria Luttman 
. și Oprița Dragalina au fost tot timpul 
în primul plan al finalei. Avînd cîte 
o înf.rîngere, ele au fost nevoite să-și 
dispute titlul de campioană într-un 
baraj. De fiecare dată a condus Lutt
man, dar Dragalina a egalat. In final, 
experiența mai mare a lui Luttman a 
fost determinantă. Ea a cîștigat ba 
rajul cu 4—2 și o dată cu acesta și 
titlul de campioană la junioare

Am vorbit mai sus de juniorii „mari". 
Dar cei mici? Și printre ei se află 
mulți scrimeri talentați. Mai întii 
campionii: Ștefan Csipler (Stăruința 
Satu Mare) la floretă, Zoltan Rohony 
(Cluj) la sabie și Bori Benko (Știința 
Cluj) la floretă fete. Bineînțeles, nu se 
poate vorbi încă la acești tineri de o 
tehnică corespunzătoare cerințelor ac
tuale ale scrimei din țara noastră. Ei 
au început să practice scrima de puțină 
vreme (mnlți au participat pentru pri
ma dată la o competiție oficială). 
Dar, cei mai mulți dovedesc calități 
reale pentru practicarea acestei disci
pline sportive și bine îndrumați ei pot 
crește și se pot forma în așa fel îneît 
să poată conta printre fruntași. Am 
mai remarcat — în afară de campioni 
— pe Ana Ene (Progr. Buc.), Mioara 
Georgescu (Petrolul Ploești), Eva î 
Palko (Voința Cărei), lldiko Horvath 
(CS. Harghita Tg. Mureș), Anton : 
Iercoșan (Buc.), Madocsia Kiss și Ște
fan Szentkiraly (Tg. Mureș), Peter 
Habala (Cluj).

O primă concluzie după campiona
tele republicane de scrimă ale juniori
lor : avem mulți tineri talentați, care 
pot asigura schimbul de mîine al 
scrimei. Pentru aceasta, este nevoie 
însă ca antrenorii lor să se ocupe cu 
dragoste și răbdare de ei și să le în
drume pașii pe un drum bun. Iar fede
rația să fie în permanență atentă 
față de dezvoltarea lor, intervenind cu 
sprijinul său atunci cînd se ivesc ne 
ajunsuri.

E. M.

cur enți.
„Poiana Cîmpina") și-au dovedit ca
pacitatea anul trecut, cînd au pregă
tit, în condiții excelente, una din în
trecerile campionatului.

Ințclegînd așa cum trebuie cinstea 
ce li se face de a găzdui două faze

Boxerii juniori în drum spre finale
Gainpionatul republican individual 

de box al juniorilor pe anul 1959 se 
apropie de încheiere. La siîrșitul săp- 
tămînii trecute, la Pitești, Timișoa
ra, Tg. Mureș, cu prilejul desfășură
rii etapei de „zonă" au fost desem
nați boxerii care în curînd vor dis
puta titlul de campioni ai țării.

TG. MUREȘ (prin telefon). Sala
I.M.F.  din Tg. Mureș a găzduit în 
zilele de 8, 9 și 11 aprilie etapa de 
zonă a campionatului individual de 
box pentru juniori. Au participat spor
tivi din regiunile Oradea, Baia Mare 
și R.A.M. Iată campionii de zonă în 
ordinea categoriilor : FI. Orban (Gluj), 
A. Verdeș (Cluj), Șt. Gostescu (Gluj), 
1. Nuțiti (Oradea), V. Mirea (Gluj), 
G. Simonca (Cluj), G. Kantoc

Din tehnica rugbiului

MOMENTUL PASEI
De la primele meciuri ale actualului 

sezon de rugbi a ieșit în evidență una 
din lipsurile echipelor noastre și anu
me că liniile de treisferturi au o efi
cacitate mult prea mică. In mod deo
sebit se subliniază — și pe bună drep
tate — că centrii nu dau un randa
ment suficient.

După cum se știe, în jocul de rugbi 
linia de treisferturi este compartimen
tul care trebuie să marcheze cel mai 
mult Această linie are datoria să pună 
în valoare baloanele cîștigate de 
înaintași în acțiunile pe care aceștia 
die urmă le desfășoară în momentele 
fixe ale jocului și, în unele împreju
rări, din grămezile deschise.

Una din cauzeîp principale ale efi
cacității reduse a liniilor de treisfer
turi este fără îndoială pasa, mai pre
cis momentul pasei. Jucătorii noștri, 
dacă au învățat în mare parte să 
execute pasa, în schimb n-au studiat 
în suficientă măsură și oportunitatea 
ei. „A pasa înseamnă a trece balonul 
unui partener mai bine plasat". Acea
sta este prima condiție. Prin urmare, 
posesorul balonului trebuie să execute 
pasa, nu atunci cînd nu mai are ce 
să facă cu balonul ci, în clipa cînd 
plartcncrul de joc este într-o poziție 
bună pentru a continua faza. A doua 
condiție este scoaterea adversarului di
rect din dispozitivul apărării. Acest 
lucru va contribui la reducerea numă
rului de jucători adverși aflați în de-
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(R.A.M). A. Tarpai (Cluj), Gh. Pe
trie (Oradea), A. Gall (R.A.M.), Em. 
Ioanovici (Ciuj), G. Papp (Oradea).

I. BARA, corespondent

TIMIȘOARA: Intîlnirile din cadrul 
etapei de zonă a campionatului re
publican de box juniori, desfășurate 
în localitate, au scos în evidență for
ma excelentă a boxerilor timișoreni 
care au reușit să cîștige 9 din cele 
12 titluri puse în joc. Iată campionii 
etapei de zonă care vor participa la 
finala campionatului republican : A. 
Cîrciu (Bocșa Romînă), G. Ciucă (Re
șița), A. Macovei (Craiova), I. Hbkl 
(Timișoara), 1. Petrescu (Reșița), V. 
Căpușan (Timișoara), E. Nicoli (Re
șița), N. Padina (Reșița), P. Men- 

fensivă, va înlesni continuarea jocului. 
Tn vederea obținerii unui rezultat ma
xim în scoaterea adversarului diiect 
din joc este necesar ca jucătorii să 
fie deprinși de a purta balonul pînă în 
apropierea acestui adversar direct, dar 
în afara zonei în care apărătorul ar 
putea, într-un fel sau altul, să împie
dice zborul balonului pasat. In meto
dica învățării antrenorii ar trebui să 
deseneze pe teren un cerc cu un dia
metru de aproximativ un metru. în
treaga suprafață a cercului va fi denu
mită „zona periculoasă". Purtătorul 
balonului este așezat la cîțiva metri 
în fața cercului iar un apărător, la o 
distanță asemănătoare, tot în afara 
cercului, dar în partea opusă. Cei doi 
jucători pornesc deodată, cu viteză 
aproximativ egală. La antrenament se 
insistă ca amîndoi jucătorii să pună 
piciorul în același timp pe marginea 
respectivă a cercului. Pentru purtător, 
atingerea cercului înseamnă momentul 
pasei, evitarea posibilității ca adversa
rul să poată împiedica transmiterea 
balonului și în același timp certitudi
nea că apărătorul este scos din țoc, 
deoarece din această „zonă periculoa
să" nu mai are timp să ocupe o nouă 
poziție de apărare.

învățînd momentul pasei cu ajutorul 
acestui cerc, jucătorii se vor deprinde 
cu exercițiul, astfel că nici în jocuri 
oficiale nu vor inai rata clipa potri
vită. Este un mijloc pentru perfecțio
narea transmisiei balonului pe care 
îl recomandăm antrenorilor noștri.

ART. VOGEL, antrenor .

Două din cele trei faze ale campio
natului republican de viteză pe cir
cuit se vor desfășura anul acesta la 
Cîmpina. Programînd aici aceste faze, 
F.R.M. a avut în vedere faptul că 
pista de concurs este foarte bună și 
că organizatorii (asociația sportivă

-urile, porțiuni care solicită la maximum indeminarea concurenților, 
au prilejuit in concursul de motocros desfășurat duminică (etapa a II-a a 
„Criteriului F.R.M.1*), evidențierea cîtorva alergători printre care și M. 
bănescu si Gh. Ionită. Fotografia noastră îi uifățișează pe acești doi con

tzel (Timișoara), N. Voinic (Craiova), 
I. Tirică (Aurul Brad), A. Țăranu 
(Timișoara). De remarcat arbitrajele 
excelente prestate de I. Boamfă, P. 
Mrhelfy și T. Ogneanoviei.

C1MPULUNG MUSCEL: In pito
rescul orășel din regiunea Pitești 
s-au întrecut, timp de 3 zile, 43 
boxeri juniori din regiunile Pitești, 
Constanța, București și Ploești. Cei 
mai bine pregătiți s-au dovedit a fi 
boxerii din regiunile Pitești, Ploești 
și Constanța.

IATA CAMPIONII ETAPEI DE 
ZONA : Gh. Badin (Pitești), A. Geor
gescu (Ploești), E. Popa (Pitești) P. 
Iuga (Constanța), I. Dinu (Constan
ța), I. Crîmpița (Ploești), I. Mărcii 
(Pitești), M. Pintiiie (București), Șt. 
Butucaru (Constanța), I. Păunoin 
(Ploești), I. Grăjdeanit (Conslanța), 
I. Alexandru (Ploești). Deciziile și 
arbitrajele prestate de I. Cetățeanu, 
P. Dumitrescu, S. Neaeșu și M. 
Gheorglie au contribuit la buna desfă
șurare a întîlnirilor.

V. DUMITRESCU, coresp.

DIN TOATE SPORTURILE
SE apropie fazele finale ale 

CAMPIONATELOR UNIVERSITARE

Duminică dimineața au avut loc în 
sala Dinsmo din Capitală» întrecerile 
fazei de zonă a campionatelor univer
sitare l-a gimnastică, lată pe cei ce vor 
reprezenta orașul București în întrece
rile finale Băieți-echipe. Categ. a II-a: 
U.P.B. 213,10 P-; 2. I. Politehnic 211,40 
p.; 3. I. Construcții 205,15 p.; Categ
a IlI-a: 1. I. Politehnic :’.27,45 p.; 2.
I.M.F. 323,45 p; 3. I.S.E 317,55 p; Indi
vidual compus: Categ. a n-a: 1. D. Io
nescu (I.M.F.) 55,40; Categ. a IlI-a: 1. 
I. Gnancfâbur (I. Pălit) 57,20 p; Oateg. I: 
(au participat doar studenții de l-a 
I.C.F.) 1. M- Veb>er 55,70 p; Fete-echipe: 
Categ. a II-a: 1. U.P.B. 1*97,75 p; 2-
I.M.F. 185,45 p; Categ. a IlI-a: 1. I.
Construcții 3fflO,10 p; 2. I.M. Gorki 297,35 
p; 3. I. Politehnic 296,95; individual 
compus: Categ. a Tl-a: 1. C. Olirmid
(I.M.F.) 47,90 p; Categ. a III-®.: 1. M. 
On tanu (I.M. Gorki) 54.40 .p.

Slăiptămîna trecută au conti*nujat și 
jocurile din cadrul fazei de zonă l-a bas
chet și volei. Iată cîteva din rezultatele 
înregistrate: Baschet băieți- I. Con
strucții — I. Arhitectură 72—5-1; I.M.F.
— I.M. Gorki 65 —32; I.P.GG. — I.C. 
Ferate 63—50; U.P.B — I. Arte 38—20; 
I.C.F. — I.S.E. 30—39 (!) Ba<ich«t femi
nin: I. Construcții — I. Politehnic 48— 
26; U.P.B. — I Arhitectură 55—11; Vo
lei Băieți: I.C. Ferate — I. Agronomic 
3—2; I.M.F. — I. Arhitectură 3—2- I. 
Agronomic — I.S.E. 3—1; I. Construcții
— I. Pofti-tehnk? 3—2; I.C.F — U.P.B 
3—1: Voted feminin: I.S.E. — I. Arte 
3—0; I.P.GG. — I. Construcții 3-0, 
I.C.F. — I.M. Gorki 3—0, U P B. — I.C 
Ferate 3—3; I.M.F. — I. Construcții 3—1; 
I. AiMtectură — IC. Ferate 3-0.

ADRIAN VASILIU _ coreap. 

ale campionatului republican, dar și 
sarcinile ce le revin în această situa
ție, membrii consiliului asociației spor
tive „Poiana Cîmpina", împreună cu 
comisia raională de motociclism și cu 
sprijinul F.R.M. au inițiat organizarea 
unei școli de arbitri.

„Prin organizarea acestei școli — ne 
spunea tov. Const. Alici, membru al 
consiliului asociației — vrem să contri
buim la dezvoltarea sportului cu mo
tor în orașul și raionul nostru și la 
crearea unor economii. Vorbind despre 
economii, ne referim la faptul că asi- 
gurînd arbitri locali nu va mai fi ne
voie să se deplaseze de la București un 
lot prea numeros de arbitri (așa cum 
s-a întîmplat anul trecut)".

Recent, am asistat Ia una din lecți
ile acestui curs. In cadrul orei de 
mecanică lectorul Anton Dnmitrescu 
le-a vorbit cursanților despre diferi
tele părți și funcțiuni ale motorului, 
despre adaptarea unor piese Ia efortul 
cerut de concursurile sportive. El a 
subliniat în mod deosebit faptul că 
industria romînească a început, în 
anii puterii populare, să producă ma 
șini, pe care le perfecționează de la 
un an la altul. De asemenea, a scos în

Selecționata Orașului Stalin a cucerit 
„Cupa primăverii" la schi

„Cupa Primăverii", concurs orga
nizat de F.R. Schi-Bob și M.I.C. în 
colaborare cu comisia de specialitate 
a regiunii Ploești, s-a bucurat de un 
frumos succes. Tinerii elevi prezenți 
pe pîrtiile din Bucegi (fondiștii la 
Piatra Arsă și coborîtorii în vîlceîul 
Caraimanului) au dovedit, în gene

CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI 
LA HOCHEI PE IARBA

Etapa a treia a Cupei Orașului Buicu- 
rești a programat duminică dimineața 
două întâlniri care s-au soldat cu ur
mătoarele rezultate:

C.S. Victoria; — Constructorul 4 2 (3 0). 
Au înscris Boghllovtci (?.), Nicolau și 
Zgripoea pentru C.S. Victoria, Bușe și 
Ionescu pentru Constructorul.

Știința — C.S.A. 6 4:0 (1:0). Golurile 
au fost realizate de Samur (2) Ionescu 
și Sburîan.

INTILNIRE AMICALA DE BOX 
LA CRAIOVA

CRAIOVA (Prin telefon). Duminică s-a 
desfășurat în localitate o întîlnire ami- 
cJlă d’e box între echipele Dinamo Cr-a 
iova și o combinată Spartac — CFR Gri- 
vița Roșie București. Echipa gazdă și-a 
adjudecat victoria cu scorul de 14—6. 
REZULTATE TEHNICE: C Gui (Gr) L.p 
T. Dumitru (Buc) V. Vintil'ă (Cr) b.p. 
I. Rf&ileanu (Buc.); M. Marinescu (Cr.) 
b.p. St. Dumitrache (Buc): N. Fifigea- 
nu (Cr) meci nul cu R Șerhan (Buc); 
A Fareaș (Cr) b.p. M. Go-anță (Buc), 
I. Eocianu (Buc) b.p. Nicolae Ton (Cra
iova); D. Fie-raru (Buc) b.p. V. Ionescu 
(Cr); O. Mărăid ■'•eanu (Cr) b. ab. III 
A. Cosim (Buc); I. Fîrvu (Cr) b.k.o. III 
I. Muscurel (Buc); G. Bu/atu (Cr) meci 
nul cu C. St în eseu (Buc),

R. SCHULTZ și
M MiARA.ȘFSCU — corespondenți.

FINALELE CAMPIONATULUI DE CA
LIFICARE LA BOX SENIORI — FAZA 

ORĂȘENEASCA
Joi seara cu începere de Ua oi-a 19 

vor avea Ioc în sal-a de festivități a 
I.S.B. flinalele campionatului de oaliffi- 
care seniori — faza pe orașul Bucu
rești. 

evidență succesul de care se bucură 
pe piața mondială mașinile construite 
în Uniunea Sovietică, R. Cehoslovacă, 
R.P. Ungară etc.

Cursanții — în marea lor majoritate 
muncitori la uzinele „Poiana" -- as
cultau cu atenția încordată explica
țiile lectorului, își luau notițe și ce
reau amănunte atunci cînd una din 
probleme nu era suficient de clară. 
In caietul cursului am constatat o 
prezență mulțumitoare (la orele des
fășurate pînă atunci participaseră în 
general cam 90 la sută din cei în
scriși). Din cei 30 „elevi" lectorii 
(A. Dumitrescu și W. Hornischef) 
ne-au remarcat pentru conștiinciozi
tate pe strungarul Alfred Valter, con
tabilul Elena Constantinescu, mccarii-' 
cii V. Mareș, 1. Irimia, V. Baican, 
funcționara Steliana Chiru, maistru) 
lăcătuș V. Cucu, maistrul rafinor L 
Moraru și controlorul recepționer N. 
Comănescu.

Cursurile școlii au început la 10 
martie și vor lua siirșit la finele lu
nii aprilie. In programa cursului au 
fost introduse lecții de istoria sportu
lui cu motor, mecanică (3), regula
mente (5), cronometraj (3), medicină 
sportivă și lecții practice (4). In to
tal cursanții efectuează 38 ore curs 

și 11 ore seminar.
Modul cum este organizată școala, 

competența lectorilor și sîrguința 
cursanților pot constitui un exemplu 
pozitiv și pentru celelalte cursuri care 
se desfășoară în această ramură spor
tivă.

H. NAUM

Două gimnaste din R.D.G. 
la campionatele 
internaționale de 
la București

Forul de specialitate din Republica 
Democrată Germană a anunțat că va 
trimite la campionatele noastre inter
naționale care se vor desfășura in zi
lele de 25 și 26 aprilie a.c. la Bucu
rești, pe Ingrid Forst și Renate 
Schneider. Gimnastele vor fi însoțite 
de antrenorul Herbert Hoffman.

ral, o bună pregătire tehnică și au 
depus toate eforturile pentru a avea 
o comportare cit mai frumoasă. Între
cerile s-au încheiat cu victoria selec
ționatei Orașului Stalin. Acest oraș, 
ca și Sinaia, Predeal, Vatra Dornei, 
Ploești, București, Reșița, Rîșnov, Si
biu și Timișoara s-au evidențiat prin 
buna mobilizare pe care au făcut-o 
pentru concursul dotat cu „Cupa Pri
măverii". In schimb, Baia Mare, Pe
troșani ș.a. nu au prezentat nici un 
concurent, dovedind prin aceasta dez 
interes pentru munca de stimulare a 
elevilor în practicarea schiului.

Iată rezultatele tehnice ale probe
lor desfășurate simbătă și duminică:

FETE: slalom special: 1. Erika Lip- 
hardt (Orașul Stalin) 53.5; 2. Monika 
Glokner (Orașul Stalin) 57.4; Mihaela 
Casapu (Predeal) 61.0; slalom uriaș:
1. Zorica Suciu (Reșița) 44.4; 2. Mo
nica Glokner 46.8; 3. Erika Liphardt 
49.8; fond 3 km: 1. Rodica Șindrjlarti 
(Vatra Dornei) 15.01; 2. Violeta Chet- 
niceanu (Timișoara) 18.08; 3. Ursula 
Alprics (Luceafărul Orașul Stalin) 
18.40; BĂIEȚI: slalom special: L E. 
Ursache (Vatra Dornei) 75.4; 2. H. 
Zing (Luceafărul Orașul Stalin) 76.2; 
3. V. Moldoveanu (Sinaia) 79.6; sla
lom uriaș: 1. V. Chercki (Sinaia) 
54-6; 2. G. Schobel (Sibiu) 56.0; 3. 
C. ilie (Vatra Dornei) 57.4; fond 5 
km: 1. Bujor Olteanu (Rîșnov) 27.09;
2. Radu Zărnescu (Rîșnov) 27.48; 3. 
N. Sumedrea (Orașul Stalin) 28.51; 
ștafeta mixtă 3x3 km: 1. Orașul Sta
lin (N. Sumedrea, Ursula Atprlcs, 8. 
Olteanu), 2. Vatra Dornei (St Pa41, 
Rodica Ștodrilaru, S. Danielevici), 3. 
Sibiu (D. Fabricius, Anelise Burz, 
L. MocrbuchlerL Clasament pe echipe: 
1. Orașul Staîîri 41 pt. 2. Vatra Dor
nei 66 pt., 3. S biu 71 pt.

MIHA1 BOTA-coresuondeut



Pupa ultimul concurs de notație Actualitatea în sportul sovietic
CICLIȘTII SINT IN FORMA

Dintre
parțin procedeului tehnic

toate probele, cele care a- 
..................... : „fluture" 

BÎnt rămase cel mai mult în urmă la 
noi din punct de vedere al rezultate
lor. Constatarea este cît se poate de 
clară, pentru ca în discuțiile tehnicie
nilor noștri pe această temă să nu-și 
facă loc nici o controversă. Singura 
nedumerire care se face auzită în ju
rul acestei probleme, este legată, de 
fapt, de un paradox. Și anume : stăm 
cel mai prost la proba care a adus 
natației romînești cea mai mare sa
tisfacție de pînă acum: un loc la ul
tima finală olimpică prin înotătorul 
Alexandru Popescu, a cărui evoluție 
în ultimii ani peste hotare însemna 
(e bine să se știe) și o reușită de
monstrație de stil.

Desigur, însă, că discuțiile de felul 
acesta, dep'arte de a aduce o rezol
vare a situației, nu fac decît să pună 
și mai mult... sare pe rană.

Așa s-or fi gîndit probabil în ulti
ma vreme și tehnicienii noștri, care 
se adună, săptămînă de săptămînă, 
ia ședințele comisiei orășenești de

Mîine, 
o nouă etapă 
în campionatul 

masculin de volei
In program, jocul

Cetatea Bucur—-Rapid

specialitate în scopul de a găsi o so
luție pentru a putea scoate din im
pas și acest procedeu tehnic.

Și astfel, — -- - r ‘
priza 
șurat 
ture" 
mulți 
probă 
liști, statisticienii 
posibilitatea să întocmească obișnui
tele liste cuprinzînd pe cei mai buni 
10 sau 20 performeri ai anului. Ei 
bine, a fost necesar ca forul care con
duce activitatea natației bucureștene 
să facă apel la... • fantezia membrilor 
săi pentru a putea „capta" atenția 
antrenorilor noștri șî spre probele sti
lului fluture, atît de slab populate 
pînă mai ieri, atît de sărace în per
formeri. Unde credeți că a intervenit 
imaginația organizatorilor ? Cu ce s-a 
reușit să se stimuleze interesul an
trenorilor buctireșteni și pentru acest 
procedeu tehnic deficitar ? „Enigma" 
a dispărut pentru noi o dată cu citi
rea regulamentului de concurs. Una 
din clauze înscrise în regulament pre
vedea : „Se vor acorda cite 5 
în plus de fiecare concurent 
(peste numărul de trei) în 
individuale și cite 10 puncte 
fiilor și cluburilor care vor

nu mică ne-a fost sur- 
cînd la ultimul concurs desfă- 
la bazinul Floreasca, stilul „flu- 

a adunat la start cei mai 
concureți (copii și juniori), 
la care, din lipsă de specia- . ■ -j noștri n-au avut

Nici nu s-au înclieiat bine discuțiile 
prilejuite de etapa de duminică din 

drui campionatului masculin și e- 
ipele se vor alinia din nou pe tere

nurile de volei: miercuri se dispută 
o nouă etapă în cadrul campionatului.

Din rindul celor 5 partide care se 
vor disputa cu acest prilej, iese în e- 
vidență jocul Cetatea Bucur—Rapid 
București. Cele două echipe cuprind 
majoritatea jucătorilor din echipa re
prezentativă și de aceea așteptăm un 
spectacol de calitate. Reamintim că 
în prima parte a campionatului Rapid 
a cîștigat cu 3—2 după un joc foarte 
frumos. Tot în Capitală vor avea loc 
și partidele Voința București—Victo
ria București (deosebit de importantă 
pentru prima parte a clasamentului) 
și Dinamo București—Constructorul 
București.

La Tg. Mureș, Știința Cluj va inîlni 
C.S.M.S. lași, în timp ce ia Orașul 
Stalin se vor întîini două echipe cu 
un stil de joc asemănător : Tractorul 
și C.C.A.

Partidele din Capitală vor avea loc 
"n sala Florcasoa, după următorul 

ogî’ain: Voința — Victoria. Dinsmo 
— Constructorul și Cetatea Bucur — 
Rapid. Primul meci va începe la ora 
16.

puncte 
înscris 
probele 
asocia- 
înscrie 

mai mult de o ștafetă". Succesul a 
fost cel scontat: numeroase serii pen
tru probele individuale, suficiente e- 
chipe de ștafetă (deocamdată) pentru 
diferitele categorii de înotători : copii 
și juniori, fete și băieți. Este un suc
ces, recunoaștem, în 
față, privit mai mult 
cantitativ al problemei. De aici însă 
și pînă la 
răraîne de 
Acest pas, 
trenorii...

momentul de 
sub aspectul

obținerea calității nu mai 
făcut decît un singur pas. 
însă, trebuie să-l facă an-

GH. NICOLAESCU

Cei mai buni rutieri sovietici și-au 
încercat forțele într-un ultim concurs 
de verificare înaintea marii întreceri 
internaționale „Cursa Păcii". Timp 
de patru zile, la Soci, 16 concurenți au 
luptat cu kilometrii și cu un timp fri
guros și ploios. Cursa a măsurat 
425,8 km., cuprinzind patru etape și o 
semi-etapă contra cronometru. La 
start s-au aliniat 16 concurenți din 
rîndul cărora urmează să fie desem
nați cei 6 echipieri ai formației 
U.R.S.S. pentru „Cursa Păcii".

Primele trei etape au fost domina
te net de tînărul Iurii Melehov care a 
oîștigat datorită unei bune dozări a 
efortului și în special grație unui 
sprint final impetuos. Părea că avan
tajul acumulat îi va fi suficient să în
cheie victorios întrecerea, mai ales că 
numai bonificațiile i-au adus 3, minu
te. Alături de Melehov o formă exce
lentă au manifestat Kapitonov, Cere
povici, Bebenin, Kolumbet, Klevțov. In 
etapa a ll-a Melehoy și Cerepovici 
trec in același timp linia finișului și 
numai fotografia reușește să indice 
pe cel dinții ca învingător. O sosire 
aproape la fel de strînsă s-a înregis
trat și în etapa a Ill-a, cîștigată tot 
de Afelehov.

Momentul decisiv al cursei s-a pro
dus în semi-etapa contra cronometru- 
lui. 40 de km. i-au fost suffcienți lui 
Klevțov să refacă tot handicapul și să 
se instaleze in fruntea clasamentului 
general. Ultima etapă (100 km) n-a 
mai putut produce modificări esențiale. 
Astfel, cursa revine lui Klevțov, 
a parcurs 425,8 km. în llh21 : 52,1. 
dia orară de 37,467 km. este bună 
de profilul traseului, presărat cu
meroase urcușuri, disputat pe șosele 
dificile de munte. La 27,6 sec. în urma 
învingătorului s-a clasat Aîelehov. Ur
mează Kapitonov, Kolumbet, Bebenin, 
Șaidhujin. Al 6-lea s-a clasat Vos- 
treakov, care a fost bolnav în primele

două etape ale cursei, revenindu-și 
doar spre sfîrșit. Cerepovici se afla 
înaintea ultimei etape printre primii. 
O defecțiune mecanică l-a obligat însă 
să abandoneze. Totuși el a dovedit o 
formă excelentă, fiind unul din princi
palii animatori ai cursei.

întrecerile de la Soci au scos în e- 
vidență buna pregătire a cicliștilor so
vietici, faptul că ei dețin o formă ex
celentă. Echipa U.R.S.S. peniru „Cursa 
Păcii" va fi selecționată din acești 
opt alergători care s-au arătat de 
forțe sensibil egale.

SLAVA METREVELI — FOTBALISTUL 
ATLET

Pregătirile echipelor de fotbal în ve
derea inaugurării campionatului unio
nal se apropie de sfîrșit. La 19 aprilie 
va fi dat mult așteptatul start în în
trecerea fotbaliștilor. Echipele clasei 
„A" se află în sudul țării, unde se 
va desfășura de altfel prima etapă. 
La sfîrșitul săptămînii trecute, forma
țiile Torpedo și Aripile Sovietelor s-au

întrecut într-un meci foarte original 
pentru care n-au avut nevoie de tere
nul de fotbal și nici măcar de balonul 
rotund. Jucătorii celor două echipe au 
luat parte la un concurs atletic, tre- 
cînd normele de control ale pregătirii 
fizice. „Eroul" acestei dispute a fost 
tînărul atacant de la Torpedo, Slava 
Metreveli. El a cîștigat cursa de 30 m. 
în 3,8 sec., cea de 60 m. în 7,0 sec., 
iar pe 100 m. a reușit 11,4 sec. In 
plus, Metreveli a urcat cel mai repede 
în mîini o Trînghie de 5 m., a executat 
perfect un echer la inele, a făcut 12 
ridicări la bara fixă. Intîlnirea s-a ter
minat cu victoria echipei Torpedo. Gu- 
noseîndu-se importanța deosebită a 
pregătirii fizice în fotbal, nici nu-i de 
mirare că moscoviții ocupă un lec 
mult mai înalt în clasament decît cei 
din Kuibîșev.

Inițiativa sportivilor sovietici, caire 
au introdus aceste concursuri de veri
ficare a pregătirii fizice în numeroase 
discipline, este foarte interesantă și 
utilă. Un exemplu caire — după păre
rea noastră — trebuie urmat.

Știri și rezultate 
din sportul halterelor

care 
Me- 
față 
nu-

• La Pekin s-au întîlnit reprezen
tativele U.R.S.S. și R. P. Chineze. 
Victoria a revenit halterofililor sovie
tici cu 6—1. în cadrul reuniunii con
curentul sovietic Plukfelder a obținut 
un nou record al lumii la categoria 
mijlocie (proba smuls): 139 kg. (ve
chiul record îi aparținea cu 138,5 kg.). 
La total el a obținut 450 kg. perfor
manță egală recordului mondial deți 
nut de compatriotul său Lomakin. Iată 
rezultatele în ordinea categoriilor: 
Halfim 330 kg.; Cen Cin-kai 327,5 kg.; 
M. Medvediev 347,5 kg., Cen Cia-fu 
320 kg.; Huan Ciuan-hui 377,5 kg., 
Bușuev 375,5 kg.; Kurinov 415 kg.;

Huan-ciuan 370 kg.; Plukfelder 
kg., Li Ciuan-li 357,5 kg.; Voro- 

Pai-in 425 kg.; A. 
Cian Ciuan-ciu

Cum s-au desfășurat crosurile de la Sibiu
• Succesul tinerilor alergători de la Dinamo Orașul Stalin « învingători scontați : Georgeta 

Zoitan Vameș • De ce a pierdut titlu! C. Grecescu ?

Rezultatelor tehnice publicate în nu
mărul nostru de ieri le vom adăuga 
astăzi cîteva amăiunte privind desfă
șurarea întrecerilor celor mai buni cro- 
siști, de la Sibiu.

La junioare, WALTRAUTE KLIMEN 
(Dinamo Orașul Stalin) Câștigat fără 
nici o emoție, recucerind titlul pe care-1 
pierduse anul trecut în urma unei 
greșite orientări tactice. Ca de fiecare 
dată, și acum s-au remarcat numeroa
se elemente tinere, cu reale aptitfidini. 
O vom aminti doar pe Alaria Palade, 
elevă la Școala medie nr. 1 din Ro
man, o nouă descoperire a neobositu
lui antrenor Constantinescn-Nelioi. Deși 
a început atletismul abia în toamna 
anului trecut, Maria Palade s-a ola-

Activitatea șahistă în tara
ECHIPA C.S.M. BAIA MARE — 

CAMPIOANA REGIONALA
La Cărei s-a desfășurat campionatul 

regional pe echipe încheiat cu victo
ria pe deplin meritată a formației Clu
bului Sportiv Muncitoresc Baia Mare, 
care s-a dovedit cea mai omogenă și 
cea mai bine pregătită. Ea a întrecut 
cu 4‘/2—3‘/2 echipa Voința Satu Mare 
și cu 8—0 pe Voința Cărei. Locul se
cund a revenit Voinței Satu Mare, 
care a dispus cu 8—0 de Voința Cărei.

V. SĂSĂRANU 
coresp. regional

berger a susținut un nou simultan la 
școala medie din Cugir cîștigînd toate 
partidele.

Maestrul Gunsberger s-a deplasat 
— de asemenea — la Orăștie, invitat 
de comisia raională de șah în vederea 
unui simultan în localitate. Jucînd la 
21 de mese A. Gunsberger a cîștigat 
18 partide, a remizat una și a pier
dut 2 (la Burdula si Rosenfeld).

V. SUȘMAN și GH. BALOGH 
coresp.

DIN ACTIVITATEA ȘAHIȘTILOR 
PLOEȘTENI

Dumitrescu și

fost întrecerea
celor peste 40

sat pe locul 4 din peste 60 de concu
rente. Colegul de echipă al Waltrautei 
Klimen, MIRCEA NICHITA, a repur
tat de asemenea o victorie clară în 
•întrecerea juniorilor. Drumul de la lo
cul 6 ocupat anul trecut la titlul cu
cerit acum, marchează progresul aces
tui tînăr și talentat atlet, elev al 
Școlii Profesionale „Strungul" din 
Orașul Stalin.

Conform așteptărilor, proba senioa
relor s-a încheiat cu victoria Georgetei 
Dumitrescu. In acest sezon, reprezen
tanta clubului Aletalul M.I.G. s-a do
vedit, fără discuție, cea mai bună 
crosistă a țării. Locul 2 pe care I-a 
ocupat Zamfira Voinea de la același 
club este rezultatul perseverenței și al 
tenacității acestei atlete. Ne-am fi aș
teptat Ia mai mult din partea Ninei 
Pasciuc. Dar fosta campioană a concu
rat parcă fără convingere, fără am
biție.

Ca și 
terminat 
diștilor. 
trecut de la început la conducerea 
plutonului, pentru a lansa atacul de
cisiv abia la intrarea pe stadion. O 
surpriză plăcută a constituit-o compor
tarea reprezentantului Științei Bucu
rești, Mihai Pridvornic, clasat al 3-lea, 
înaintea a numeroși alergători mai, — ...„---------- ---------- , ---
bine cotați. Remarcabilă a fost în a- au fost reprezentați de nil mai puțin 
ceasta probă și comportarea echipelor de 11 echipe. Ceea ce trebuie să re- 
studențești din București și Cluj care cunoaștem că este o frumoasă reali- 
au întrecut fosta deținătoare a titlului, 
Dinamo București.

anul trecut, Zoitan Vainoș a 
învingător proba semi-fon- 
Impreună cu Aioanei, el a

Foarte interesantă a 
fondiștilor. Tn fruntea 
de concurenți s-au instalat, de la în
ceput, Grecescu, Veliciu, Dinu, Pricop, 
Barabaș. Pe parcursul probei, cei mai 
activi s-au dovedit a fi Grecescu și 
Veliciu. Spectatorii așteptau cu nerăb
dare deznodământul luptei. Iată însă că 
la intrarea pe stadion, Grecescu — 
care avea în acel moment un avantaj 
de cîțiva metri asupra lui Veliciu, a 
greșit în mod copilăresc traseul. Ți
nem să subliniem că marcajul a fost 
bine făcut și de aceea greșeala unui 
alergător experimentat ca Grecescu de
vine și mai puțin explicabilă. Secun
dele pierdute de fostul campion la in
trarea pe stadion i-au permis lui Veli
ciu să treacă în frunte. Credeam că 
lupta nu e încheiată, știind cît de pu
ternic este finișul lui Grecescu. Or, pe 
pista stadionului, Grecescu a apărut 
resemnat, n-a mai insistat. Am avut 
impresia că nici nu mai avea forțele 
necesare.

Așa cum am mai arătat, Sibiul e 
organizat în acest an pentru a treia 
oară finalele campionatelor de cros. 
Dacă anul trecut la startul acestor 
întreceri nu a fost prezent nici măcar 
un singur concurent din acest oraș, 
sibienii mulțumindu-se doar cu rolul 
de organizatori și... spectatori, acum ei

Ciu
450 
biov 450 kg., Li 
Medvediev 480 kg.,
387.5 kg.

• Recent s-a desfășurat la Berlin
și Hoyersweda (R.D.G.) 
niri intre reprezentativele 
mane și R.P. .Bulgaria, 
meciuri victoria a revenit 
lor bulgari cu 6—1. lată 
bune rezultate: Kojev (B.) 290 kg. 
(cea mai ușoară), Letcev (B.) 310 kg. 
și Miske (R.D.G.) 295 kg. 
semiușoară). Nikotov (B.) 355 
(ușoară), Abagiev (B.) 367,5 
(semimijlocie), Tacev (B.) 380
(mijlocie), Siebert (R.D.G.) 390
(semigrea), Veselinov (B.) 430 _

• Nu de mult a avut loc la Dnepro
petrovsk concursul unional de haltere 
rezervat juniorilor. La întreceri au 
participat halterofilii care nu au îm
plinit virsta de 22 ani. Rezultatele 
s.înt excelente, lată-le în ordinea ca
tegoriilor : Veselov 282,5 kg.; A. Pak 
325 kg. ; Sgun 365 kg.; Malakin
392.5 kg.; Berlizov 385 kg.; Țroițki 
405 kg.; Krașnikov 380 kg.

• Halterofilul de categorie grea
Alăkkinen (Finlanda) a obținut un 
nou record al țărilor scandinave: 
455 kg. Este interesant faptul că hal
terofilul finlandez nu cîntărește nici 
105 kg. El este un excelent atlet la 
aruncarea greutății : obține perfor
manțe dc peste 16 m. La proba împins 
ei nu reușește să ridice mult peste 
100 kg. ; in schimb excelează la pro
bele de smuls și aruncat. In istoria 
sportului cu haltere numai trei halte
rofili de categoria grea mai ușori 
de 105 kg. au reușit să obțină rezul
tate de peste 455 kg.

• In cadrul pregătirilor ce se Iac 
în vederea celei de a doua Sparta- 
chiade a Popoarelor din U.R.S.S. s-au 
înregistrat o serie de rezultate bune. 
La Tallin, halterofilul de categoria 
grea, Elmo Simson a totalizat
462.5 kg. (155, 132,5, 175). La a
patra încercare Simson a reușit 180 kg. 
(aruncat). Demn de menționat 
cea mai bună performanță a sa 
anul trecut a fost de 442,5 kg, 
categoria semunijtocie, victoria a 
venit lui J. Tobi cm 380 kg. La

două întîl- 
R.D. Ger- 
ln ambele 
halterofili* 
cele mai

(cat. 
kg. 
kg. 
kg. 
kg- 
kg.

zare.
ROMEO VILARA

ca 
de 
La 
re- 

____ ___ Le
ningrad, în cadrul aceleiași competiții 
pe primele locuri s-au clasat următo
rii (în ordinea categoriilor) : Sme- 
tankin 307,5 kg., N. Medvediev 337,5, 
Vișenevski 360 kg., F. Bogdanovski 
415 kg., Titnoșenko 402,5 kg., Ste
panov 437,5 kg., Veslovutski 440 kg.

O INIȚIATIVA LĂUDABILĂ
Comisia de șah din Arad a luat fru

moasa inițiativă de a vizita școlile 
elementare, profesionale și medii din 
localitate pentru a găsi noi talente 
șahiste. Au și fost selecționați 24 băieți 
și 4 fete, care au luat parte la un 
concurs. S-au evidențiat Ervin Mozes, 
Ștefan Lang, Gh. Spisceac, Gh. Topa, 
la băieți și Bertha Marton, Maria Mi- 
huț și Amalia Adamuț la fete.

ST. WEINBERGER 
coresp.

TREI SIMULTANE ALE MAESTRU
LUI A. GUNSBERGER

Aflîndu-se la Cugir, unde își efec
tuează stagiul de practică în vederea 
diplomei, studentul A. Gunsberger a 
susținut un simultan în fața muncito
rilor șahiști de la Uzinele Metalurgice 
din localitate. Din cele 14 partide 11 
au revenit maestrului, 2 s-au încheiat 
la egalitate iar una a fost pierdută 
în fața lăcătușului Ștefan Cîndu. Cî
teva zile mai tîrziu, maestrul A. Gtins-

Campionatul pe echipe al orașului 
Ploești s-a încheiat cu victoria Clubului 
Sportiv Petrolul care a realizat 31l/z p 
din 32 posibile 1 Pe locurile urmă
toare s-au clasat Asociația surdo-muți 
— 22*/2 p., Turnătorul 21‘/2 p., Rafi
năria 6* 19 p. Regretabil este faptul că 
echipele Uzinei 1 Mai și Rafinăria 3 
nu s-au prezentat la competiție lipsin- 
dii-și astfel șahiștii de participarea la 
o frumoasă întrecere.

FLORIAN ALBU
coresp.

„CUPA R.A.M."
La Tg. Mureș s-au întrecut patru 

reprezentative de regiuni, formate din 
șase șahiști și două șahiste. După trei 
runde, a cîștigat reprezentativa Oradea 
(cu 15 p. din 24 posibile) cu toată 
înfrîngerea suferită cu 41/,—3’/2 din 
partea R.A.M. (la prima masă Fischer 
l-a întrecut pe Soos). Urmează în cla
sament R.A.M. 14*/2, Cluj 10'/2, Baia 
Marc 8.

V. KADAR
coresp.

Fotbal
• Reprezentativa orașului Istanbul 

se află în turneu în R. F. Germană. In 
primul meci fotbaliștii turci au întîlnit 
echipa Rot-Weiss Oberhausen, fiind în
vinși cu scorul de 6—0 (3—0).

Vasas Budapesta a trecut pe primul 
Ioc în campionatul maghiar

1
In etapa de duminică a campionatului 

maghiar s-a desfășurat derbiul Csepel- 
M.T.K. Victoria a revenit formației 
Csepel cu 1—0. In urma acestui rezul
tat în fruntea clasamentului a trecut 
Vasas cu 25 p. (care a dispus dumini
că de Salgotarjan cu 4—1) fiind ur
mată de Csepel șî M.T.K. care au cîte 
24 p. Alte rezultate: Szombathely-Hoh- 
ved 0—0, Fetencvaros-Gycr 0—1, Uj-

peste
pest-Diosgybr 1—1, Dorog-Tatabanya 
2—2 si Miskolc-Vasutas 0—0.

Wismut Karl Marx Stadt lider

Iu etapa a 6-a a camjăonatului R. D. 
Germane. Wismut Karl Marx-Stadt a 
dispus în deplasare de Motor Zwickau 
cu 2—0. Derbiul campionatului a avut 
loc la Berlin între echipele Vorwărts 
și Dynamo Berlin. Vorwărts a cîștigat 
cu 3—1. In clasament conduce Wismut 
cu 9 p. urmată de Aktivist Brieske 
Senftenberg și Vorwărts cu cîte 8 p.

Dukls Prațja învinsă
*

Campionatul R. Cehoslovace a con
tinuat duminică prin desfășurarea ur
mătoarelor partide: Spartak Fraga 
Sokoiovo-Spartak Pragia Stalingrad,

hotare
0—2 ; Dinamo Praga-Banik Ostrava 
2—2 ; Ruda Hvezda Bratislava-Ruda 
Hvezda Brno 2—1 ' Spartak Trnava- 
Dinamo Zilina 0—1 ; Tatran PresovJ 
Dukla Praga 1—0 ; Dukla Pardubice- 
Slovan Bratislava 1—1 ; Spartak Usti- 
Jednota Kosice 1—0. In clasament con-' 
duce : Ruda Hvezda Bratislava 24 p. 
urmată de Tatran Presov 22 p., Dukla 
Praga 20 p. etc.

• Duminică se desfășoară patru în-1 
tîlniri internaționale între reprezentati-i 
vele R. P. Ungare și Iugoslaviei. In 
aceeași zi, echipa R. D. Germană în- 
tîlneste R. P. Albania, iar echipa seJ 
cundă a R.D.G. susține un meci cti 
Austria B
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„Cupa Victoriei", 
internațională

Î~ ULTIMELE NOUTĂȚI « A FOST 
E STADIONUL REPUBLICII ARE

In cinstea zilei istoricei victorii 
asupra fascismului german, s-a luat 
hotărîrea organizării, în fiecare an, 
a unei competiții internaționale de 
rugbi dotată eu „Cupa Victoriei". 
Organizarea primei ediții a acestei 
importante întreceri, la care iau parte 
echipe naționale din estul Europei, 
a fost încredințată țării noastre, ceea 
ce constituie o nouă dovadă a preș, 
tigiului de care se bucură Federația 
Romînă de Rugbi în arena internațio
nală. La prima ediție a „Cupei Vic
toriei" vor lua parte reprezentativele 
/?. Cehoslovace, R.P. Polone, R.D. 
Germane și R.P. Romine.

Jocurile primei ediții vor avea loc 
la București în zilele de 19, 21 și 24 
mai.

Rugbiștii romîni își încep zilele 
acestea pregătirile. In acest scop, 
colegiul de antrenori a și selecționat 
un număr de 38 jucători din București

Știrile• _  _

FOTBAL
• Stmbătă în nocturnă „Cupa 
Rapid"

Clubul Rapid organizează stmbătă 
un turneu dotai cu o Gupă. La acest 
turneu vor participa cele patru echipe 
bucureștene din categoria A: C.6.A., 
Dinamo, Rapid și Progresul. Progra
mul turneului a fost astfel alcătuit:

Ora 18.15: Dinamo—Progresul
Ora 20: C.C.A.—Rapid.
Cum rezultă din program, jocurile 

se vor disputa în nocturnă și anume 
pc Stadionul Republicii. Cupa va fi 
atribuită echipei care va ciștiga la di
ferență mai mare de goluri. Cele două 
jocuri amicale constituie revanșe la 
jocurile de campionat: Progresul a 
Innins Dinamo cu 1—0, iar CCA pe 
Rapid cu 4—0.

POPICE
• Azi ți mîine la Orașul Stalin :

București—Berlin

’Azi și mîine se desfășoară la Ora. 
șut Stalin ® dublă întilnire de popice 
intre reprezentativele orașelor Bticu- 
ftrștl și Berlin. Sportivii romîni și 
germani își vor disguta înitîietaiea 
la proba de 100 bile mixte. Ambele 
meciuri (feminin și masculin) vor fi 
Conduse de arbitrul maghiar Iozsef 
tfovacs.

Ce este sportiv in cursa de la Aintree?
Cercetătorii preistoriei stabilesc la 

aproximativ 5.000 de ani în urmă e- 
poca în care omul a reușit domesti
cirea calului. De la această dată pier
dută în negura vremurilor — și a că
rei însemnătate nu poate scăpa nimă- 
nai — puternicul patruped a devenit 
an aliat prețios al ființei umane. Și, 
multe din cuceririle timpurii ale civi
lizației ar fi fost de neconceput fără 
sprijinul acestui prieten necuvintător 
al omului.

Astăzi, cînd mașinile de tot felul au 
înlocuit aproape total în unele țări 
tracțiunea animală, calul colaborează 
tot mai puțin la manca omului. El 
continuă însă să fie prezent în clipele 
de destindere ale acestuia, îi este un 
bun tovarăș de sport.

Anglia este considerată a fi țara 
în care își are originea hipismul. Aci 
s-au organizat primele curse de cai 
șt tradiția lor continuă pînă în ziua 
de astăzi. Din păcate, însă, în turful 
britanic — ca și în cel al altor țări 
capitaliste — acest interes nu este ali
mentat exclusiv de atracția firească 
pe care o exercită frumoasele întreceri 
hipice. In setea lor de cîștig, organi
zatorii curselor de cai din Anglia și 
patronii hergheliilor caută mereu să 
dea o notă cit mai senzațională. între
cerilor pe care le regizează. Mijloacele 
pentru realizarea acestui scop sînt, în 
principal, lungirea traseelor și îngreu- 

narea lor excesivă.

o importantă competiție
Oe rugbi

ALCĂTUIT LOTUL R.P.R. • MIINE, 
LOC PRIMUL TRIAL

și 10 din provincie (pentru prima 
fază a pregătirilor). Mîine la ora 16, 
pe stadionul Republicii, va avea loc 
un prim m'eci de trial pentru rugbiștii 
bucureșteni. La 22 aprilie — cînd va 
avea Ioc al doilea joc de trial — se 
vor prezenta și rugbiștii din provincie. 
Un ultim meci de verificare va avea 
loc la 29 aprilie, după care se va 
alcătui lotul definitiv. Deocamdată, 
colegiul de antrenori a reținut urmă
torii jucători: Țibuleac, Mladin, Co
tter, Gherasini, Vusek, Rotaru, Socu- 
lescu (C.F.R. Grivița Roșie), Penciu, 
Barbu, Ciobănel, Ionescu, Doru Pavel 
(C.C.A.), Barbu, llie Ion, Ionescu, 
Graur, Griin, Alexandrescu, Cernat, 
Mazilu, Iordăchescu, Rusu (Dinamo), 
Sava, Simian, Mateescu, Rădulescu, 
Teodorescu, Nistor, P. Nicuiescu 
(Constructorul), Climovschi, Tudora- 
che, Nagel, (Progresul), Șerbu, Ili
escu (Știința Buc.), Manole, Pircălă- 
bescu (Rapid), lancu, Țuțuianu (Me
talul MIG), Drăcea, Celea (Știința 
Timișoara), Cordoș, Demian, Căliman 
(Știința Cluj), Drobotă (C.S.M.S. 
Iași), Melinte, Balcan, (Constr. Bîrlad) 
Anti/noianu (Știința Petroșani) și 
Chiosea (C.S.A Ploești).

„Normele olimpice — un puternic stimulent 
în pregătire™

(Urmare din pag. I)

pectiv, 51,0 sec., pot fi realizate de 
llie Sa vet. Firește, va trebui să de
punem o muncă susținută pentru a- 
ceasta, dar știu că elevul meu e ho- 
tărît să nu precupețească nici un 
efort. In momentul de față, problema 
pe care ne străduim s-o rezolvăm 
este aceea a îmbunătățirii ritmului 
alergării. Cu viteza sa (n.n.: anul 
trecut a realizat 47,5 la 400 m) 
Savel trebuie să coboare' sub 51,5 
sec.4*.

ANDREI BARABAȘ : „Visul meu, 
ca și al oricărui atlet, este să concu
rez la Jocurile Olimpice. Nu știu dacă 
asta se va îniîmpla în 1960 la Roma, 
sau mai tîrziu... Dar oricît de mici 
mi-ar părea șansele de a obține selec
ționarea pentru Olimpiada de la anul 
nu-mi alung din suflet speranța că 
poate, totuși, voi izbuti. Anul trecut, 
în prima mea cursă pe 5.000 m, rea
lizam 14:51,3. Pentru anul acesta îmi 
fixasem 14:25,0. Publicarea normelor 
olimpice m-a ambiționat și sper să 
mă apropii de acel 14:10,0 prevăzut 
pentru 1959. Deocamdată pot spune 
doar atît: mă simt de două ori mai 
bine pregătit decît în aceeași perioadă 
a anului trecut".

ANDREI NAGHI, antrenor al Ma-

Să luăm, de pildă, clasica alergare 
cu obstacole a Premiului național 
(„Grand National"), care se aleargă 
anual în Anglia. Traseul nu măsoară 
niciodată mai puțin de 4 mile și jumă
tate (aproximativ 7.250 m.) și este 
presărat cu obstacole periculoase. Re
zultatul? Din cei 34 cai plecați în 
cursă la ultima ediție — desfășurată 
la 21 martie, la Aintree — numai 4 au 
trecut linia de sosire... Ceilalți s-au 
prăbușit pe parcurs, epuizați de goană 
sau poticnindu-se la obstacole, adeseori 
strivind în cădere pe călăreți sub greu
tatea lor. lockeul Peter Major a tre
buit să fie transportat la spital în stare 
gravă, iar uiți călăreți s-au ales cu 
răni mai grele sau mai ușoare. A fost 
omorît în cursă armăsarul Purcell și 
totodată o serie întreagă de alți cai 
și-au încheiat cariera cu acest prilej.

Cu drept cuvînt ziarul „Daily He
rald" și-a intitulat reportajul cursei 
„Aintree Post-Mortem"... (în tradu
cere largă: „necrolog după cursa de 
la Aintree"). Cronicarul de. specialitate 
al ziarului, Don Cox scrie: „Ce 
preț scump trebuie să plătim pen. 
tru o asemenea distracție... Această 
cursă care aproape în fiecare an chea
mă moartea printre participanți..."

Tot el ne relatează faptul că la 
sezisările unei părți din presa brita
nică, care cere „îndulcirea" condițiilor 
de alergare a Premiului național, pa
tronul pistei de la Aintree a declarat

/ Echipa de box Metalul M.I.6. în R.D. Germană: |
■'

O victorie și un meci nul
MAGDEBURG 13. Echipa de box 

Metalul M.I.G. București și-a înce
put turneul în R. D. Germană, întîl- 
nind stmbătă la Magdeburg, în fața 
a 2500 spectatori, formația locală 
S. K. Aufbau. Sonduși cu 8-2 după 
primele 5 meciuri, boxerii romîni au 
refăcut la categoriile superioare, re- 
purtînd în cele din urmă victoria cu 
scorul de 12-8. După cum transmite 
corespondentul agenției A.D.N., pugi- 
liștii romîni au demonstrat o exce
lentă condiție fizică, cucerind aplau
zele publicului.

Iată rezultatele tehnice în ordinea 
categoriilor : Gzisch întrece la puncte 
pe Marin Cristea ; A. Olteanu cîștigă 
la puncte în fața lui Wailland; Bar- 
byer cîștigâ prin k.o. în prima re
priză în fața lui Dinu Eugen ; Waga 
bate la puncte pe Dănilă Done; D. 
Gheorghe pierde la puncte în fața lui

Csepel Budapesta 
la Cluj

Pentru duminică 19 aprilie, Știința 
Cluj a perfectat un meci internațional 
cu formația budapestană de fotbal 
Csepel, a doua clasată în campiona
tul R. P. Ungare. Joi 16 aprilie e pro 
babil ca Csepel să joace la Orașul 
Stalin cu Steagul roșu.

riei Diți: „Norma olimpică pentru 
anul 1959: 52,00 m nu reprezintă o 
problemă pentru Maria Diți, care a 
depășit deseori această cifră. Perfor
manța cerută pentru la anul: 54,50 
m, este un țel ceva mai greu de atins. 
După ambiția și conștiinciozitatea cu 
care Maria Diți se pregătește pentru 
Olimpiadă, sînt însă convins că va 
obține și această performanță. Și a- 
tunci, n-ar fi exclus să reediteze suc
cesele ei din sezonul 1957, cînd le-a 
întrecut pe cele mai bune sulițașe ale 
lumii".

*
Declarații... Declarații... Departe de 

a constitui arjgajamente formale, ele 
arată satisfacția cu care au primit 
atleții și antrenorii normele olimpice, 
simțul de răspundere cu care este 
privită problema selecționării în lotul 
olimpic, hotărîrea de a obține rezul
tate care să chezășuiască buna com
portare în marea confruntare sportivă.

La treabă, deci, aileți! Vi se oferă 
în acest an un prilej minunat de a 
obține prima normă olimpică: Jocurile 
Balcanice. La București, în fața zeci
lor de mii de iubitori ai atletismului, 
veți putea sui prima treaptă din dru
mul spre minunatele întreceri atletice 
olimpice la care năzuiți să luați parte 1 

că „...modificarea condițiilor ar răpi 
cursei adevăratul ei caracter". Cu alte 
cuvinte, caracterul acestei alergări re
zidă in a omori călăreți și cai I

Discuțiile în jurul problemei durează 
de mai multă vreme în presa occiden
tală. îngroziți de cele Ce se petrec in 
cursele de cai, specialiști ai turfului și 
voci izvorite din bun simț cer inter
zicerea acestor veritabile masacre. „De 
ce aceste accidente?" „Opriți haosul!" 
„Sîritem oare atît de cruzi?" — spun 

Thomas ■ Dănilă Enuț învinge la 
puncte pe Begau; Rizea întrece la 
puncte pe Thomasen; Simion dispu
ne la puncte de Konrad ; Ghețu Ve- 
licu învinge prin abandon pe Broes- 
sel; D. Giobotaru învinge prin k.o. 
în repriza a II-a pe Kohnert.

In meciul următor, Metalul a întîlnit 
duminică în orașul Bernburg o echi
pă combinată a cluburilor Chemie 
Bernburg și Chemie Halle, cu care a 
terminat la egalitate : 10-10. Victo
riile echipei romînești au fost reali
zate de M. Cristea, D. Gheorghe, Dă
nilă Enuț, Ghețu Velicu și D. Ciobo- 
taru. (Agerpres).

CARNET
FEDERAȚIA INTERNAȚIONALA 

DE SCHI IA MASURI

Tragicele accidente petrecute în 
actualul sezon pe diferite pîrtii de 
schi din Occident au atras protestele 
a numeroase ziare împotriva negli
jenței condamnabile de care dau do
vadă organizatorii întrecerilor. Opinia 
publică mondială a cerut cu hotărîre 
respectarea regulilor internaționale, 
luarea de măsuri eficace pentru a a- 
sigura securitatea schiorilor în cursă. 
In legătură cu aceasta Federația In
ternațională de Schi (F.I.S.) a dat 
publicității o declarație :

„Presa a cerut pe bună dreptate 
măsuri pentru a se evita în viitor 
accidentele din timpul întrecerilor. 
Conducerea F.I.S., comisia de cobo- 
rîre și de slalom, ca și comisiile teh
nice corespunzătoare, în colaborare cu 
federațiile naționale, lucrează acum in
tens pentru rezolvarea acestei pro
bleme. Cu prilejul Congresului Fede
rației Internaționale, care va avea loc 
în iunie la Stockholm, vor fi aduse 
o serie de propuneri concrete. Ele 
se referă înainte de toate la revizui
rea regulamentului în vigoare, la asi
gurarea securității schiorilor, la ga
rantarea organizării în bune condi- 
țiuni a competițiilor.

Federația este gata să facă totul 
ca pe viitor asemenea accidente tra
gice să nu se mai repete. In vederea 
asigurării securității sportivilor F.I.S. 
nu se va opri să ia toate măsurile 
necesare, chiar dacă acestea vor crea 
organizatorilor serioase greutăți supli
mentare".

Fără îndoială că nu putem decît saluta 
^această inițiativă. Referindu-se la pro
blemă cazurilor mortale petrecute ue 
pîrtiile de schi din Occident, ziarul 
„Soviețki Sport" remarcă:

„Federației nu-i rămîne decît să 
transpună în fapte bunele sale intenții 
și să efectueze un control sever asu
pra acelor organizatori de competiții 
care transformă întrecerile schiorilor 
într-o afacere".

AJUTOR FRĂȚESC

Capitala Indoneziei, Djakarta, va 
găzdui în anul 1962 cea de a IV-a 

aceste titluri din presa britanică pe 
care le reproducem alăturat.

Dar împotriva unor asemenea acțiuni 
se opune Zidul de netrecut al interese
lor financiare. Și cum în hipisni, poate 
mai mult decît în toate celelalte ra
muri sportive, în Anglia dictează pa
tronii, gata întotdeauna să sacrifice 
și oameni pentru a-și satisface setea 
de cîștig, este de la sine înțeles că 
lista de morți și răniți la viitoarele 
curse de cai desfășurate pe pămînt 
britanic va continua să crească.

Turneul international de șafc 
de la Marianske Lazne

PRAG A 13 (Agerpres).
In runda a 3-a a turneului interna

țional de șah de la Marianske Lazne, 
reprezentantul R. P. Rcmîne, Corvin 
Radovici, jucînd cu negrele, a remizat 
cu Ujtelky (R. Cehoslovacă).

S-au terminat de asemenea la egal 
litate partidele : Polugaevski—Minev, 
Platny—Fabian, Herink—Fichtl.

Kozma a cîștigat la Jenssen, iar Al
ster l-a învins pe Glass,

După 3 runde în clasament conduo 
Polugaevski (U.R.S.S.), Kozma și Uj
telky (R. Cehoslovacă) cu cîte 2*/3 
puncte. Radovici ocupă locul 6 cu UZȚ 
puncte.

EXTERN
ediție a Jocurile Asiatice. Vor sosi 
aici, din țările marelui continent, nu
meroși atleți, înotători, boxeri, bas- 
chetbaliști și alți sportivi. Nu de mult, 
guvernul indonezian a alcătuit un 
comitet special pentru pregătirea și 
organizarea jocurilor, în frunte cu mi
nistrul de finanțe Slamet. Comitetul a 
și redactat planul desfășurării între
cerilor, a aprobat proiectul construc
ției amenajărilor necesare jocului.

Participanții la’ întreceri vor locui 
la marginea Djakartei, unde va fi ri
dicat un „sat olimpic". Dar unde vor 
avea loc întrecerile? Capitala Indone
ziei nu dispune deocamdată de un 
stadion capabil să găzduiască un nu
măr atît de mare de • participanți și 
de spectatori. Un asemenea sta
dion va fi însă construit curînd la Dja
karta.

După cum anunță agenția telegra
fică indoneziana, a fost semnat un a- 
cord în virtutea căruia Uniunea So
vietică va ajuta Indonezia în -construi
rea unui mare centru sportiv pentru 
desfășurarea Jocurilor Asiatice :n 
1962. In capitala țării este aș. at 
să sosească un grup de arhitecți și 
ingineri sovietici. Ei vor face proiectul 
stadionului, vor conduce nemijlocit lu
crările de construcție. Vestea ajutorului 
pe care oamenii sovietici îl vor acorda 
pentru construirea Stadionului Central 
ia Djakarta a fost primită cu bucurie 
și recunoștință în Indonezia.

Unul din conducătorii sportului in
donezian a declarat următoarele în 
legătură cu aceasta: „Mulțumim din 
inimă oamenilor sovietici. Ei ne aju
tă să cunoaștem bucuria prieteniei și 
a păcii. Ei ajută la popularizarea și 
dezvoltarea sportului în Asia, unde 
ieri puțini îndrăzneau să se gîndească 
la atletism sau la fotbal".

LA GLASGOW S-A DESFAS'U 
RAT întihiirea internațională de 
dintre reprezentativele Scoției si 
U.R.S.S. Boxerii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 7—3
• IN TURNEU IN AUSTRIA, boxe

rii asociației „Rezervele de Muncă" din 
U.R.S.S. au întîlnit la Viena reprezen
tativa clubului „Austria", ie care au 
dispus cu 10—0

® TINARUL ATLET american Dallas 
.Long a aruncat greutatea la 19,55 m 
întrecînd recordul mondial deținut de 
compatriotul său Parry O’Brien (19,25 
m.). Este însă puțin probabil da per
formanța să poată fi omologată, ea 
fiind obținută în cadrul unui concurs 
de demonstrație.

• ALERGĂTORUL MIKE AGOSTI
NI (Canada) a egalat recordul mon
dial pe 100 v. obtinînd timpul 9.3.

O UN NOU RECORD AL R. D. 
GERMANE la aruncarea discului a fost 
obținut de tînărttl student din Leipzig, 
Manfred Grieser. Performanta sa: 
52,32 ni.

e> DUMINICA S-AU DESFĂȘURAT 
SEMIFINALELE „Cupei campionilor 
europeni" la baschet feminin. La Mos
cova : Dinamo Moscova-Steaua Roșiei 
Belgrad 58—33 ( 37—14); la Sofia î, 
Slavia Sofia-Spartak Praga Sokolovo 
78—60 (42—28).

e TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
ȘAH de la Mar del Plata a luat sfîr- 
șit cu victoria Ia egalitate a marilor 
maeștri Rachman (R. Cehoslovacă) și 
Najdorf (Argentina) care au totalizat 
10'/2 p. din 14 posibile

• IN CADRUL „CUPEI DAVIS" 
echipa de tenis a Japoniei a eliminat 
cu 5—0 formația Ceylonului.

• IN CAMPIONATELE internațio
nale de tenis de masă de la Londra 
titlurile la simplu au revenit foștilor 
campioni mondiali Ogimura și Eguchl 
(Japonia). Primul a dispus cu 3—1 
de Berczik (R.P.U.) iar Eguchi a cîș
tigat cu 3—2 finala în fața actualei 
campioane Matsuzaki.


