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N or mele olimpice-stimulent 
în ridicarea măiestriei sportive

Pe întreg cuprinsul țării apariția 
afișului olimpic și începutul pu

blicării normelor olimpice stîr- 
eso un deosebit interes în masele 
neretului nostru sportiv.
De o deosebită atenție se bucură 
tremarea înscrisă pe afiș, adre- 
ală tuturor tinerilor din orașele 
^satele patriet noastre: „Și tu poți 
hrticipa la Jocurile Olimpice dacă rea 
iezi normele fixate". Iată încă o 
bvadă grăitoare că în anii regimului 
emocrat-popular, datorită grijii pă- 
intești a Partidului nostru drag, cul- 
ttra fizică și sportul au devenit un 
un de preț al întregului popor mun- 
itor.
„Și tu poți participa la Jocurile 

Hknpice..." Să ne gîndim cu ani 
1 urmă, cît de departe era acest vis 
1 tînărului care trudea în fabrica 
atronului sau pe moșie! Povestesc 
portivii noștri vîrstnici, amintindu-și 
U obidă de vremurile acelea, că parti- 
if i la un concurs intern sau inter- 
a, al, nemaivorbind de Olimpiade, 
e făcea cu mari greutăți, în condi- 
ille în care sportul era apanajul ce
nt; avuți, în condițiile cînd oamenii 
Șuncii erau ținuți departe de puținele

Succes deplin participanților la crosul 
„Să întâmpinăm 1 Mai“!

Mline, în cadrul minunat al primăverii, sute de mii de tineri se vor 
întrece în tradiționalul cros „Să întîmpinăm 1 Mai".

(Foto : T. Roibu)

Mîine au loc în întreaga țară în
trecerile primei etape a tradiționalului 
ztob de primăvară „Să întîmpinăm 
l Mai". Competiție sportivă cu o de
osebită semnificație, crosul „Să în
tîmpinăm 1 Mai" reunește an de an la 
startul alergărilor pe teren variat sute 
de mii de tineri și tinere care, parti- 
cipînd la concursuri, aduc și prin 
aceasta omagiul lor marii sărbători de 
1 Mai, Ziua Solidarității Internațio
nale a oamenilor muncii de pretudin- 
deni.

Anul acesta crosul „Să întîmpinăm

Consfătuire 
cu cititorii 

!
Ziarul „SPORTUL POPULAR * în 

; ț.colaborare cu consiliul rafonal 
> 7U.C.F.S. Cîmpina organizează 
■ -astăzi 18 aprilie ora 17 o con

sfătuire cu cititorii, sportivii și 
corespondenții săi din orașul 

i ^Cîmpina. Consfătuirea va avea 
i Sloc în sala asociației sportive 

-‘Rafinăria Cîmpina și va fi ur- 
I ‘ mată de un program sportiv (de- 
j monstrații de gimnastică, halte- 
i re, box, lupte etc ). 

terenuri sportive, lipsiți de sprijin mo
ral și imaterial. Povestesc sportivii 
noștri vîrstnici, amintindu-șî cu amă
răciune și ură de vremurile acelea, 
cu cite sacrificii ajungeau la o com
petiție sportivă importantă, din pu
ținele cîte erau pe atunci. Fără echi
pamentul și materialul necesar, fără 
îndrumări tehnice de specialitate, fără 
condiții de nici un fel, se antrenau 
și concurau numai dintr-o pasiune de
osebită pentru sport și înfruntînd mari 
piedici și greutăți.

Astăzi însă, în zilele acestea lumi
noase, fiecărui tînăr îi este deschisă 
posibilitatea, este sprijinit activ, să de
vină participant Ia una din cele mai 
mari întreceri sportive ale lumii — 
Olimpiada, să reprezinte cu cinste 
culorile sportive ale Republicii noastre 
Populare. De aici și interesul deosebit 
pe care l-a stîrnit această chemare în 
rîndurile tineretului.

Chemarea adresată tineretului nostru 
sportiv izvorăște din caracterul de 
mase al sportului, organizat pe baze 
noi, din convingerea că sportul 
nostru de performanță se poate dez
volta numai pe o bază de mase, din 
care să crească neîncetat elemente ta

1 Mai“ se dispută în noi condiții de 
organizare. Spre deosebire de ediția 
de anul trecut, cînd s-a desfășurat o 
singură etapă (pe colectiv), anul 
acesta crosul „Să întîmpinăm 1 Mai“ 
se va desfășura în două etape: I pe 
asociații sportive; II pe localități (în 
mediul rural pe centre de comune)

Pregătirile începute de mai multă 
vreme de către concurenți sînt o măr
turie vie a interesului cu care este 
privită această însemnată întrecere, 
care a intrat în tradiție.

Pe de altă parte, asociațiile sportive 
au luat din vreme măsuri propagan
distice și organizatorice prin care~ să 
asigure crosului un caracter sărbăto
resc, așa cum se cuvine unei com
petiții de asemenea amploare. Ști
rile primite de la corespondenții noștri 
din regiunile Hunedoara, Iași, Gluj, 

Constanța, R.A.M., Baia Mare, Timi
șoara, Craiova ș.a. ne vestesc despre 
importanța acordată crosului „Să în
tîmpinăm 1 Mai“ și despre nerăbdarea 
concurenților de a lua startul în con
curs.

Printr-o participare cît mai nume, 
roasă, printr-o comportare cît mai 
frumoasă, prin entuziasmul în care se 
vor disputa întrecerile, tineretul spor
tiv al patriei va asigura succesul edi
ției 1959 a crosului “Să întîmpinăm 
1 Mai“, cea mai importantă competi
ție sportivă organizată în cinstea aces
tei mărețe sărbători. 

lentate care, ridicindu-și zi de zi 
măiestria sportivă, să atingă culmile 
ei cele mai înalte.

îndemnul adresat tinerilor sportivi 
are un puternic conținut realist. Ni
meni nu se mai îndoiește că din 
masele tineretului nostru se pot ridica, 
într-un timp relativ scutit, sportivi 
care să ne poată reprezenta cu cinste • 
la Jocurile Olimpice de la Roma. Viața j 
ne dă nenumărate exemple de spor
tivi fruntași, care pînă nu de mult 
nu figunau pe tabelele recordmenilor de 
răsunet, pentru ca la întreceri inter
naționale, la Olimpiade chiar, să cu
cerească laurii victoriei, fie cîștigînd 
medalii, fie clasîndu-se pe locuri meri
torii.

Ilie Savel, de pildă, remarcat în 
concursurile unei dinarrtojviade, a 
ajuns în scurt timp printre cei mai 
buni atleți europeni în proba de 
400 m. garduri. Reeordmena noastră 
mondială lolanda Balaș a fost reve
lația unor competiții de mase școlare 
și într-un timp relativ scurt a devenit 
imbatabilă la înălțime-femei. In ceea 
ce-1 privește pe canoistul Leon Rot- 
man, necunoscut pentru mulți specia
list! străini, a cîștigat la J. O. de la 
Melbourne două medalii de aur. Ase- 

, menea exemple am mai putea da 
multe. Ele nu sînt fenomene întîmplă- 
toare, nu avem de-a face cu „minuni". 
Ele sînt în primul rînd rodul firesc al 
grijii pe care partidul și guvernul 
nostru o acordă mișcării de cultură 
fizică și sport, al caracterului de mase 
crescînd al mișcării noastre sportive.

Iată de ce sfătuim pe toți tinerii 
sportivi să răspundă îndemnului de a 
se pregăti intens, cunoscînd că par
ticiparea la Jocurile Olimpice le este 
deschisă.

Desigur că pentru aceasta elanulj ti
neresc, calitățile fizice, trebuiesc com
pletate cu o muncă organizată, temei
nică și perseverentă. De aceea, pen
tru a putea reprezenta țara noastră la 
J. O. de la Roma, tinerii sportivi tre
buie să se antreneze intens, desăvîr- 
șindu-și cunoștințele tehnice și tactice 
ale disciplinei sportive în care au 
înclinații. Finala Spartachiadei de 
iarnă — ca să dăm cel mai recent 
exemplu — a dovedit că în rîndurile 
tinerilor noștri Sportivi există ele
mente talentate, cu reale calități 
fizice. Fără îndoială că mulți din
tre aceștia, antrenîndu-se în mod 
științific, sub îndrumarea instructori
lor și antrenorilor de specialitate, pot 
realiza mult mai mult, pot urca trep
tele măiestriei sportive.

Tinerii noștri sportivi au în față 
exemplul de muncă și perseverență al

i m. cosita

(Continuare în pag. S)

Norme pentru selectionarea 
in lotul olimpic ai R.P. Romine

H.YLTERE
1959 1960

Cat. cea mal ușoară 292,5 kg 305 kg
Oat. semJiușoară 320 330
Cat. ușoară 355 365
Cat. semimijlocde 365 380
Cat. mlijlocie 405 420
Cat. semigrea 412 430
Cat. grea 447 465

PENTATLON modern
4

1959 1960
Clălârie 800 p 900 p
Scrimă 700 750
Tir 860 990
Înot 900 950
Crow 800 850

CANOTAJ ACADEMIC
1959 1960

schit 1 7:25,0 7:23,0
achit 2 6:50,0 6:40,0 

7:38,0Schit 2+1 7:40,0
Schit 4 6:40,0 6:38.0
Schit 4+1 6:49,0 6:46,0
Schit a+i 6:09,0 6:06,0

CAIAC -CANOE
1959 1960

Canoe 1 (1000 m) 4:50,0 4:43,0
Canoe 2 (1W0 m) 4:28,0 4:25,0
Caiac 1 (fete 500 m) 2:20,0 2:19,0
Caiac 1 (1000 m) 4:12,0 4:10,0
Caiac 2 (1000 m) 3:49,0 3:48,0
Caiac 1 (ștafetă 4X500 m) 8:04,0 8:02,0

NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV
Prim-secretar al C. C. al P. C. U. S., 

Președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S, S.
Scumpe tovarășe Hrușciov,

Gu prilejul împlinirii a 65 de ani, Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne v* 
transmit un fierbinte salut și cele mai bune urări de sănătate.

Eminent conducător al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și al 
Statului Sovietic, militant de seamă al mișcării muncitorești internaționale 
v-ați consacrat întreaga viață cauzei mărețe a socialismului și comunismuluL

Sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist ai Uniunii Sovietice, 
a Comitetului său Central leninist în frunte cu dv., poporul sovietic a 
repurtat noi victorii strălucite în toate ramurile economiei, în știință și 
tehnică, în ridicarea bunăstării sale materiale și culturale. Oamenilor muncii 
din țara noastră le sînt cunoscute bogatele dv. inițiative creatoare, prețioasa 
contribuție pe care ați adus-o la dezvoltarea teoriei marxist-leniniste.

Prin aportul dv. considerabil la întărirea unității și coeziunii lagărului 
socialist, a mișcării muncitorești internaționale, prin activitatea dv. neo
bosită pentru dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a relațiilor dintre 
state, indiferent de orînduirea lor socială, pentru apărarea și consolidarea 
păcii în lume, ați cîștigat simpatia și stima celor ce muncesc și a tuturor 
oamenilor care năzuiesc spre pace și progres.

Muncitorii, țăranii, oamenii de cultură din Romînia dau o înaltă 
prețuire sentimentelor prietenești pe care nu o dată le-ați exprimat față de 
poporul romîn și față de Republica Populară Romînă, ca și sprijinului 
frățesc pe care Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Guvernul soviet» 
îl acordă operei de construire a socialismului în patria noastră.

Poporul nostru vă urează din toată inima mulți ani de viață și de 
muncă rodnică închinată înfloririi continue a Uniunii Sovietice, cauzei păcii 
și prieteniei între popoare, cauzei comunismului.

Prim-Secretar al C.C. al P.M.R. Președintele Consiliului
GHEORGHE GHEORGHIU DEJ de Miniștri al R. P. Romîne

CHIVU STOICA

La a 65-a aniversare a tovarășului 
NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV

La 17 aprilie s-au împlinit 65 de 
ani de Ia nașterea tovarășului Nikita 
Sergheevici Hrușciov, prim-secretar al 
CC. al P.C.U.S. și președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., acti
vist eminent al Partidului Comunist 
și al Statului Sovietic.

Nikita Sergheevici Hrușciov s-a 
născut la 17 aprilie 1894 în satul Ka- 
linovka, gubernia Kursk. Tatăl său 
era muncitor miner. De mic copil, N. 
S. Hrușciov a început să lucreze ca 
păstor în sat, iar apoi a plecat la ta
tăl său în Donbas, unde a lucrat ca 
lăcătuș în uzine și mine.

In 1918 a intrat în Partidul Comu
nist. In anii războiului civil, N. S. 
Hrușciov a luptat în rîndurile Arma
tei Roșii pe Frontul de sud. După ter
minarea războiului civil, el se reîn
toarce în Donbas, unde lucrează în 
mină.

In toamna anului 1922, N. S. Hruș
ciov începe să urmeze cursurile facul
tății muncitorești de pe lîngă Institu
tul industrial din regiunea Donețului. 
După absolvirea facultății muncito
rești, N. S. Hrușciov este ales într-o 
muncă de conducere pe linie de par
tid în Donbas. In 1928 este trimis la 
Kiev, unde lucrează ca șef al secției 
organizatorice a comitetului regional 
de partid. In 1929 N. S. Hrușciov se 

• înscrie la Academia Industrială din 

Moscova, unde comuniștii îl aleg sed 
cretar al comitetului de partid. In iad 
nuarie 1931, N. S. Hrușciov este ales 
secretar al comitetului de partid al 
raionului Bauman, iar apoi secretar, 
al comitetului de partid al raionului 
Krasnaia-Presnia din Moscova. In anii 
1932—1934, N. S. Hrușciov muncește 
la început ca al doilea secretar, iar 
apoi ca prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Moscova și al 
doilea secretar al Comitetului regional 
de partid Moscova. In 1935 el este 
ales prim-secretar al Comitetelor de 
partid regional și orășenesc Moscova 
și rămîne în această funcție pînă în 
1938. In acești ani N. 8. Hrușciov a 
depus o vastă muncă organizatorică 
pentru îndeplinirea planurilor trasate 
de partid și guvern pentru reconstruc
ția Moscovei, sistematizarea capitalei, 
îmbunătățirea condițiilor de trai ale 
muncitorilor și funcționarilor.

In ianuarie 1938, N. S. Hrușciov 
este ales prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Ucraina. La Congresul al XVII-lea al 
partidului, care a avut loc în 1934, 
N. S. Hrușciov este ales membru al 
C.C. al P.C.U.S. In 1938, el este ales 
membru supleant al Biroului Politic

(Continuare in pag. 2)



Muncind și învătind—astfel răspundem gri jii partidului și guvernului
La locul lor de 'muncă, cei trei 

fieri despre care vom vorbi In repor
tajul de față sînt, așa cum ît prezintă 
însuși șeful lor, maistrul Gh. Mihăr- 
tescu, „harnici, conștiincioși, preocupați 
să se perfecționeze mereu în meserie". 
Prin aceasta ei nu se deosebesc însă 
cu nimic de marea majoritate a tine
rilor muncitori ai atelierelor C.F.R. 
Grlvița Roșie, cărora li s-ar potrivi 
aceeași caracterizare. Atunci, ce-i face 
să fie mai cunoscuți decît alții ? Răs
punsul îl ghicești ele îndată ce afli că 
în secția strungărie-vagoane, tinde lu
crează, li se mai spune „băieții de la 
serală". Cei trei sînt și elevi la școala 
medie serală. Să 'vi-i prezentăm: 
MARIN PAUNOIU, 19 ani, elev în 
clasa a X-a la cursul seral al școlii 
medii nr. 6; MIRCEA ARSENE, 20 
ani, elev in cL a X-a la cursul seral al 
școlii medii „Aurel Vlaicii" ; DINU 
PAU L, 19 ani, elev în cl. a IX-a, tot 
la „Vlaicu". Ei alcătuiesc, sub conduce
rea maistrului Mihărtescu așa-numita 
„partidă de trasatori" a secției strun
gărie-vagoane.

Au început să lucreze aici îndată 
după absolvirea școlii profesionale:

Cupa ziarului de uzină 
„Sleuui Ro$u“ 

Orașul Sialio
li

'Mircea in 1956, ceilalți doi In 1957. 
încă de atunci, fiecare hotărîse sa-și 
continue studiile- La început le venea 
tare greu. Dar și Marin și Mircea și 
Dinu sint băieți care dacă Și-au pro
pus un țel, apoi știu să-l atingă, ari
cite greutăți ar trebui irifrinte. . Trep
tat, s-au acomodat ca noul ritm de 
muncă. Firește, aceasta le-a cerut și 
unele sacrificii: mai puține distracții, 
șl — deocamdată — mai puțin sport. 
Fiindcă, pînă a deveni elevi la cursul 
seral, toți trei erau sportivi activi, fie
care cu pasiunea lui ■ Marin — fot
balul, Mircea — aviația sportivă (are 
brevet de pilot la zbor fără motor'), 
Iar Dinu — canotajul. Dar chiar și 
acum sportul continuă să le fie prie
ten bun, Marin pleacă uneori in ex
cursie, duminica, găsind în aceasta un 
mijloc minunat de reconfortare. Cînd 
e cazul, răspunde „prezent1' și In echipa 
de fotbal a secției, angajată intr-o pa
sionantă întrecere „de casă". Mircea 
continuă să frecventeze aeroclubul, 
iar Dinu se poate, lăuda cu o perfor
manță recentă: campion pe asociație 
la haltere, cu prilejul Spartachiadei de 
iarnă.

Care Sînt planurile de viitor ale ce
lor trei prieteni? Să le dăm cuvintul:

Marin Pâunoiu: „Am vrut să cu
nosc o meserie De aceea am tirnișt 
școala profesională. Am vrut să stă- 
pînesc bine meseria. De aceea am in
trat ia ateliere. Acum, visul meu este 
să merg mai departe: după termina
rea școlii medii serale, să mă înscriu

ia Politehnică. Holărîrea Partidului și 
Guvernului cu privire la învățămîntul 
superior și de cultură generală, seral 

și fără frecvență, ne deschide nonă, 
tinerilor muncitori dornici de învăță
tură, toate căile pentru realizarea celor 
mai cutezătoare planuri".

Mircea Arsene: „încă din școala pro
fesională am îndrăgit aviația sportivă. 
Am devenit pilot *!a zborul fără mo
tor și vreau să ajung aviator. Pentru 
a intra la școala de aviatori se cere 
însă diplomă de maturitate. De aceea 
muncesc cu îndîrjire ca să o obțin, și 
să-mi pot vedea visul împlinit".

Dinu Paul: „M-am înscris la cursul 
seral pentru că îmi .place să învăț, să 
știu cît mai multe. N-ași putea spline 
că o materie mă interesează mai mult 
decît cealaltă : toate îmi plac deopo
trivă. Efortul pe care-1 fac în acești 
4 ani nu contează, din moment ce 
sînt conștient că voi fi mai pregătit, 
mai folositor țării. După examenul de 
maturitate cred că voi intra la o 
școală tehnică de 2 ani".

Ar mai trebui de adăugat — pentru 
a înțelege mai bine de unde izvorăște, 
dirzenia, tenacitatea acestor băieți — 
că Marin și Mircea sînt candidați de 
partid, iar Dinu utemist. Muncind și 
tnvățind, oregătindu-se să devină ca-, 
dre cu o calificare mai înaltă, astfel 
înțeleg cei trei tineri sportivi de la 
„Grivița Roșie" să răspundă grijii par
tidului și guvernului pentru viitorul 
luminos al tinerelului nostru.

1ACINT MANOLIU

La a 65-=a aniversare a tovarășuW
NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV

Corespondentul nostru din Orașul 
Stalin, P. Dumitrescu, ne înștiințează 
că redacția ziarului de uzină „Steagul 
roșu" din localitate, în colaborare cu 
Organizația U.T.M. din cadrul uzinei 
Steagul roșu și cu asociația sportivă, 
organizează tradiționala întrecere spor
tivă dotată cu cupa ziarului de uzină 
„Steagul roșu". Se vor desfășura în
treceri la șah, turism, ciclism, volei, 
fotbal și atletism. Ele vor angrena 
toate colectivele secțiilor și serviciilor 
din cadrul uzinei. Pentru o Cît mai 
reușită organizare, asociația sportivă 
Steagul roșu pune Ia dispoziția spor
tivilor baze sportive, echipament, ma
terial sportiv, precum și tehnicieni 
de specialitate. La sfîrșitul competiției, 
care se desfășoară în cinstea zilei 
de 23 August, se va întocmi un clasa
ment pentru primele trei locuri.

La combinatul Casa Scinteii

Peste 1700 de muncitori 
practică gimnastica de producție

(Urmare din pag. I)

al C.C. al P.C.U.S., iar în 1939, după 
Congresul al XVIIl-lea al partidului, 
este ales membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S

In anii Marelui Război pentru A- 
părarea Patriei, N. S. Hrușciov a des
fășurat o activitate intensă pe front. 
El a fost membru al Consiliului mi
litar al regiunii militare speciale Kiev, 
membru al Consiliului militar al Di
recției sud-vest, al Frontului de la 
Stalingrad, al Frontului de sud și al 
Frontului 1 Ucrainean, N. S. Hruș
ciov are gradul de general-locotenent.

Paralel cu munca pe front, N. S. 
Hrușciov, în calitate de prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Ucraina, a desfășurat 
o intensă muncă pe linie de partid și 
de stat pentru a strînge rîndtirile po
porului ucrainean în scopul înfrîngerii 
dușmanului, pentru a organiza în 
Ucraina mișcarea de partizani.

Din martie pînă în decembrie 1947, 
N. S. Hrușciov lucrează în calitate 
de președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.S.S. Ucrainene. In decem
brie 1947 este reales prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Ucraina, in decembrie 
1949. N. S. Hrușciov este ales secre
tar al C.C. al P.C.U.S. și în același 
timp prim-secretar al Comitetului re
gional de partid Moscova. La Congre
sul al XlX-lea al P.C.U.S., care a 
avut loc în 
Hrușciov a 
privire la 
P.C. (b) al 
greș el este

Ce se petrece cu 
din raionul

Tincrii săteni din raiontd Domnești 
se mîndresc cu activitatea sportivă de
pusă în ultimii ani. Din Domnești s-au 
evidențiat elemente talentate oare au 
ocupat locuri fruntașe în întrecerile 
de atletism sau tir, cucerind titluri de 
campioni regionali sau fiind selecțio
nați în echipa regiunii București care 
a participat la campionatul republican 
de tir.

Din păcate însă, sezonul actual de 
primăvară se pare că nu va fi prea 
rodnic pentru sportivii din acest ra
ion, deoarece starea terenurilor din co
munele raionului este îngrijorătoare. 
Terenurile de volei, baschet, fotbal sînt 
lăsate în părăsire în loc să fie între
ținute cu grijă. Consiliul raional 
U.C.F.S. și consiliile asociațiilor spor
tive nu s-au gîndit nici un moment 
că de modul în care se vor preocupa 
de buna gospodărire a terenurilor de
pinde succesul activității sportive din 
timpul primăverii. In loc să recurgă 
Ia mijloacele locale. în loc să facă apel 
la membrii U.C.F.S. din raion, consi
liul raional U.C.F.S. Domnești și con
siliile asociațiilor sportive au găsit 
diferite pretexte pentru a nu face ni
mic. Și astfel,^ actim c.înd a venit se
zonul de primăvară unele terenuri sînt 
degradate, inutilizabile.

Firește, timpul nu este încă pierdut. 
Bazele simple existente în raionul 
Domnești pot fi puse la punct într-un

„Duminică sportivă” 
la Ciacova...

De curînd a avut loc deschiderea se
zonului sportiv de primăvară în raio
nul Ciacova. Cu acest prilej, ccjnsUiul 
natonal U.C.F.S. a organizat o „Dumi
nică sportivă'*, la care au partf-cipat 
1*75 sportivi reprezentînd 5 asociații din 
raio-n. Programul a fost deosebit de 
atractiv, .Sportivii întreeîndu-se în com
petiții de handbal, oină șl fotbal. De 
asemenea, a-u fost organizate și jocuri 
distractive ca „fuga în sac" și „cine 
merge mai încet pe bicicletă". întrece
rea de oină a fost cîștigaită de echipa 
„Timișul" Ceb'za, iar la handbal primul 
loc a revenit echipei „Furnirul" din 
Deta. Deosebit de IntenAsant a fost 
concursul do biciclete „cine merge mai 
încet", Ia care au participat 32 con
curența locul întîl fiind ocupat de tî- 
nărull Petre Gheoi’ghe în etate de 14 
ani din asociația „Timișul" Cete®. Cîș- 
tigătorii întrecerilor au fost premlați de 
către consiliul raionul U.C-FiS.'cu ma
teriale sportive.

Anul trecut, în luna iunie, gim
nastica de producție fusese introdusă 
la combinatul poligrafic Casa Scînteii 
în mod experimental. Ea angrenase 
doar pe muncitorii din secția_ zețărie.

In momentul de față peste 1700 mun
citori din 10 sectoare de muncă prac
tică gimnastica de producție. La în
ceput s-a pornit cu exerciții simple, 
pentru ca .apoi, treptat, să fie exer
sate și exerciții mai complicate. In

terenurile de sport 
Domnești?

timp foarte scurt. Pentru aceasta e 
necesar însă ca membrii consiliului ra
ional U.C.F.S. și consiliile asociațiilor 
sportive să muncească mai bine, să se 
îngrijească îndeaproape de starea tere
nurilor. Și nu ne îndoim că dacă vor 
fi solicitate, sfaturile populare vor spri
jini inițiativele, care vor avea ca scop 
punerea la punct a bazelor sportive 
cu mijloace locale.

ION POPESCU-corespondent

Organele U.C.F.S., asociațiile 
cluburile sportive desfășoară în 
treaga țară o rodnică activitate pen
tru îndeplinirea importantelor obiective 
ale mișcării de cultură fizică și sport. 
Nenumărate cifre și fapte subliniază 
creșterea masivă a numărului 
membri ai U.C.F.S., organizarea 
puternice activități competiționale 
mase, consolidarea organizatorică 
cluburilor și asociațiilor sportive 
Munca activiștilor sportivi este 
marcată și de o serie de lipsuri se
rioase care frînează în unele asociații 
sportive dezvoltarea sportului de 
mase. Exigența sporită care stă astăzi 
la baza muncii sportive cere ca aceste 
lipsuri să fie scoase la iveală pentru 
ca, îmbiinăfătindu-și activitatea, con
siliile asociațiilor sportive să treacă 
ta lichidarea lor, la obținerea unor 
noi și importante succese.

fi 
în-

de 
unei

de 
a 

etc. 
însă

ACȚIUNI CENTRALE... „UITATE"

S-a vorbit mult despre utilitatea 
concursurilor pentru insigna: „Cel mai 
bun sportiv din 10“ și de „Campion 
al asociației sportive". Multe asocia
ții sportive din regiunile Baia Mare, 
Oradea, Iași etc. au știut să folosească 
entuziasmul maselor de sportivi, or
ganized numeroase întreceri 
cunoscut, așa cum era firesc, 
ces deosebit. In alte regiuni, 
pacea pentru aceste acțiuni
a scăzut — nejustificat — în ultima 
vreme și unii activiști sportivi 
„uitat" de aceste sarcini atît de im
portante. Un singur exemplu: în
tă regiunea Galați au fost date doar... 
.150 fie insigne, Slab aefdesf|jșf$ră a-

care au 
un suc- 
preocu- 

centrale

au

toa-

treaga activitate este coordonată de 
profesoare de educație fizică. Astfel, 
absolventa Institutului de Cultură 
Fizică, Didona Ursu, a pregătit 
instructori voluntari din toate sectoa
rele de producție. Comitetul de partid, 
conducerea combinatului și comitetul 
U.T.M. acordă o deosebită atenție 
gimnasticii de producție, dorind s-o 
extindă în toate sectoarele.

Printre cei care participă la pro
gram se găsesc și mulți sportivi frun
tași. Printre ei se numără niaestra 
sportului la ciclism Maria Bisak, Nina 
Gabor, Ștefania Crișan, Maria Pin
tea (voleibaliste), precum și cîțiva 
fotbaliști. Cei mai mulți muncitori 
care practică gimnastica de producție 
se găsesc la iegătorie. Profesoara de 
educație fizică Didona Ursu a ținut 
să sublinieze roadele gimnasticii de 
producție: „Acum un an, înainte de 
începerea gimnasticii la sectorul re- 
țărie s-au luat indicii fiziologici. De 
curînd s-au luat din nou. S-a con
statat că la 80 la sută din munci
torii cercetați, capacitatea vitală a 
crescut între 50—250 cmc. lată deci 
foloasele pe care le aduce gimnastica 
de producție".

N. TOKACEK, corespondent !

octombrie 1952, N. S. 
prezentat raportul „Cu 
modificările în statutul 
U.R.S.S.". La acest con- 

„ reales membru al C.C. al
partidului, iar la Plenara C.C. este 
ales membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. și secretar al Comitetului 
Central al partidului.

Jn martie 1953, la ședința comună 
a Plenarei C.C. al P.C.U.S., a Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și a 

al
ca 
a- 
al 
de

Prezidiului Sovietului Suprem 
U.R.S.S., s-a considerat necesar 
N. S. Hrușciov să se concentreze 
supra muncii în Comitetul Central 
P.C.U.S., fiind eliberat de sarcina 
prim-secretar al Comitetului regional 
de partid Moscova.

In septembrie 1953, Plenara C.C. al 
P.C.U.S. l-a ales pe N. S. Hrușciov 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.

In februarie 1956 a avut loc Con
gresul al XX-lea al P.C.U.S. în ca
drul căruia N. S. Hrușciov a prezen
tat raportul de activitate al C.C. al 
P.C.U.S., iar în cadrul unei ședințe 
închise a Congresului a prezentat ra
portul „Cu privire la cultul persona
lității și urmările sale“. Congresul 
partidului îl realege pe N. S. Hruș
ciov membru al C.C. al P.C.U.S., iar 
la Plenara C.C., care a avut loc după 
Congres, N. S. Hrușciov este ales 
membru al Prezidiului C.C și prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

La 27 martie. 1958, Sovietul Su
prem al U.R.S.S. l-a numit pe tova
rășul N. S. Hrușciov președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S,

La Congresul al XXl-lea extraordiinz 
al P.C.U.S., care a avut loc în iz 
nuarie-februarie 1959, tovarășul NjS 
Hrușciov a prezentat raportul „G 
privire la cifrele de control ale dez 
voltării economiei naționale a U.R.SÎS 
pe anii 1959—1965“.

N. S. Hrușciov este președintei 
Biroului C.C. al P.C.U.S. pentri 
R.S.F.S.R, In cadrul Plenarelor C.C 
al P.C.U.S. care au avut loc în ul 
timii ani, N. S. Hrușciov a prezenta 
rapoarte asupra problemelor de ce, 
mai mare importanță ale construe 
ției de partid și de stat, ale dezvol 
tării continue a agriculturii și indus 
triei Uniunii Sovietice, precum și a 
supra unor importante probleme ’ in 
ternaționale. In ultimii ani, N. S 
Hrușciov împreună cu alți conducă 
tori sovietici a vizitat Republica Popu 
Iară Chineză, India, Birmania, Afga 
nistan. Polonia, Cehoslovacia, Bulga 
ria, Romînia, Republica Democrat. 
Germană, Ungaria, Republica Popu 
Iară Federativă Iugoslavia, Anglia 
Finlanda și alte țări. El a luat part 
activă la o serie de tratative inter 
naționale foarte importante, care at 
contribuit la slăbirea încordării in 
ternaționale.

Discipol credincios al lui V. I. Le 
nin, eminent activist al Partiduln 
Comunist și Statului Sovietic, N. S 
Hrușciov a primit în repetate rînduf 
înalte distincții de stat pentru mar 
merite în domeniul conducerii con 
strucției economice, precum și pentri 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor tra
sate de 
Marelui 
triei. N. 
trei ori 
Suvorov 
nul Kutuzov clasa I. Ordinul Mare 
lui Război pentru Apărarea Patrie 
clasa I, Ordinul Steagul Roșu a' 
Muncii și cu trei medalii. Prin T"'e 
crețul Prezidiului Sovietului S n 
al U.R.S.S. din 16 aprilie 1954 i s-s 
decernat lui N. S. Hrușciov, pentri 
merite deosebite față de Partidul Co 
munist și poporul sovietic, cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani, titlul do Eroi 
al Muncii Socialiste, înmînîndu-i-si 
Ordinul Lenin și medalia de aur „Se 
cera și Ciocanul". Pentru merite re
marcabile în elaborarea și înfăptuire; 
măsurilor in vederea valorificării pă 
mînturilor virgine și înțelenite, prir 
Decretul Prezidiului Sovietului Su 
preni al U.R.S.S., din 8 aprilie 1957 
N. S. Hrușciov a fost distins cu Or: 
dinul Lenin și cu a doua medalie „Se 
cera și Ciocanul".

Cu prilejul împlinirii a 65 de ani 
oamenii muncii din patria noastră î 
urează tovarășului N. S. Hrușcio» 
multă sănătate și ani îndelungați d< 
muncă rodnică pentru noi și mărețe 
victorii ale poporului sovietic în con
struirea comunismului, pentru conti
nua întărire a puternicului lagăr 
cialist, pentru triumful păcii în lu. . 
întreagă.

partid și guvern în timpu 
Război pentru Apărarea Pa 
S. Hrușciov a fost distins d< 

cu Ordinul Lenin, cu Ordinii 
clasa I și clasa Il-a, Ordr

ceastă acțiune și în regiunea 
regiunea Hunedoara.fi

Stalin

DESPRE GIMNASTICA 
DE PRODUCȚIE...

preocupare generală este acumO
Introducerea și extinderea gimnasticii 
de producție în cît mai multe între
prinderi. in unele 
locuri sînt înregis
trate succese evi
dente în această di
recție. In altele, 
insă... înainte cu 
cîteva htni, peste 180 de muncitori de 
la S.N.M. Galați practicau cu entu
ziasm gimnastica de producție. De la 
o vreme încoace, organizarea acestei 
activități a trecut (de ce oare ?) pe 
un plan secundar și nimeni nu mai 
practică gimnastica de producție. Nu 
trebuie să ne mire faptul că aici a 
slăbit întreaga activitate sportivă. 
Spre deosebire de această asociație, 
,1a „Ceramistul" din comuna Mofleni 
(regiunea Craiova) gimnastica de 
producție a contribuit substanțial la 
dezvoltarea activității sportive: înainte 
de introducerea gimnasticii erau doar 
30 de membri, acum — după ce prin 
practicarea exercițiilor au cunoscut și 
dragostea pentru sport — numărul 
membrilor U.C.F.S. trece de 200...

FĂRĂ MEMBRI 
SUSȚINĂTORI (? 1) 

sarcină de frunte a cluburilorO
sportive este desfășurarea unei intense 
munci de creștere a numărului de 
membri susținători, al căror ajutor 
este deosebit de prețios în dezvoltarea 
generală a activității cluburilor. Sînt 
cuiioșcide Ș* urmate exemplele po-

zitive pe care le oferă cluburile spor
tive din Reșița, Tr. Severin etc. Cum 
se explică însă faptul că pînă ta sfîr
șitul lunii martie, clubul sportiv Pe
trolul din Ploești nu avea nici
un membru susținător ? Oare con
ducerea clubului nu cunoaște marea 
popularitate a... clubului Petrolul ?
Credem, mai curînd, că este vorba 

de neglijarea unei 
sarcini din cele 
mai importante. Li
nele măsuri luate 
în ultima vreme 
pot îndrepta situa

ția, dar pentru aceasta este nevoie de o 
muncă susținută. Și, nu numai la 
Petrolul Ploești ci și la Olimpia Ora
șul Stalin...

CUM SE FACE 1NMI NAREA 
CARNETELOR DE MEMBRU?

Majoritatea asociațiilor și cluburilor 
sportive privesc așa cum se cuvine 
această problemă. Adunările pentru 
înmînarea carnetelor de membru al 
U.C.F.S. organizate de asociațiile 
Aurul-Brad, Vulturul, Minerul Petrila, 
Tractorul Orașul Stalin etc. au consti
tuit adevărate sărbători pentru masele 
de sportivi. S-au organizat și nu
meroase serbări, întreceri sportive etc. 
Sînt însă asociații și chiar raioane 
întregi unde sportivii așteaptă încă 
să li se înmîneze carnetele de mem
bru al U.C.F.S. (Strehaia, Baia de 
Aramă etc.). O practică greșită, folosi
tă în unele locuri: „distribuirea" car
netelor în raport cu numărul membri
lor, fără a se ține cont de situația 
cotizațiilor. Așa au fost date carnetele 
în raioanele Petroșani, Ilia, Făgăraș 
etc, ,

MEMBRI U.C.F.S... COTIZAȚII...

Din foarte multe asociații sportive 
ne sosesc vești din cele mai îmbucu
rătoare. Crește continuu numărul 
membrilor U.C.F.S., sporesc fondurile 
realizate din încasarea cotizațiilor. Din 
păcate, unele asociații sportive s-ay 
culcat pe laurii succeselor obținute..; 
anul trecut și au considerat îndeplini
te aceste sarcini. Este cazul multor 
asociații sportive din regiunea Stalin 
și Hunedoara, al raioanelor Jimbolia 
și Caransebeș din regiunea Timișoara, 
al asociațiilor sportive Progresul, 
Unirea, Sportul Muncitoresc etc. din 
regiunea Craiova și altele.

De ce oare nu urmează aceste asoJ 
ciații exemplul pozitiv pe care-4 oferă 
asociația Poiana Cîmpina unde coti
zațiile sînt încasate în procentaj de 
100 la sută, 
Victoria Florești 
cei 1.200 membri 
zația la zi ?

sau asociația sportivă 
unde aproape toți 

ai U.C.F.S. au coti-

★
Unele deficiențe sînt înregistratei 

și în organizarea activității competi-ț 
ționale de mase și în special în ini
țierea campionatelor de casă. Toatei 
aceste lipsuri trebuie temeinic anali? 
zate în cadrul cluburilor și asociații-loiț 
sportive. Cu sprijinul organeloi* 
U.C.F.S., ele trebuie să fie lichidate’ 
în cel mai scurt timp. Aceasta 
însemna o prețioasă 
întărirea sportului de 
tarea întregii noastre 
tură fizică și sport,

DAN GIRLEȘTEANU J

va’ 
contribuție la 
mase, la dezvol- 
mișcări de ctlU



In clipele de răgaz 
ale unui om de știința...
Ca să vorbești cu doctorul 
jstăchel — atunci cînd nu-i 
ti pacient și nu te așteaptă 
ridul la consultație — cel mai 
ne este să alegi orele de sea-
i. Atunci, la parterul Institutu- 
i de Oncologie nu mai dom- 

‘.ște forfota zilei, culoarele cu- 
ndate în semi-întuneric sînt 
istii, te întîmpină o liniște 
■.obișnuită pentru asemenea 
curi.
...O ușă la capătul marți săli 
t radioterapie își trădează con- 
’.ral prin dire de lumină. Din- 
ilo de ea becurile mai stau 
prinse, și la această oră tir- 
■ie. Este cabinetul de lucru 
l doctorului Octav Costăchel, 
irectorul institutului.
Gazda ne întîmpină în cin

icul halat alb. Dar n-am 
enit la doctorul Costăchel 
tentru a.i cefe un consuli 
tedical ...Iar discuțiile despre ac- 
lalitatea in lupta împotriva 
ancerului le lăsăm altor con- 
eie mai experte. Pe noi ne 
nteresează un foarte mic 
ector din vasta bibliotecă a 
octorului, unde stau in stivă 
ratate, reviste și tot felul de 
publicații medicale. Lucrările 
x e vrem să le vedem au 
încăput, toate, intr-un singur 
■aiet cu 100 de file. Pe fiecare 
lin ele stă ștampilată cite o 

Uzi:
La Dinamo București

Primăvară... Razele soarelui pătrund 
pe ferestre, mlngțtindu-ne frunțile... Dar 
nicăieri primăvara nu ne zîmbește cu 
mal mult drag ca in parcuri ți stadi
oane.

Zilele frumoase ale acestui aprilie plin 
de soare și lumină au însemnat o invita
ție pentru o... raită cu aparatul fotografic 
prin parcul sportiv „Dinamo".

Iată cîteva imagini pe care le-am 
făcut cu acest prilej:

1. Antrenorul Aurel Segărceanu în mij
locul .familiei" lui: copiii din secția de 
tenis a clubului Dinamo.

2. Vi-l... prezentăm: Alexandru flădin. 
fiul antrenorului Tudor el Bădin. Are trei 
anișori. Astăzi, firește, este cel mai...

tînăr fenisman. Mîine va fi poate cel mai 
bun...

3. Un salt spectaculos al lui Uțu, por
tarul echipei de fotbal. Să sperăm că îl 
va repeta și în meciurile de campionat, 
spre satisfacția echipei sale și, bineînțeles, 
a... foio-reporterilor.

4. Ilie Savel își face ca regularitate 
controlul medical. E o condiție de bază 
in antrenamentul științific, de care tre
buie să țină seama toți sportivii noștri.

5. Propagandistul Gheorghe Grigorescu 
cu grupa sa de elevi, pregătește semina
rul lecției politice.

Fotoreportaj de :
B. CIOBANU și V. BAGEAC

diagramă cu pătrățele albe și 
negre...

— Aci mi-am adunat cîteva 
din problemele mele de șah — 
nd spune dr. Costăchel. — 
Multe din ele le-am compus 
de mult, încă in vremea stu
denției. LrA-am publicat prin 
diverse reviste, in țară și stră
inătate, dar o mare parte s.au 
rătăcit, na mai știu de ele 
Acum, cu ajutorul prietenilor 
care dispun de mai multă bi
bliografie în materie, am în
ceput să.mi adun opera șa- 
histă...

Răsfoim filele caietului. Dea
supra jidpărei diagrame stă 
scrisă data publicării, numele 
revistei unde a apărut lucra
rea — „Revista romînă de 
șah", „Magyar Sakkvilag", 
„Schwalbe* „L’Echiquier", 
„Problem"... In dreptul mul
tora stă notată și clasificarea 
din concurs, premii, mențiuni, 
locuri fruntașe obținute in com
petiții internaționale.

— îmi place mult, să joc 
șah, să dezleg o problemă sau 
să compun poziții noi — măr. 
turisește interlocutorul nostru.

Ajungem la capătul caietu
lui. Aci diagramele nu mal 
specifică decit enunțul: mat 
in 2 mutări, albul joacă și 
ciștigă, remiză.5,

— Sint cele mal noi: încă 
nu le-am publicat..,

Cîteva lucrări inedite aș
teaptă verdictul arbitrilor de 
concurs și al amatorilor de 
probleme de șah. Și fără să 
ne oprim asupra tainelor fie
cărei soluții notate cu grijă 
lingă diagrame, avem impre

sia Că fiecare dintre ele poate 
primi lauri. Avem un motiv 
puternic să credem aceasta. 
La ultima participare a sa la 
un concurs de compoziție șa- 
histă — turneul pe 1957—58 
al revistei „Problem", organ 
al Federației internaționale de 
șah — un studiu de final 
semnat de dr. O. Costăchel a 
primit premiul IV, iar un al 
doilea a fost clasificai cu men
țiunea a 3-a.

— Cind am o clipă de ră
gaz scot șahul și mai studiez 
o idee nouă — spune doctorul 
Costăchel. — Dar asta se in- 
timplă destul de rar. Pe viitor, 
îmi propun să acord mai multă 
atenție activității șahiste.

Firește, subscriem la această 
promisiune a doctorului Costă
chel. Fiindcă iubitorii de șah aș
teaptă cit mai dese prilejuri 
să admire noi lucrări ale sale 
în acest domeniu al compozi
ției șahiste, o prețioasă re
creație activă și pentru omul 
de știință.

Text: R. VOIA 
Foto: B. CIOBANU

4»

De multe ori, doctorul Octav Costăchel profită de un mo
ment de destindere pentru a căuta mutări noi pe micul șah 
de buzunar.

Brevia r
CONCURSURI ȘI SERBĂRI

Articolul 55 din „Regulile Olim- 
pâce“ precizează' care este for
mula de invitație pe care Comi
tetul de Organizare a J.O. o adre
sează comitetelor olimpice națio
nale. Această formulă precizează 
că J.O. constă în „concursuri și 
serbări44. Or, principiul serbărilor, 
care vin să completeze competi
țiile sportive, nu prea a fost 
luat în seamă după 1936.

Aciest princip Șu va ff Insiă 
respectat pentru J.O. de Ia Ro
ma. Șl este foarte bine, deoa
rece ei exprimă, însăși esența 
Idealului olimpic șl diferențiază 
Jocurile Olimpice de un cam
pionat mondial cu caracter strict 
tehnic. De asemenea, principiul 
„concursuri șl serbări", pus ca 
egidă a manifestațiiloi’ olimpice, 
dă acestor manifestații o atmos
feră de voie bună în care învins 
șt învingător își dau mîna bucu
roși că s-au întrecut pentru glo
ria sportului, pentru prietenie și 
nu pentru clasament.

Deci, la Roma între 25 august 
și 11 septembrie I960, sportivii

olimpic
din întreaga lume se vor întrece 
în concursurile și seibările Jocu
rilor Olimpice!.

EXPOZIȚIE OLIMPICA DE FO- 
TOO’.AFH SPORTIVE

Cu prilejul celei de a XVII-a 
Olimpiade se va organiza La 
Roma o expoziție olimpică de 
fotografii sportive. Pentru aceasta. 
Comitetul de organizare al J.O. 
a adresat un apel celor 89 de 
comitete olimpice naționale, oe- 
rîndu-le să se preocupe de ale
gerea unor fotografii cu temă sau 
inspirație olimpică. Fiecare țară 
va trimite la Expoziție maximum 
10 fotografii alb-negru și 10 în 
culori, care vor fi expuse fără 
a se mai face o altă triere. Fo
tografiile vor fl expuse în noul 
Palat al Sporturilor.

CONGRESE ALE FEDERAȚIILOR 
INTERNAȚIONALE

Cea mal m>are parte din Fe
derațiile Sportive Internaționale 
își vor ține congresele la Roma, 
cu ocazia J.O. Următoarele fe
derații au anunțat că-și vor țină 
congresele în capitala Italiei: At- 
tletism, Box, Caiac-Canoe, Cano
taj academic, Fotbal, Hochei pe 
âaxîb'ă, Lupte, Natațiie, Baschet, 
Pentatlon modern, Scrimă, Hal
tere, Tir. Federația internațio
nală de iahting își v>a ține con
gresul la Neapole.

$ S-a fixat traseul flăcării o- 
limpice. După un drum pe ma
rea Ionică, flacăra va fi purtată 
spre Roma de atleți specialiști 
în probele de semifond.

Intr-o după-amia- 
ză de vară a anu
lui 1934, Jack Craw
ford—celebrul tenis- 
man australian — 
avea de jucat un 
meci greu. Ceea ce 
îl indispunea pe 
Crawford nu erau 
însă loviturile 
prompte ale adver
sarului, ci plînsul 
unui copil, care de 
undeva din tribună

UMOR

tulbura liniștea ce
rută de o partidă 
pentru „Cupa Da
vis"... Exasperat, 
campionul a lăsat 
racheta jos și s-a 
adresat publicului:

— Nu mai joc 
pînă nu pleacă din 
tribună copilul I Mu
cosul ăsta n-are ce 
căuta pe un teren 
de tenis!

pom

tete:
Co-

UR.S.S. 2—3, CU 
cu Cehoslovacia 
Chineză 3—1, cu 
Bulgaria 3—1. 2)

NICOLA E SECUZAN, OBA- 
1 DEA. — 1) La campionatele mon
diale de volei ținute în 1956 ia 
Paris ne-am clasat pe locul <al 

>ck4tlea atît la băieți eît și la fete. 
Iatiă și rezultatele întîlniriior susți
nute de echipele noastre: băieți: 
cu Italia 3—0, cu Polonia 1—3, cu 
S.U.A. 3—2, CU U.R.S.S. 3—1, cu 
Bulgaria 3—2, cu Iugoslavia 3—2, 
cu R.P. Chineză 3—0. cu Franța 

>3—0, cu Cehoslovacia 1—3;
cu Brazilia 3—0, cu R.P.D. 
reeană 3—0, cu 
Polonia 3—2.
3—2, cu R.P.
S.U.A. 3—1, cu ___ ____ , .
Mircea Dobrescu are 29 ani. Cu 
ce prilej s-a afirmat ? Prezentîn- 
du-se, în 1948, la startul primei 
competiții de mase organizate în 
țara noastră: C.U.T.

ȘTEFAN ANTOHT, TECUCI. 1) 
Eftimie (Dinamo Bacău) s-a acci
dentat la un antrenament. El este 
în curs de restabilire și se pare 
că își va relua locul în linia de 
atac a echipei sale încă! în actua
lul campionat. 2) Radu Negulescu 
are 18 ani. Locuiește la Cuuj.

NICOLAE SIMA. PITEȘTI. — 
1) Exact: arbitrul de fotbal P. 
Badea (Orașul Stalin) este fostul 
portar al echipei Distribuția (Pe
trolul de azi). 2) Nu există o li
mită de vîrstă pentru arbitri. 
Cel puțin pînă acum. Totul de
pinde de posibilitățile lor fizice. 
Dacă acestea nu au scăzut prea 
mult, pot arbitra pînă la... a- 
dînd bătrînețL De altfel, UUndoft

UNICA
...prihtre minele Olimpiei s-aii 

găsit două blocuri de piatră cîn* 
tărind 143 și respectiv 480 
kg, purtînd inscripții care a- 
rată că datează din sec. VI î.e.n. 
și că serveau' la încercatul pu-: 
terii (împingere, și săltare)?

★
— înotătoarea engleză Judith 

Grinham, campioană olimpică Ia 
100 m spate, a hotărît să aban-4 
doneze natația în ciuda celor 
20 ani ai săi ? Motivul: ea sa 
va dedica carierii de actriță d» 
film.

dintîî 
Afle-

șah 
acum

★
...primele competiții de atle* 

tism organizate în țara noastră 
au avut loc în anul 1912 în in
cinta peluzei de la Hipodromul 
Băneasa sub forma campiona
telor școlare ? In urma rezulta
telor, Școala de arte și meserii 
a fost proclamată „Cea 
Campioană a Sporturilor 
tice din Romînia“j

★
;.. Marele maestru de 

Paul Keres a disputat, 
cîțiva ani, finala probei de sim
plu a campionatului de tenis al 
orașului Talinn ?

★
■... Dacă împărțim cifra rezu!-' 

latului unui halterofil cu acea a 
greutății corpului său, cel mai 
puternic sportiv din lume este 
recordrnenul R. P. Chineze^ 
Cian Cin-haî? In anul 1957 el 
a realizat lâ stilul împins 140 
kg, ceea ce este de 2,5 ori mai 
mult decît propria sa greutate 1

3n patru rîndnri
Unix artiști diri- Bueu* 

rești, care<au obținut suc-' 
cese fan sportul hipic, nu 
s-au mai prezentat la 
antrenamente, pe motiv 
că orele de antrenament 
sînt prea matinale^

Richard

.Pentru

Ei însă
.Dau calul... ca să stau

al treilea — excla
mat 'ăndvaj 

an căi vă dau chiar 
an regali'*; 

se exprimă cam a sa: 
mai 

malt-în palJ“i

A. A. 1

„Mucosul" — ca- 
re bineînțeles a fost 
imediat îndepăr
tat— a dovedit to
tuși în continuare 
că își avea locul pe 
teren. El nu era al
tul decît Ken Rose4 
wall, component at 
echipei Australiei 
cîștigătoare a Cupei 
Davis în anii 1956* 
57.„

ați ridicat această problemă, vă 
putem spune — cu titlu de cu
riozitate — că arbitrul german 
de fotbal Georg Wirth are... 75 
ani! Și continuă să conducă me
ciuri săptămină de săptămînă. .<

GHEOROHE DEATCU. 7JM- 
NICEA. — 1) La Olimpiada <T®, 
la Melbourne, țara noastră a ob
ținut 13 medaMl. 2) Primul re-3 
cord mondial oficial la proba daj 
săritură în înălțime l-a stab HIV 
în 191'3 George Horine (S.U.A.Jî? 
2,097 m. Șl înainte de 1912 dtr 
verși atleți au obținut perfor
manțe maximo pentru vremea! 
aceea la săritura în înălțime, dar 
rezultatele respective n-au losț 
omologate. Din categoria aces
tora e și primul record stabilit 
în 1876 de englezul M. Broakas 
1,892 m. 1

DAN POPESCU, BRAIIA. *—■' 
1) losil Btlkossy a debutat îne+ 
chlpa de pitici Spartafc din Me
diaș. Ca Junior a activat apot lai 
Metalul șl Flacăra, tot în Mediaș - 
remarcîndu-se, a lost selecționat 
tn lotul de Juniori al țării, de undei 
a trecut la C.C.A. șl apoi la Di
namo București. Acum are 23 
ani. 2) înainte de a apare In
formația Petrolului, Fronea a Ju4 
cat la echipa Carpați din Sinaia. 
3) In turneul olimpic de fotbal 
din 1956, echipa U.R.S.S. a îl»* 
vlns în semifinală reprezentativul 
Bulgariei cu 2—1 (după prelung 
glii) șl în finală echipa Iugosl** 
Miel cu 1-0. IQN posTAșTO



Campionatul masculin de volei

După o etapă importantă 
pentru clasament

Ultima etapă a campionatului mas
culin de volei a fost bogată în eveni
mente. Alai întîi, prin victoria Cetății 
Bucur asupra Rapidului și a dinamo- 
viștilor în fața formației Constructorul, 
echipa feroviarilor s-a văzut egalată 
la puncte de Dinamo. In aceste con
diții, apare ca deosebit de important 
(bineînțeles dacă nu se vor ivi „defec
țiuni" pe traseu) meciul Dinamo-Rapld 
care va avea loc în ultima etapă, la 
8 mai.

In al doilea rînd, victoria echipei 
G.C.A. la Orașul Stalin și înfrîngerea 
.Voinței au lămurit în mare măsură 
problema ocupantelor ultimelor două 
locuri. Este puțin probabil ca Voința 
«ă poată obține în ultimele trei me
ciuri numărul suficient de puncte 
pentru a se menține în categoria A; 
iar C.S.M.S. Iași nu mai are nici o 
posibilitate să evite ultimul loc.

Pentru o mai bună înțelegere, iată 
«um arată clasamentul:

1. Rapid Buc. 15 13 2 43:15 (814:615) 28
2. Dinamo Buc. 15 13 2 42:20 (842:728) 28
3. Ști’nfa Cluj 15 10 5 38:25 (826:744) 25
4. Cetatea Bucur 15 9 6 38:29 (855:821) 24
5. Constructorul 15 7 8 27:34 (750:783) 22
6. 1 ractorul 15 6 9 30:31 (767:766) 21
7. Victoria 15 6 9 29:33 (784:802) 21
8. C.C.A. 15 6 9 26:38 (768:830 21
9. Voința 15 4 11 21:40 (723:829) 19

10. C.S.M.S. 15 1 14 15:44 (571:812) 16
Așa cum am arătat și în cronica 

noastră, Dinamo a jucat prea „șablon" 
în meciul său cu Constructorul. Se 
știa dinainte că mingile ridicătorilor 
se vor îndrepta fie spre Derzei, fie 
spre Păunoiu, ceilalți jucători fiind 
prezenți doar sporadic în atac. Să 
exemplificăm. In setul al treilea, cei 
doi trăgători principali dinamoviști 
au tras de 15 ori : Derzei 7 mingi, 
Păunoiu 8. Ceilalți au fost prezenți 
tn atac după cum urmează: Mihăi-

Iescu 5 ori, Popescu 3, Eremia^Sțf 
Botez și Mircea Cristea cîte o datășț 
Disproporția este și mai- flagrantă. î£t» 
setul IV: Derzei 15, Păunoiu _ 12, 
Cristea 6, Popescu 4, Botez 3, Mihăi- 
lescu 2. Situația a fost aceeași și în- 
ultimul set In aceste condițiuni, jucă
torii de la Constructorul și-au îndrep
tat atenția în special spre blocarea 
celor doi dinamoviști, ceea ce au 
reușit uneori.

In meciul Cetatea Bucur—Rapid a 
ieșit în evidență încă o dată atacul 
exclusiv în forță practicat de am
bele formații. „De altfel, aceasta este 
o caracteristică a voleiului nostru ac
tual, ne spunea după meci prof. N. 
Murafa, antrenorul echipei reprezenta
tive. La turneul de la Bratislava, a- 
cest lucru a ieșit foarte mult în evi
dență. Atacul pune prea mult accent 
pe forță, cînd este știut că jocul va
riat este cel mai eficace. Ar trebui 
ca antrenorii noștri să-și îndrepte a- 
tenția la antrenamente spre formarea 
untii atac mai variat". Intr-adevăr, 
ori de cîte ori au fost inițiate acțiuni 
cu mai multă finețe, adversarii n-au 
mai putut riposta ia fel de bine.

Trebuie să mai consemnăm faptul 
că o dată cu meciurile de joi, s-a 
făcut văzută o linie nouă în modul 
de a conduce al arbitrilor noștri: și-a 
făcut locul un arbitraj ceva mai 
„larg", care a favorizat construirea 
unor acțiuni -deosebit de spectaculoase.

★
In etapa de azi și mîine sînt pro

gramate o serie de jocuri interesante. 
In primul rînd jocul feminin Dinamo- 
Rapid, ca și partidele masculine Rapid- 
Tractorul, Constructorul-Știința Cluj 
și Victoria-Dinamo.

MIRCEA TUDORAN

ACTUALITATI DIN

Din activitatea unei comisii orășenești Se turism
— Care este activitatea comisiei 

de turism a cons-Milui orășenesc 
U.G.F.S. București, în ce direcții 
își îndreațrtă atenția și care sînt 
perspectivele dezvoltării mjțpărh 
trfi'fstice din această parte-# țării?.

Ca. aceste întrebări ne-am adresat 
tov. CRISTIAN BUCURESCU,. preșe
dintele acestei comisii, binecunoscut 
fn.rîndul amatorilor de turism din. Ca
pitală,

—. In București există peste 300 
cercuri turistice organizate în cadrul 
asociațiilor sportive. Este, fără în
doială, o cifră deosebit de frumoasă, 
care dovedește încă odată că această 
activitate recreativă este mult îndră
gită de oamenii muncii din țara 
noastră. Pînă la 1 Mai trebuie să 
încheiem perioada constituirii cercu
rilor turistice și a comisiilor raionale 
de turism. După această dată vom 
trece la întărirea activității lor. Pa
ralel cu constituirea cercurilor, se duce 
o intensă muncă de creare a „colțuri
lor turistice" în toate asociațiile spor
tive. In aceste „colțuri" amatorii 
de turism vor primi pe lingă explicații 
detailate asupra unor trasee turistice, 
și cele mai bune îndrumări privind 
modul cum trebuie să fie echipați 
atunci cînd pleacă într-o excursie ia 
munte, noțiuni de prim ajutor etic. 
Tot in cadrul comisiei au mai luat 

ființă școli de orientare turistică. In 
cinstea zilei de 1 Mai, în regiunea 
București se va organiza un concurs 
de orientare turistică, la care vor lua 
parte absolvenții acestor școli de orien
tare și va fi condus de arbitri noi, 
pregătiți în școlile ce au luat ființă 
special pentru acest lucru.

— Pentru că a venit vorba 
de concursurile de orientare tu
ristică, ce ne mai puteți spune! în 
legătură cu ele?

— Vom căuta ca această formă de

practicare a turismului să 
capete o dezvoltare tot 
mai mare. Ne-am gîndit 
ca în toate asociațiile 
sportive să se organizeze 
în luna mai campiona
tele de casă - de orientare 
turisticăr ce-vor avea, ast
fel un caracter de masă. 
Ele vor contribui la. popu
larizarea turismuliți com- 
petițional. Cele- mai bune 
formații vor lua parte la 
campionatele raionale,- va 
avea loo o fază pe regiu
ne și o fază finală pe 
țară. Bineînțeles, concursu
rile vor fi organizate atit 
pentru echipe feminine, cît 
și pentru formații mascu
line. Sperăm că acest pro
iect să devină cît de 
curînd o realitate.

Din discuțiile pe care 
le-am mai purtat cu tov. 
Bucurescu, am mai aflat 
că în munca sa comisia 
de turism a consiliului o- 
rășenesc U.C.F.S. Bucu
rești se bucură de spriji-

Primăvara In munții Făgărașnul a numeroase asociații 
sportive care se preocupă 
în mare măsură de popu
larizarea turismului sub toate formele 
sale de practicare.

— Cercurile turistice de la uzinele 
„Mao Țze-dun“, Semănătoarea, 23 Au
gust, I.O.R., 21 Decembrie, întreprin
derea Poligrafică nr. 3 ș. a. sînt frun
tașe în activitatea turistică, iar to
varăși ca Ion Păunescu de la Centrul 
Farmaceutic, Mircea Dabija — Intre-

(Foto O.N.T. Carpați)

prinderea Poligrafică nr. 3, Paul Mazilii 
— 23 August, Ion Kotomski — I.O.R., 
Eliza Gima — Electrocablul, Emma 
Pașca — „Mao Tze-dun", sînt printre 
cei mai buni organizatori ai activi
tății turistice din Capitală.

Cu astfel de oameni, dornici de 
muncă, fără îndoială că perspectivele 
nu pot fi decît frumoase.

NATATIE

Astăzi și miine, pe Stadionul Tineretului}

Meciul atletic J.C.F. - Selecționata universitară
— VA AVEA LOC Șl UN CONCURS DE VERIFICARE A ATLETILOR DM

LOTUL REPUBLICAN —
• Activitate intensă • Disciplina — capitol la fel de im portauit ca și pregătirea tehnică • 

• Orașe noi pe harta ...jocului de polo

Pe zi ce trece, activitatea la nata- 
o intensitateție se desfășoară cu 

crescîndă.
Datorită condițiilor 

pregătire, centrul de 
cestei activități este 
unde, duminică de duminică și chiar 
în cursul săptămînii, sînt programate 
(deocamdată) competiții cu caracter 
de verificare. In momentul de față, 
interesul celor care urmăresc evoluția 
sportivilor din ramura natației este 
atras de competiția de polo organi
zată de clubul Dinamo. Opt formații 
bucureștene 
valoric) în 
să realizeze 
preciate de 
bazinului 
de
torii 
polo 
ziile 
zultat 
puțin timp în urmă în cadrul 
C.QA.". Două zile după aceea, însă, 
campionii țării ne-au deziluzionat. Nu 
sub aspectul pregătirii tehnice, ci sub 
acela — la fel de important — al 
disciplinei, al sportivității. Este ade
vărat, arbitrajul sub orice critică 
prestat de Leo Ungur a reușit să 
enerveze deopotrivă pe jucători și

superioare de 
greutate al a- 

la București

împărțite (după criteriul 
două serii, se străduiesc, 
partide viu disputate, a- 

cei. prezenți în tribunele 
Floreasca. Luni seara, 
campionii țării — jucă- 

au prestat 
spulberînd ilu-

pildă,
dinamoviști
de calitate,

celor de la Știința într-un
strîns, așa cum l-au reușit cu 

„Cupei

un

re-

Chiar de la începutul sezonului Mi
hai Mitrofan (Cetatea Bucur) a reu
șit rezultate foarte apropiate de norma 
olimpică pentru proba de 200 m bras.

public. Nu este permis însă 
să se manifeste în modul în 
înțeles s-o facă dinamoviști i 
Bădiță și Al. Popescu. Iată 
considerăm că rezultatul de 6-6 , con
semnat în finalul întrecerii, a fost in

nimănui 
care au
Zahan, 
de ce

„Cupa Primăverii”, primul concurs oficial
al anului la pentatlon modern

După luni de intensă pregătire, pen. 
îatloniștii noștri fruntași vor lua star
tul săptămîna viitoare în prima lor 
întrecere oficială din acest sezon: 
«concursul cu caracter republican dotat 
cu „Cupa Primăverii". întrecerile se 
vor desfășura pe echipe de club.

Concursul începe miercuri și va ține 
pînă duminica viitoare. El constituie 
un bun prilej pentru verificarea for
mei actuale a sportivilor noștri. In 
același timp, oferă posibilitatea de a 
»e selecționa cei mai buni sportivi ro- 
mîni în vederea participării lor la con. 
cursul internațional de pentatlon mo
dern, care va avea loc la Budapesta 
între 13 și 18 mai.

„Cupa Primăverii" se va desfășura 
după următorul program: miercuri 22 

ț—i proba de călărie (pe tra-

seul de la G.A.S. Roșia, al cărui 
curs a fost modificat față de anii 
cuți); joi — proba de spadă (în 
de gimnastică de la Ștrandul Tinere
tului) ! vineri — proba de tir (la 
poligonul Tunari) ; sîmbătă — proba 
de înot (la bazinul acoperit de la Flo- 
reasca) și duminică — crosul (în 
pădurea de lîngă comuna Călugăreni).

Pînă acum și-au anunțat participarea 
echipele Casei Centrale a Armatei (cu 
două formații), Progresul și Recolta 
(cu două formații). La startul între
cerilor vor fi prezenți cei mai buni 
pentatloniști ai țării noastre în frunte 
cu Dan Iorrescu, campionul republican 
pe anul 1958. Vor mal fi prezenți: 
Dumitru Țintea, Wilhehn Roman, Ni- 
colae Marinescu, Traian Croitoru, 
Gheorghe Tomiuc, Alexandru Bruja, 
Gheorghe Mărcuță, Cristu Lichiardo- 
pol, .Victor Țeodqreșcu etc.

fluiențat într-adevăr de arbitru, 
și de dinamoviști. Jucătorii de la 
namo trebuie să înțeleagă o dată pen
tru totdeauna (ei nu se găsesc la 
prima abatere de acesit gen) că 
comisii special alese care să 
zeze și să aprecieze calitatea 
trajelor. Dar după meci...

★
La federația de specialitate 

„"..la în această perioadă

dar 
Di-

există 
anali- 
arbi-

, . ___ . sosesc
zîlnic în această perioadă scrisori 
prin care echipele noastre de polo 
de categoria A sau B își confirmă 
participarea la campionate. Pentru a 
lărgi și mai mult caracterul de mase 
și la această disciplină sportivă, fe
derația de specialitate a oferit cîtorva 
echipe posibilitatea de a participa la 
campionatul categoriei B fără o cali
ficare prealabilă. Datorită numărului 
mare de înscrieri au și fost alcătuite 
patru serii a cîte 5—6 echipe fiecare. 
Au apărut astfel pe harta... jocului de 
polo din țara noastră orașe noi ca 
Orașul Stalin, Constanța, Craiova, 
orașul Petru Groza, Cîmpina.

între echipa Institutului 
Fizică și o selecționată 
institute de învățămînt 

Capitală. Fiecare echipă

sfîrșitul 
de atle- 
de Cul- 
a celor- 
superior 
va co

U.A.S.R. organizează la 
acestei săptămîni un concurs) 
tișm 
tură 
lalte 
din
prinde cîte trei atleți de probă. Con
cursul se va desfășura pe Stadionul 
Tineretului, ASTAZI, de la ora 16 (băr
bați: 100 m, 400 m, 3.000 m, 4X100 
m, lungime, greutate, suliță j femei: 
100 m, 400 m, 80 m g, înălțime, greu
tate) și MIINE, de la ora 9,30 (băr
bați : 200 m, 800 m, 110 m g, înăl
țime, triplu, disc, 4X400 m; femei: 
200 m, 4X100 m, lungime, disc, su
liță). Intîlniirea constituie un bun 
prilej de verificare în vederea între
cerilor fazei de zonă a campionatelor 
universitare de atletism, care vor avea 
loc în Capitală la sfîrșitul săptămînii 
viitoare.

In același timp, va avea loc pe Sta
dionul Tineretului și un concurs de

Mîine dimineața

Cursa ciclistă pe circuit „Cupa F.R.C
Pasionații sportului cu pedale vor 

avea mîine dimineață un nou prilej să 
urmărească la lucru pe rutierii din 
Capitală, de această dată în cadrul 
unui concurs pe circuit. Competiția 
care este dotată cu „Cupa transmisi
bilă a F.R.C.", se va alerga pe circui
tul din strada Maior Cor avu (lîngă 
stadionul 23 August). La fiecare două

a

ture se va disputa un 
se va acorda punctaj.
șura următoarele întreceri pe cate
gorii: cicliștii avansați vor parcurge 
40 ture (68 km.), cei de la categoria 
a IlI-a 30 ture (51 km.), iar juniorii 
de categoria I 20 ture (34 km.). 
Competiția va începe dimineața la ora 
9, cînd vor lua startul juniorii.

sprint la care 
Se vor desfă-

întrecerile cicliste pe circuit sînt foarte spectaculoase. Iată o imagine 
din ultima etapă a „Cupei F.R..C."

verificare a atleților și atletelor «dî 
lotul republican. Programul acesteuă 
prevede aceleași probe și în plus să
ritura cu prăjina (sîmbătă) și arun- 
carea ciocanului (duminică). La aceste 
întreceri vor participa o serie dintre 
atleții noștri fruntași. Printre alții vor. 
evolua și recordmana mondială Io-: 
landa Balaș care participă cu acest 
prilej la primul ei concurs din acest 
an. La ultimele antrenamente (olandă 
Balaș a trecut cu ușurință peste ștă-: 
cheta înălțată la 1,75—1,77 m ceea ce 
arată că s-a pregătit cu toată cori-; 
știinciozitatea pentru acest sezon Și 
că putem spera de la ea noi victorii 
internaționale și chiar îmbunătățirea 
actualului record al lumii (1,83 xna) 
Vor mai participa: Zoltan Vamos. 
Andrei Barabaș, Constantin Grece 
(nu este exclus ca din întrecerea Iqr, 
pe 3.000 m plat, să fie doborît retor-; 
dul de 8 : 18,6 care aparține din 1956 
lui Victor Pop), Ilie Savel, Lia Mm 
noliu, Nicolae Ivanov, Eugen Ducu; 
Melania Silaghi etc.

Mîine dimineață, 
pe velodromul Dinamo 

o interesantă reuniune 
de selecție la box

Cu fiecare filă care se desprinde 
din calendar ne apropiem de ziua des
chiderii campionatelor europene de 
box, pe care anul acesta le va găzdui 
orașul elvețian Lucerna.

Intîlnirea pugilistică de mîine dimi
neață constituie un serios examen al 
boxerilor noștri fruntași în vederea 
acestui eveniment important. Amatorii 
de box din Capitală vor vedea la 
lucru 6 campioni republicani, precum 
și cîțiva tineri care, cu prilejul altor 
reuniuni au creat deseori „momente 
grele" celor consacrați.

Programul galei este cunoscut:
N. Puiu-V. Vintilă, C. Gheorghiu- 

O. Toma, N. Mîndreanu-D. Răgălie, 
M, Urlățeanu-A. Farcaș, I. MBialic- 
V. Czekeli, O. Dumitrescu-S. Bogoi, 
M. Stoian-Marin Ion, N. Șerbit-C. 
Stănescu, D. Gheorghiu-Tr. Stuparu, 
Gh. Negrea-O. Cioloca. Simpla citire 
a acestor nume ne dă speranța că vom 
asista la partide dinamice, de bun 
nivel tehnic, lucru explicabil acum 
cînd se conturează lotul reprezentativ 
pentru campionatele europene.



Cîteva impresii după meciul 
de verificare de la Russe 

al lotului reprezentativ de fotbal
r ■ ■ ■

Ecourile celei de a XII-a ediții a Turneului U.E.F.A. 
de juniori nu s-au stins. Ziarele de specialitate 
PAniinnă e n prunontnoo nrm »-i • z ■"> rn ■< ci rlocfăcumi-n-i

Lotul reprezentativ de fotbal al 
R.P.R. își continuă pregătirile în ve
derea întîlnirii cu Turcia, care va 
avea loo la 26 aprilie la Istanbul. 
Din cadrul acestor pregătiri a făcut 
parte și acțiunea binevenită, între
prinsă de federația romînă de fotbal, 
(care a organizat deplasarea lotului 
nostru de fotball la Russe (R. P. Bul
garia), pentru a susține acolo un 
meci amical în compania echipei bul
gare Dunav din campionatul cate
goriei A.

Intîlnirea prezenta interes pentru 
ambele părți. Pe de o parte gazdele 
urmăreau să facă o partidă frumoasă, ■ 
un meci în care să nu dezmintă 
rezultatele obținute în fața unor for
mații străine (3—3 cu Vasas, 2—1 
cu Allemania, 2—0 cu Jiul, 2—2 cu 
Torpedo Moscova etc.); pe de altă 
parte, jucătorii noștri erau dornici de 
un antrenament mai „tare", care să 
le verifice posibilitățile în condițiuni 
cît mai apropiate de întîlnirca de la 
Istanbul. In plus, antrenorii urmă
reau prin acest joc nu numai să 
realizeze un antrenament tehnic al 
echipei, ci și o verificare a poten
țialului și a formei actuale a unor 
jucători susceptibili de a îmbrăca tri
coul reprezentativei țării noastre în 
importanta confruntare cu echipa Tur
ciei.

Iată de ce echipele s-au străduit 
să practice un joc dinamic, bazat 
pe atacuri și contraatacuri rapide. 
Prima repriză a aparținut mai mult 
gazdelor, care au dominat teritorial, 
fără însă să poată trece peste apă
rarea noastră, permanent la post. In 
cea de a doua repriză înaintarea — 
care înainte de pauză acționase de
zorganizat — a început să atace mai 
legat și mai eficace, introducerea 
Dinulescu în centrul ei dîndu-i și 
plus de combativitate.

Antrenamentul de joi a scos în 
lief faptul că echipa noastră — 

neral — este pregătită, mai ales 
uin punct de vedere fizic. Totuși s-au 
observat în decursul jocului scăderi 
în ritmul de joc și tendințe de an
grenare în jocul adversarului. Apăra
rea a dat satisfacție de-a lungul me
ciului, remareîndu-se în mod deose
bit Caricaș și Macri prin plasament co
rect, joc calm și intervenții oportune. In 
linia de mijlocași, Nunweiller s-a com
portat sub așteptări. înaintarea nu a 
corespuns pe deplin, mai ales 
ma repriză. Deseori Oaidă și 
ghel au dat pase greșite, sau 
cat balonul pe sus, ceea ce 
venit jucătorilor bulgari, buni

lui 
un

re- 
în

cui cu capul. In a doua repriză — 
prin schimbările survenite — 
de atac a jucat mai organizat, 
losit pase scurte pe jos și a 
șurat jocul pe extreme.

Golurile echipei noastre au 
marcate în min. 43 de V. Anghel care 
a înscris din apropierea porții, și în 
ultimul minut de joc de 
care, primind o pasă de 
l-a driblat pe Dascalov și 
plasat în colț jos. Dunav 
în min. 81 prin Ignatov, 
echipelor:

LOTUL R.P.R.: Mîndru (Toma) — 
Popa, Caricaș, Macri (Greavu) — 
AL Vasile (Fronea), Nunweiller (Je
nei) — Oaidă, Constantin (Mate
ianu, Al. Vasile), Alexandrescu (Di
nulescu), Mateianu (Zavoda I), V. 
Anghel.

DUNAV: Stancov (Iliev) -* Das
calov (Kalaidjev), Mincev, Atanasov 
— Tanov, Pencov — Vasilev (Kolev), 
Ignatov, Kireev, Aliev, Kolev (Diș- 
liev).

Majoritatea jucătorilor bulgari sînt 
tineri, joacă în forță și sînt buni 
tehnicieni. Am reținut ușurința lor în 
demarcare și 
de locuri. Un 
vedit tînărul

Au asistat 
antrenament aproape 12.000 de spec
tatori, care — bineînțeles — și-au 
încurajat echipa. Ei au aplaudat însă 
cu căldură și intervențiile curajoase 
ale portarilor Mîndru și Toma. La 
terminarea întîlnirii, la ieșirea din in
cinta stadionului gazdele au făcut 
jucătorilor romîni o caldă manifes
tație de simpatie. Despre primire? Nu
mai cuvinte de laudă. In atmosfera 
prietenească în care ne-am petrecut 
cele cîteva ore în orașul Russe ne-am 
simțit ca acasă.

linia 
a fo- 

desfă-

fost

Al. Vasile 
la Oaidă, 
a înscris 
a înscris 

Formațiile

rapiditatea schimburilor 
jucător talentat s-a do- 
portar Iliev (19 ani), 
la această întîlnire de

COMUNICAT
locurilorIn vederea numerotării 

la manifestațiile sportive :
Posesorii de permise 

intrare la manifestațiile 
albastre de piele, roșii de piele și 
verzi — ziariști, sînt rugați a Ie 
depune în perioada 20—25 aprilie 
a.c., la Secretariatul U.C.F.S. — 
str. Vasile Conta nr. 16.

Menționăm că după această dată 
permisele nedepuse își pierd vala
bilitatea.

de liberă 
sportive :

continuă să comenteze organizarea și desfășurarea 
dublul succes al prietenilor bulgari 
de o foarte bună organizare, iar 
Bulgaria și-a înscris numele pe 

cîștigătorilor trofeului.

competiției, subliniind 
Turneul s-a bucurat 
reprezentativa R. P. 
tabloul de onoare al

De bune aprecieri se bucură și juniorii noștri. Vorbind 
despre meciul decisiv Romînia—Italia, pref. dr. Karl Zi
mmermann (R.F.G.) membru în comisia de juniori 
U.E.F.A., a spus corespondentului nostru, T. Hristov, 

următoarele: „Echipa romînă a ratat o victorie pe care 
ar fi meritat-o. Italienii trebuie să se fi simțit foarte 
fericiți că s-au ales cu un meci nul". Iar Ebbe Schwartz, 
președintele U.E.F.A., sublinia într-o discuție: „Numai 
neșansa a privat echipa romînă de a ajunge în semi
finale. Cum în fotbal de multe ori rezultatele răstoarnă 
calculele cele mai precise, trebuie să te mulțumești și 
cu bunele aprecieri".

Cuvinte elogioase au fost adresate și arbitrilor. Stan
ley Rous a lăudat în ședința tehnică de încheiere a 
competiției, pe arbitrii E. Steiner (Austria), M. 
(Romînia) și Kalofisudis (Grecia) pentru modul 
s-au achitat de sarcină în semifinale și finală.

Aprecieri măgulitoare și pentru juniorii noștri și 
tru arbitrul nostru. Un îndemn în plus pentru viitor.

prin accident, în primele minute de joc, a echipelor 
C.S.M.S. Iași și Foresta Fălticeni. Credem că este necesar 
ca federația să ia în discuție această problemă și că este 
oportun ca înlocuirea jucătorilor accidentați să intre în 
vigoare începînd cu campionatul pe anul 1959—60. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît noua prevedere regulamen
tară a și fost pusă în aplicare în întreceri internaționale 
(în campionatul Americii de Sud) și urmează să se aplice, 
potrivit propunerii comitetului executiv F.I.F.A., și la tur
neul finali al campionatului mondial 1962 din Chile.

Spiritul colectiv, de colegialitate, de ajutor reciproc 
nu trebuie să lipsească nici un moment fotbaliști- 

r' O nll-Fzil ifi — O Șt £‘.l __1 —lor, ca de altfel tuturor sportivilor. Să fii gata 
ajuți tovarășul de echipă, să repari greșeala comisă

Mulți fot 
un singur 
o partidă 
categoriei

Popa 
cum

pen-

Modificarea regulamentului de joc în sensul admiterii 
înlocuirii jucătorilor accidentați a pornit dintr-o 
necesitate și dintr-un spirit de echitate. Numeroase 

au fost cazurile în care echipele — pierzînd un jucător, 
accidentat și devenit incapabil să continue jocul — au 
fost nevoite să joace în 10 oameni mare parte din timp. 
Recent, la Turneul U.E.F.A. de juniori din Bulgaria, echi
pa noastră reprezentativă s-a găsit în această situație, 
datorită unui regulament (al competiției) absurd. Alte 
multe exemple asemănătoare, din jocuri de campionat in
tern sau internaționale, au determinat, cum era și nor
mal, un curent favorabil modificării regulamentului inter
național de joc. Astăzi, faptul este împlinit. Federațiile 
naționale au latitudinea să aplice modificarea regulamen
tului (înlocuirea portarului tot timpul și a unui jucător 
de cîmp pînă la pauză). Unele au și trecut la fapte.

Problema se pune și la noi. Lucrul acesta l-am subli
niat într-un număr trecut, pornind de la descompletarea

să-ți
de el, să-l lauzi cînd reușește o acțiune bună sau să-l 
îmbărbătezi atunci cînd greșește — iată calități pe care 
trebuie să le întrunească orice sportiv, în aceeași măsură 
în care i se cer și calitățile tehnice sportive, 
baliști fac dovada acestor calități, lată numai 
exemplu, mai recent. Se disputa la București 
importantă pentru clasamentul seriei a doua a
B. Metalul M.I.G. (Titanii) — Unirea Iași. La un mo 
ment dat, în repriza a doua, poarta echipei Unirea era 
puternic asaltată. Apărătorii ieșeni nu mai pridideau cu 
respingerea atacurilor adverse. Un corner, apoi încă unul. 
O mică neînțelegere între fundașul Iless și portarul Popa 
duce la al treilea corner consecutiv. Jucătorii oaspeți, sub 
presiunea adversarului, se enervează. Intervine însă Cer
nea, stoperul și căpitanul echipei, care îl calmează și-i încu
rajează. Curînd, apărarea reușește să depășească momen
tul critic...

Iată acum și reversul medaliei.
Abia se terminase meciul Minerul Lupeni — C.F.R. 

Arad și echipele se îndreptau spre cabine, iar spectatorii 
spre ieșire. In acest moment jucătorul Plev Simion (Mi
nerul) își lovește tînărul coleg de echipă Onea. De ce? 
Pentru că Onea — cum li se întîmplă și altor fotba
liști, mai experimentați și cu nume mai sonore — a ratat 
un penalti la situația de 0—0, scor cu care s-a și ter
minat jocul.

Două exemple, două mentalități diametral opuse. Fap
tele nu comportă comentarii. Cel mult punem o întrebare: 
nu crede Plev că a sosit timpul să-și schimbe atitudinea, 
pentru că după cîte știm și-a croit un prost renume prin 
abaterile sale de la disciplină și sportivitate ?...

în pri- 
V. An- 
au ju- 
a con- 
în jo-

GRADINARU

Sfîrșit de săptămînă 
b^gat în jocuri de fotbal

• Astă seară la „Republicii": Dinamo — Progresul și 
în „C . “ ................... ’ ’ - ■ ’

• Jocuri importante în categoria B • începe returul 
„Cupa Orașelor" la juniori

Amatorilor de fotbal li se oferă la acest sfîrșit de 
gram variat și interesant. Desigur că pe primul plan 
meci de verificare a lotului R.P.R., care — cum se știe 
după amiază pe Stadionul Republicii, în compania echipei Farul Constanța. 
Partida va începe la ora 16.30 și va fi precedată de derbiul seriri a doua 
a categoriei B, Metalul M.I.G. (Titanii) — TAROM.

Evoluția lotului nostru reprezentativ stîrnește un legitim interes. Cn 
acest prilej bucureștenii vor lua contact, ca să spunem așa, cu formația care 
va înfrunta la Istanbul duminica viitoare echipa Turciei. După meciul de joi 
de la Russe, lotul a fost restrîns, urmînd ca mîine să înceapă jocul formația 
preconizată pentru Istanbul. Lotul cuprinde la ora actuală pe următorii jucă
tori: Mîndru, Toma-Popa, Caricaș, 
Jenei-Oaidă, Constantin, Dinulescu, 
Anghel și H. Moldovan.

In cursul meciului de la Russe, 
ciparea lui la jocul de la Istanbul a 
juca. In linia de atac antrenorii vor

C.C.A. — Rapid 
R.P.R. — Farul,Cupa Rapid" • Mîine, ultima verificare : Lotul 

categoriei C. șl

Azi, în „nocturnă" : „Cupa Rapid"
înaintea meciulxi de la Russe. Jucătorii romîni și bulgari își string mîinile 

și schimbă flori și insigne

Concursul Pronosport care se va 
închide astă seară stîrnește un intere» 
deosebit. Capul de afiș al concursului, 
meciul dintre primele reprezentative 
ale R. P. Ungare și R. P. F. Iugo
slavia va avea loc pe „Nepstadion" 
din Budapesta. Vor fi utilizate forma
țiile : R. P. U.: Grosics—Matrai, Si- 
pos, Sarosi—Bundzak, Kotasz—San
dor, Gorocs, Budai, Tichi, Fenyvessi 
în timip ce oaspeții vor intra pe teren 
cu Krivocucea—Belin, Trncovici, Sia- 
covici—Kaloperovici, Kostici
tacovici, Veselinovici, Zebet, 
raț, Kostici I.

La Skoplje reprezentativele 
ale celor două țări vor juca 
care, dacă nu va fi poate la nivelul 
tehnic al confruntării dintre echipele 
A, o va egala în orice caz în ceea ce 
privește dîrzenia disputei.

9 meciuri de categoria B sînt de 
asemenea prevăzute în program. Par
tida C.S.M. Baia Mare—A.M.E.F.A, 
va prilejui o dispută al cărei rezultat 
este greu de prevăzut. Formația pe 
care o va alinia C.S.M. Baia Mare 
este următoarea : Kiss—Iovan, Bejan, 
Sîmczak—Jeger, Reni—Boitoș, Ristin, _____ __ __ . _ __________ _____
Toma, Mprcca, Milea. Va reuși oare Pronosport din Calea Victoriei nr. 9. 
echipa arădeană să obțină vreun 
punct ? In orice caz, apariția unui X 
sau chiar 2 nu trebuie să surprindă 
pe nimeni.

Un alt meci așteptat cu nerăbdare 
și care ridică în fața participanțitor 
la Pronosport veșnica problemă a lui 
1, X sau 2 este confruntarea dintre

ono sport

II—Pe- 
Secula-

secunde 
un meci

Minerul Lupeni și Corvinul Hunedoa
ra. Desigur că Minerul va face totul 
pentru a se reinstala în fruntea cla
samentului și cum avantajul terenu
lui nu este deloc de neglijat avem 
toate motivele să credem că gazdele 
vor obține cele două puncte.

Conoursul nr. 16 este de altfel inte
resant și prin aceea că participanții 
vor aștepta cu interes rezultatele trie- 
tii. Aceasta pentru că la concursul 
trecut nici o variantă nu a întrunit 
12 rezultate exacte și rămîne de văzut 
dacă acest lucru se va repeta ș{ săp- 
tămîna aceasta. Dar 12 rezultate 
poate obține oricine, chiar și dvs. Cu 
o condiție însă: să participați. Nu 
întîrziați 1 Depuneți chiar acum bule- 
linele dumneavoastră pentru concursul 
Pronosport nr. 16. Iar dacă n-ați fă
cut-o pînă mîine dimineață, mai pu
teți depune buletinele pînă duminică 
Ia ora 10 la Agenția Centrală Loto-

Lu-

Făl-

Ga-

săptămînă un pro
se situează ultimul 

are loc mîine

Macri, Soare-AI. Vasile, Nunweiller, 
Alexandrescu, Zavoda I, Mateianu, V.

Constantin a fost accidentat și 
devenit problematică. Mîine el 
încerca o nouă formulă.

parti-
nti va

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 175 ETAPA DIN 

26 APRILIE 1959
I. Turcia — R.P.R. (Cupa Europei)
II. G.S.M. Reșița —■ Gaz Metan Me

diaș
III. Corvinul riun,e,d, — G.S, Oradea nosport,

IV. Tract. Or. Stalin — C.S.A. 
Sibiu

V. G.F.R. Arad — C.S. Tg. Mureș
VI. C.S.M. Baia Mare — C.F.R. 

Tim.
VII. Ind. Sîrmei, C. Turzii — 

A.M.E.F.A.
VIII. Știința Craiova — Min. 

peni
IX. FI. Moreni — Met. Titanii
X. Prahova Ploești — Foresta 

ticeni
XI. C.S.M.S. Iași — Dinamo 

lăți
XII. Unirea Focșani — Rulmentul 

Bîrlad
PRONOEXPRES

In urma lucrărilor de omologare a 
concursului Pronoexpres nr. 15 din 
15 aprilie 1959, au fost stabilite ur
mătoarele premii:

Categoria I: report 250.000
Categoria II: 1 variantă a 100.000 

lei plus 44.221 lei, report
Categoria 

lei fiecare
Categoria 

lei fiecare
Categoria 

lei fiecare
Categoria 

lei fiecare
Reportul total este

lei
Fond de premii • 813.538 lei.

III : 3 variante a 27.821

IV: 39 variante a 2.140

V: 282

VI: 918

variante a 443

variante a 136

deci de 294.221

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro-

înaintea „repetiției generale" a lotu
lui, iubitorii fotbalului din Capitală 
au ocazia astă-seară să participe la 
inaugurarea „nocturnelor" și 
reamintească de... campionat 
rind echipele bucureștene de 
gorie A în cadrul „Cupei Rapid". 
Programul este cunoscut:

Ora 18.15: Dinamo — Progresul 
Ora 20: C.C.A. — Rapid
Cupa va reveni echipei care va ob

ține victoria la diferență mai mare 
de goluri. Pe Stadionul Republicii, cele 
4 echipe vor alinia formații noi (cu 
titularii selecționați înlocuiți prin ju
cători tineri):

DINAÂIO: Cozma (Uțu)-Valcan,
Motroc, Panait II-Dragomir, Szokd- 
Semenescu, Varga, Ene, Biikossy, 
Suru.

Rezerve: Călinoiu, Szakacs I., Nicu- 
șor.

PROGRESUL: Birtașu-Nedelcu, Co- 
jocaru, Dobrescu (Scarlat)-Petresou 
Știrbei (Ciocea)-Leucă, Smărăndescti 
(Neagu), Banciu, Mafteuță (Pereț), 
Blujdea.

C.C.A.: Voinescu-E. Nagy, Fr. 
Nagy, Staicu (Dragomirescu) -Zavoda 
II, Mihăiilescu (Bone)-Raksi (Caco- 
veanu), Crișan, Constantinescu, Bone 
(Raksi), Renie (Tătaru).

RAPID: Dungu-Dodeanu, Stancu, 
Văcaru-Langa, Neamțu-Copil, Ionescu, 
Ene II, Nisipeanu (Olaru), Matei. 
„B“ continuă, „C" își începe returul

Programul este completat de jocuri 
— interesante și importante — în 
cadrul categoriei B, care-și dispută 
etapa a treia a returului, și în cadrul

C.F.R. 
C.S. 

Știința Craiova, Metalul

să-și 
urmă- 
câte-

Lupeni — Corvinul Hunedoara, 
Timișoara — C.S.M. Reșița, 
Oradea - . .
M.I.G. — TAROM, Pompierul Bucu
reștirești — C.S.M.S. Iași și Poiana 
Cîinpina — Victoria Suceava (în cat, 
B), Sp. Muncitoresc Rădăuți — 
C.F.R. Pașcani, Știința Galați — Vic
toria Buzău, C.S.U. București — 
Rapid reg. Ploești, Mureșul Toplița— 
Carpați Sinaia, C.F.R. Cluj — Rapid 
Oradea și Metalul Oțelul Roșu — 
Metalul Bocșa Romînă (în cat. C).

In sfîrșit, tot mîine au loc primele 
jocuri în cadrul „Cupei Orașelor", 
competiție rezervată selecționatelor de 
juniori.

• In cinstea zilei de 1 Mai, la Hu
nedoara a avut loc joi meciul Cor
vinul •— Petrolul Ploești. Gazdele au 
cîștigat cu 2—1 (0—1).

Ultima fază 
a „Criteriului F. R. lîî
Duminică dimineață, începînd de la 

ora 9, se va desfășura pe traseul din 
spatele stadionului Constructorul, ul
tima fază a competiției de motocros, 
„Criteriul F. R. M.“. întrecerile fazei 
a IlI-a von fi firește și cele mai ani
mate, deoarece ele vor fixa definitiv 
clasamentele, în care — după două 
etape — conduc următorii alergători: 
Gh. Ion (125 cmc), Tr. Macarie (175 
cmc), Gh. Ion (250 cmc), Gh. Ioniță 
(350 ome) și Mihai Dănescu (500 
cmc).

Organizatorii au luat toate măsu
rile pentru ca traseul să se prezinteprimei etape a returului categoriei rile pentru ca traseul sa se pre? 

O, Dintre jocuri menționăm: Minerul ' mîine în cele mai bune condițiuni,



Sportivii întîmpină ziua de 1 Mai

Doi prieteni, fruntași în muncă și sport

lată pe cei doi tineri lăcătuși D. Pană și Ștefăntcă Stanciu tucrind lo. 
asamblarea roții principale a unui redactor de 12 tone. (Foto: I. Mihăică)

Șase victorii în tot atîtea meciuri 
disputate în campionatul divizionar 
din acest an, iată „cartea de vizită" 
sportivă cu care ne-a întîfnpinat lăcă
tușul Dumitru Pană, component al 
echipei de lupte Metalul M.I.G. L-am 
găsit in marea sală a uzinelor ,,Mao 
Tze-dun" unde conducea brigada de 
tineret. Indemînarea și ușurința cu 
care îș” pune tuș adversarii în me
ciurile din cadrul campionatului, îi 
sînt caracteristice și în mînuirea șa- 
berului, cînd ajustează reductoarele 
pentru unitățile de pompaj petrolifer. 
In luna trecută, echipa sa a depășit 
plănui de producție cu 16 la sută, 
iar în luna aceasta lucrează exclusiv 
piese pentru export. Alături de el mun
cește cu pasiune bunul său prieten 
și coechipier Ștefănică Stanciu.

Meseria au învățat-o împreună în 
cadrul școlii de ucenici, iar calificarea 
au obținut-o în aceeași secție unde 
luc-eaza acum. Anii de muncă însu
flețită, conștiinciozitatea și preocupa
rea pentru obținerea unei calificări cit 
mai înalte, le-au permis să ajungă 
printre cei mai buni muncitori din 
uzină. Comunistul Pană șl utemistul 
Stanciu aduc zi de zi o contribuție 
substanțială la depășirile planului de 
producție pe care echipa lor le reali
zează lunar în proporție de 20—25 la 
sută. Pasiunea și energia depusă în 
zecde și sutele de ore de antrenament 
le-au adus pînă acum nenumă
rate satisfacții și în sportul lor 
preferat — luptele. Dumitru Pană a 
ocupat locul II în categoria 62 kg la 
campionatele republicane din 1957. 
Cea mai bună performanță a lui Ște
fănică Stanciu este locul III la cate
goria 73 kg, obținut în cadrul cam
pionatelor de anul trecut.

In cinstea zilei de 1 Mai brigada 
lcr și-a iuat angajamentul ca toate 
cele 20 de unități de pompaj petro-

Campionatul republican de lupte
Un interesant concurs organizat de federație

Intrecerile din etapa a Ill-.a a cam
pionatului republican pe echipe se 
desfășoară mîine după cum urmează: 
grupa I la Galați, grupa a Il-a la 
Gluj, grupa a IlI-a la Lugoj și grupa 
a IV-a la Orașul Stalin.

Pentru a contribui la dinamizarea 
întrecerilor, la sporirea numărului de 
acțiuni tehnice și victorii prin tuș,

In cinstea zilei de 1 Mai

A XlV-a ediție 
a „Circuitului P.T.T. “

Duminică mărșăluitorii noștri vor 
avea din nou ocazia să-și măsoare for
țele. Ei vor participa la tradiționalul 
„Circuit P.T.T.", organizat în cinstea 
zilei de 1 Mai de asociația sportivă 
P.T.T. din București. A XlV-a ediție 
ă circuitului da marș P.T.T. va reuni 
la start o serie de fruntași ai acestei 
discipline sportive și, desigur, între
cerile vor fi urmărite cu mult interes 
de amatorii de atletism din Capitală. 
Plecările și sosirile vor avea Ioc în 
față Poștei Centrale din Calea Victo
riei, după următorul program: ora 9: 
juniori și începători (traseu de 5 km)j 
era 10: seniori (traseu de 20 km).

lifer care figurează în plan să fie 
terminate cu două zile înainte de ter
men, iar în cadrul lucrărilor efectuate 
să se economisească 50 de kg șpan 
de bronz de la cuzineți. Lucrările (de 
o calitate deosebită după cum afirmă 
tehnicienii secției) se află într-un sta
diu avansat. Cît privește economiile, 
brigada în care muncesc Dumitru 
Pană și Ștefănică Stanciu a colectat 
de pe acum 40 kg de șpan. Mergînd dm 
victorie în victorie în muncă și în 
sport, cei doi prieteni nedespărțiți 
cresc în stimă și respect în fața tova
rășilor lor de muncă. Sportivii uzinei 
pot fi rnîndri de ci.

ADRIAN VASILIU — coresp.

DE LA I.C.F.
Profesorii de educație fizică, antre

norii și activiștii sportivi, sînt invitați 
să' participe la lucrările celei de a Vi-a 
Conferințe a cercurilor științifice stu
dențești din I.C.F.

Conferința va avea loc în zilele de 
20—21.IV. 1959, în sala de festivități a In
stitutului, la orele 16,30.

Mîine în campionatul de rugbi

C.F.R. Grivița Roșie—Constructorul, un meci important 
pentru primul loc tn clasament

Numai două echipe de rugbi au 
mai rămas neînvinse după cinci etape 
de campionat. Acestea sînt: C.F.R.
Grivița Roșie (actualul lider) și Con
structorul din București, care se vor 
întîlni mîine, la ora 10, pe stadionul 
„Parcul Copilului". Este o confruntare 
plină de interes, care poale avea 
urmări pentru situația viitoare din 

federația romînă de lupte organizează 
un concurs dotat cu premii, deschis 
tuturor luptătorilor seniori și juniori 
participanți la campionatele republi
cane pe echipe și individual. La se
niori (maeștri și categoria l) premiul 
I se va acorda luptătorului care va 
cîștiga prin tuș 50 la sută din întîl- 
nirile interne și internaționale din 
cursul acestui an, premiul II celui 
care va cîștiga 40 la sută din aceste 
întîlniri, iar premiul III celui cu 30% 
din întîlniri. Pentru sportivii de cele
lalte categorii și pentru juniori, pre
miul I se va acorda luptătorului care 
va totaliza 75 la sută victorii prin 
tuș, premiul II celui cu 65 la sută 
și premiul III cu 55 ia sută.

Considerăm că măsura federației 
este binevenită; ea va contribui la 
stimularea pregătirii tehnice a spor
tivilor, constituind în același timp și un 
bun criteriu da selecție a luptătorilor 
pentru lotul olimpic.

După trei etape, clasamentul cam
pionatului republican are următoarea 
înfățișare:
1. Dina mo Buc. 6 6 0 0 94: 2 18
2. CC. A. 6 6 0 0 78:16 18
3. St. roșu Or. Stalln 6 6 0 0 70:24 18
4. C.F.R. Timișoara 6411 56:38 15
5. C.-S.M, Reșița 6 4 1 1 55:37 15
6. Dinamo S. Mare 6 4 0 2 49:45 1’4
7. Metalul M.I.G. 6312 51:37 13
8. Cetatea Bucur 6303 49:43 12
9. C.S.M B. Mare 6 3 0 3 43:43 12

16. A.S.M Lugoj 6 2 0 4 42:54 10
11. Rapid <Oradea 6204 35:59 10
12 C.S A Marina C-ța 6114 35:57 9
13. Voânța Lugoj 6105 18:76 8
14. Tractorul Galați 6 0 0 6 28:00 6
15. Voința Tg. Mureș 6006 14:82 6

Progresul București 
pe primul loc in campionatul 

republican de spadă pe echipe
CLUJ 17 (prin telefon). Joi și vi

neri s-au desfășurat în localitate între
cerile turului campionatului republi
can de spadă pe echipe. Prima etapă 
a acestei importante competiții inter
ne a revenit trăgătorilor de la Pro
gresul București care au avut în Teo- 
dorescu pe cel mai bun om. Alături 
de el Roman, Mazuru, Bruja și Li- 
cliiardopol au adus puncte prețioase 
formației învingătoare. Progresul Bucu
rești a pierdut doar o singură întîl- 
nire din cele 7 susținute și anume în 
fața Științei Tg. Mureș (la tușaveraj), 
după părerea noastră ca o consecință 
a lipsei de atenție acordată meciului. 
O surpriză poate fi considerată po
ziția mai slabă în clasament a repre
zentanților C.C.A.

Iată rezultatele înregistrate de echi
pe în cele două zile de concurs. 1. 
PROGRESUL BUCUREȘTI 6 v. 19 p. 
(C.S. Oradea 13—3; Voința Cărei 
16—0; Progresul Cluj 9—7; Petrolul 
Ploești 12—4; C.C.A. 11—5; Dinamo 
Cluj 10—6); 2. Progresul Cluj 5 v. 
17 p. (C.S. Oradea 9—7; Voința Că
rei 14—2; Petrolul Ploești 10—6; Ști
ința Tg. Mureș 12—4; C.C.A. 10—6); 
3. Dinamo Cluj 4 v. 1 meci egal, 16 
p. (C. S. Oradea 14—2; Voința Cărei 
12—4; Progresul Cluj 10—6; Petro
lul Ploești 10—6; Știința Tg. Mureș 
8—8; tușaveraj 66—66); 4. C.C.A. 4 
v. 15 p. (C.S. Oradea . 15—1; Voința 
Cărei 13—3; Petrolul Ploești 10—6; 
Dinamo Cluj 9—7); 5. Știința Tg. 
Mureș 3 v. 1 meci egal, 14 p. (Voința 
Cărei 12—4; C.C.A. 8—8, 58—60; 
Progresul Buc. 8—8, 69—70; Dinamo 
Cluj 8—8, 66—66); 6. C.S. Oradea 
3 v. 13 p. (Voința Cărei 12—4; Pe
trolul Ploești 8—8; 50—66; Știința 
Tg. Mureș 9—7); 7. Petrolul Ploești 
2 v. 11 p. (Voința Cărei 16—0; Știin
ța Tg. Mureș 8—8, 62—66); 8. Voința 
Cărei 7 p. Sîmbătă și duminică au 
loc întrecerile la sabie.

RADU FISCH 
coresp. regional

clasament. O victorie a C.F.R.-ului 
ar contribui la distanțarea echipei fe
roviare, pe cînd o înfrîngere a sa, 
dimpotrivă, ar însemna o regrupare 
în partea superioară a clasamentului. 
Iată și situația primelor două locuri:
1. C.F.R. Gr. Roșie 5 5 0 0 29: 9 15

2. Constructorul 5 4 1 0 35:12 14
Ambele echipe au posibilități largi 

de a desfășura un rugbi de calitate, 
cum de altfel au și dovedit în ultimele 
etape. Rămîne numai ca jucătorii să 
pună accentul pe jocul ofensiv. For
mațiile probabile:

C.F.R.: Buda-Rotaru. Vusek, Țibu- 
leac, Irimescti-Gherasim, Stanciu- Mo
rarii, Ciobanii, Picu-Rusu, Mladin- 
Cotter, Soculescu, Serbam

CONSTRUCTORUL: Bărăscu (Ne- 
delcu)-Teodorescu (Oprescu), Sava, 
Leați, (Bărăscu), Simion-Nistor I, 
Mateescu-P. Niculescu, Nistor II (Me
hedinți), Ghica-Stoian, Postnoșanu- 
Rădulescu, Vartughian, Marica (la- 
coveanu).

Iată și două declarații, autorizate;

In Capitală
AZI

VOLEI. Sala Dinamo, de la ora 1Ș.30 : 
Dinamo—Rapid (fem.), Victoria—Dinamo 
(mase.), C.C.A.—Voința (mase.).

ATLETISM, stadionul Tineretului, ora 
16 : concurs universitar și concurs de 
verificare a lotului republican.

FOTBAL. Stadionul Republicii, ora 
18,15 : Dinamo—Progresul ; ora 20 : C.C.A. 
—Rapid.

POLO. Bazinul Floreasca, de la ora 
1’8,38 : Constructorul—Dinamo II, Rapid 
—Voința (meciuri în cadrul ..Cupei Di
nam-o", seria a IL-a).

CĂLĂRIE. Baza hipică din calea 
Plcvnei, ora 15 : „Cupa F.R.C.P»M,“

MI1NE
VOLEI. Sala Giuleștl, de la ora 3,3# : 

Metalul M.I.G.—Voința Sibiu (fem.). 
Constructorul—Știința Cluj (mase.), Ra
pid—Tractorul Orașul Stalin (mase.).

BOX. Velodromul Dinamo, ora 10: 
Reuniune de selecție.

HOCHEI PE IARBA. Teren III. Stadion. 
23 August : ora 10: C.S. Victoria—Ac
vila ; ora 11,30 : C.S.A. VI—Constructo
rul.

RUGBI. Categoria A : teren Parcul Co
pilului, ora 10 : C.F.R. Grivița Roșie— 
Constructorul București ; teren Progre
sul, ora 16,30 : Progresul—Știința Timi
șoara. Categoria B, seria I: stadionul

Revista „URZICA“ 
a împlinit zece ani de la apariție

Revista de satiră și tunor „Urzica" a împlinit un deceniu de activi
tate. In tot acest timp ea a militat pentru îndeplinirea sarcinilor pe 
care partidul le-a pus în fața întregului popor, în lupta pentru constru
irea socialismului. Folosind satira și umorul în combaterea a tot ceea 
ce mai stă în cale noului, revista „Urzica" militează în același timp 
pentru ideile cele mai înaintate, fapt pentru care și-a cucerit aprecierea 
din partea unei largi mase de cititori printre care și numeroși sportivi. 
Mișcarea de cultură fizică și sport din țara noastră a primit în cei zece 
ani de activitate a „Urzicii" un prețios sprijin în lupta împotriva mo
ravurilor învechite în sport.

Cu ocazia împlinirii a zece ani de Ia apariția revistei „Urzica", co
lectivul redacțional al Presei sportive centrale îi transmite un călduros 
salut și îi urează noi și frumoase succese în îndeplinirea sarcinilor ce-i 
stau în față.

AGENDA VÎNĂTORULUI 
ȘI PESCARULUI SPORTIV

Primăvara a poposit pe meleagurile 
țării noastre. Natura se dez
morțește și își schimbă vcșmîntiil. (J 
dată cu această reînnoire și viețuitoa
rele faunei noastre încep o etapă nouă 
de viață, perioada de reproducție. De 
aceea, acum este timpul cînd vînătorii 
trebuie să acorde toată atenția ocro
tirii vînatului cu păr și pene.

Astfel, este necesar a se asigura în 
primul rînd liniștea în teren și a se 
continua cultivarea ogoarelor pentru 
hrana vînatului în iarna viitoare. Pa
ralel se vor lua măsuri pentru reîm
prospătarea sărăriilor și, eventual, spo
rirea numărului acestora în funcție de 
efectivul existent.

Ținînd seama că în această perioadă 
majoritatea vînatului are pui sau clo
cește, acțiunea pentru distrugerea dău
nătorilor trebuie intensificată la maxi
mum. Trebuie continuată în mod siste
matic combaterea răpitoarelor și stîr- 
pirea fără cruțare și cu orice mijloace 
a cîinilor hoinari și a pisicilor vaga- 
boande. Se va duce o campanie sus
ținută și pentru distrugerea la cuiburi 
a păsărilor răpitoare și a ciorilor 
grive. Vor fi cruțate însă cuiburile vîn- 
tureilor, a vultanilor, zăganilor și ac
vilelor, precum și cuiburile păsărilor 
răpitoare de noapte enumerate în per
misul de vînătoare.

In ceea ce privește recoltarea de

G. Munteanu, antrenor la Construc
torul: „Echipa noastră e descomple
tată. Așa că, acord prima șansă... 
feroviarilor. Totuși, nu sintein învinși 
dinainte!...“

V. Moraru, antrenor secund la C.F.R.: 
„Meci foarte greu I Constructorul e o 
echipă bună. Mi-a plăcut mult jocul 
pe care l-a prestat in partida cu 
Dinamo. Dorim să realizăm un meci 
frumos".

Cealaltă întîlnire din București, 
(Progresul — Știința Timișoara) e cu 
atît mai interesantă, cu cît va aduce 
pe teren pe performera ultimei etape: 
Știința Timișoara (stad. Progresul, 
ora 16,30).

La Cluj, un meci important, de
data aceasta pentru partea de
jos, a clasamentului, între Ști
ința (locul 10) și Metalul 
M.i.tf. (locul 8). în care prima
șansă e de partea gazdelor. In rest: 
Ia Iași. C.S.M.S. va juca cu Dinamo, 
iar la Birlad, Constructorul cu C.C.A.

Unde mergem?
Tineretului III, ora 9,30 : Știința Arhi
tectura— Meteor, ora 11 : Sirena—Pe
trolul Pitești, stadionul Tineretului IV, 
ora 15 : Știința București—S.N.M. Con
stanța, ora TG.30 : Dinamo Miliția—Rapid; 
seria a Il-a: stadionul Tineretului III, 
ora 1'6 : Aeronautica—Cimentul Medgi
dia.

ATLETISM. Stadionul Tineretului, ora 
9,38 : concurs universitar și concurs de 
verificare a lotului republican. Cir
cuitul de marș P.T.T. (plecarea la ora 
9 din fața Poștei Centaale, Calea Vic
toriei 12). ,

MOTO, ora 9, pe traseul din spatele 
shadiionului Constructorul din șoseaua 
Olteniței : ultima fază a competiției de 
moto cras „Criteriul F.R.M.".

FOTBAL. Stadionul Republicii, ora 
14,45 : Metalul M.I.G.—Tarom (caf. B.) ; 
ora 16,30 : Lotul R.P.R.—Farul Constanța. 
Teren Obor, ora 9 : Dinamo 9 Miliție— 
Gloria Galați (cat. C.) ; ora 11 : A.S’. 
Pompierul—C.S.M.S. Iași (cat. B). Te
ren Combinatul Poligrafic, ora 11 : Com
binatul Poligrafic—Cimentul Medgidia 
(cat. C.). Teren C.A.M., ora 16,30 : Vic
toria—Olful Tum-u Măgurele (cat. C.) ; 
ora 16,30 : C.S.U.—Rapid reg. Ploești 
(cat. C.).

POLO. Bazinul Floreasca, ona 9 : Vo
ința—Constructorul (Cupa Dinamo), 

vîuat, pot fi vînați pînă la 30 aprilie 
sitarii, cocorii, becaținele și dublele. 
La I aprilie a început vînarea coco
șilor de munte (brădet), iar de la 10 
aprilie este permisă (numai cu autori
zație specială) și împușcarea dropiilor 
(cocoși). Vulpile se pot împușca cu 

bune rezultate la pîndă sau prin săi 
pare la vizuină. Pentru vînarea sitari, 
lor nu este recomandabil să batem pă
durea cu gonaci, pentru a nu alunga 
și speria vînatul adăpostit pentru puiat 
sau cuibărit. Se poate continua vînarea 
ursului prin dibuire și la pîndă.

La 20 martie s-a închis vînătoarea 
la rațele mari, iar la 31 martie s-a 

oprit împușcarea porumbeilor, turture
lelor, cocoșarilor, precum și a speciilor 
de vînât de apă.

Pescuitul sportiv fiind în perioada 
ele' prohibiție, pescarii noștri își pre
gătesc uneltele și ajută la ocrotirea și 
paza foii duri lor. De asemenea, acum se 

continuă repopularea cu alevini a ape
lor de munte și de șes.

La I mai începe pescuitul păstră-> 
vului. Prinderea lipanului continuă să 
tic oprită.

„CUPA FEDERAȚIEI1* LA CĂLĂRIE

Astăzi după-amiază (ora 15) și mîine 
dimineață (ora 9) se desfășoară la tiaza 
hipică din Calea Plevnei un nou con
curs de călărie, care va aduna la start 
concuronți din cluburile și asociațiile 
sportive din Capitală. Concursul este 
dotst cu „Cupa Federației romîne de 
călărie și pentatlon modern11 și se va 
desfășuxa în dcuă serii (seria a doua 
va avea Ioc în zilele de 25 și 26 aprilie 
a.c.). Programul de azi și mîine cu
prinde probe de obstacole pentru ju
niori, iele și seniori. I 

LOCAȚIUNE DE BILETE

® Biletele pentru gala de box, care 
se organizează duminică cu începere de 
la era 10 la Velodromul Dinamo, s-au 
pus în vînzare la casele Stadionului Di
namo. casa din str. Ion Vidu și la 
Agenția Pronosport din Calea Vic
toriei nr. 9.

@ Biletele pentru jocurile de fotbal de 
duminică 19 aprilie de pe Stadionul Re
publicii (Lotul R.P.R—Farul și Metalul 
M.I.G—Tarom) se găsesc în vînzare la 
casele <îe bilete de la Stadionul Repu
blicii și 23 August, Agenția Pronosport 
(Cal. Victoriei 9), precum și la casa 
speicială din str. I. Vidu.

PENULTIMA ETAPA A CUPEI ORAȘU
LUI BUCUREȘTI LA HOCHEI 

PE IARBA
Duminică dimineața, pe terenul III din 

p: reul sportiv 23 August se vor destfă- 
șura două întîlniri de hochei pe iarbă 
în cadrul penultimei etape. C S. Victo
ria, virtuala cîștigătoare a Cupei, va 
întîlni pe Acvila, iar în al doilea mesei* 
C.S. Armata VI pe Constructorul.

C AL ARIE. Baza hipică din calea Plev*- 
nei. ora 9; „Cupa F.R.C.P.M.".

CICLISM. Sir. maior Coravu, ora 9 fi 
cursa pe circuit „Cupa F.R.C.".

HANDBAL. Stadionul „23 August-, te
ren II, ora 10 : Cetatea Bucur—Con
structorul Timișoara (feminin categoria 
A) ; teren C.C.A. ora 11,30 : C.C.A.—
C.S.M. Reșița (masculin categoria A) ; 
Stadionul Tineretului ora 16: C.S>.U„
București—Dinamo Tg. Mureș (masculin 
categoria B) ; ora 17,15 : C.S.U. Bucu
rești—Tractorul Or. Stalin (feminin oa* 
tegoria A).

In țară
mîine

VOLEI. Iași : C.S.M.S.—Cetatea Bucur 
(mase.), Timișoara ; Știința—Progresul 
București (fem.), Orașul Stali-n ; Voința 
—Someșul Cluj (fem.), Cluj : Științe»-* 
C.P.B. (fem.).

RUGBI. Categoria A. Constructorul 
Bîrlad—CC. A., C.S.M.S. Iași—Dinamo, 
Știința Cluj—Metalul M.I.G.I. Categorda 
B, seria I : C.S.A. Ploești—cetatea 
Bucur; seria a Il-a; C.F.R. Buzău—Pe
trolul Ploești, Progresul Galați—Zimbrul 
Tecuci, Laminorul Roman—Știința Ga- 
lăți, Unirea Brăila—Petrol Chimie Bucu-+ 
iești; seria a IlI-a: Olimpia Orașul Stas 
lin—C.F.R. Timișo-ara, Corvinul Hune-* 
doara—Știința Petroșani^ Utilajul Pe* 
troșani—Chimica Tîrnăveni, C.FJt. Clujj 
—C.S.A. Sibiu. j



Citeva concluzii pe marginea 
campionatelor mondiale de tenis de masă

Din fătile care construiesc 
socialismul

Campionatele mondiale de tenis de 
masă de la Dortmund au însemnat 
pentru tinerii noștri reprezentanți, ca 
și pentru mine ca antrenor, un bun 
prilej de învățăminte.

Pot să afirm că în raport cu alte 
campionate mondiale, la Dortmund 
nivelul tehnic al întîlniriilor a crescut 
simțitor atît la băieți cit și la fete. 
Dacă în anii frecuți, în probele mascu
line lupta pentru întîietate se dădea 
între 4 japonezi, astăzi există în lume 
foarte mulți jucători de forțe apropiate. 
Acest fapt a ieșit în evidență și la 
probele feminine, dar într-o măsură 
mai mică. Prin acest echilibru de forțe 
se explică unele Infringed, așa-zis 
surprinzătoare, ca aceea a foștildr 
campioni mondiali Ogimura și Eguchi 
și chiar a actualei deținătoare a titlu
lui suprem, Matsuzaki, învinsă In 
proba pe echipe. De altfel, deși pare 
curios, nu este întîmplător faptul că, 
cu toate că reprezentanții Japoniei au 
cucerit șase din cele șapte titluri mon
diale, în primele opt locuri la simplu 
bărbați nu a intrat decît un singur 
japonez și în schimb, s-au clasat patru 
sportivi din R.P. Chineză, doi jucători 
maghiari și un american. Este inte
resant de semnalat că dintre aceștia, 
fostul campion mondial Sido și ac
tualul campion european Berczik au 
putut fi învinși în proba pe echipe 
de romînul Negulescu, iar cu citeva 
zile mai înainte, la Bruxelles, ameri
canul Milles a fost eliminat în cam
pionatele internaționale ale Belgiei, de 
juniorul nostru Rethi.

La fel și la fete, unde Cho (Coreea 
de Sud) a obținut victorii la japone
zele Matsuzaki și Namba în cadrul 
probei pe echipe, după ce aceeași Cho 
cedase în fața Măriei Biro (R.P.R.). 
Jucătoarea noastră și Clio au ajuns 
în primele Î6 la simplu femei, Maria 
Biro fiind întrecută de campioana 

ondia.lă Matsuzaki, iar Cho de vice- 
campioana lumii, Eguchi.

Dintre jucătorii europeni, în ge
nerai!, au învins concurenții și con
curentele care s-au dovedit a fi pose
sorii unui joc complet, cu o apărare 
activă, cu „tăieturi* puternice, cu 
mingi dirijate de lîngă masă spre 
punctele cele mai marginale ale spa
țiului de joc, cu atacuri sigure și 
hotărîtoare din ambele părți și cu o 
lovitură de contraatac decisivă, utili
zată cu curaj, indiferent de evoluția 
scorului. Acești sportivi au fost Sido, 
Milles, Berczik, Larsson, Wihnanovski, 
Negulescu, Eva Koczian, Ann Hay
don, Gizi Lantoș.

Jucătorii japonezi au ridicat o 
problemă nouă în practicarea tenisu
lui de masă, transformînd acest sport 
dintr-un joc static într-unul de conti
nuă mișcare. Cred că această proble
mă trebuie să rămînă în atenția teh
nicienilor din Europa.

In general, majoritatea jucătorilor 
țărilor asiatice prezență la aceste cam

pionate, au o priză „toc", atacă sau 
încearcă să aibă inițiativa în atac. 
Ei posedă o pregătire fizică bună, o 
viteză' de execuție deosebită și o mo
bilitate și agilitate foarte mare, reu
șind astfel să-și impună jocul și să 
obțină victorii chiar în situații defa
vorabile: (13—17, 14—18, 17—20,etc.).

In ceea ce privește utilizarea pale
telor, nici un jucător sau jucătoare nu 
și-a datorat succesele realizate, numai 
faptului că a avut paleta acoperită 
cu soft, burete, sendivici. A contat, 
firește, în primul rînd tehnica și tac
tica avansată de joc. Să nu uităm că 
încă în 1954, la campionatele mondia
le de la Londra, jucătorul cehoslovac 
Andreadis, fără a avea o mare mobi
litate, a fost atunci singurul care i-a 
învins pe japonezi. Aceasta pentru că 
Andreadis a compensat lipsa mobili
tății cu o gamă vastă și variată de 
procedee tehnice datorită flexibilității 
deosebite a articulațiilor pumnului. Și 
la Dortmund, jocul japonezilor a fost 
deseori contracarat de acțiunile si
gure și hotărîtoare ale unor adversari 
ca Sido (R.P.U.), Mai Van Hoa 
(Vietnamul de Si’d) și alții. Jocul ja
ponezilor consta din imprimarea efec
telor diferite din servicii, iar în jocul 
de mijloc, printr-o mișcare de „tăiere", 
ei trimit mingi care nu pot fi atacate 
decît cu extremă greutate. Pe lîngă 
aceasta, japonezii prin atac de la 
distanță, caută să-și împiedice adver
sarii de a intra în ofensivă și în spe
cial îi obligă să rămînă departe de 
masă. Jucătorii japonezi (mari spe
cialiști în contraatacuri) răspund a- 
tacurilor nesigure ale adversarilor lor 
cu contraatacuri decisive. Contra lor 
trebuie acționat de lîngă masă, cu 
mingi din semizbor, trimise rapid și 
în colțuri diferite. Deci, campionatele 
de la Dortmund au arătat că cheia 
succesului constă în întrebuințarea unui 
complex întreg de procedee tehnice și 
tactice, materialul avînd doar o influ
ență limitată.

Cum am mai spus, în tenisul de 
masă mișcarea are o însemnătate ma
joră, și este foarte important ca în
tr-o partidă să preiei întîietatea în vi
teză. Voi da trei exemple: meciurile 
Sido-Ogimtira, Sîdo-Murakami și fi
nala Iun Kou tan-Sido. Dacă în primele 
două întîlniri Sido a ieșit învingător, 
în cea de a treia el a fost depășit 
c.lar de noul campion mondial. Aceasta 
pentru că Sido nu a putut prelua 
nici un moment superioritatea în vi
teză nefiind măcar egal eu Iun Kuo 
tan (R.P. Chineză) nici în ce pri
vește viteza de execuție în loviturile 
de atac și contraatac. De altfel. Iun 
Kuo tan a impresionat pe toți specia
liștii prezenți la Dortmund, prin gama 
variată de lovituri, prin rapiditatea 
mișcărilor și prin puterea lui de luptă, 
titlul de campion al lumii revenindu-i 
pe merit

Și în jocul de apărare este nece

sară o viteză mai mare, mai ales cînd 
avem în față un jucător mai rapid 
în atac. Desigur că în întîlnirile amin
tite mai sus am urmăfit un Sido 
masiv, care a dovedit că nu este ab
solut necesar la toți atacanții o deose
bită viteză de deplasare. Dar atunci 
cind Sido a ajuns în apărare, s-a 
văzut că-i este necesară o mare vi
teză. Și asemenea exemple au mai 
fost în meciurile Matsuzaki—Biro, 
Matsuzaki, Ogimura — Biro, Negu
lescu, Cho — Pitică, Ogimura, Mu
rakami — Covaci, Rethi. In toate a- 
ceste partide a ieșit în evidență supe
rioritatea în viteza de deplasare și 
de execuție a adversarilor noștri. Din 
cauza vitezei cu care acționa campio- 
onul mondial Iun Kuo tan, Sido sur
prins, a fost pus uneori în situația de 
a prinde mingea cu mîna stîngă, fără 
paletă. Tot datorită acestor deficiențe, 
renumitul apărător Berczik nu a putut 
face față cu succes, deși el utilizează 
o paletă cu soft cu care „taie* mai 
ascuțit.

Foarte interesante au fost întîlnirile 
dintre jucătorii cu palete cu cauciuc 
zimțat și cei cu palete cu soft, inti
mii au avut avantaj. De ce? Pentru 
că din paleta cu soft, mingea este 
„tăiată" mai ascuțit, ajunge mai re
pede la adversar, deci posesorul pa
letei cu soft joacă cu o viteză spo
rită. Se poate spune că s-a născut o 
nouă lovitură, pe care noi am văzut-o 
prima oară la Berczik și Bubony și 
pe care jucătorii asiatici o întrebuin
țează cînd sînt obligați să intre în 
apărare. Este vorba de trimiterea 
mingilor înalte cu efect din fundul 
mesei. Aceste mingi nu sînt „tăiate", 
dar au o traiectorie lungă și te obligă 
să te depărtezi de masă. Astfel, min
gea venită de la distanță, „călătoreș
te* cu o viteză încetinită, lucru care 
dă posibilitatea celui care o așteaptă, 
să se apropie de masă și să se pla
seze. Cu o paletă obișnuită cu zimți 
este mai greu să răspunzi la aseme
nea mingi.

Trecînd la comportarea reprezentan
ților noștri, putem spune că ei au 
obținut rezultate valoroase și noi a- 
vem mari speranțe în ceea ce pri
vește perspectivele lor. De altfel, com
portarea sportivilor romîni la Dort
mund, ca și la campionatele interna
ționale de la Bruxelles, a fost apre
ciată și elogiată și de ziarele străine 
de specialitate. Dar noi mai avem 
încă multe lucruri de învățat pentru 
a ne măsura în viitor de la egal la 
egal cu marile „palete" ale lumii. Pe 
lîngă elementele tehnice de care am 
vorbit, ne mai este necesară și o pre
gătire fizică generală superioară, de-

Cu prilejul întilnirilor prietenești 
dintre âfleții cehoslovaci și chinezi, 
sportivul Tien Ciao-ciun a stabilit un 
valoros record al țării la triplu salt 
cu performanța de 1579 ui. Vechiul 
record era de 15,65 ni și aparținea 
aceluiași atlet.
ANTRENORII DE SCHI S AU ’nTILNIT

LA ZAKOPANE...

In Republica Populară Polonă a a- 
vut. loc în acest an cel de al V-lea 
Congres internațional al antrenorilor 
de schi. La Zakopane s-au adunat de
legați din 16 țări. Au fost prezentate 
diferite referate privind metodele de 
antrenament, tehnica și tactica schiu
lui. La lucrările Congresului au par- 
tic'pat 120 de invitați străini și peste 
200 de antrenori și instructori din Po
lonia, care au urmărit lucrările Con

gresului.
Specialiștii au prezentat referale, au 

ținut lecții practice, au adus filme 
documentare și au propus intensificarea 
schimburilor de experiență

...IAR RUGBIȘTII CEHOSLOVACI 
PENTRU TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DIN ROMINIA

Rugbiștii cehoslovaci an început pre
gătirile în vederea turneului interna
țional care se va desfășura în țara 
noastră. Timpul favorabil a permis 
jucătorilor selecționați să se antreneze 
la Praga. Cu această ocazie s-a des 
fășurat întîinirea dintre echipele Dy

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE HANDBAL
Jocuri importante

Campionatele republicane de hand
bal continuă să se desfășoare în ace
lași interes general și cu excepția în
trecerilor feminine, este foarte greu de 
dat vreun pronostic. Lupta pentru titlu 
a rămas larg deschisă în ambele cam
pionate masculine și viitoarele etape 
ne pot oferi multe surprize. Pasionantă 
a devenit ș; întrecerea echipelor cla
sate, în prezent, pe ultimele locuri.

Etapa de mîine programează și ea 
b serie de jocuri interesante a căror 
desfășurare este așfeptată cu justifi
cat interes. In Capitală, formația 
C.C.A. — în revenire de formă — va 
întîlni „liderul" aciua1, CS.M. Reșița, 
înlr-o partidă al cărei rezultat poate 
influenta serios clasamentul catego
riei A. Recentele învingătoare ale c- 
chipei Cetatea Bucur, handbalistele de 
la Tractorul Orașul Stalin, vor evolua 
și ele în București în compania formației 
C.S.U. B. Un veritabil „derbi" în catego
ria B: C.S.U. București-Dinamo Tg. Mu
reș- Dar, nu ntîmai în Capitală sînt 
programate jocuri care se anunță deo 
sebit de interesante. Partidele, Telmo- 
metal—Dinamo București și C.S.M.S. 
Iași— Voința Sibiu (în campionatul 
masculin categoria A), Record Mediaș 
—Măgura Codlei (campionatul femi
nin) și Textila Cisnădie—C. S. Marina 
Constanța (categoria B) au impor
tanță deosebită pentru..- viitoarea în
fățișare a clasamentelor.

Iată, de altfel, programul complet al 
etapei : MASCUt.IN, categoria A : Chi
mia Făgăraș—Dinamo Orașul Stalin ; 
Victoria Jimbolia—Știința Timișoara ; 
Petrolul Ploești—Rapid București : C.C.A. 
—C.S.M. Reșița ; Tehnometal Timișoara 
—Dinamo București ; C.S.M.S. Iași— 
Voința Sibiu. FEMININ, eategorta A:
Știința Timișoara—Rapid București;

în etapa de mîine
Record Mediaș—Măgura Codlei ; CI. sp. 
Tg. Mureș—Olimpia București ; C.S.U. 
București—Tractorul Orașul Stalin ; Ce
tatea Bucur—Constructorul Timișoara ; 
Gloriia Sighișoara—Flamura roșie Sibiu. 
MASCULIN, categoria B : I C. Arad— 
Voința Slghișorra ; C.S.U. București— 
Diniamo Tg. Mureș ; Stăruința Odorhei 
—Balanța Sibiu Textila CisnMle— 
C.S. Marina Constanța ; Victoria Bacău 
—Recolta Halchiu

tentă și o viteză mare. Desigur că 
pentru toate acestea este nevoie de 
muncă perseverentă și metodică. Dar, 
muncind cu stăruință, roadele nu vor 
întîrzia să apară și poate că anul 
1961, anul campionatelor mondiale de 
la Pekin, va aduce și consacrarea ti
nerilor noștri în arena internațională 
a tenisului de masă.

F. PANETH
antrenor al lotului de tenis 

de masă al R.P.R.

namo Praga — campioana țării — țț 
Spartak. In mod surprinzător, echipa 
campioană a fost întrecută cu scorul 
de 18-8. Lotul reprezentativ este pre- 
gătit de antrenorii Zeda, Pazdera și 
Mydloch,

După ultima paritdă de verificare, 
care' va avea Ioc la Praga la 23 apri
lie, va li alcătuită echipa din urmă
torii jucători: Benko,' Hradec, Bim, 
Smrz, Topql, Barchanek, Cervenka^ 
Kricner, Holecek, Blachut, Hrniciko, 
Veith, Barăcek, Pleva, Trosil, Koreș; 
Sobok, Vondracek, Cerny, Horak, 
Krejci, Boubin, Halamicck-

MILIOANE DE EXEMPLARE DE CĂRȚI 
SPORTIVE

In zece ani de activitate, Edi-> 
tura de Stat dm R.D.G. pentru 
literatura sportivă a publicat milioane 
de cărți și broșuri, abordînd cele mai 
felurite probleme ale dezvoltării cultu
rii fizice și sportului. Un mare tiraj 
a fost dedicat lucrărilor diferiților au
tori de peste hotare si în special celor 
din UJȚ.S.S. și țările de democrație

In momentul de față tineretul din 
R. D. Germană se pregătește cu in
tensitate In vederea marii sale sărbă
tori, cea de a III-a ediție a Festiva
lului de gimnastică și sport de la 
Leipzig. In fotografie: un aspect de 
la demonstrația de gimnastică de ia 
ediția trecută a Festivalului
populară. Anul acesta vor vedea lu
mina tiparului încă 48 de titluri. Ma
joritatea sînt consacrate. pregătirilor 
pentru cea de a lll-a ediție a Festiva
lului de Gimnastică și Sport de la 
Leipzig, dezvoltării sportului de masă, 
ridicării măiestriei în diverse ramuri 
sportive.

In preajma întâlnirii de haltere 
București—Istanbul

• Prima întâlnire internațională de 
haltere pe care o susțin sportivii noștri 
fruntași în acest an va avea loc la 
25 aprilie în Capitală: București—
Istanbul.
• întîinirea se va disputa în sala 

„Dinamo", cu începere de la ora 19. 
Arbitrul principal al meciului va ii 
Czeslav Borezsa (R.P. Polonă), mem
bru în Federația Internațională de 
Haltere.

• Echipa Bucureștiidui se pregătește 
inters în vederea acestei întîlniri. Din 
lot fac parte halterofili de valoare care 
în ultimele întreceri au arătat o bună

pregătire. Este vorba de Ion Panait 
(cat. cea mai ușoară), Ion Birău (cat. 
semi ușoară), lonescu Lisias (cat 
ușoară), Atilla Vasarhelyi (cat. semi 
mijlocie), Lazăr Baroga (cat. mijlo
cie), Nicolae Bălcăceanu (cat. grea) 
ș.a. Ion Balmăti și Silviu Cazan sînt 
indisponibili.

• Sportul cu haltere nu se prac-, 
tică de multă vreme în Turcia. Majori
tatea halterofililor au fost recrutați 
din rîndul gimnaștilor și în special 
din rîndul luptătorilor. Deși nu au o 
tehnică dezvoltată halterofilii turci po
sedă o forță remarcabilă.

MASCULIN, categoria A

1. CSM Reșița 14 16 2 2 161:132 22
2. Dinamo Buc. 13 9 2 2 156:100 20
3. CCA 14 8 2 4 146:120 18
4. Chimia Făgăraș 14 7 2 5 161:143 IC-
5. Ria-pid Buc. 14 7 0 7 168:161 14
6. Voința Sibiu 14 7 0 7 137:147 14
7. Victoria Jimb. 14 536 137:149 13
8. Tehnometal Tș. 14 608 171:182 12
9. Știința Tș. 14 6 0 8 141:160 12

10. CSMS Iași 14 4 3 7 157:158 11
11. Dilnamo O. St. 13 4 2 7 141:151 10
12. Petrolul Ploești 14 2 0 12 98:1163 4

FEMININ, categoria A

1. Olimpia Buc. 14 12 1 1 1-01:45 25
2. Cetatea Bucur 14 8 4 2 91'49 20
3. FI. roșie Sibiu 14 824 77:66 18
4. ILEFOR Tg. Mureș i 14 824 65:52 18
5. Știința Timiș. 1'4 734 5039 17
6. 'Tractorul O. St. 14 8 0 6 83.33 16
7. Rapid Buc. 14 635 75.67 15
». CSU Buc. 14 5 0 9 71:77 10
9. Constr. Timiș. 14 4 1 9 49:73 9

10. Record Mediaș 14 329 44:72 8
11. Măgura Codlei 14 3 1 10 37:81 7
12. Gloria Sights. 14 2 1 11 46:80 5

MASCULIN, categoria B

T. Dinamo Tg. Mureș 14 10 2 2 166:124 22
2. Textila Cisnădie 14 914 174:139 19
3. Voința Sighișoara 14 8 2 4 157:122 18
4. CSU București 1’4 8 15 178:140 17
5. Recolta Hăichiu 14 806 150:115 16
6. Știința Galați 14 6 3 5 1’46:14’9 15
7. Balanța Sibiu 14 6 17 158:174 13
8. IC Arad 14 I5 1 7 118:131 13
9. CS M .rina C-ța 14 5 2 7 158:161 12

10. Victoria Bacău 14 3 3 8 142:167 9
11. Stăruința Odorhei 14 4 1 9 148:180 9

12. Știința Cluj 14 2 1 11 98:161 5

Unde vor fi organizate Jocurile Olimpice din 1964?
Deși pină la desfășurarea Jocurilor 

Olimpice de la Roma a mai rămas 
o bună bucată de timp, de pe acum 
se discută cu ardoare în cercurile spor
tive internaționale locul ediției a 
XVIII-a a J.O. de vară din 1964. Se
siunea ordinară a Comitetului Olimpic 
Internațional, programată între 22 și 
30 mai la Munchen, va avea drept 
cea mai importantă problemă pe or
dinea de zi alegereea locului viitoarei 
Olimpiade. Patru orașe candidează la 
cinstea de a fi gazdele marii întreceri: 
Detroit, Bruxelles, Viena și Tokio.

In cercurile americane candidatura 
orașului Detroit a dat naștere la lungi 
și violente -polemici, transformate în
tr-o adevărată luptă dusă între mai 
multe orașe americane. Disputelor a- 
cerbe dintre diferite grupuri jmanciare 
interesate în organizarea Olimpiadei, 
încercărilor feluriților afaceriști de... a 
vinde pielea ursului din pădure le-a pus 
capăt recenta hotărî-re a Congresului 
S-U.A. care a propus C.I.O. organiza
rea Olimpiadei din 1964 în orașul De
troit (statul Michigan).

Organizatorii din Detroit nu fac e-

conoinie de vorbe și promisiuni în 
ceea ce privește... viitorul. Unul din 
principalele argumente etalate cu in
sistență de americani se referă la așe
zarea orașului, în centrul unei regiuni 
industriale, foarte populate. In plus, 
cei.din Detroit promit construcția unui 
stadion cu 100.000 locuri. Dar, nu tre
buie uitat faptul că orașul nu arc ex
periența organizării unor competiții in
ternaționale de complexitatea Olimpia
dei.

In capitala Belgiei a avut loc în 
1958 Expoziția Mondială. După părerea 
specialiștilor sportivi belgieni aceasta 
dă Bruxellesului o superioritate față de 
Detroit în ciuda milioanelor de... spec
tatori virtuali.

Pe de altă parte, vienezii consideră 
că „acțiunile" lor au crescut considera
bil în urma faptului că Expoziția Mon
dială a anului 1964, la care concurase 
capitala Austriei, va avea loc în afara 
Europei. Și din moment ce orașul n-a 
primit organizarea expoziției, s-ar pu
tea să i se dea, drept compensație, 
Olimpiada. Primarul orașului, Frantz 
Janas, intenționează să meargă perso

nal la Munchen pentru a susUne can
didatura.

Și, în sfîrșit, se prezintă o a patra 
candidatură, cea a capitalei Japoniei,- 

Tokio. Progresul rapid și ÎRcontesta- 
bit pe care u înregistrează sportul 
în Asia reprezintă un prim și impor
tant argument în favoarea acestui oraș. 
A organiza -Olimpiada la Tokio în-: 
seamnă a da un puternic impuls miș
cării sportive pe continentul asiatic. 
De asemenea, este cunoscut că o serie 
de importante competiții s-au desfășu
rat aici în foarte bune conditiuni.

In presa europeană se aud tbt mai 
des voci care recomandă acordarea or

ganizării Olimpiadei din 1964 unei țări 
din Asia. Ziarul „Sovietski sport", 

care rezervă acestei probleme un vast 
comentariu, apreciază că o competiție 
de amploarea J.O. merită să fie folo- 
sită pentru propagarea sportului într-o 
parte a lumii unde acesta n-a atins 
încă nivelul cel mai înalt.



Interes deosebit pentru cea de a ll-a ediție 
a campionatelor internaționale de gimnastică 

ale R. P. Romine

La Cairo, în „Cupa Davis**

R.P.R.—R. A. U. 1-1, după prima zi

GIM RUSTICĂ
• Participanji cehoslovaci• Participanți cehoslovaci și 
polonezi ia campionatele noas

tre internaționale

Federațiile de gimnastică din R. 
Cehoslovacă și RiP. Polonă au con
firmat participarea la cea de a doua 
ediție a campionatelor noastre inter
naționale. R. Cehoslovacă va fi re
prezentată de Eva Bosakova — cam
pioană mondială la sol și bîrnă, — 
Ana Krausova (Marejkova), Adolfina 
Takova, Pavel Gaidoș, Iaroslav Mi- 
koska și Oscar Wrebensk, iar R- P. 
Polonă de Andrei Konopka, Ernest 
Howel ik, Andrei Wranka, Jerzi Jokel. 
Natalia Kort, Gizela Niedurna și Dziu- 
la Gizela.

Echipa de ciclism a U.R.S.S. 
participantă la „Cursa Păcii” 

a sosit la Berlin
BERLIN (Agerpres). — ADN trans

mite :
La 14 aprilie a sosit Ia Berlin echi

pa de ciclism a U.R.S.S. care va par
ticipa la cea de-a 12-a ediție a 
„Sursei Păcii" — Berlin-Praga-Varșo- 
via. Cicliștii sovietici se vor antrena 
pînă la startul cursei pe traseul pri
melor 4 etape. Lotul echipei U.R.S.S. 
este alcătuit din următorii rutieri: V. 
Kapitonov, N. Kolumbet, B. Bebenin, 
A. Cerepovici, I. Melehov, P. Vostria
kov, G. Saidhujin și E. Kievțov.

Publicul sportiv bucuieștean și-a 
dovedit de nenumărate ori simpatia 
pentru competițiile de gimnastică. Mari 
sau mici, interne sau internaționale, 
întrecerile de gimnastică atrag din 
ce în ce mai mulți spectatori care, 
de acolo din tribune, participă ală
turi de sportivul de pe bară, de la 
paralele sau bîrnă la reușita sau...- 
nereușita unui exercițiu, a unui ele
ment. Gunoscînd acest atașament al 
spectatorilor față de gimnastică n-am 
fost de loc surprinși cînd am auzit 
zilele trecute că —; de exemplu — 
cota de bilete rezervată elevilor și 
studenților pentru campionatele inter
naționale este de pe acum epuizată.

Este firesc interesul manifestat pen< 
tru această valoroasă competiție pe 
care o va găzdui capitala noastră 
peste cîteva zile, pentru că eai se în
scrie pe lista evenimentelor sportive 
cele mai importante din acest an. La 
cea de a doua ediție a campionatelor 
internaționale vor evolua sportivi și 
sportive din multe țări în care gim
nastica se bucură de mare prețuiri și 
care dețin locuri fruntașe în ierarhia 
mondială. Este vorba, în primul rînd, 
de excelenții gimnaști sovietici. Apoi 
vom putea urmări concurenți din R. 
Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. D. 
Germană, și Italia, mulți dintre ci cu- 
noscuți amatorilor de gimnastică din 
țara noastră.

Programul campionatelor cuprinde 
numai exerciții liber alese și se va 
desfășura astfel: vineri 24 — exerciții 
prezentate de gimnaști; sîinbătă 25 — 
concurs feminin; duminică 26 — în
trecerea rezervată concurenților cla
sați în primele 6 locuri în cadrul

campionatelof. întrecerile au loc nu
mai după-amiaza.

OAIRO 17 (Prin telefon). Vineri du- 
pă-amiază a început pe terenul cen
tral de la „Gezira Sporting Club" în- 
tîlnirea de tenis contînd pentru pri
mul tur al „Gupei Davis", dintre re
prezentativele R. P. Romîne și R.A.U.

In primul joc s-au întîlnrt campionul 
romîn Gheorghe Viziru și Badr El Din 
El Sâyed, jucătorul nr. 1 al R.A.U. 
Superior din toate punctele de vedere, 
Gheorghe Viziru și-a depășit adversa
rul în trei seturi cu 6—f, 6—3, 6—2. 
învingătorul s-a arătat foarte sigur 
în ripostele care le-a dat pe linia de 
fund a terenului, a avut mereu iniția
tiva și a venit deseori la fileu, unde 
cu smeciuri și voleuri decisive a cîș
tigat puncte prețioase.

In cea de a doua partidă, reprezen
tantul nostru Constantin Năstase nu 
a putut trece peste tracul care l-a 
stăpînit în acest meci și a pierdut în 
patru seturi: 1—6, 4—6, 6—2, 2—6, în 
fața celui de al doilea tenismen din 
R.A.U., Kamel Moubarek.

Astfel, după prima zi, echipele R.P.R. 
și R.A.U. se află la egalitate: 1—1.

Sîmbătă va avea ioc întîlnirea de 
dublu, în care noi vom fi reprezentați 
de frații Gheorghe și Marin Viziru;

formația cuplului advers nu a fost 
încă anunțată.

(Duminică după-amiaeă se vor deșt 
fășura meciurile Gheorghe Viziru—Ka
mel Moubarek și Constantin N ăst ase—: 
Badr El Din El Sayed.

Concursul de schi 
de la Cervinia

„Cupa Dinamo“ la tir

Marin Ferecatu a stabilit 
p. R.nou record

OERVINIA, 17 (prin telefon). Deși 
vreme>a a fost complet nefavorabilă 
(ceață și viscol), concursul de schi 
desfășurat în localitate s-a bucurat de 
un frumos succes. Cei trei reprezen-i 
tanți ai țării noastre, Pandrea, Tăbă-, 
raș și Bălan, au avut o comportare 
mulțumitoare, mai ales dacă ținem 
seama de tradiția schiului în Italia 
și Franța, precum și de faptul că au 
concurat pe zăpadă proaspătă, în timp 
ce ei s-au pregătit în Bucegi, pe ză-. 
padă umedă, de primăvară. Din cauza 
timpului nefavorabil, nu s-a putut 
desfășura proba de coborîre (progra-i 
mată pentru joi) și în locul ei s-a 
disputat proba de slalom uriaș. Iată 
clasamentele în cele două curse de 
slalom uriaș: CURSA I (JOI): 1. Guy 
Perilla (Franța) 1:42,7; 2. A. Duvi-: 
Hard (Franța) 1:45,2; 3. I. Pedron-: 
celli (Italia) 1:46,3;... 19. N. Pandrea 
1:56,4; 27. Gh. Bălan 2:07,0. G. Tăbă.1 
raș a căzut. CURSA A 1I-A (VINERI): 
1. P. Milianti (Italia) 1:50,1; 2. A. 
Zuliani (Italia) 1:50,5; 3. G. Perilla 
(Franța) 1:50,6;... 10. C. Tăbăraș
1:55,4; 17. Gh. Bălan 1:58,5. N. Pan
drea și-a rupt un schiu și a aban
donat.

Normele olimpice-stimulent 
în ridicarea măiestriei sportive

(Urmare din pag. 1)

sportivilor fruntași din țara noastră, 
din Uniunea Sovietică și din cele
lalte țări frățești de democrație popu
lară. Folosind din plin condițiile mi
nunate puse la dispoziție, aceștia au 
muncit an de an, zi de zi, nu s-au 
mulțumit niciodată cu rezultatele ob
ținute, oricît de mari ar fi fost ele. 
Atletul sovietic Igor Ter-Ovanesian a 
străbătut în doi ani un drum greu 
dar ascendent, devenind dintr-un „să
ritor oarecare" eminent specialist mon
dial al probei. Ultima lui performanță 
— 7,91 tn. — vorbește de la sine. At- 
lefii sovietici, polonezi și alții cuce
resc noi și noi victorii de renume 
mondial. Acesta este rezu/ltatul unui 

antrenament susținut și metodic, știin. 
țific, al studiului îndelungat și per
severent, al unei voințe fierbinți de 
a se întrece pe sine însuși, spre mul
țumirea sa și gloria patriei.

In pregătirea tinerilor noștri spor
tivi pentru J. O. la Roma un rol 
de seamă îl au jaloanele fixate pen
tru pregătirea în timpul care a mai 
rămas — normele olimpice elaborate 
de Comitetul Olimpic Romîn și federa
țiile de specialitate. Departe de a le 
considera grele, sportivii noștri văd 
în ele elemente mbbilizatorice, care 
țin seama de cerințele actuale pe tă- 
rîmul sportiv internațional, de rezul
tatele obținute de sportivi și de locul 
pe care țara noastră trebuie să-1 ocupe 
în ierarhia sportului mondial.

In dorința de afirmare a tineretului

nostru sportiv, în atingerea obiective
lor puse înl fața mișcării noastre spor
tive in vederea J. O. din 1900, o sar

cină de cinste revine consiliilor 
U.C.F.S. și consiliilor de conducere ale 
asociațiilor sportive și cluburilor. 
Larga popularizare a normelor olim
pice, mobilizarea tineretului în atinge
rea acestora, mobilizarea instructori
lor de sp’ecialitate și a antrenorilor 
în îndrumarea tinerilor noștri spor
tivi — iată cîteva din principalele 
noastre sarcini, pentru a căror înde
plinire trebuie să muncim cu toții.

Este necesar să antrenăm mase cît 
mai mari de tineret la practicarea or
ganizată, științifică, a diferitelor dis
cipline sportive, ajutîndu-le cu aten
ție și răbdare, insufiindu-le încredere 
în forțele proprii, pentru ca elemen
tele talentate, susceptibile de 
tate deosebite, să fie cunoscute 
drumate spre loturile respective.

Consiliile U.C.F.S., asociațiile 
five și cluburile să folosească1 din plin 
lupta tinerilor sportivi în îndeplinirea 
normelor olimpice pentru creșterea 
simțitoare a măiestriei sportive, pentru 
continua dezvoltare a sportului de 
performanță în masa tinerilor noștri 
de la orașe și sate. Aceasta va face 
să crească numărul sportivilor noștri 
fruntași, posibilitățile noastre de a 
ocupa un loc cît mai bun la Jocurile 
Olimpice de la Roma. Este o datorie 
de frunte, patriotică, a tuturor lucră
torilor din mișcarea noastră de cul
tură fizică și sport.

rezul- 
și în-

spor

Joi și vineri, la poligonul Tunari 
au continuat întrecerile de tir din ca
drul „Cupei Dinamo". Taleriștii au 
înregistrat rezultate bune. S-au re
marcat de asemenea juniorii și juni
oarele în proba de armă liberă ca
libru redus 3 x 30 focuri și în spe
cial tînărul Marin Ferecatu, care a 
stabilit un nou și valoros record 
R.P.R. la poziția culcat cu 296 p. (ve
chiul record 294 p.). In schimb, con- 
curenții la proba de armă liberă ca
libru mare 3 x 40 focuri s-au prezen
tat sub orice critică. Nici unul din 
ei nu a reușit să atingă 1100 p: N. 
Cojocaru 1059, V. Panțuru 1064, G. 
Antonescu 1074 și P. Sandor 1095. 
Ni s-a părut foarte curios faptul că 
la proba de talere nu a fost înscris 
nici un trăgător dinamovist deși acest 
club are taleriști de valoare. A fost 
nevoie pînă la urmă ca unul dintre 
aceștia să fie înscris din... oficiu, 
de către federația de tir ca fiind 
component al Iotului!

Iată rezultatele: Pistol militar 30 
+30: 1. P. Mocuță (Dinamo) 569 p.;
2. Gavrila Magyar (Dinamo) 567 p.;
3. T. Jeglinski (Dinamo) 560 p.; Ta
lere aruncate din șanț, manșa a Il-a 
100 buc.: 1. I. Dumitrescu (Recolta) 
97 t.; 2. Gh. Enache (O.G.A.) 
3. Gh. Florescu (C.C.A.) 94 t; 
ment general la talere: 1. I. 
trescu 193 t.;' 2. Gh. Enache

95 t.; 
Clasa- 
Dumi- 
188 t.;

3. St Popovici 183 t; Armă liberă 
calibru redus 3 x 30 senioare, poziția 
culcat: 1. Iudith Moscu (St.) 294 p.; 
2. Maria Otz (Spartac) 293 p.; 3. 
Sanda Casetti (Metalul) 292 p.; po
ziția genunchi 1. J. Zvonevschi (D) 
285 p.; 2. Ana Goretti (Spartac) 280 
p.; 3. Sanda Casetti 278 p.; poziția 
picioare: 1. M. Lieber (M) 263 p.;
2. J. Zvonevschi 257 p.; 3. P. Almă- 
șan (D) 254 p. Armă liberă calibru 
redus 3 x 30
nevschi 830 p.; 2. M. Lieber 828 p.;
3. Ana Goretti 823 p. Armă liberă
calibru redus 3 x 30 junioare, poziția 
culcat: 1. Ioana Soare (Știința) 289 
p.; 2. D. Condrea (D) 286 p.; poziția 
genunchi: 1. M. Miiller (Spartac) 
264 p.; 2. D. Condrea 26 T p.; poziția 
picioare: 1. M. Miiller 230 p.; 2. Ele
na Donciu (M) 230 p.; armă liberă 
calibru redus 3 x 30 juniori, poziția 
culcat: 1. M. Ferecatu (Gr. Roșie) 
296 p. (NOU RECORD R.P.R.); 2. 
M. Rusescu (Dinamo) 290 p.; po
ziția genunchi: 1. M. Ferecatu 281 p.; 
2. M. Rusescu 279 p.; poziția pi
cioare: 1. M. Rusescu 267 p.; 2. M. 
Ferecatu 262 p. Armă liberă calibru 
redus 3 x 30. juniori: 1. M. Ferecatu 
839 p.; 2. M. Rusescu 836 p.; 3. 
S. Dănescu 813 p. Armă liberă calibru 
mare 3 x " ‘ ~ '
1095 p.; 2. O. Antonescu (Spartac) 
1074 p.; - ■
1064 p.

senioare: 1. J. Zvo-

40: 1. P. Sandor (Dinamo)

3. V. Panțuru (Dinamoj

0 Foibai peste hotare 0
• Mîine începe

U.R.S.S., competiție 
stîrnește un uriaș 
iubitorilor de sport 
vietică. La actuala ediție iau parte 
12 echipe.
• Patru echipe maghiare și iugo

slave se înfruntă mîine în primele 
meciuri internaționale din acest an 
ale reprezentativelor celor două țări. 
La Budapesta se întîlnesc echipele

campionatul 
tradițională care 

interes în rîndul 
din Uniunea So-

echi-

avut 
Ber-

O reflecție amară..

COMENTARII

A și de juniori, iar- la Skoplje 
pele B și de tineret.

• Miercuri, în nocturnă a 
loc pe stadionul „Wankdorf" din 
na prima semifinală a „Cupei cam
pionilor europeni" între echipele Young 
Boys și Stade de Reims. După un 
meci slab, presărat cu multe durități 
gazdele au învins cu 1—0. Returul: 
13 mai la Paris. A doua semifinală, 
dintre echipele madrilene Real și At
letico, se dispută la 23 aprilie și 7 
mai.

• Echipa suedeză Sundsvall și-a 
început turneul în U.R.S.S. jucînd la 
Tbilisi cu formația Lokomotiv din 
clasa B. Meciul s-a terminat cu re
zultatul de 0—0.

• IN TURNEUL INTERNATIONAL 
de șah de la Marianske Lazne după 
șase runde conduce Polugaevski cu 5 
p. urmat de Kozma, Rabar și Szabo 
•4% p, Ujtelki 4 p., RADOVICI (oare 
a oîștigat întrerupta la Platny) și 
Fichtl 3 p.

• DUPĂ . .
se află cu 5 p. în fruntea turneului 
internațional de șah de la Moscova. 
Urmează: Bronstein și Smîslov 5 p. 
(1), Filip și Portisch 5 p.; Milev 4l/2 
p., Siinaghin (1), Vasiukov 4 p., Olaf- 
sson, Aronin 3‘/2 p. (1), Larsen (1), 
l.utikov 3 p.

• IN FINALELE campionatelor in
ternaționale de tenis de masă ale 
Franței s-au înregistrat rezultatele: 
simplu bărbați Van Tiet—Murakami 
3—2; simplu femei Eguchi—Matsuzaki 
3—2; dublu bărbați Stipek, Vyhnanovs- 
ki—Ogimura, Murakami 3—2; dublu 
■femei Eguchi, Matsuzaki—Haydon, 
Rowe 3—1; dublu mixt Matsuzaki, 
Murakami—Namba, Hoshino 3—1.

• LA PARIS, boxerul maghiar Las- 
zlo Papp a terminat la egalitate cu 
pugilistul francez Germinai Ballarin. 
Decizia îl dezavantajează pe fostul 
campion olimpic care a cîștigat 7 din 
cele 10 reprize.

• IN TURNEUL internațional de 
tenis de masă de la Moscova cam
pionul U.R.S.S. Rimas Paskiavicius a 
furnizat o mare surpriză învingînd cu 
2—0 pe Van Ciuan-iao (R. P. Chine- 
nă). Campionul mondial Iun Kuo-tan 
l-a întrecut cu 2—0 pe Algimantes 
Saunoris.

• ÎNOTĂTORII SOVIETICI se în
trec în cadrul tradiționalului concurs 
dotat cu premiul ziarului „Komso- 
molskaia Pravda". Proba de 100 m 
liber i-a revenit lui Sorokin în 57,4 
sec. Cu același rezultat tînărul Luj- 
kovki a ocupat locul 2.

• LA CEA DE A XII-A 
„Cursei Păcii" echipa R. P. 
fi alcătuită din următorii 
Czannezky, Fornalczyk, Gazda, Glo- 
waky, Gaszka, Podobas, Pruski și 
Tlustochowicz.

NOUA RUNDE, Spasski

EDIȚIE A
Polonă va 

cicliști r

Campionul de golf Ren Ventury a 
făcut următoarea amară remarcă după 
o victorie repurtată pe un teren din 
SJU.A.

„înaintea întrecerii niște oameni 
au venit la mine, mi-au pipăit mîinile 
și'Țiicioarele, m-au bătut protector pe 
spate. Ei m-au întrebat cum mă simt, 
dacă mă aflu „în mînă" și dacă me
rită să parieze pe șansa mea. Toate 
acestea semănau foarte mult cu exa
minarea unui cal sau unui 
inte de cursă...".

De altfel. în mentalitatea 
lor sportului capitalist omul 
zintă nimic mai mult

„Tarzan" In mizerie
Iubitorii de sport n-au uitat probabil 

numele lui Johnny Weissmuller, cam-
------------

ogar îna-

afaceriști- 
nu repre-

pion olimpic de înot. Dar faima lui 
Weismiiller-înotător a pălit in fața 
aceleia de Weismiiller-Tarzan, formă 
pseudo-exotică sub care chipul său a 
apărut pe nenumărate ecrane cinema
tografice ale lumii. Dar timpul trece. 
Acum Johnny este complet uitat de 
producătorii din Hollywood, aceiași 
care cu ani în urmă au realizat mari 
beneficii de pe urma reputației spor
tive a „regelui junglei". Copleșit de 
datorii, W eismiiller a trebuit să-și re
tragă de la școală pe cei trei copii 
ai săi. Plata taxelor la colegiu depă
șește posibilitățile sale financiare.

Probabil, călcînd 
torit de multe alte 
sportului american, 
accepta apariția la 
de music-hall sau, eventual, pe arenele 
însîngerate ale catch-ului. Fostul Tar

zan, luptător de catch, ar fi desigur 
o lovi,tură publicitară pentru organiza
tori. După aceea... La închiderea ediției

Record sau... sinucidere ?

pe drumul băfă- 
„stele“. apuse ale 
'Weismăller va 

circ, In spectacole.

Un american, Robert Foster, a stat 
cufundat in apă timp de 13 minute 
42,5 secunde. După ce a fost scos 
de la fund și readus nu fără greutate 
la viață prin respirație artificială, to
nice cardiace și oxigen, i s-a comu
nicat că a reușit să stabilească un 
extraordinar... record mondial.

Nici pînă astăzi nu se știe care a 
fost de fapt intenția lui Foster. Să 
stabilească intr-adevăr un „record", 
sau să-și pună capăt zilelor nemaipu- 
tînd suporta viața de mizerie pe care 
o duce și care-l obligă la asemenea 
exhibiții pentru a-și cîștiga o bucată 
de pline ?

Lotul fotbaliștilor turci 
pentru jocul cu Romînia

ISTANBUL 17 (Prin telefon). — 
Lotul reprezentativ de fotbal și-a con
tinuat pregătirile sub conducerea an
trenorului italian Remondini. La ulti
ma ședință de antrenament, lotul a 
jucat cu echipa Kasîmpașa, clasată 
pe locul 9 în campionat. Victoria a 
revenit lotului la scorul de 4—1.

In urma acestui antrenament, lotul 
a fost restrîns la 17 jucători și a- 
nume: Portari : Turgay și Ozcan. 
Fundași: Ismail, Basri și Osman. Mij-

locași: Mustafa, Nadi, Ergun, Ahmet 
și Coskun. înaintași: Hilmi, Can, Lef
ter, Kadri, Suat, Gdnen și Aidin.

Toți acești jucători intră de luni în 
cantonament, cu excepția lui Mustafa, 
Ergun, Hilmi și Can. Aceștia au fost 
selecționați în echipa militară a Tur
ciei care duminică 19 aprilie joacă 
la Luxemburg. Cei patru jucători se 
vor întoarce miercuri și vor intra și 
ei în cantonament.


