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Miine la Istanbul
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• Formațiile definitive • Ce scrie presa turcă 
fi transmisă in întregime la radio

• Ultimele pregătiri ale fotbaliștilor romîni ți turci
• Partida începe la ora 15 50 ți va

V. GRADINARU

a fost primirea și aici, la Istanbul, 
unde am ajuns la ora 16, tot pe calea 
aerului, cu un avion special pus la 
dispoziție de gazde. Numeroși oficiali,

Tovarășii mei de muncă sint . oa
meni harnici: strungari, lăcă
tuși, ajustări... Ii simt apropiați, 

le sint și îmi sint tovarăși.
Tudor Stan — sudorul, are 30 de 

ani. Un om cumpănit la vorbă și la 
fapte. Se spune despre el că e cel mai 
'bun sudor — și este adevărat t Piesele 
-.cele mai complicate — bușoanele, șa- 
siurile pentru mașinile de stropit — 
toate merg la el. Sudorul le primește 
cu calmul lui obișnuit, le execută cu 
migală și atenție. Iscusința sa nu-i 
insă un, .secret". Mereu dispus să te a- 
juie, comunistul Tudor Stan împărtă
șește tuturor, tinerilor mai ales, tai
nele meseriei sale. Și tinerii îl ascul
tă, învață... Acesta e Tudor Stan. 
Muncitor înaintat, el constituie pen
tru noi toți un exemplu de modestie 
și conștiinciozitate.

Cind s-au discutat în uzină obiec
tivele întrecerii in cinstea zilei de 1 
Mai, comunistul Tudor Stan a fost, 
ca totdeauna, printre cei dinții care au 
cerut cuvintul. Angajamentul său — 
care stă scris azi pe panoul din sec
ția unde lucrează — a fost scurt, iz- 
vorît din inimă: „Eu îmi voi înde
plini planul cu 5 zile mai devreme șl 
voi face economii la electrozi l“...

Fotbaliștii — colegii lui de echipă 
— l-au urmat primii: Apolinar, elec
tricianul din brigada fruntașă „Uni
rea", ajustorul Dona, inovatorul Bucur, 
de ta controlul tehnic... 
I.C:A.R.-ului, în plenul ei < 
exemplul lui Stan Tudor. A 
în uzină, munca a început 
mult spor. Pretutindeni, in

I pe alei, angajamentele luate

șl afișate în văzul tuturor, anunțau M 
propicrea marii sărbători...

formația 
a urinat 
doua zi. 
cu mai 
ateliere, 

în ajun,

După-amiază ne întîlnim pe sfdrt 
dion; un teren micuț din dealul 
Cotrocenilor. Jucătorii vin pd, 

rînd, după cum termină treaba. mul- 
(urniți că in cele opt ore s-au apropiat, 
cu încă un pas de angajamentele luale^ 

Veseli, se pregăteau să înceapă an
trenamentul.

Echipa noastră terminase prima par
te a campionatului pe ultimul toci 
Muncitorii îi priveau pieziș, iar ei.^t 
nu se simțeau prea bine. „Codașa cla
samentului /" nu sună deloc plăcui, 
dar meritau dojana.

Și aici tot comunistul Tudor Stan a 
fost primul... Cuvintele lui au însem* 
nat mai mult decît un îndemn, petut 
tru el și pentru ei

,,Mai multă conștiinciozitate în pre
gătire, băieți. Mai multă dragoste 
pentru colectivul pe care-1 reprezen
tăm''... ț>7 azi, după numai trei jocuri, 
echipa noastră a acumulat 5 puncte t 

Antrenamentele, partidele din cam-, 
pionat, cu pasiunile, succesele și... de
ziluziile lor ne-au apropiat și mai 
mult. Azi echipa noastră formează ca, 
și în producție — o adevărată familiei 

■k

Aceștia sînt tovarășii mei de 
muncă de la I.C.A.R.: simpli, 
modești, plini de pasiune in tot 

ce întreprind.

POMPILIU CELAN

(articol trimis în cadrul concursului 
„Pentru cea mai bună corespondență")

Victor Lisițki (U.R.S.S.) campion internațional 
de gimnastică al R. P. Romîne

Concursul continuă azi și miine

La 2 noiembrie 1958, pe Stadionul „23 August", în prima confruntare.cu 
urca, reprezentativa noastră a cîștigat cu 3—0. In fotografie: Al. Vasile 
espinge cu capul, printr-o săritură spectaculoasă, o acțiune a adversarului.

STANBUL 24 (Prin telefon de la 
nisul nostru special). Lotul repre- 
itativ de fotbal al R.P.R. a sosit 
i după o călătorie de aproape șase 

și jumătate. Avionul special plecat 
eri dimineață din București a ate-

rizat la Ankar1, capitala Turciei, în 
jurul orei 12.30. Pe aeroport, membrii 
delegației noastre sportive au fost în- 
tîmpinați de oficialitățile sportive 
locale, care le-au oferit buchete de 
flori. La fel de amabilă și prietenoasă

0 asociație sportivă fruntașă
i organizarea campionatelor de casă 
„Sinteza* orașul Victoria
>ouă sint principalele aspecte care 

in evidență atunci cînd cercetezi 
i atent activitatea asociației spor- 
» „Sinteza" din orașul Victoria, 
mul e acela al succesului de care 
u bucurat, pînă în prezent, marile 
ipetiții de tnase, succes subliniat 
numai de larga participare a oa- 

nilor muncii din acest centru in- 
;trial, ci și de buna organizare a 
îpetițiilor, asigurată prin grija 
siliului asociației sportive. Cel de 
doilea aspect se referă la viitor și 
: o consecință directă a primului : 
ocuparea pe care o manifestă con
ul asociației pentru dezvoltarea 
ivi tații sportive de mase, prin or- 
îizarea unor interesante campio- 
e de casă. Datorită acestui fapt, 

peste multă vreme, membrii aso- 
tiei 
rtul
:eri

s-a pregătit consiliul asociației în ve
derea desfășurării acestei competiții. 
Prima acțiune a fost

CALIN

(Continuare în

sportive „Sinteza" vor 
intr-o serie de frumoase 

de casă.

lua 
îti-

Primul pas...

vafi făcut în aceste zile oînd 
campionatul de fotbal al aso- 
La această întrecere și-au a- 
participarea 22 de echipe re-

aceea de a se
ANTONESCU ‘

pag. 2)

Sala Floreasca în hainele ei de 
sărbătoareUn public obiectiv și 
ețrttuziast.a Concurenți bine (pregă
tiți... Pe scurt, o ambianță plăcută 
propice desfășurării unei întreceri de 
importanța campionatelor noastre in
ternaționale de gimnastică. A?a a 
început ediția a Il-a a internaționa
lelor și — putem anticipa cu convin
gerea că nn vom greși — așa va con
tinua în următoarele două zile.

întrecerea băieților, care a avut 
loc ieri, poate fi denumită „întrece
rea tineretului". Intr adevăr, toți cei 
10 concurenți pe care i-am urmărit 
în concurs sînt tineri, majoritatea 
doroponenți ai loturilor de tineret ale 
țărilor respective. Victor Lisițki și 
litrii Makttri.n (Uniunea Sovietică), 
Oscar Vrbenski (R. Cehoslovacă), 
Ernest Havclek (R. P. Polonă), Gh. 
Tohăneanu și Costache Gheorghiu 
(R. P. Romînă) sînt gimnaști care 
acum se afirmă, rezerve de nădejde 
aile primelor echipe reprezentative. 
Deși tineri, cu mai puțină experiență 
de mari concursuri, pârtiei panții la 
campionatele noastre internaționale 
de gimnastică au oferit celor prezinți 
întreceri de valoare ridicată.

Titlul de campion internațional de 
gimnastică al R. P. Romîne a re
venit tînărului concurent sovietic Vic
tor Lisițki, în vîrstă de numai 19 
ani. Constant la toate aparatele, cu 
exerciții valoroase, cu o ținută corec
tă, campionul de juniori al U.R.S.S. 
a trecut ou succes de toți ceilalți 
pretecidenți la primul loc. Al doilea

Au început întrecerile campionatelor internațio
nale de gimnastică ale R.P.R. lată o primă ima
gine de la concurs: o spectaculoasă săritură la cal. 
gimnast sovietic, Iurii Makurin, a 
concurat m;ai puțin degajat, mai pu
țin sigur. El a luptat însă mult și... 
a ocupat locul II, la egallitaite de 
puncte cu italianul Angelo Vioardi.

Pentru prima oară la noi în țară, 
gimnașillu italieni au impresionat 
plăcut publicul spectator. Ambii re-

Succes deplin participanți!or la etapa
„SA ÎNTÎMPINĂM

Miine se desfășoară în întreaga țară pinăm 1 Mai". Intrate în tradiția 
etapa a doua a crosului „Să întîm- sportivă a tineretului din țara noas

II—a a crosula
1 MAI“

UI

..va 
epe 
ției. 
ițat ,____ ,____ ___ _______ r_ . -
zentînd diferite sectoare de pro- 
rție. Un fapt demn de subliniat 
e acela că unele sectoare de pro- 
.ție vor fi reprezentate de una sau 
i multe echipe, ceea ce scoate în 
dență și mai mult succesul de care 
bucură acest gen de întreceri spor-
e.
Să ne oprim ceva mai mult asupra 
■stui campionat de fotbal. Să ve- 
n cum a fost el organizat și cum

tră, întrecerile din cadrul acestei fru
moase manifestații sportive de mase 
sînt așteptate cu multă nerăbdare de 
sute de mii de tineri, dornici să săr
bătorească și în felul acesta ziua do 
1 Mai. De altfel, prima etapă a cro
sului „Să întîmpinăm 1 Mai" desfă
șurată duminica trecută, a ilustrat din 
plin entuziasmul tineretului, care a 
participat într-un număr impresionant. 
Mîine vor lua startul campionii aso
ciațiilor, desemnați în .urma întrece
rilor din prima etapă. Deci, cei mai 
buni își vor disputa cinstea de a cuceri 
primul loc în clasamentele pe orașe și 
centre de comună. Urăm succes' en
tuziaștilor concurenți și le dorim ca 
întrecerile crosului „Să întîmpinăm 1 
Mai" să constituie un stimulent pen
tru viitoarea lor activitate sportivă.

In fotografie un aspect din etapa 
trecută, la una dm asociațiile spor
tive din Capitală.

prezentanți ai Italiei lu
crează în forță, ceea ce îi 
ajută să execute foarte 
bine la unele aparate 
(inele, paralele, cal cu 
minere). Elementele de 
forță nu împiedică însă 
lucrul continuu, legat, 
curgător. Ei au nevoie 
însă de „stilizarea" exer- 
cițiilor și de o ținută mai 
frumoasă.

Bine s-a comportat în 
acest concurs și reprezen
tantul nostru Gh. Tohă- 
neanu. Ocupînd locul al 
V-lea în clasamentul ge
neral, locul I ia sărituri 
și locul al Il-lea la bară, 
el și-a făcut datoria. Tî- 
nărul nostru gimnast do
vedește reale calități și șj ma|- 

să 
exercițiile 
multe e- 
de mare 

nivelul

poate progresa
ini®. El trebuie 
introducă în 
liber alese mai 
temente grele, 
^ficultate, 
mondial al
Al doilea
Costache 
prezentat 

CHasameritid : I.
(U.R.S.S.) campion
R.P.R. 56,15 pct; 2-3 lucii Makurin 
(U.R.S.S.) și Angelo Vicardi (Italia) 
55,45 pct. ; 4. Andrei Konopka (R.P.R.) 
55,15 pct. ; 5. Gh. Tohănearmi (R.P.R.) 
54,20 pct. ; 6-7. Arrigio Carnoli
(Italia) si Oscar Vrbenski (R. Ceh.) 
54,05 pct.'; 8. Ernest Havelek (R.P.P.) 
54,00 pct. ; 9. Pavel Ga.kloș (R.Ceh.) 
53,80 pct.; 10. Costache Gheorghiu 
(R.P.R.) 52,20 pct.

întrecerile continuă azi de la ora 
17 cu concursul feminin și mîine de 
la ora 16,30 cu concursul primilor t» 

clasați pe aparate.

ta
gimnasticii, 

gimnast romîn, 
Gheorghiu, s-a 
sub așteptări. 
Victor Lisițki, 
internațional ai

ELENA MATEESCU

•

Ana Co mau 
a aruncat 

14,69 m 
la greutate
In cadrul unui concurs atletic des

fășurat la Orașul Stalin, maestra spor
tului ANA COMAN a reușit un exce
lent rezultat, aruneînd greutatea la 
14,69 m. Această performanță este la 
numai 18 cm de recordul țării. In ca
drul aceluiași concurs Erika Scherer a 
obținut un nou record personal cu 
13,76 m la greutate, iar Ilona Aîiklos 
a aruncat 44,89 m la suliță.

C. GRUIA, corespondent



Scurt raid prin citeva din bazele sportive ale Capitalei
Fără îndoială că de buna îngrijire și gospodărire a unei baze sportive 

depinde în bună măsură succesul muncii unei asociații sportive, care 
urmărește ca prin activitatea sa să angreneze cit mai mulți salariați 

ai fabricii, întreprinderii sau instituției respective în practicarea sportului. 
Majoritatea consiliilor asociațiilor și cluburilor sportive din țara noastră, 
conștiente de însemnătatea amenajării în bune condițiuni a terenurilor de 
sport, se preocupă îndeaproape de acest lucru și datorită muncii voluntare 
depuse de membrii lor, cea mai mare parte a bazelor sportive au un aspect 
îngrijit, sînt bine întreținute și oferă condiții optime de practicare a spor
tului.
Mai sînt însă unele asociații și 

cluburi sportive care? fie din comodi
tate, fie din cauză că nu înțeleg cit 
de importantă este problema bunei 
gospodăriri, neglijează întreținerea 
bazelor sportive pe care le au, fapt 
care duce la degradarea acestora. De 
aceste aspecte, bune și rele, ne vom 
ocupa în rîndurile de mai jos.

UN ADEVARAT EXEMPLU!
Vizitînd terenurile de volei și baschet 

de la Institutul Medico-Farmaceutic, 
am rămas impresionați de aspectul 
plăcut pe care-1 ofereau zgura bine 
întreținută, panourile proaspăt vopsite 
și în general întreaga instalație care 
alcătuiește un astfel de teren. Alături, 
lingă pista de alergări, se cernea 
tocmai nisipul pentru groapa de sări
turi, iar lingă cercul de aruncări, un 
morman de zgură era pregătit pentru 
a înlocui zgura veche. Pe aceste te
renuri se antrenează și se întrec în 
dispute pasionante studenții de la 
I.M.P., cărora le sînt oferite în acest 
fel cele mai bune condiții de practi
care a sportului.

La fel de bine întreținută este și 
baza sportivă de la uzinele Semănă
toarea, unde tinerii muncitori au luat 
inițiativa de a-și reamenaja terenul 
de volei și baschet. A fost adus un 
camion cu zgură care a fost așter
nută pe teren, iar în momentul de 
față se lucrează la reamenajarea tri
bunei.

TREABA DOAR PE JUMATATEI

rondoc, pe președintele comitetului 
sindical, N. Stănculeasa, pe președin
tele asociației sportive, Gh. Burnescu 
și pe Cornel Popa, membru în consi-

sat. Treaba s-a oprit insă aci și lu
crurile au rămas neterminate, astfel 
că practic nu poate fi folosit decît 
terenul de fotbal. Dată fiind impor
tanța pe care o poate avea această 
bază sportivă, pe care se pot practica 
mai multe discipline sportive, este ne
cesar un efort în plus al celor de la 
asociația sportivă Avîntul Cotroceni. 
Prin mijloace locale — și, bineînțeles, 
cu tragere de inimă — lucrările vor 
putea fi duse la bun sfîrșit.

O situație asemănătoare am găsit 
și la baza sportivă a clubului Victoria

Consfătuirile metodice tunari
mijloc de ridicare a nivelam 
de pregătire a antrenorilor

Cînd am vizitat baza sportivă a 
asociației Avîntul Cotroceni, asociație 
organizată pe lingă atelierele „9 Mai", 
am găsit pe terenul de fotbal, preo
cupați de unele probleme tehnice și 
administrative ale bazei sportive, pe 
directorul întreprinderii, irig. Gh. Do-

O bază sportivă bine întreținută. Imaginea reprezintă terenurile de volei, 
baschet și tenis de la Institutul Medico-Farmaceutic din București.

' (Foto 1. Mihăică)
M.I.B.C., care are două terenuri de 
volei și baschet și o popicărie bine 
întreținute. Aci se pregătesc și concu
rează sportivii clubului ca și. elevii 
școlilor profesionale M.I.B.C., care zi 
de zi folosesc din plin această bază. 
Păcat însă că vestiarele sînt deterio
rate și nu sînt în stare de folosință. 
Din această cauză, sportivii sînt ne- 
voiți să se dezbrace în popicărie. bi
neînțeles cînd aceasta nu este ocupată. 
Și aci se cuvine ca consiliul c’ubului 
să treacă Ia fapte și, sprijinit' de fo
rurile competente din M.I.B.C., să re
pare vestiarele care constituie un ac
cesoriu de mare utilitate pentru spor
tivi..

liul asociației. Aceștia se sfătuiau a- 
supra măsurilor ce trebuie luate pen
tru terminarea bazei sportive a între
prinderii, ale cărei lucrări au început 
cu un an în urmă. In acest răstimp 
a fost terminat doar terenul de fot
bal, care se prezintă în condiții exce
lente. Frumos gazonat, bine drenat, 
terenul de fotbal poate găzdui în con
diții optime chiar meciuri de mare 
importanță. Celelalte instalații nu 
sînt însă terminate. Pista de atletism 
de 400 m, locurile pentru sărituri și 
aruncări, ca și terenurile de volei, bas
chet și tenis sînt începute și lucrările 
au de acum un stadiu destul de avan-

0 asociație sportivă fruntașă 
în organizarea campionatelor de casă

„Sinteza“ orașul Victoria
(Urmare din pag. I)

constitui în fiecare secție sau sector 
de producție o comisie sportivă, al 
cărei responsabil este organizatorul 
sportiv de la locul de muncă respec
tiv. Ce s-a reușit prin acest lucru î 
In afară de faptul că aceste comisii 
se ocupă de selecționarea și pregăti
rea echipei sau echipelor care parti
cipă la campionatul de casă, ele au 
și sarcini organizatorice, fiind de un 
real ajutor organizatorului sportiv. A- 
trăgînd în aceste comisii oameni care 
iubesc sportul și care doresc să mun
cească pentru dezvoltarea activității 
sportive, s-a reușit să se creeze o 
mai strînsă legătură între consiliul 
asociației și secțiile sat: sectoarele de 
producție. Rezolvarea diferitelor sar
cini, dintre care vom cita aci numai 
pe aceea de strîngere a cotizațiilor, 
se face acum nwi bine, mai opera
tiv. lată cum, folosind organiza
rea acestor campionate de casă, con
siliul asociației „Sinteza" și-a întărit 
și dezvoltat baza organizatorică.

obiectivii! 
calendar', i 

asociației 
organiza
tului con-

...vă veți întreba și pe bună drep
tate. Răspunsul la această întrebare, 
pe cane și noi am adresat-o tovarăși
lor din consiliul asociației, l-am aflat 
cercetînd planul de muncă, alcătuit 
special pentru campionatele de casă. 
Că acest plan a fost 
seama de realitate «Și 
lui scop este acela de 
dezvoltarea activității
mase în general și ia popularizarea 
unor anumite discipline în special, se 
poate vedea numai dintr-un 
exemplu.

Unul dintre sporturile mai 
răspîndite printre tinerii din 
Victoria este atletismul. Ținînd
de acest lucru consiliul asociației 
„Sinteza" a hotărit ca prin organi
zarea unor întreceri sportive de casă 
să popularizeze atletismul. Aceasta 
însă în mod organizat. Iată com a

întocmit ținând 
că principalul 
a contribui la 

sportive de

procedat pentru a realiza 
propus. Pentru luna iunie 
competițiilor de casă ale 
sportive „Sinteza" prevede 
rea in fiecare săptămină a
curs atletic specific, pe anumite gru
pe de probe. Astfel, duminică 5 iunie 
va avea loc concursul „alergărilor de 
viteză", duminică 12 iunie cel al „să
riturilor", duminică 19 iunie cel a! 
„alergărilor de fond" și duminică 26 
iunie cel al „aruncărilor". In felul a- 
cesta tinerii concurenți vor putea să 
constate care probă ie place mai mult 
sau pentru care au calități deosebite. 
Faptul este foarte important, mai a- 
les că nu mult după organizarea a- 
cestor concursuri se va desfășura o 
altă competiție: campionatul inter
secții pe echipe, sistem divizie cu o 
durată de 10 etape. Avînd programate 
Înainte concursurile despre care am 
vorbit mai sus comisiile sportive ale 
fiecărei secții sau sector de produc
ție vor putea să-și selecționeze în 
bune condițiuni echipa.

întrecerile atletice pe grupe de pro
be vor conta și în cadrul concursului 
pentru cucerirea insignei de „Ce! mai 
bun sportiv din 10“. Dealtfel, această 
întrecere sportivă ocupă un loc de 
frunte în calendarul competițiilor or
ganizate de consiliul asociației spor
tive „Sinteza". Pentru cucerirea a- 
cestei insigne se vor desfășura con
cursuri de tir, natație, ciclism etc.

TER.ÎJ DE SPORT, SAU LOC VIRAN?
Cu cîțiva ani în urmă, terenul de 

fotbal, pista de atletism .și terenurile 
de volei și baschet ale uzinelor 
Element Gottwald erau o mindrie a 
sportivilor din uzină. Acum însă sini 
complet neglijate, 
nu mai are pic de 
este denivelat și 
cutii d” chibrituri, 
mai cite. Stîlpii 
nourilor de baschet 
este total degradată iar panourile... 
nu ma; există. O poartă de handbal 
redus, ruptă, completează această ima
gine. Firește, baza sportivă poate fi 
reamenajată. Pentru aceasta este ne
cesar însă ca membrii consiliului aso
ciației sportive să devină mai activi 
și să treacă la fapte. Lucrările nu 
sînt nici grele și nici costisitoare și 
necesită 
partea 
datoria 
pectele 
sportive.

Terenul de fotbal 
iarbă, iar pămîntul 
presărat cu hîrtii, 
sîrme si... cite și 

susținători ai pa- 
sint ruginiți, zgura

doar mai multă atenție din 
asociației sportive, 
de 
de

care are 
a se îngriji sub toate as- 
buna întreținere a bazei

D. STANCULESCU

Cluburile sportive din țara noastră 
au ca sarcină îmbunătățirea pregă
tirii tehnice, tactice, fizice și moral-vo- 
litive a sportivitor, ridicarea continuă a 
măiestriei lor sportive. Pentru realiza
rea acestei importante sarcini, clubul 
sportiv Rapid București și-a îndreptat 
atenția spre antrenorii săi, a căror 
datorie este aceea de a fi adevărați 
pedagogi, educatori și sfătuitori ai 
sportivilor. Pentru a-i ajuta în înde
plinirea importantei 
clubul sportiv Rapid 
formă organizatorică 
drttmare și control, 
o comisie metodică 
formată din antre
norii cu cea mai 
bună pregătire pro
fesională.

Comisia metodică 
perîmenteze și șă 
serie de metode, 
au dat rezultate

a) Consfătuirile
b) Lecțiile practice de antrenament 

comentate
Consfătuirile metodice lunare se 

organizează după un plan tematic 
cu subiecte cit mai apropiate perioa
dei din planurile de pregătire ale sec
țiilor și echipelor. In semestrul I al 
anului 1959 au fost tratate 
toarele probleme:

— Perioada de tranziție la 
sportive și individuale

— îmbunătățirea procesului 
trenament în cadrul secțiilor 
mură de sport

— Influența educativă a antrena
mentului sportiv

- Despre normele de control
— Forma sportivă
— Activitatea sportivă a tineretu

lui in vacanța de vară.
Dezbaterea la începutul perioadei 

de tranziție a sarcinilor, metodelor 
și mijloacelor de realizare, a ajutat 
colectivul de antrenori să-și îndepli
nească cu succes sarcinile prevăzute 
in planurile pe perioade.

Temele consfătuirilor din februarie 
și martie au fost discutate după 
prezentarea referatelor profesorilor de 
educație fizică Francisc Spier și Cor
nel Oprișan.

Litînd poziție împotriva șabloris- 
niului și formalismului în pregătirea 
sportivilor, antrenorii au aprofundat 
problema individualizării antrenamen
tului sportiv, problemă care joacă un 
rol important — uneori chiar hotărî- 
tor — în procesul de perfecționare 
tehnică. Discuțiile în legătură cu for
ma de bază a organizării procesu
lui de antrenament sportiv (lecția) au 
dus la concluzia că majoritatea 
norilor (dintre care evidențiem 
Ferencz — baschet fete, Gh. 
lăbescu — rugbi, Fr. Spier — 
bal fete, P. Brașoveanu — volei ju
nioare) întocmesc și predau lecțiile 
de antrenament conform indicațiilor, 
făcîndu-le atractive prin varietatea 
mijloacelor întrebuințate. La unii an
trenori se mai manifestă însă tendințe 
de minimalizare a alcătuirii conținu-

lor misiuni, în 
activează ca 
de sprijin, în-

HIM EXPERIENȚA LOR
reușit să ex- 

aplice cu succes o 
Dintre acestea, două 
bune:
metodice lunare

urmă-

jocurite

de
pe

an- 
ra-

antre- 
pe S. 
Pîrcă- 
hand-

Ar fi și mai bine dacă..

singur

puțin 
orașul 
seama

...pentru realizarea acestui frumos 
plan consiliul asociației ar colabora 
mai mult cu organizația U.T.M. și 
cu comitetul sindical, in 
legătura cu 
în ultimul timp, lucrurile 
nătățit serios, consiliul asociației bucu- 
rîndu-se în prezent de sprijinul comi
tetului U.TJVf. In schimb, comitetul 
sindical continuă încă să fie mai pu
țin preocupat de problemele pe care 
le ridică activitatea sportivă. Datori
tă acestui fapt, consiliul asociației 
„Sinteza** se lovește, în activitatea 
sa, de o serie de greutăți, in special 
de ordin financiar.

Considerăm că ar fi necesar ca a- 
ceastă asociație sportivă să fie mai 
mult sprijinită.

ce privește 
organizația U. T. M.

s-au îmbtt-

tului lecției. Exemple în acest 
sînt I. Burduloiu — popice, D. I 
— lupte, Gr. Costescu — baschet 
niori.

Deosebit de rodnică a fost coi 
tuirea metodică cu subiectul „I 
ența educativă a antrenamentului i 
tiv“. Antrenorii au exemplificat i 
principale ale referatului și au 
concluzia că exigența sporită fați 
ei și față de sportivi este hc 
toare în realizarea practică a 
antrenament sportiv care să inse 
un proces instructiv-educativ. Schii 

de experiență 
tuat de către a 
norii clubului 
tiv Rapid a a 
influența pe 
o a ii trăsăi 

personalitatea a 
sportivilor, 
metodice și-au <

de caracter și 
norului asupra

Consfătuirile 
dit utilitatea practică înregîstrîni
progrese evidente în activitatea 
nică a antrenorilor. Prin strînsa 
nare a consfătuirilor metodice cu 
țiile de antrenament comentate 
reușit să asigurăm o creștere n 
laterală a nivelului de pregătire 
fesională a antrenorilor.

Clubul sportiv Rapid îndriună 
manent pe tehnicienii săi să-și 
pleteze cunoștințele prin studiu, 
cetări, experimente pedagogice și 
tive, prin însușirea bazelor știir 
medicale, a pedagogiei, psihologii 
in mod 
dialectic, 
norii vor 
pregătire, 
lizării de 
trecerile

deosebit, a materialist 
Numai în acest fel e 

putea să obțină o î 
condiție indispensabilă 
rezultate superioare ît

sportive.
TEODOR BOL

Coordonator tehnic la c 
sportiv Rapid.

Sportivii de la C. S. Ora 
au sărbătorit un a 

de la înființarea club
unui a,Cu prilejul aniversării 

la înființarea Clubului Sportiv Or 
conducerea clubului. în colaborar 
comisiile de specialitate din c 
consiliului orășenesc U.C.F.S.. £ 
ganizat o întrecere sportivă cu 
ticiparea echipelor din Oradea. L 
tletism, a fost organizat un coi 
triunghiular pe echipe, locul 1 
nind atleților școlii sportive de 
S-au clasat în ordine atlcții eh 
C.S.O. și cei de la Rapid.

La întrecerile de tenis de ,. .s 
participat 8 echipe, clasamentul 
următorul: C.S.O. I., C.S.O. 11 ș 
nid I. Au 
treceri de 
de echipa 
b'icană pe

avut loc, de asemene? 
popice, locul I fiind o 
C.S.O. — campioană 
anul 1958.

ILIE GHII 
și ALEXANDRU JILA 

corespondenți

Printre sportivii de la G.A.S. Romane;
Să mai fi fost cam la un ceas piuă la gospodărie se mindresc cu rezulta- 

să se aștearnă negura îtjserării. Din Â ' J ■j—■'-—* - <■-
mersul trenului abia pornit din gara 
Craiova, cîmpul, cit cuprindeai cu 
ochii, împrumuta de la asfințit nuanțe 
viorii. Priveam pe dreptunghiul de 
geam, dincolo de ultimele căsuțe ale 
orașului, încercind să ghicesc hota
rele gospodăriei agricole de stat Ro
manești, pe care o vizitasem în după- 
amiaza aceleiași zile; hotarul de apus 
îl știam dincolo de apele Jiului, un
deva sub ultimele raze de soare, pe 
cel de răsărit îl căutam cu privirea 
spre „Malul Mare", la fel și pe cele
lalte dinspre Preajba (miazănoapte) 
și Greaca (miazăzi), hotare care cu
prind cele peste 2000 de hectare ale 
gospodăriei. Mă gîndeam că la ora 
asta antrenamentul călăreților o fi luat 
sfîrșit, la fel și cel al tinerei echipe 
de fotbal. Mă gîndeam că „nea Ioji“,< 
îngrijitorul de cai, o fi băgat la grajd 
și ultimul cal. Mi se întipărise în 
memorie și poziția corectă în șa a lui 
Rob Iliuțâ, degajat în atitudinea sa, 

maestru.asemenea unui mare
!'•’ *

Amintirile despre sportivii asocia
ției G.A.S. Romanești îmi sînt toate 
proaspete. Din discuțiile purtate am 
putut să-mi daU seama că toți cei de

,u?
in

• Sc
• ■ p-

tele obținute de Sportivi. Pentru fru
moasa activitate desfășurată, respon
sabilul secției de călărie, Virgil Art- 
dronescu, a primit din partea fede
rației de specialitate drept cadou un 
Stilou și un... mim ( „Negruț" ). Cei 
din gospodărie se fălesc și cu rezul
tatele obținute, de pildă, de schiori. 
Să te clasezi pe locul 1 la campio
natele republicane pe echipe (faza ra
ională) trebuie să recunoaștem că 
țste și aceasta o performanță. In plus, 
schiorii asociației, după cum am aflat, 
du participat cu succes și la întrece
rile Spartachiadei de iarnă a tinere
tului. Pe fotbaliști am avut ocazia 
să-i văd chiar la antrenament, 
foarte tineri, exersau elemente 
tehnică individuală: stopul, pasa, 
blingul, șutul la poartă.

In curind la Cernele. una din 
țiile anexă ale gospodăriei, se va 
volei. Plasă și mingi s-au trimis, t< 
Dumitru Șaua se îngrijește de ame
najarea terenului iar... amatori care 
să practice acest sport... citi vreți I

„In momentul de față, ne spunea 
secretarul asociației, Virgil Ăndro- 
nescu, dctiă dintre acțiunile sportive 
ne preocupă îndeosebi: întrecerile cro-

Toți. 
de 

dri-

sec- 
juca 
fov.

stilui „Să întîmpinăm 1 Mai" și 
din cadrul insignei „Cel mar 
sportiv din 10". Și pe baza utlui 
de acțiuni vom trece la fapte". 1 
interesat apoi care sînt cei ma. 
loroși sportivi ai asociației, ințe’i 
prin aceasta pe cei mai destoini 
sport dar și la treburile de zi t 
ale gospodăriei. Răspunsul a 
prompt: tractoristul Eugen Bifșiei 
grijitorul Dumitru SaVa.

Dar să nu uităm să vorbim și 
pre baza materială a asociației 
tive. Și ea se dezvoltă pe zi ce , 
Aceasta și datorită cotizațiilor pe 
cei 226 de membri U.C.F.S. le c 
cu multă conștiinciozitate. La sfî 
lunii trecute magazia sportivă 
îmbogățit cu patru mingi de foth 
mingi de volei, 4 șahuri, 20 trii 
20 treninguri. In curind, nui 
secțiilor pe ramură de sport va 
cu încă două: popice și tir. Popi 
se va amenaja din resurse locale 
poligonul de tir cu sprijinul pi 
de raionul U.C.F.S. Craiova.

k
Cînd am terminat de răsfoit c 

tul cu însemnări, trenul se de pa 
mult de meleagurile vizitate în ar 
zi însorită de aprilie.

GH. NICOLAESI



avusese niciodată prilejul să asiste

!el mai vechi boxer dinamovist

Lucian Popescu

A.S. Pompierul. Cînd 
bazele secției de box

MAOAZIN
xistă unii sportivi care „câ- 
resc“ dintr-un club în altul, 

să se simtă cu nimic Ie
de tovarășii lor de echipă, 

ilistul dinamovist llie 
gnea — care la vîrsta de 
le ani este cel mai „băfrîn" 
activitate — nu face parte

cu vechiulDragnea (stingă) in luptă 
„rival" Mihail Stoian
din această categorie. Dim- 

ivă, llie Dragnea se numără 
ire „membrii-fondatori" ai 
ei de box dinamoviste, ale 
i culori le apără de nu mai 
î de 10 ani. Interesant este 
Jragnea, brăilean din naș- 

nu s-a lăsat atras la 
put spre box, sportul prefe- 
al concetățenilor săi. Dîn- 
i seama că are „suflu", el 
consacrat în adolescență - 
asinului, dornic să devină 
bun... fondist. Boxul l-a 
nit mai mult în glumă, la

le... 21 ani. Deci, llie 
rriea âre la activ o perfor- 
ță originală; este singurul 
■r fruntaș care n-a fost ni- 
ată... junior !.
irnii pași în box i-a făcut 
înțeles la Brăila, dar nici 
ezuitat deosebit n-a semna- 
pe atunci specialiștilor pe 

rul strungar care suise scă- 
ringului. Plecat militar și 

irtizat într-o unitate de pom- 
i, Dragnea a fost singurul 
ezentant — la box— al

grupării 
s-au pus 
a clubului Dinamo, Dragnea a 
fost printre cei dintîi care a 
început să activeze aici alături 
de C. Dima, R. Bătănaș și I. 
Dumitrescu, cărora li s-a adău
gat mai apoi Traian Tudora, 

Gh. Pînzaru, I. 
Kiss și masivul S. 
Andacs. Cei mai 
mulți dintre „fon
datori" au aban
donat boxul, alții 
au plecat în alte 
cluburi. Dragnea a 
rămas însă cre
dincios culorilor 
dinamoviste. Și 
timp de 10 ani, el 
a încercat aici nu
meroase bucurii. 
Din secția de box, 
care începuse 
o activitate 
destă, fără 
sonore, s-au 
cat numeroase ele
mente talentate.

la Dinamo, 
Dragnea a 

îmbrăcat de două 
ori tricoul de 
campion republican 
și și-a făcut de
butul de interna
țional. Harnic, mo

dest, Dragnea servește un ex
celent exemplu tinerilor boxeri.

Iar drept încheiere a acestor 
rîndtiri nu putem decît să folo
sim remarca făcută despre el 
de un coleg al său de antrena
ment : „Ferice de boxerii care 
îl vor avea ca antrenor 1“

cu 
mo- 

nume 
ridi-

O.A.

Veneția — leagănul boxului 
modern?

n 4 rînduri
Boxerilor noștri, cu prile- 

ul semicentenarului boxului 
omînesc.

isem de aniversare!
: fi felicitat, e clar- 
nu e haiu-aiit de mare:

felicit la... centenar!

In muzeul sportiv din Roma 
sînt adunate aproximativ 70C 
opere literare și publicații tra- 
tînd despre box, găsite în dife
rite orașe din Italia. Unele din
tre ele prezintă un deosebit in
teres pentru istoria acestei dis
cipline sportive. Astfel, într-uo 
manuscris datorat urnii autor 
venețian și datat din anul 1650 
se găsește descrierea amănun
țită a regulilor boxului folosite 
în acea vreme. Aceasta ar in
firma părerea răspîndită că bo
xul (în forma sa modernă) ar 
proveni din Anglia.

Un alt manuscris găsit în Ve
neția afirmă că în anul 1425 a 
avut loc în acest oraș un turneu 
de box al gondolierilor-..

Docilul Johansson

Poate puțini știu că boxerul 
suedez Ingeniar Johansson — 
viitorul adversar al lui Floyd 

Patterson în lupta pentru titlul 
mondial la toate categoriile — 
a fost finalist la Olimpiada de 
ia Helsinki. El a susținut de

De-a lungul a cincizeci de ani
Boxul romînesc împlinește 50 de ani de existență. Cinci 

decenii au trecut de cînd, în anul 1909, la Cîmpina, s-a 
disputat la noi primul meci de box. Nu era vorba de 

o întrecere oficială, ci de o simplă demonstrație, desfășurată 
în fața unui public care nu 
la o astfel de manifestare.

Dumitra
Evenimentul, 
curiozitate de

Teică
consemnat 
către un 
rămîne

ca 
ziar 

totuși
O 
din acea vreme, 
înscris în istoria sportului ro- 
mînesc, deoarece el a făcut să 
se nască și pe meleagurile noa
stre interesul pentru „scrima 
cu pumnii". Nu-i deci de mi
rare că trei ani mai tîrziu, de 
data aceasta la București, tur
neul de demonstrații al marelui 
pugilist negru Jack Johnson 
constituie o mare atracție.

Cu tot interesul stîrnit de 
aceustă demonstrație, dezvol
tarea boxului nostru se face 
mult mai lent în comparație cu 
cea a fotbalului. Dacă fotba
liștii romîni susținuseră de 
acum primele întîlniri interna
ționale în anii care au prece
dat întîiul război mondial, bo
xerii s-au manifestat mult mai 
tîrziu în arena internațională. 
Prima ieșire internațională cer
tificată de documentele de is
torie pugilistică este cea a in
ginerului Virgil Saivan din 
Cluj, participant la Jocurile 
sportive care au avut loc în 
anul 1919 pe stadionul „Pers
hing" din Paris. Este adevărat 
că, tot în timpul acela, cîțiva 
boxeri romîni se întreceau la

II

Galați în meciuri de box cu... 
marinarii de pe vasele străine 
ancorate în port. Totuși, ingi
nerul V. Saivan, rătnine primul 
boxer romîn care a luat „star
tul" într-o competiție interna
țională.

In jurul anului 1920 se înfi
ripă la București primele clu
buri de box: Boxing-Club și 
Tirul. Acestora li se adaugă 
curînd încă două săli pentru 
pregătirea pugiliștilor: cea de 
la Camera de Comerț și cea 
de la școala „Clemența". Pri
ma reuniune de box, organi
zată și condusă după cerințele 
regulamentului, a avut loc în 

septembrie,anul 1924, la 
în sala F.S.S.R.

In anul 1926 
federația romînă 
fășurînd o activitate 
nizată și beneficiind 
unor elemente de real talent ca 
D. Teică, D. Călinescu, C. 
Nour și alți pugiliști renumiți, 
boxul ia treptat locul luptelor 
greco-romane în preferințele 
spectatorilor sportivi. Galele 
de box de la Circul Sidoli și 
de la Arenele Romane au ră
mas în amintirea spectatorilor 
mai vîrstnici. Acolo, boxerii 
faimoși ai timpului, ca Marcel 
Thil, Gustave Roth, Emite Ro- 
merio etc. au susținut întîlniri 
dîrze cu pugiliștii noștri. Și 
iată că, în anul 1930, Lucian 
Popescu aduce sportului ro- 
minesc o mare victorie: între- 
cftidu-4 pe francezul Kid Oliva, 
prin abandon în repriza a 10-a, 
el cucerește titlul 
pion 
ria 
ziu,

27

se 
de

înființează 
box. Des- 
mai orga- 
de aportul

de cam- 
european la catego- 

muscă. Un an mai tir- 
Lucian Popescu își ad

judecă și titlul de campion eu
ropean al categoriei cocoș. După 
8 ani își înscrie numele pe 
lista campionilor bătrînului con
tinent șj la categoria pană. 
Gh. Axioti, Gh. Stamate, Mielti 
Doculescu, M. Fulea, Gh. Po-

L
fapt cu acel prilej ultima sa 
întilnire ca boxer amator. în
cheierea nu a fost prea ferici
tă... Cum adversar îi era uria
șul negru Ed. Sanders, antre
norul suedezului i-a recoman
dat să nu se bage „ia bătaie", 
pentru a nu risca un k.o. (ceea 
ce ar fi fost o carte de vizită 
foarte proastă pentru intrarea 
sa în cariera de boxer profesio

nist). Foarte ascultător, Johan
sson a executat întocmai sfatu
rile primite și l-a evitat 
timpul pe Sanders. ~ 
Ingemar Johansson 
descalificat pentru 
combativitate.

tot
Rezultatul: 

fost 
de

a
lipsă

Primele mănuși de box

In urmă cu peste 200, 
ani, trăia la Londra cărăușul 
Jack Broughton. In zilele de 
sărbătoare acesta demonstra 
vizitatorilor ocazionali 
baracă din Totelhan 
Road forța pumnilor săi.

In 1743, după cum relatează 
documente ale vremii, Brough
ton a părăsit malurile Tamisei

de

într-o 
Court

și dedieîndu-se sportului său 
favorit, înființează prima „aca
demie de box".

Lecțiile sale erau extrem de 
obositoare și de cele mai multe 
ori, după ore îndelungate de 
lupte, elevii săi se alegeau cu 
mîinile sfărîmate și obrazul des
figurat. Ca o curiozitate, re
marcăm și felul de antrena
ment al acestor pionieri 
boxului, care loveau zidurile 
pumnii goii

Broughton avu ideea de 
confecționa pentru elevii 
cîteva perechi de mănuși, care 
au fost folosite în școala sa 
pentru prima oară la 25 mar
tie 1747. Cu toate acestea, 
Broughton n-a utilizat nicio
dată mănușile în luptele sale 
oficiate. Portul lor avea să 
devină obligatoriu cti 144 ani 
mai tîrziu, în anul 1891, odată 
cu întocmirea primelor reguli 
ale boxului modern.

ai 
cu

a
săi

CSILE ARCADIE, CRAIOVA.
I) Gheorghe Negrea are 24

A început să practice boxul 
anul 1950, ta Sibiu, sub în- 
narea fratelui săiu Dumitru, 

era unul dintre cei mai 
K boxeri aii orașului. La O- 
?iada de la Melbourne, 
orghe Negrea a cucerit me- 
1 de argint, după ee a în- 
, rînd pe rînd, pe sud-«fri- 
H P. Van Vouren, pe italta-
Giaccomo Penunzzl șl pe 

tainul Carlo Lucas. In 1957, 
■raga, a cucerit titlul de cam- 
. european la categoria semi- 
.. Sperăm că e... păstrător 

_*&. deci, la Lucerna nu va 
jtlul din mină I. — 2) E ade- 
it: pentru a se pregăti cit 

bine Marin Gașpar (locul 
la campionatele europene de 
tori din 1937 de la Milano) a 
:urs pe jos distanța de la 
Iova la București ; 250 kilo- 
rl ! — 3) Azi răspundem nu

la întrebări în legătură cu 
ui. O dotă la... 50 de ani, ne

permitem și noi această excep
ție !

ANDREI TOPCEA, BRAILA. — 
Gheorghe Axiotl a fost, la un 
moment dat, chaMengerui oficial 
al belgianului Gustave Roth, 
campionul Europei la categoria 
mijlocie. întâlnirea dintre' el a 
avut loc în anul 1992. ia Arenele 
Romane. La sfîrșitul celor 12 re
prize a 3 minute, 'Roth a obținut 
o discutatiilă victorie la puncte.—

A. GANEA, CONSTANȚA__ 1)
Gheorghe Fiat aste maestru e- 
merlț al sportului. Acîștigat de

6 ori titlul de campion național. 
Astăzi are 31 ani. S-a retras din 
activitatea competițională, <Jeve- 
minl antrenorul secției de box a 
clubului C.C.A. In rest... de a- 
cord ou Dv. : a fost unul din
tre cel mai buni boxeri pe care 
l-am avut de-a lungul anilor.— 
2) La Olimpiada de la Helsinki 
din 1950, înainte de a boxa în fi
nală cu Floyd Patarson, Vasile 
Tija' a învins pe WiBiam Dug
gan (Irlanda), Andrade (Brazilia) 
și pe renumitul pugilist Walter 
Sentiment! (Italia).— 3) Lucian 
Popescu a cucerit titlul de cam
pion al Europei la categoria 
muscă (box profesionist) la vîr
sta de 17 ani și jumătate. El 
era atunci încă elev de liceu.— 

MARIN OPREA, BUȘTENI — 
Ion Chiriac a deținut 3 titluri în 
același timp : la muscă, cocoș și 
pană. El a fost chaîilengerui ofi
cial al francezului Theo Medina, 
campionul Europei la categoria 
muscă, Meciul n-a mai avut însă 
loc.-

ION POȘTAȘUL

pescu, D. Panaitescu, C. Nour 
și mai tîrziu Ion Chiriac și Ion 
Popa, s-au numărat — de 
menea — printre boxerii 
au creat faimă boxului 
mînesc.

Condițiile 
care și-au 
tatea acești 
lent, exploatarea la care erau 
supuși de diverși manageri și 
organizatori, au dăunat mult 
dezvoltării boxului nostru. Iată 
de ce sportivii au salutat cu 
bucurie, la 1 iunie 1948, des
ființarea profesionismului în 
box. Măsura aceasta a dat un 
puternic impuls boxului nos
tru. Baza de mase a creseut 
simțitor.

Boxerii nu mai practică as
tăzi acest sport din necesita
tea de a-și cîștiga existența. 
Răspunzînd grijii deosebite pe 
care partidul și guvernul o 
poartă culturii fizice și spor
tului, pugiliștii noștri luptă cu 
un puternic elan pentru gloria 
sportivă a patriei. Cele 4 me
dalii olimpice obținute de ei 
la Melbourne dintre care una 
de aur cucerită de N. Linca, 
titlul de campion european do- 
bîndit de Gh. Negrea la Praga, 
ca și nenumăratele performanțe 
de seamă realizate de M. Do-

ase- 
care

social-potetice 
desfășurat activi- 
boxeri de mare ta-

Constantin Nour

brescu, C. Dumitrescu, 
Ciobotaru, V. Mariuțan, 
Fiat și mulți .alți pugiliști frun
tași sînt o mărturie evidentă 
a marelui salt calitativ obți
nut de boxul romînesc.

Sărbătorind semicentenarul 
boxului romînesc, tinerii noștri 
pugiliști, membri ai secțiilor de 
box din asociațiile șj cluburile 
sportive răspîndite pe întreg cu
prinsul țării, se angajează »ă 
cîștige noi și noi victorii pen
tru consolidarea prestigiului de 
care se bucură peste hotare 
„sportul cu mănuși" din țara 
noastră.

Boxul romînesc 
în plin avînt
Am bucuria să mă nu

măr printre sutele de mii de 
sportivi crescuți în anii o- 
rindu'irii democrat-populare, 
educați în spiritul dragostei 
și respectului față de om. In 
aceste condiții am avut feri
cirea să învăț sportul cu mă
nuși, pe care l-am îndrăgit 
încă de pe băncile școlii pro
fesionale din Sibiu. Datorită 
modului științific în care 
este practicat boxul în țara 
noastră —- la fel ca și cele
lalte ramuri 
contribuie la 
monioasă a 
călirea lui.

Prin grija 
guvernului, care au acordat 
o atenție deosebită dezvol
tării continue a culturii fizi
ce și sportului, a fost posi
bil ca la Olimpiada de la 
Melbourne și apoi la Praga, 
cu prilejul campionatelor eu
ropene, boxul romînesc șăse 
afirme tot mai puternic, ală
turi de alte sporturi în care 
am repurtat frumoase suc
cese.

Cu prilejul semicentenaru
lui boxului din țara noastră, 
îmi exprim convingerea fer
mă că boxul romînesc va în
registra în anii următori 
succese tot mai fnsemnate, 
menite să contribuie la glo
ria sportivă a patriei noas
tre iubite.

sportive — el 
dezvoltarea ar- 

tineretului, la

partidului și

GHEORGHE NEGREA
maestru emerit al sportului 

campion european de box la 
categoria semigrea

Cunoașteți regulamentul de box?
In box, ca și în ori care alt sport, pot interveni Ia un 

moment dat situații neprevăzute sau, în orice caz, mai puțin 
obișnuite. Pentru a vă 
de box, vă invităm 
regulament:
1. Se dispută un meci 

La mijlocul reprizei a I 
bitrului i se face rău : 
șină; Ce se întimplă i 
caz cu meciul ?

2. lin boxer cade 
în urma unei lovituri. Arbitrul 
îl numără, conform regulamen
tului — pînă la 8. Socotindu-1

pune la încercare cunoștințele în materie 
să rezolvați următoarele probleme de

i de box.
II-a, ar
și... le- 
în acest

la podea

Boxul la J. O. de la Borna
Alături de atletism și natație, boxul este un sport care con

curează la primele locuri în ceea ce privește popularitatea și 
interesul pe care-1 slîrnește la Jocurile Olimpice. Ultimele două 
ediții ale J. O. au fost elocvente în această privință. Sala Mes- 
suhali la Helsinki, în 1952 și West Melbourne Stadium, în 1956 
au fost arhipline la toate reuniunile pugilistice din cadrul turne
ului olimpic.

Informațiile preliminare lasă să se întrevadă că și la Roma 
interesul pentru turneul olimpic de box va fi la fel de mare. De 
curînd H. Russell, secretarul onorific al A.I.B.A., a avut o serie 
de discuții cu reprezentanții comitetului dc organizare a J. O. 
de la Roma, punînd la punct o serie de detalii. Astfel, s-a pre
văzut că vor lua parte la întreceri peste 300 boxeri, reprezentind 
aproape 50 de țări.'Din cauza numărului mare de participant 
cominatoriile de box vor începe chiar din seara zilei de 25 au- 
gțist 1960, ziua festivității de deschidere. Astfel, boxul și polo 
pe; apă vor avea cinstea de a inaugura întrecerile. După cum se 
șhe, turneul de box va avea loo la Palazzo dello Sport. In, to
tal sînt programate 18 reuniuni pugilistice care se vor desfă
șura după-amiaza și seara. Vor funcționa 21 sau 22 de arbitri 
internaționali. La categoriile unde numărul de înscrieri va de
păși 32 se vor desfășura unele întîlniri eliminatorii într-o altă 
șa la mai mică.

apt să-și apere în continuare 
șansele, el ordonă reînceperea 
luptei, lată însă că boxerul în 
cauză, face cîțiva pași, schi- 
țînd chiar și două, trei gesturi 
de ’ ‘
pe urma loviturii primite înain
te, cade din nou la podea, fără 
să mai fi primit altă lovitură. 
Cum procedează arbitrul ?

3. Să presupunem că boxerii, 
contrindu-se reciproc, cad în a- 
celași timp la podea și sînt nu
mărați. Care va fi decizia în 
caz că ambii boxeri rămin la 
podea pînă la pronunțarea lut 
„zece"?

atac, dar resimțindu-se de

★
Și acum iată răspunsurile:
1. Cronometrorul va bate 

gongul, oprind lupta, iar dele
gatul general al reuniunii va 
desemna imediat un alt arbi
tru care va prelua conducerea 
meciului și va dispune reînce
perea luptei.

2. In caz că boxerul respecJ 
tiv cade fără să mai fi primit 
altă lovitul arbitrul,, numără 
de la „opt", de unde se oprise 
la căderea -precedentă.

3. Meciul psțc socotit termi
nat, indiferent de pepriza în 
care s-a petrecut incidentul, 
iar juriul va acorda decizia la 
puncte aceluia dintre boxeri 
care — pînă la cădere — a- 
ctunulase cel mai mare punctaj



= SPORTIVII IHTIMPINA Competiții internaționale la volei
In orașul TIRGOVIȘTE au loc nu

meroase întreceri sportive la tir, tenis 
de masă, șah și popice în cinstea 
zilei de 1 Mai. Participă echipele aso
ciațiilor sportive din marile întreprin
deri. Asociațiile sportive sătești se voi 
întrece pe centre de comune la fotbal, 
oină, volei și șah.

O inițiativă frumoasă este organi
zarea unei excursii pe biciclete la 
Pucioasa. Cei 100 de oameni ai mun
cii participanți la excursie vor vizita 
întreprinderile mari de pe parcurs și 
cele din Pucioasa.

MIȘIJ AVANU — corespondent

Timp de două zile, orașul CARACAL 
a găzduit întrecerile de tir din cadrul 
„Cupei Olteniei", organizată în cinstea 
zilei de 1 Mai. La concurs au parti
cipat reprezentativele regiunilor Hune
doara, Pitești, Craiova și a orașului 
Caracal. Iată rezultatele înregistrate: 
armă sport 3X20 — bărbați: 1. M. 
Pîslaru (Craiova) 519 p; 2. D. Sta- 
vrache (Craiova) 496 p; 3. T. Stama 
(Craiova) 491 p. Femei: 1. L. Bo- 
șoschi (Craiova) 482 p. — record re
gional : 2. M. Hlopetchi (Hunedoara) 
459 p; 3. E. Gțiorffț/ (Pitești) 417 p. 
Armă liberă calibru redus: 1. V. Bo
lar d (Craiova) 566 p; 2. M. Pîslaru 
(Craiova) 559 p; 3. C. Maniu (Pi
tești) 537 p. Pe echipe victoria a 
revenit reprezentativei orașului Cra
iova, care a totalizat 2.454 puncte, 
urmată de Hunedoara cu 2.154 p. și 
Caracal cu 2.135 p.

GH. DONCIU — corespondent

SARCINILE ACTUALE ALE 
RUGBIULUI NOSTRU

De vorbă cu iov. Emil Drăgănescu, președintele Federației romîne de rugbi
Recent a avut Ioc la Paris ședința Corni telului Executiv al F.I.R.A» (Federația Inter

națională de Rugbi Amator), la care a luat parte, ca reprezentant al țarii noastre, iov. 
Emil Drăgănescu, președintele Federației ro mine de rugbi. In afară de discutarea unor 
importante probleme care privesc dezvoltarea rugbiului, participanțiî la sesiune au avut 
ocazia să asiste și la întîlnirea Franța-Țara Galilor, partidă „cheie" a ediției 
1958-59 a „Turneului celor cinci națiuni", adevărată finală a acestei importante con-- - - - •--------- •» care aufruntâri internaționale. După cum se știe, învingători au ieșit francezii (11—3), 
obținut astfel ți locul I în clasamentul tur neului.

supranumerîc, ___ ________
advertâ. Din doua faze de acost 

moroat, de altfel, cele doua încer- 
lui Moncla. Aceste îmbunătățiri în 
ca echipa Franței să fie, fa ora 
cea mai puternica reprezentativa

Avînd în vedere că în anul 1960 echipa 
de rugbi a țării noastre va întîlni ,,15"-le 
Franței la București, ne-am adresat tov. 
Emit Drăgănescu, cu rugămintea de a ne răs
punde la cîteva întrebări, considerînd că a-r 
fi interesant să împărtășim cititorilor noș
tri unele impros'i ale președintelui F.R.R. 
precum și modul în care federația noastră 
înfelege să orienteze rugbiul romînesc în lu
mina evoluției actuale a acestui sport.

— Core sînt impresiile dvs. în legătură 
cu întîlnirea Franța-Țara Galilor sau, 
mai precis, cum se explică victoria fran
cezilor »n acest an ? Ce inovații au in
trodus ei în joc ?

— „Din confruntarea dintre francezi șî
galezi mi-am putut da bine seama că rug
biul francez a evoluat mult în ultimii ani. 
Francezii au părăsit concepția împărțirii ju
cătorilor în două categorii complet distincte: 
înaintași și treisferturi. După ei, toți jucă
torii trebuie să devină, la nevoie, treisfer
turi ; să fie rapizi și îndemînatici. Echipa 
Franței folosește acum cu succes un nou 
sistem de joc, bazat pe adoptarea anumitor 
elemente tehnico din handbal și baschet, ca 
de pildă : prinderea balonului și pasarea 
lui cu o nună, pasa peste 1-2 coechipieri, 
atacurile false, încrucișările derutante între 
jucători, permanenta circulație a balonului 
etc. Un lucru interesant îl constituie îndeo
sebi modul în caro francezii joacă „margi
nea". Atunci cînd ech’pa lor se afîă în 
atac, la nvarg'iw participă doar 4-5 jucă
tori, bineînțeles „pivoții" (prinzătorii),. Aceș
tia culeg^ balonul și-l transmit fulgerător 
celorlalți înaintași, care nu participă la mar
gine, ci stau puțin retrași, alcătuind aslfe! 
o a doua linie de treisferturi. Urmează un 
atac lansat, supranumeric, car» derutează 
apărarea 
fel s-au 
cari ale 
joc fac 
actuală, __ ___ r_______ __________
din lume. Despre aceasta vorbesc si rezul
tatele din ultimul timp : cu Australia 19--0, 
cu Africa de Sud 9-5, cu Italia 22-0, cu 
R. F. Germană 27-0 (rezultat obtinut de echi
pa B a Franței), cu Țara Galilor 11-3, cu 
Scoția 9-0 etc ",

- Față de direcția în care a evoluat 
rugbiul francez, desigur că sarcinile tu
turor factorilor de răspundere din rug
biul nostru a sporit, știut fiind că noi 
vom :<L!ni- în 1960 /a București „15“-le 
Franței.

— „Desigur co partida de la București va 
fi foarte grea și de mare răspundere. Sînt 
convins însă că vom putea da o replică co
respunzătoare, fiindcă rugbiul romînesc este 
întru totul capabil de acest lucru. Avem de 
infirmat, de altfel, un rezultat — cel de la 
Bordeaux - care, așa cum a reieșit și din 
cele discutate cu conducerea Federației fran
ceze de rugbi, este considerat de toți ca 
un accident. Jucătorii și antrenorii noștri 
au însă datoria de a elimina jocul confuz 
și fără perspectivă, atacurile laterale. închi
derea jocului prin grămezi și margini repe
tate. Singurul mijloc pentru a se înfrumuseța 
jocul de rugbi și a-i da mai multă eficaci
tate este jocul deschis, modern, rapid și 
vigyros. Avem toate condițiile și elementele 
pentru a juca frumos. Jocul „la mînă" e 
singurul care place si atrage publicul, nu
mai el duce la înscrierea de încercări. De
sigur că un mare accent trebu;e pus și pe 
îmbunătățirea permanentă a tehnicii jucăto
rilor noștri, pe continua perfecționare a 
mînuirii balonului. In această direcție tre
bui să ne concentrăm eforturile.

Campionatul din acest an a început pro
mițător. Echipele, datorită participării la 
„Cupa Grigore Preoteașa", au fost pregă
tite mai bine ca îg ceilalți ani. Ultimele

Sportivii orașului ARAD participă 
cu mare entuziasm la tradiționalele - 
întreceri de cros „Să întîmpinăm 1 
Mai". Au loc, de asemenea, numeroase 
întreceri la diferite ramuri sportive. 
Comisia orășenească de șah a orga
nizat la 12 aprilie un concurs fulger 
masculin, iar la 18 aprilie un con
curs fulger feminin. La bărbați au 
participat jucătorii de cat. I și can- 
didații de maeștri, iar la femei concu
rentele care s-au întrecut în cadrul 
Spartachiadei de iarnă. In ziua de 
2 mai este programat un concurs 
popular de șah.

La tenis de masă se organizează 
o competiție individuală pentru juniori 
și junioare.

In zilele de 1 și 2 mai se va 
desfășura un turneu de volei, dotat 
cu „Cupa 1 Mai“ cu participarea 
echipelor din orașele Timișoara, Ora
dea, Sînnicolaul Mare și Arad (fe
minin), Oradea, Timișoara, Orașul 
Dr. Petru Groza, Arad, Reșița (mas
culin).

„Cupa 1 Mai" la popice se desfă
șoară sistem turneu — simplu femei 
și bărbați. In plus se desfășoară un 
turneu fulger organizat de asociația 
sportivă „Teba“ Arad.

Tinerii sportivi de la asociațiile 
U.T.A., U.V.A. și C.F.R. Arad se vor 
întrece într-un concurs de lupte cla
sice.

AUREL JIVA — corespondent

etape marchează, de altfel, un frumos revi
riment calitativ. Se observă tendința orien
tării către un joc deschis. Se cuvin

Bogată activitate competițională la atletism
• Azi ți mîine în Capitală: Con cursul de primăvară al juniorilor și 

faza pe centru
„Cupa Balcanică pentru juniori**
Concursul de primăvară al juniorilor 

și junioarelor inaugurează activitatea 
oficială a sezonului atletic de pistă 
pe anul 1959. La întrecerile care se 
vor desfășura astăzi (de la ora 16,15) 
și mîine (de la ora 8,45) pe Stadionul 
Republicii din Capitală vor participa 
cei mai buni dintre tinerii atleți ai 
țării.

Competiția aceasta a stîrnit un in
teres deosebit în rindurile juniorilor 
noștri, fapt ilustrat de marele număr 
al celor care vor lua starul în diferi
tele probe aie întrecerilor. După toate 
probabilitățile, numărul competitorilor 
va trece de 500. Ceea ce, evident, este 
un prim element pozitiv al acestei 
competiții

• Tot astăzi (de la ora 16) și niîine 
(de la ora 9,30) se vor desfășura pe 
Stadionul Tineretului din Capitală în
trecerile din cadrul fazei pe centru a 
campionatelor universitare de atletism.

• De la 1 și pînă la 31 mai vor 
avea Ioc în întreaga țară concursurile 
de atletism din cadrul tradiționalei 
competiții „Cupa Balcanică pentru ju
niorii și junioare" pe anul 1959. în
trecerile se vor desfășura prin cores
pondență.

In luna mai, voleibaliștii și voleibalistele noastre vor avea 
intensă activitate inter națională. Echipe de club sau repre-o intensa activitate inter naționala. Echipe de club sau repre- 

țentative vor lua parte la competiții organizate în țară și peste 
hotare. Iată cîteva ama nunte în legătură cu activitatea lor.

M.S.P. din R. P. Chineză 
și Dinamo București. Ele 
vor fi împărțite în două 
serii. Turneul feminin se 
va disputa într-o singu
ră serie și va reuni la 
start echipele Dinamo 
Moscova, Gwardia R. P. 
Polonă, Dinamo R. D. 
Germană, reprezentativa 
asociației M. P. D. din 
R.P.D. Coreeană și Di
namo București. Întrece
rile vor fi conduse de 
arbitri din țara noastră 
și din țările participante 
la această competiție.
•' CA IN FIECARE 

AN, și de data aceasta 
orașul Constanța va găz
dui turneul de volei 
„CUPA CONSTANTA", 
întrecerile se vor disputa 
între 28—31 mai. Anul 
acesta ele vor căpăta ca
racter internațional. In 
turneul masculin, pe lin
gă echipele bucureștene 
Cetatea Bucur, Rapid și 
Dinamo 
orașului 
mai lua 
Moscova 
M.S.P. d:

e CELE MAL APROPIATE MECIURI 
sînt cele de la 15 și 17 mai, cînd se 
vor întîlni la Constanța reprezentati
vele masculine și feminine ale orașe
lor București și Paris. In vederea a- 
cestor întîlniri a fost fixat următorul 
lot masculin: Roman, Rusescu, Micu- 
lescu, Pădurețu, Ganciu (Cetatea 
Bucur), Nicolau, Mincev, Pavel (Ra
pid București), Chiriță, V. lordache 
(Tractorul Or. Stalin), Wolff (C.C.A.), 
Schaffer (Voința Buc), Timirgazin 
(C.S.M.S. lași). Printre alte jucătoare, 
în lotul feminin figurează: Ana Pău- 
noiu, Alexandrina Busuiocescu, Cor
nelia Moraru II, Alexandrina Bere- 
zeanu (Rapid Buc.),Ana Susan — 
Mocanu, Costic Domnica (Someșul 
Cluj), Coca Constantinescu (Metalul 
M.I.G ), Elisabeta Goloșie, Elena Flo- 
rea (Știința Timișoara), Doina Vin- 
țan, Sanda Oproiu (Știința Buc.) etc. 
După cum se vede, în ambele loturi 
apar multe nuine noi.
• TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 

VOLEI „CUPA DINAMO" se va des
fășura pe terenurile, din parcul spor
tiv Dinamo între 19—24 mai. Vor 
participa formațiile masculine Dinamo 
Moscova, Ruda Hvezda R. Ceho
slovacă, Dozsa R. P. Ungară, Spartak 
R. P. Bulgaria, Gwardia R. P. Polo
nă, Dinamo R.D. Germană, reprezen
tativa asociației M.P.D. din R.P.D. 
Coreeană, reprezentativa asociației

subliniate în această direcție eforturile e- 
chipelor Constructorul, C.F.R. Grivifa Roșie, 
C.C.A., Dinamo, Știința Cluj etc. Aceasta 
e calea pe care jucătorii trebuie să perse
vereze ! Federația va stimula echipcJo care 
joacă deschis și le va acorda întîietaiea în 
a reprezenta rugbiul nostru în întîlnirîle cu 
formații străine, atît în țară cît și pesto 
hotare".

— Știm câ anul acesta federația noas
tră sărbătorește semicentenarul existen
ței sale. Ce competiții vor fi organizate 
cu acest prilej ?

— „In primul rînd federația noastră a luat 
inițiativa organizării „Cupe; Victoriei". Este 
o competiție care vw fi organizată anual 
în luna mai. La ediția de anul acesta de 
la București vor lua porte, alături de echi
pa noastră, reprezentativele R. Cehoslovace, 
R.P. Polone și R.D. Germane. Competiția se 
anunță deosebit de interesantă, pentru că 
nivelul rugbiului a crescut în ultimii ani în 
mod continuu în aceste țări, federațiile res
pective făcînd eforturi serioase pentru dez
voltarea acestui sport. Noi vom prezenta în 
întrecere o echipă tînără, în care vor fi 
selecționați jucătorii cei mai în formă din 
București și provincie. Este de altfel, con
tinuarea drumului pe care a pornit federa
ția noastră, prin promovarea celor mai ta
lentate elemente. Tot cu ocazia semicente
narului va avea loc la București, în toamna 
acestui an. Congresul F.I.R.A., cu care oca
zie se va desfășura și un turneu între cîteva 
puternice reprezentative de capitale europene".

*

Considerăm că este de datoria antreno
rilor și a jucătorilor noștri să țină seama 
în procesul de instruire do toate aceste im
portante concluzii, pentru a ridica pregăti
rea echipelor la nivelul sarcinilor trasate 
de federație, care îndrumă permanent rug- 
biul nostru pe un drum piin de perspec
tive.

D. CALL I MACH'!

a campionatelor universitare • La 1
• „Cupa Victoriei*' la

mai începe 
5—4 mai.
mai va avea 
concurs atle-

• In zilele de 3 și 4 
loc în București un mare 
tic, cu caracter republican, dotat eu

RODICA VORONEANU 

„Cupa Victoriei" oferită de ziarul 
„Sportul popular". La întreceri au 
dreptul să participi;, atleți și atlete din 
toată țara care ațrgel puțin categoria 

și selecționata 
Constanța, vor 
parte Dinamo 

și reprezentativa asociației 
in R.P. Chineză.

*
partide importante in campio

natele de VOLEI
Mîine se dispută ultima etapă a cam

pionatului feminin de volei pe ISS^-IOM. 
Deoarece echipa campioană se cunoaște 
de pe acum (formația Rapid Bucu
rești), interesează în special lupta pen
tru evitarea locului IX, supus retrogra
dării. „Concurează" formațiile Progre
sul București și Știința Cluj. Pentru 
a scăpa de retrogradare. Progresul are 
nevoie de victorie în fața formației 
Dinamo București. In acest caz va decide 
setaverajul dintre Progresul și Știința

Mîine în Capitală 
un important joc de handbal 

Dinamo București-C.C.4.
Etapa de mîine a campionatelor re

publicane de handbal se anunță ceva 
mai calmă. In cadrul acestei etape 
este programat doar un singur meci 
decisiv, al cărui rezultat are un carac
ter hofăritor în lupta pentru ocuparea 
primelor locuri în clasamentul echi
pelor masculine de categoria A F.ste 
vorba de întîlnirea dintre formații c 
bucureștene Dinamo și C.C.A. Dar, în 
afară de importanța pe care o are 
acest joc pentru clasament, vom sub
linia faptul că în componența acestor 
două formații intră majoritatea jucă
torilor din lotul reprezentativ, întîlni
rea constituind prin aceasta și un bun 
și ultim prilej de verificare în vederea 
partidei cu R. P. Polonă. Iată deci, 
motivele pentru care meciul de mîine 
dintre Dinamo București și C.C.A. este 
așteptat cu mult interes. Răniîne doar 
ca cel? două echipe să confirme aștep
tările, practicînd un joc frumos r ; l 
și mai ales corect-

Legat de aceasta, este bine de scos

a II-a de clasificare- Se vor face cla 
saniemte individuale și pe echipe. Sînt 
programate următoarele probe: băr
bați: 100 ni, 200 m, 400 ni, 800 ni. 
1.500 m, 5.000 m, 110 m g(1 400 m g, 
3.000 m obst, 10 km marș, lungime, 
înălțime, triplu, prăjină, greutate, disc, 
suliță, ciocan, 4x100 m.; femei: 100 m, 
200 ni, 400 m, 800 m, 80 nj g, lungime, 
înălțime, greutate, disc, i suliță 4x100

si

Cupa 1 Mai“ 
Ia tir

îgiuni se des. 
ile tradiționa-

In toate centrele de regiuni se des
fășoară mîine concursuri!
Iei competiții de tir prin corespondență 
„Cupa 1 Mai“ organizate de F.R.T. la 
proba de armă sport 3x20 focuri cu 
înălțător. întrecerile se vor desfășura 
individual și pe echipe- Echipele mas
culine vor Ii formate din 'cite 4 tră
gători, iar cele de femei și juniori din 
cîte 3. Ediția precedenta a concursului 
a revenit pe echipe regiunii. Stalin, iar 
individual lui Gavrilă Toth (Timi
șoara) și Rozaliei Bolesch (Reg. Sta

Voleibaliștii romîni și-au început activitatea inter
națională pe anul acesta odată cu jocurile interna
ționale din cadrul „Cupei 16 Februarie". Fotografia 
noastră reprezintă o fază 
Bucur — Lokomotiv Praga.

din meciul Cetatea

(Foto Gh. Dumitru)

studentele au un jocCluj, pentru că _ . „ __ __
greu, la București, cu Rapicî, în fata 
căreia nu pot emite pretenții. Iată ce
lelalte partide: C.P.B.—Voința Orașul 
Stalin, Someșul Cluj—Metalul M.I.G. 
Buc., Voința Sibiu—Știința Timișoara.

Penultima etapă a campionatului mas
culin programează un joc deosebit de 
important pentru locul I: Dinamo—C.C.A. 
Deși pe cele două echipe le separă 
patru locuri în clasament, partida se 
anunță echilibrată, avîndu-se în vedere 
forma bună a jucătorilor de la C.C.A. 
Tată celelalte jocuri: Constructor ’ — 
C.S.M.S. Iași, Știința Cluj—Vi a
București, (meciul are loc Ia Tg. Mu
reș), Voința—Rapid, Tractorul Orașul 
Stalin—Cetatea Bucur.

în evidență faptul că, cu mici excep
ții (jocul C.C.A.—C.S.M. Reșița), în 
u.lima vreme, s-a observat o'serioasă 
îmbunătățire în ceea ce privește com
portarea față de adversar. Au deve
nit din ce în ce mai rare cazurile cînd 
se joacă dur, neregulamentar, ceea ce 
înseamnă că majoritatea jucătorilor și 
antrenorilor au înțeles că handbalul 
poate fi jucat cu succes nu prin apli
carea tacticei „faulturilor", ci prin ri
dicarea nivelului de pregătire tehr'

Iată aoum programul etapei 
n;îine:

MASCULIN, CATEGORIA A: BUCU
REȘTI: Dinamo—C.C.A.; OBAȘUI. STA
LIN: Dinamo—C.S.M.S. Iași; SIBIU: 
Voința—Tehnometal Timișoara: REȘIȚA; 
C.S.M.—Petrolul BIoești; BUCUREȘTI: 
Rapid—Victoria Jimbolia; TIMIȘOARA: 
Știința—Chimia Făgărsș; FEMININ CA
TEGORIA a: BUCUREȘTI: Olimpia- 
Record Mediaș; Rapid—Gloria Sighișoara; 
SIBIU: Flamura roșie—Cetatea Bucur; 
TIMIȘOARA: Constructorul—C.S.U. Bucu
rești; ORAȘUL STALIN: Ti actorul—Ile- 
lor Tg. Mureș; CODLEA: Măgur Cod- 
lei—Știința Timișoara; MASCULIN, CA
TEGORIA B: SIGHIȘOARA: Vcirta— 
Știința Cluj; GALATI: Știința—Victoria 
Bacău; HALCHIU: Recolta—Textila Ciis- 
nădie; CONSTANTA: C.S.A. MJartia—stă
ruința Odorhel; SIBIU: Bstența—C.S.U. 
București; TG. MUREȘ: Dinamo—IC. 
Arad.

Inalntea acestor jocuri clasamente!»
sînt următoarele:

MASCULIN, CATEGORIA A:

1. C.S.M. Reșița 15 10 2 3 174:149 22
2. Diniamo Buc. 14 9 2 3 161:123 20
3. C.C.A ’5 9 2 4 164:133 20
4. Chimii Făgăraș ’5 8 2 5 1'73:152 18
5. Ranid București •5 8 0 7 1®?: 172 16
6. Teh'ometai Tim. *5 7 0 8 184:133 14
7. Voința Sibiu 15 7 Q 8 141:157 14
8. Știința T;mi«?oara 15 7 0 8 146:164 14
9. C.S.M.S Iași 15 5 3 7 167:’6t 13

10. Victoria Jimbolia 15 5 3 7 141:154 13
11. Di no mo Qr. Stalin 14 4 2 8 150:163 10
12. Petrolul Ploești 15 2 0 13 110:176 4

FEMININ, CATEGORIA A:

1. Olimpia București 15 13 1 1 104:47 27
9. Cetatea Bucur 15 9 4 •> 22
3. Fl. roșie Sibiu 15 9 2 4 82:69 20
4. Ilefor Tg. Mureș 15 8 2 Si 7 : 9 «
5. Tract. Or. Stalin 15 9 0 fi 95:95 18
G. Rapid București 15 7 3 5i 77:68 17
7. Știința Timișoara 15 7 3 5i 51:45 17
8 C.S.U Buc. 15 5 0 lfli 78:85 io
9. Record Mediaș 15 3 3 c1 49:77 9

10 Constr. Timișoara 15 4 1 ICl 52:81 9
11. Măgura Codlei 15 3 2 10 42:8<i 8
12. Gloria Sighișoara 15 2 1 12 49:85 5

MASCULIN, CATEGORIA B:

1. Diruamo Tg. M. 15 10 2 3 178:145 22
2. Textila Cisnădle 15 10 1 4 185:1'45 21
3. C.S.U. București 15 9 1 5 199:152 19
4. Voința Sighișoara 15 8 3 4 164:129 19-
5. Recolta Hălchiu 15 » 1 6 158:153 17
6. Știința Galați 15 6 3 6 156:165 15
7. I. C. Ar aid 15 6 2 7 125:138 14
8. Balanța Sitiiu 15 6 1 8 169:189 13
9. C.S.A. ^Vfârina 15 5 2 8 164:172 12

10. Stăruința Odorhei 15 5 1 9 163:191 11
11. Victoria Bacău 15 3 4 8 150.175 în
12. Știința Cluj 15 3 1 11 98:161 7



Reprezentativa noastră de fotbal întîlnește Turcia 
în al doilea meci din cadrul „Cupei Europei"

(Urmare din pag. 1)

ziariști și fotoreporteri au venit în în- 
tîmpinarea jucătorilor noștri.
MARE INTERES IN JURUL MECIU

LUI
De altfel, de multe zile presa acordă 

o mare importanță partidei care se va 
desfășura duminică după amiază pe 
stadionul „Mihat Pașa". Ziarele de 
specialitate și cele politice cu rubrici 
sportive consacră spații mari acestei 
întîlniri și în articolele lor atrag aten
ția jucătorilor turci asupra dificultății 
jocului și misiunii lor. Aceste ziare, 
printre care Milliet Yeni-Sabah și Ter- 
ciiman, subliniind importanța acestui 
meci pentru fotbalul turc, arată că e- 
chipa națională a gazdelor are o mi
siune foarte grea. Ziarele 
notă ponderată în ceea ce 
zultatul întîlnirii, evitînd 
pronosticuri.

ANTRENAMENT LA
PAȘA"

Jucătorii noștri se prezintă într-o 
dispoziție foarte bună, au poftă de joc, 
lucru vădit și la antrenamentul de azi 
după amiază, pe care l-au făcut pe 
terenul pe care vor juca duminică, la 
„Mihat Pașa". A fost, de fapt, un 
simplu antrenament de acomodare, 
care a constat din 15 minute încălzire 
și alte 15 minute de tras la poartă. 
Terenul de joc. este tare, cu iarbă doar 
pe margini. Sîmbătă dimineață fotba
liștii noștri vor mai face un antrena
ment ușor, ultimul.

Echipa pe care o vom alinia este 
aceea cunoscută de la București :

TOMA—POPA, CARICAȘ, SOARE— 
JENEI, NUNWEILLER—OAIDA, AL. 
VASILE, ALEXANDRESCU. ZA- 
VODA I, ANGHEL VASILE.

Dintre acești jucători, Jenei este de- 
ant, Popa, Nunweiller și Vasile 

mexandru se află la al treilea joc în 
echipa A, iar Caricaș, Oaidă, Alexan
drescu si V. Anghel la al 4-lea. Singur

Toma este mai „bătrîn" : are la activ
14 jocuri internaționale.

PREGĂTIRILE GAZDELOR

Selecționabilii turci se pregătesc de 
multă vreme. Lotul a făcut cîteva an
trenamente comune între etapele de 
campionat. Aici, la începutul anului 
s-a încheiat campionatul ligii profesio
niste Istanbul și imediat a început

duminică (Hilmi-Can-Suat-Lefter-Ka- 
dri). La antrenament au participat și 
jucătorii care au jucat la Luxemburg 
în meciul militar Turcia-I.uxemburg. 
Vineri dimineață, Remondini a ținut o 
ședință de antrenament tactic, în 
cursul căruia s-a ocupat în mod special 
de portarul Ozcan și stoperul Naci.

Formația, definitivă pentru duminică 
este următoarea :

OZOAN—BASRI, ISMAIL—AHMED,

păstrează o 
privește re- 
să fac

„MIHAT

Imagine din cursul unui antrenament al fotbaliștilor turci

noul campionat, de data aceasta cu 
caracter național, pe țară, la care iau 
parte 16 echipe împărțite în două serii. 
Jocurile acestui nou campionat, care 
a fost întrerupt puțin înainte de a 
începe pregătirile efective ale lotului, 
au ajutat foarte mult la verificarea 
jucătorilor selecționabili.

Joi după amiază, lotul de 15 jucă
tori a făcut un antrenament tehnic- 
tactic sub conducerea antrenorului 
italian Remondini. Antrenamentul a 
constat dintr-un joc „apărarea contra 
înaintarea". Informativ notez că îna
intarea a învins cu 3—0 și că a jucat 
în formația pe care Turcia o va alinia

NACI,
SUAT,

MUSTAFA—HILMI, 
LEFTER, KADRI.

CAN,

JOCUL SE RADIODIFUZEAZĂ

In mijlocul fotbaliștilor noștri 
înaintea plecării 
la I st anbul

Toma, căpitanul echipei se 
un pic văzînd cum vîntul 
suprafața de obicei calmă 
Timpul nefavorabil îl lip-

Joi după-amiază la lacul Flo- 
reasca...

Optimismul și voia bună dom
neau în cabana unde jucătorii lotului 
reprezentativ ide fotbal și-au petrecut 
ultimele zile înainte de a pleca la 
Istanbul. Vremea rece, mohorîtă, n-a 
schimbat buna dispoziție a fotbaliști
lor. Doar 
încruntase 
răscolește 
a lacului.
sise de plăcerea de a se îndeletnici 
cu a doua lui mare pasiune (desigur, 
după fotbal), cu... pescuitul...

Toma nu ne-a vorbit însă despre 
pescuit, ci despre întîlnirea decisivă 
de mîine, în care ultimului apărător 
al echipei îi revin sarcini deosebite ■

— „Gazdele ne vor opune o mare 
rezistență, pentru că țin neapărat să 
se 
au 
și 
Pe

Azi la Giulești, un meci intre foștii fotbaliști
Stadionul din Giulești găzduiește 

astăzi după-amiază un interesant pro
gram sportiv. In cadrul manifestații
lor sportive inițiate de Comitetul Oră
șenesc U.T.M. București 
celui de al VII iea

în cinstea 
Festival Mondial

S'

\

(I.

a1' Tineretului și Studenților de la Vie- 
na, are loc partida dintre foștii jucă
tori de fotbal, organizată îif- colabo
rare cu U.C.F.S. oraș București. O e- 
chipă e alcătuită pe scheletul] (ostului 
Rapid, alta pe scheletul fostu ui Ju
ventus. Iată de altfel formațiile:

A: P. Rădulescu (Negru, Marki) — 
Ghiurițan, Mihăilescu, Asbiceanu, — 
Vintilă (Costea), Socec — Lungu, Ma
rian, A. Rădulescu, Fi'ote, Bogdan 
(Tănăsescu).

B: Tr. lonescu (Stănculescu) — 
Sfera, Gică Teodoresctl, Gică Andrei— 
Gorgorin (Drăgan), Pepelea — A. 
Bărbulescu, Iordache, Constantinescu'- 
Grecu, Flamaropol, Gică Popescu. Re
zerve: Gică Niculae, Catană, Taciuc, 
A. Niculescu, Alexandrescu-

Intîlnirea va începe la ora 17 și va 
fi precedată de un mec.i de pitici (Ra
pid — Dinamo). In pauza partidei, 
spectatorii vor participa în baza bile
tului de intrare la joc, la o tombolă 
dotată cu un aparat de radio, o bici
cletă și o minge de fotbal.

Timpul este aici, ca și la București, 
cam rece, dar bun pentru fotbal. Sta
dionul „Mihat Pașa" are o capacitate' 
de 28—30.000 de locuri, care — după 
interesul manifestat — vor fi insufici
ente duminică.

Meciul va începe la ora 15.30 (avem 
aceeași oră) și va fi retransmis în 
întregime de trimisul radioului nostru.

Arbitrii jocului, iugoslavii Nedelkov
ski, lvanovski și Mihailov sînt aștep
tați să sosească sîmbătă. Intretimp a 
sosit Anton Pandov, secretarul general 
al federației bulgare de fotbal, în cali
tate de delegat din partea U.E.F.A., 
sub auspiciile căreia se desfășoară 
„Cupa Europei".

Jucătorii noștri așteaptă cu încredere 
meciul de mîine. Ei își cunosc parte
nerii și sînt hotărîți să reprezinte cu 
cinste mișcarea noastră sportivă,

Și aceștia

fost com- 
debutantul

califice. Nu trebuie să uităm că 
o linie de atac foarte periculoasă 
că în ultimul timp ei au pierdut 
teren propriu doar în fața brazi

lienilor și încă la diferență minimă. 
Victoria va fi de partea echipei ai 
cărei jucători vor reuși să-și păstreze 
calmul pînă în minutul 90. 
cred că vom fi noi..."

Cele spuse de Toma au 
pietate de mijlocașul lenei, 
echipei naționale:

— „Sinț fericit că am cinstea să 
îmbrac tricoul reprezentativei noastre 
intr-un meci ații de important. Sper 
că golurile cu care am rămas da
tori în meciul cu Farul le vom în
scrie la... Istanbul".

— „Vom lupta cu toată energia 
pentru victorie. Sînt convins că ne 
vom califica" — a întărit spusele lui 
Jenei, masivul extrem dreapta Oaidă.

Intre timp s-au apropiat de noi cei 
doi antrenori ai lotului, A. Botescu 
și I. Oană. N-am vrut să pierdem

ocazia de a le cunoaște părerea:
— „Deplasăm la Istanbul o echipă 

combativă. Condiția fizică a jucătorilor 
este bună, iar ritmul de joc al echi
pei s-a îmbunătățit simțitor in ultimul 
timp. Cu toate indisponibilitățile sur
venite în ultimul moment, sperăm 
că duminică echipa își va găsi și 
eficacitatea mult dorită" — ne-a spus 
Botescu.

Vineri dimineață la aeroportul Bă- 
neasa...'

In ciuda orei matinale, în sala de 
așteptare este multă animație. Pleacă, 
doar, fotbaliștii la Istanbul, unde-i aș
teaptă o partidă decisivă în „Cupa 
Europei" și au venit să-i petreacă și 
să le ureze succes rude, prieteni, spor
tivi. Curînd, avionul special care-i va 
transporta pînă la Ankara, de unde 
călătoria va continua pînă la Istanbul 
cu un avion-cursă, își pornește mo
toarele, iar fotbaliștii sînt invitați să 
se îmbarce. Lotul, condus de tov. 
/. Simion, vicepreședinte al U.C.F.S., 
și antrenorii A. Botescu și Z. Oană, 
cuprinde pe următorii jucători:

Toma și Mindru, portari, Popa, Ca- 
ricaș, Soare. și Macri, fundași, lenei, 
Nunweiller și Tabarcea, mijlocași, 
Oaidă, Al. Vasile, Alexandrescu, Za- 
voda I, V. Anghel, Mateianu și H. 
Moldovan, înaintași. Au mai făcut de
plasarea și Constantin și 
care însă nu vor juca.

La decolarea avionului, 
încep să fluture în semn
de drum bun și succes. De la fe
restrele avionului membrii delegației 
noastre sportive 
mîna. Chipurile 
în același timp 
de a reprezenta
mînesc. Avem încredere în ei.

Delegația noastră sportivă a sosit 
ieri la amiază la Istanbul.

Dinulescu,

batistele 
de urare

răspund salutînd cu 
jucătorilor exprimă 

dorința și hotărîrea 
cu cinste fotbalul ro-

I
i

Scurte injormatii în legătură cu
• Intîlnirea se dispută în cadrul 

„Cupei Europei" inter-țări, competiție 
cate se află la prima sa ediție. Pînă 
acum au avut loc următoarele jocuri: 
Franța—Grecia 7-1 și 1-1, U.R.S.S.— 
Ungaria 3-1, Romînia — Turcia 3-0, 
Irlanda — Cehoslovacia 2-0.
• Invingătoarea dublei întîlniri Ro

mînia—Turcia va întilni în sferturi de 
finală pe învingătoarea partidei Da
nemarca — Cehoslovacia sau Irlanda.

• In meciurile din cadrul „Cupei 
Europei" nu se înlocuiesc jucătorii ac
cidentați.

• Fotbalul romînesc susține mîine 
la Istanbul al 148-lea său meci inter
național. Echipa națională turcă se 
găsește la al 73-lea joc.

• Ultimele partide internaționale 
ale celor două echipe: Romînia — 
R.D. Germană 2—3, Romînia — Un
garia 1—2, Romînia — Turcia 3—0;

Turcia — Belgia I—1, Turcia — Bul
garia 0—0, Turcia — Cehoslovacia 
1—0.
• Regulamentul „Cupei Europei" 

’ - l care jnprevede ca se califică echipa

meciul de mîine

Concursul Pronosport nr. 17 justi
fică din plin, prin partidele care sînt 
incluse în program, interesul pe care 
i-1 arată sutele de mii de partici
pant:.

In privinja meciului Turcia — R.P. 
Romînă, discuțiile sînt în toi. La ul
timul antrenament pe care l-au sus
ținut la București în compania forma
ției l.C.A.B. selecționați' s-au dovedit 
în tormă și felul în care „s-au miș
cat" ne permite să sperăm într-o vic
torie la Istanbul.

Echipa din Reșița care primește vi
zita formației Ciaz Metan Mediaș a 
făcut în această săptămînă pregătiri 
deosebite. O victorie a localnicilor 
apare firească. Ea va permite de 
altfel reșițenilor ca la cel mai 
mic „accident" al liderului. să-i 
ia locul în fruntea ' clasamentului.

Feroviarii timișoreni deplasează la 
Baia Mare aceeași formație pe care 
au folosit-o duminica trecută în par
tida cu C.S.AA. Reșița.),

Pentru a vă permițe să apreciați 
mai bine șansele echipelor cuprinse 
în programtd concursului Pronosport 
nr. 17, indicăm scoruri^ cu care s-au 
încheiat în tur partidele respective.

Turcia — R. P. Romînă (Cupa Eu
ropei ) 0—3

C.S.M. Reșița — Gaz Metan Me
diaș (cat. B) 1—1

(onosport
Corvinul Hunedoara — C.!! S. Ora

dea (cat. B) 1—0
Tractorul Or. Stalin — GiS.A. Si

biu (cat. B) 2—2
C.F.R. 'Arad — C.S. Tg. Mureș 

(cat. B) 0—1
C.S.Aî'. J Baia Mare — C.FW: Timi

șoara 2—2
Ind. Sîrmei C. Turzii — A.M.E.F.A. 

(cat. B) -1—2
Știința Craiova — Minerul Lupcni 

(cat. B)»l — I
FlacăraT Moreni — Metalul Titanii 

(cat. B) 2—2
Prahova# Ploești — Forcsta Fălti

ceni (cat. B) 1 — 1
C.S.M.S. Iași — Dinamo Galati 

(cat. B) 1—1
Unirea Focsani — Rulmentul Bîr- 

lad (cat. B) 2—4
După cum vedeți, multe .. meciuri 

egale, patru victorii pe teren pro
priu și una singură în deplasare. Va 
fi și aceasta o etapă a meciurilor 
nedecise? Va reuși vreuna din echi
pele care joacă în deplasare să ob
țină victoria? Mîinc seară vom avea 
răspunsul la aceste întrebări.'

NU UITAȚI, depuneți chiar acum 
buletinele dumneavoastră pentru con
cursul Pronosport nr. 17,

PROGRAMUL CONCURSULUI nr. 18
(etapa din 3 mai 1959) , .

I. — Petrolul — C.C.A.
II. — Dinamo Buc. — U.T.A.

III. — Farul — Progresul Buc.
IV. — Jiul — Steagul roșu
V. — Știința Cluj — Stiinta Tim.

VI. — A.M.E.F.A. — C.F.R. Arad 
VII. — C.S. Tg. Mureș — C.S.M. 

Reșița
VIII. — C.S.A. Sibiu — Corvinul 

IIuned.
IX. — Știința Craiova — C-F-R. 

Tim.
X. — Foresta Fălticeni — C.S.A4.S. 

Iași
XI. — Rulmentul Bîrlad — Tarom 

XII. — Poiana Cîmpina — Diiîamo 
Galați

PRONOEXPRES
Iri urma lucrărilor de omologare a 

concursului Pronoexpres nr. 16 din 22 
aprilie au fost stabilite următoarele 
premii :

Categoria 11-a 2 variante a 60.685 
lei fiecare.

Categoria Ilka 3 variante a 25.716 
lei fiecare ■ *'

Categoria IV-a 85 variante a 907 
lei fiecare y,i

Categoria V-a 272 variante a 283 
lei fiecare , <>

Categoria Vl-a 1106 variante, a 69 
lei fiecare.

Report la Categoria I-a lei 250)000.
Fond de premii: 757.124.

Toma Costică, portarul și căpitanul 
echipei noastre naționale.

cele două jocuri (tur-retur) marchează 
cel mai mare număr de goluri.

• In caz de egalitate de goluri mar
cate după cele două partide, regula-

mentul stabilește următoarele: „A doua 
întilnire va fi prelungită cu 30 de 
minute (două reprize a 15 minute), 
alegerea terenului făcîndu-se printr-o 
nouă tragere la sorți înaintea primei 
reprize a prelungirilor. Dacă nici după 
această prelungire nu se va obține 
un rezultat, meciul va fi prelungit cu 
încă două reprize a 15 minute, jocul 
trebuind să fie oprit la marcarea pri
mului gol. In caz de rezultat de ega
litate după această nouă prelungire, 
învingătorul va fi desemnat prin tra
gere la sorți".

• Actuala echipă campioană a Tur
ciei este Fenerbahce. Pînă în acest 
an, campionatul s-a organizat pe o 
singură iigă, la Istanbul, ligă deveni
tă profesionistă. Din acest an însă, 
campionatul se organizează pe întrea
ga țară. Participă 16 echipe împărțite 
în două serii a opt echipe.
• Din echipa noastră care a cîști- 

gat în toamnă cu 3—0 nu joacă mîine 
Constantin, Dinulescu, Eftimie și Tă- 
taru. Deci, la înaintare numai Oaidă 
își păstrează locul.

• Reamintim arbitrii de mîine: B. 
Nedelkovski, Tr. lvanovski și M. Mi
hailov (Iugoslavia).

rezultate de fotbal
Cuplaj pe Giulești

Mîine, pe stadionul Giulești se va 
desfășura un interesant program fot
balistic, în cadrul căruia echipele de 
categorie A Rapid și Steagul roșu Ora
șul Stalin se vor întîlni pentru „Cupa 
1 Mai". Echipele vor alinia formații 
complete. La Rapid este probabil să 
reintre Georgescu. Programul a fost 
astfel alcătuit : ora 13.15: Rapid — 
Progresul (juniori), ora 15: Tarom — 
Poiana Cîmpina (categoria B) și ora 
16.45: Rapid — Steagul roșu.
Progresul joacă cu C.C.A., Dinamo 

la Rîmnicu Sărat
In așteptarea reluării, campionatului, 

celelalte trei echipe bucureștene de 
categorie A susțin și ele meciuri ami
cale. Astfel, Progresul se întîlnește cu 
C.C.A. Pari'dn are loc mîine la ora 
10.30 pe stadionul din str. dr. Stai- 
covici. Dinamo va evolua la R. Sărat.

Jocuri amicale în țară
In țară, mîine vor avea loc urmă

toarele partide amicale:

Petrolul Ploești—Unirea Mizil, Fa
rul Constanța — Dinamo Bacău, Știința 
Cluj—Jiul Petroșani.

In cursul săptămînii„.
...cîteva echipe au disputat meciuri 

de antrenament :
• La Cîmpina : Poiana—C.C.A. 1-0 

(0-0). A marcat Dumitru. Joc frumos, 
de hună factură tehnică. In repriza a 
doua C.C.A. a folosit și pe Cacoveanw 
și Tătaru.

• La Petroșani ; Jiul—Corvinul Hu
nedoara 5—0 (2—0). Au marcat: 
Toth (2), Ciurdărescu (2) și Ghibea. 
Cu acest prilej și-au făcut reintrarea 
în echipa Jiului. Var. iu, Romoșan. Ghi
bea și Ncrtea. 1 !r

• La Sătu (Ware: Someșul—Ști
ința Cluj 0—4 (0—2). Au marcat: 
Ivansuc (3) și Marcu. Ivansuc a fost 
legitimat pentru Știința.
• La Jirfwlirf': Știința Timișoara 

—Ceramica : 3—1.



Gala „Semicentenarul boxului"
Eveniment sportiv la ordinea zilei, 

semicentenarul boxului nostru va fi 
marcat de o reuniune festivă la care 
vor participa o serie dintre cei mai 
buni boxeri. Pentru buna desfășurare 
a sărbătoririi semicentenarului, fede
rația noastră de box a constituit un 
juriu de organizare din care fac parte 
următorii tovarăși: Gheorghe Calcan, 
președintele F.R.B., Gheoghe Bălan, 
președintele clubului sportiv Voința, 
Nicolae Marin, secretarul general al 
F.R.B., Ion Popa, antrenor federal, 
Lucian Popescu, fost triplu campion 
european, Gheorghe Axioti, Gheorghe 
Popescu și Ion Chiriac, foști candi
dați la titluri europene, Gheorghe Ne
grea, campion european, Nicolae Lin
ca, campion olimpic, Gheorghe Fiat, 
maestru emerit al sportului și Du
mitru Teică, unul din pionierii boxului 
rotnînesc.

Programul galei festive, care este 
organizată de clubul sportiv Voința și 
care se va desfășura duminică dimi-

neața, începînd 
ta stadionului 
mătoarele întîlniri: M. Dobrescu — 
I. Toma, E. Cismaș — I. Boceanu, 
V. Schiopu — P. Pavel, I. Predescu — 
D. Fierarii, C. Gherasim — Fr. Paz- 
many, M. Nicolau — I. Monea, Șer
bii Neacșn — I. Vasilov, Ghețu Ve- 
licu — A. Cristea, D. Gheorghiu — 
C. Peterman și Gh. Negrea — P. Zaharia. 
Programul este completat cu o întîl- 
nire demonstrativă între fostul triplu 
campion național antrenorul Ion Chi
riac și elevul său Marin Cristea.

Boxerilor participant li se vor de
cerna premii și medalii comemorative. 
De asemenea, vor primi medalii co
memorative și plachete o serie de an
trenori și arbitri cu vechi state de 
serviciu în boxul romînesc. Tot cu a- 
ceastă ocazie se va înmîna clubului 
organizator al galei „Cupa de cristal" 
a semicentenarului, acordată de F.R. 
Box.

de la ora 10 în incin- 
Dinamo, cuprinde ur-

Pe marginea consfătuirii în legătură cu problema I 
combaterii bizamului în R. P. R.

După cum se știe, bizamul 
mamifer rozător semiacvatic în 
te de circa 1 kg., acoperit cu o blană 
de culoare castanie. El trăiește de-a 
lungul apelor dulci — fluvii, rîuri, 
pîraie, lacuri, eleștee și mlaștini — și 
se hrănește în general cu plante acva
tice și 
pești.

Spre 
bizamii 
cute în 
terasamente de căi ferate. La noi în 
țară bizamul se găsește în regiunile 
Timișoara, Oradea, Baia Mare, în 
Delta Dunării și în lunca Prutului.

Din cercetările făcute la noi și 
din lectura literaturii străine de spe
cialitate, reiese că bizamul are o mare 
putere de înmulțire (o pereche poate 
naște 20—24 de pui pe an) și prin 
felul lui de viață poate aduce prejudi
cii serioase diverselor ramuri de ac
tivitate ca: sectorul hidrotehnic —

e un 
greuta-

scoici, crustacee, rare ori cu

culcușurile în care sălășluiesc 
converg o serie de galerii fă- 
diguri și maluri și adesea în

ACTUALITĂȚI DIN NATAȚIE
* Concurs în cinstea zilei

(de la ora 19) și inline
10), bazinul acoperit de

® Astăzi 
(de la ora 
la Floreasca găzduiește concursul de 
natație organizat de comisia orășe
nească de specialitate în cinstea zi
lei de 1 Alai. La startul probelor vor 
fi prezențj maeștri ai sportului și îno-

Clasamentele categoriei B
laprin perforarea și ruperea 

subminarea stăvilarelor etc.; 
piscicol — prin perforarea 
de la bazinele piscicole, iazuri și eleș
tee, distrugerea sculelor pescărești 
(vintire și taliene) neliniștirea peștelui 
în perioada de reproducție etc.; 
sectorul agricol 
sistemului
în special la orezării și eventuale pa
gube în culturile limitrofe; sectorul 
stuficol — pe lîngă pagubele produse 
lucrărilor hidrotehnice, prin consumul 
rădăcinilor și lujerilor de stuf duce 
la diminuarea producției; sectorul 
transporturilor — constituie un peri
col prin perforarea terasamentelor, 
căilor ferate și șosetelor, subminarea 
podurilor, fn navigație, prin dislocarea 
plaurilor înfundă canalele de circulație. 
De asemenea, bizamul poate fi și 
transmițătorul diverselor boli (tulare
mie etc.).

De altfel, despre pericolul pe care-1 
reprezintă bizamul în economia țării 
noastre s-a discutat pe larg cu pri
lejul consfătuirii care a avut loc săp- 
tămîna trecută la sediul U.C.F.S. 
Capitală. La această ședință au luat 
parte delegați ai tuturor departamen
telor și instituțiilor interesate.

In cadrul consfătuirii s-au ținut cî- 
teva referate privind problema bizamu- 
lui. Din referatele prezentate, ca și din 
discuțiile purtate a rezultat faptul că 
bizamul reprezintă un pericol pentru 
economia națională și s-a ajuns la 
concluzia că este necesară hiarea de 
măsuri imediate pentru organizarea 
acțiunii de combatere a acestui ani
mal dăunător.

digurilor, 
sectorul 

digurilor

reproducție 
prin perforarea 

de irigație în general și

din

I

clasamentele 
prezintă astfel:

Inaintea etapei a Vl-a, 
categoriei B de rugbi se

SERIA

1. Cetatea Bucur
2. Diln-amo Miliția
3. C.S.A. Pioești
4. Rapid

5 3 2 0 16: 6 13
5 3 1 1 36:12 12
5 3 1 1 23:18 12
4 3 0 1 96: 3 10

5. Știința București 4 3 0 1’ 41: 5 1H>
«. Sirena 4 2 1 1 35:20 9
7. Metalul M.I.G. II 4 2 1 1 29:27 9
8. Petrolul Pitești 5104 26:41 7
9. S.N.M. Constanța 5 1 0 4 14:37 7

10. Arhitectura 5 0 1 4 6:42 6
11. Meteor 4 0 13 «.Il’S 5

SERIA A II-A

1. Zimbrul Tecuci 5 4 1 0 29: 9 14
2. Petrolul Pioești 4 3 1 0 76: 6 U
3. Petrol Chimie 5 3 0 2 26:16 LL
4. Aeronautica 4 3 0 1’ 25 : 6 10
5. C.F.R. Buzău 5 2 1 2 28:15 10
6. Progresul Galați 5 2 0 3 15:16 9
7. Știința Galați 5113 6:18 8
8. Unirea Brăila 3 2 0 1 9: 3 7
9. Laminorul Roman 5 1 0 4 9:42 7

1’0. Cimentul Medgidia 5 0 0 5 0:90 5

SERIA A III-A

1. C.F.R. Cluj 5 4 0 1 33:14 13
2. Știința Petroșani 4 4 0 0 106:18 J2
3. Olimpia Or. Stalin 4301 28:11 10
4. Chimica Tîrnăveni 5 2 1 2 37‘:34 10
5. C.S.A. Sibiu 4202 24:14 8
6. C.F.R. Timișoara 4 2 0 2 15:21’ 8
7. Corvin ui Hunedoara 4 1 0 3 27:78 6
8. Minerul Lupeni 4013 8:31 5
9. Utilajul Petroșani 4004 3:70 4

de 1 Mai • Conferința antrenorilor • „Cupa Dinamo" la polo

Capitala a găzduit conferința antre
norilor de natație din întreaga țară. 
Inițiativa federației de natație se do
vedește a fi fost deosebit de utilă.

• Jucătorii dinamoviști de polo se 
pregătesc intens în vederea apropia
tului turneu internațional de la Buda
pesta, la care vor lua parte formații 
ale cluburilor similare din U.R.S.S. 
și din țările de democrație popu
lară. Dinamoviștii sînt dornici să 
repete excelenta comportare avută 

u. anul trecut a a- 
devenit tradițional

tători de categoria I și a 11-a. La 
sfîrșitul concursului .spectatorii vor 
putea urmări evoluția unei formații 
de înot artistic, precum și jocuri de 
polo din cadrul „Cupei Dinanio“ (se
ria a Il-a).

• Timp de aproape o săptămînă,

la C.S.S. 
gîltan de 
și alții.

f

— 7'e cred ! Dacă aș fi ca ei, în maieu, ce prestanță aș mai avea 
(Desen de D. Petrică)

Ignorînd unele reguli elementare, în ultima vreme unii antre
nori au apărut pe terenuri și în săli în ținută necorespunzătoa
re, c.onducînd antrenamentele îmbrăcați în costum de strada. 
Printre aceștia : C. Florea de la Școala sportivă de elevi (box), 
Aurel Lupan de la Inst. Politehnic (atletism), Eugen Trofin de 

~ (handbal). T. Georgescu de la C.S.U. (rugbi), V. Go- 
la C.S.U. (handbal), I. Gînscă de la Olimpia (atletism)

în ediția de 
cestui turneu 
(bucureștenii au ocupat locul doi, în 
urma formației dinamoviste din Mos
cova și înaintea campioanei R. 
Ungare — Dozsa Szolnok).

• Ultimele jocuri desfășurate 
cadrul „Cupei Dinamo" (seria 1) 
scos în evidență forma bună în 
se află echipa noastră campioană. 
Miercuri seara, Dinamo a întrecut 
la scor (9—0) tînăra echipă Cetatea 
Bucur. Deși lipsiți de aportul lui Kro
ner și Bădiță, campionii s-au mișcat 
foarte ușor, terminînd cele mai multe 
acțiuni cu șuturi puternice pe poartă. 
In cealaltă partidă, după un joc 
slab, C.C.A. a întrecut destul de 
greu (4—2) formația studențească din 
Capitală

Aseară, la bazinul Floreasca a 
avut loc cel mai important meci din 
cadrul turneului, între echipele C.C.A. 
și Dinamo. Scor : 3—3.

In urma acestui rezultat, dinamo- 
viștii au cîștigat cupa pusă în joc.

Sîmbătâ și duminică în sala Floreasca

p.

în 
au 

care

Finalele de gimnastica 
ale campionatelor universitare

t

n Capitală
AZI

ATLETISM. Stadionul Republicii, de la 
ora 16,15: concursul de primăvară al 
juniorilor și junioarelor; stadionul Ti
neretului, de la ora 16: faza pe centru 
a campionatelor universitare.

PENTATLON MODERN. Bazinul Flo
reasca, de la ora 18.30 proba de natație 
din cadru) competiției dotată cu „Cupa 
Primăverii0.

GIMNASTICA. Sala Floreasca de la ora 
fi -• campionatele universitare, de la ora 
17: campionatele Internaționale ade 
R.P.R. — concursul feminin.

CĂLĂRIE. Baza hipică din Calea Plev- 
nei., ora 15: „Cupa Federației0.

NATAȚIE. Bazinul Floreasca, Ora 19: 
concurs în cinstea zilei de 1' Mai.

HALTERE. Sala Dinamo, ora 19. ‘JO? 
întâlnirea Internaționala București-Istan- 
bul.

FOTBAL. Stadionul Ciulești, ora 15 45: 
Rapid—Dinamo (pitici); ora 17: meci 
între foștii jucători internaționali.

MÎINE
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

la ora 8.45: concursul de primăvară 
jur.lorilor șl junioarelor; stadionul 
neretului de la ora 9.30: faza pe centru 
•a campionatelor universitare.

PENTATLON MODERN. Traseul din 
comuna Călugăreni de la ora 16: proba 
de cros din cadrul competiției dotată cu 
„Cupa Primăverii**.

GIMNASTICA. Sala Floreasca, ora 8: 
campionatele universitare: ora 16,30: 
campionatele internaționale’’ale R.P.R.- 
concursul pe apax)6t-e;

BOX. Stadionul Dinamo, ora 10: gală 
de box organizata’ cu prilejul semicen
tenarului boxului romînesQ. j

HANDBAL. Stadionul Giulești, ora 11: 
Rapid—Gloria Sighișoara ora 12:
Rapid—Victoria Jimbolia (m)'; stadionul 
Dinamo, ora 16.45: Dinamo București— 
C.C.A. (m); stadionul Tineretului ora 
15,15 : Olimpia Buc.—Record Mediaș (f).
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CALARIE. Baza hipică din Ca’ea pley- 
nei, ora 9: „Cupa Federației11.

Tir. Poligonul Tunari, ora 9: concursul 
internațional prin corespondență.

LUPTE. Sala „Dinamo11 șl „Mao Tze- 
dun11 ora 9,30: campionatul republican 
de lupte, penultima etapă a turului.

VOLEI. Sala Giulești, ona 8.30: Com
binatul Poligrafic—Voința Orașul Sta
lin (f); Constructorul—C.S.M.S. Iași (m); 
Rapid—Știința Cluj (f); sala Dinamo, ona 
16.30: Progresul—Dinamo (f); Voința— 
Rapid (m); Dinamo—C.C.A. (m).

NATATIE. Bazinul Floreasca ora 
concurs în cinstea zilei de 1' Mal

RUGBI. Stadionul Constructorul. __
9: Constructorul București—Știința Cluj 
(cat. A)‘~ stadionul (floria ora 10.30: 
Metalul MI.G. I—C.C.A. (cat. A); sta
dionul Parcul Copilului ora 11,30- C F.R 
Grivița Roșie—Progresul București
(cat. A); stadionul Dinamo ora 15; Di- 
namo-Constructorul Bîrlad (cat. A); sta
dionul Giulești ora 9: Rapid—Știința 
Arhitectura (cat. B); stadionul Tinere
tului III, ora 15: Metalul M.I.G. It—Di
nt mo Miliția (cat. B); stadionul Tinere
tului IV, ora 16,30: Cetatea Bucur— 
Sirena (cat. B); stadionul Tineretului II, 
era 16,30: Meteor—C.S.A. Pioești (cat. B).

FOTBAL. Stadionul Progresul (str. dr. 
Staicovici), ora 10.30: Progresul—C.C.A. 
(amical). Teren Obor, era 10.30: Ceta
tea Bucur—Jiul Craiova (cat. C). Stadio- 
nt»I Giulești, ora 13.15: Rapid—Frogresul 
(juniori); ora 15- Tarom—Poiana Cîm- 
ptna (cat. B); ora M.45: Rapid—Steagul 
roșu (amical, pentru ..Cupa 1 Mai11).

In țară
MIINE

10:

ora

RUGBI Timișoara: Știi! .ța—C.S.M.S. 
Iași (cat. A); C.F.R.—Utilajul Petroșani
(cat. B), Pitești: Petrolul—știința București 
(cat. B), Pioești: Petrolul—Petrolul Chimie 
București (cat. B). ~ ' " ' "
Brăila (cat. B). 
I.aminor-il Roman 
t rul—Aetonaiut’ci . .
Buzău: C.F.R.—Progresul Galați (cat. B). 
Orașul Stalin: Olimpia—Minerul Lupeni 
(cat. P>. Petroșani: Știința—C F.R. Cluj 
(cat. B). Tîvaăveni: Chimica—C.S.A, Si
biu (cat B).

Galați: Știința—Unirea 
Medgidia: Cimentul— 
(cat. B). Tecuci: Zim- 
BucureșH (oat. B).

— în același timp — echilibrul valo
ric atit în probele pe echipe cît și în 
cele individuale. La băieți, de pildă, 
pentru titlul de echipă campioana vor 
lupta cu șanse sensibil egale reprezen- 

' ............... ............: din Timi
șoara (campioni universitari de patru ori 
consecutiv), ai Institutului Politehnic 
din București (finaliști în toate edițiile 
de pînă acutn), ca și acei ai Univer
sității „G. I. Parlion" și ai Institutu
lui Mcdico-Farmaceutic din București 
(de mai multe ori finaliști). Disputa 

dintre echipele feminine va angaja în 
lupta pentru primii; loc pe reprezen
tantele Universității „C. I. Parhon“, 
ale Institutului Medico-Farmaceidic 
București și ale Institutului de Con
strucții București. Bineînțeles că nit 
sînt excluse rezultatele surpriză...

In probele individuale, spectatorii 
care voi- fi prezenți la aceste întreceri 
vor putea urmări o serie de gimnaști 
deosebit de talentați, remarcați și cu 
prift)*iil edițiilor precedente ale com
petiției.

Sala Floreasca va găzdui sîmbătă 
și duminică dimineața întrecerile finale 
de gimnastică din cadrul campionate
lor universitare.

Competiția va aduce la startul di
feritelor probe peste 2G0 de sportivi, tanții Institutului Politehnic 
reprezentîud toate centrele universi
tare ale țării. Este un element nou în 
organizarea acestor întreceri, întrucît 
anul trecut , la finale n-au luat parte 
decît echipele și conctirenții calificați 
în zone.

Nota caracteristică a întrecerilor fi
nale ale campionatelor universitare de 
gimnastică din acest an o constituie

Penultima etapă a campionatului de lupte
Cele 16 echipe din campionatul re

publican de lupte își dispută mîine 
întîietatea în penultima etapă a tu
rului. Cele mai importante întreceri 
au loc la București în sala Dinamo 
unde, liderul clasamentului, Dina
mo București întîlnește echipele 
Steagul roșu Orașul Stalin, C.F.R. 
Timișoara și C.S.M. Reșița. In 
etapa precedentă formația din Orașul 
Stalin și-a asigurat un avans de punc
te față de echipa C.C.A., care a fost 
învinsă pentru prima dată în cele 9 
întîlniri susținute. In felul acesta e- 
chipa Steagul roșu din Orașul Stalin 
a trecut pe locul II în clasament. In 
prezent au mai rămas neînvinse echi
pele Dinamo București și Steagul roșu 
Orașul Stalin, la egalitate de puncte. 
Așa cum s-a prezentat în etapa a Ill-a 
echipa din Orașul Stalin a dovedit 
un real progres și nu este exclusă po
sibilitatea unui meci egal cu forma
ția dinamovistă. Cele două echipe 
fruntașe au adversari redutabili în 
C.F.R. Timișoara și C.S.M. Reșița, 
care se află în partea superioară a 
clasamentului. Cele mai echilibrate 
întîlniri însă le vor oferi disputele

din grupa a IV-a (A.S.M. Lugoj, Ce
tatea Bucur, C.S.A. Marina Constan
ța și Metalul M.I.G.) care au loc tot 
în Capitală, în sala uzinelor Mao 
Tze-dun. In ultimele întîlniri forma
ția marinarilor a dovedit că posedă o 
bună pregătire fizică, dar.că este, lip
sită de. pregătirea tehnică necesară 
unui campionat de categoria A. Deo
camdată ea, face față cu greu întîl- 
nirilor cir. fcehipe mai bine pregătite 
și cu mai multă experiență. Recoman
dăm, de aceea, clubului C.S.A. Ma
rina Constanța să se ocupe mai te
meinic de pregătirea tehnică a spor
tivilor săi. In același timp este nr 
cesar ca și Federația romînă de lupte 
să aibă în vedere această echipă 
proaspăt promovată în categoria A 
și să-i acorde sprijinul necesar.

In celelaUe două grupe 
. desfășoară jjitrecerile la Tg.
Oradea lupta pentru primul 
deschisă tuturor formațiilor,
în grupa a Ill-a este însă echipa 
C.C.A. care Va avea un adversar mai 
puternic doar în formația dinamovi- 
știlor din Satu Mare.

care își 
Mureș și 
loc este 
Favorită

csre-semicri pe 
fost interesante, 
dovedit că au o 
învingătorii au

Capitală'. Intîlnirile au 
Mulți dintre boxeri au 
bună pregătire tehnioă. 
primit diplome. Iată

TEHNOMETAL TIMIȘOARA—CHIMIA
FAGARAȘ ÎS—11 (9—5), IN CADRUL

CAMPIONATULUI DE HANDBAL

TIMIȘOARA 24 (Prin telefon). Joi s-a 
disputat în localitate meciul de hand
bal dintre echipele masculine de cate
goria A, Tehnometal Timișoara și CM- 
mia Făgăraș. După o partidă viu dis
putată. timișorenii eu obținut o meri
tată victorie cu scorul de 15—H (9—3), 
datorită în special eficacității liniei <îe 
atac.

LADISLAU SAMUEL, corespondent.
FAZA INTERREGIONALA A CAMPIO
NATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI 

LA HANDBAL IN 11
Faza interregională a tompioctatului 

republican de juniori la handbal în 11 
se va desfășura la 3 mei după următo
rul program: MASCULIN: IAȘI: șc. 
sportivă de elevi Botoșani—Șc. Medie 
Buhuși; BAC AU: Șc. prof de meserii 
IiWi—Știința Calați; CLUJ: Tehnometal 
Timișoara—Rapid Oradea: Vo'nța Sibiu— 
C. S. Școlar Harghita Tg. Mureș; SI- 

LCJHȘQAJIA; Petrolul Teleajen—Tinere-

P*

tul Nou Sebeș; FEMININ: BACĂU: Șc. 
Medie nr. 2 Botoșani—Unirea Bîrlad; 
BUCUREȘTI: Șc. Mectie Măcln—Dună
rea Tr. Măgurele; Record Mediaș—Șc. 
sportivă de elevi Pioești; ARAD: Textila 
Lugoj—Tricoul Oradea; SIGHIȘOARA: 
C. S. Tg. Mureș—Sebeșul Sebeș; PLO- 
EȘTI: Cetatea Bucur—Dinamo Curtea 
de Argeș.

GAIA DE BOX DE JOI

rear", pe stadionul „Dinamo-1 u 
loc finalele concursului de oalifl-

Joi 
avut

cîștigătorii finailelor în ordinea catego
riilor: Davidescu D. (C.F.R.—ICI). Dogaru 
M. (Semănătoarea), Ghiță Gh. (CFR-ICI). 
Șerban R. (CFR Grivița Roșie), Popa C. 
(Dtoamo), Goanță M. (CFR Grivița Ro
șie), Rosnovschi A. (Constructorul), Sto- 
lan C. (Dinamo), Nicu C. (Cetatea Bucur), 
Monea I. (Dlnaimo), Trandafir D. (CFR- 
ICI). Netea V. (Cetatea Bucur).

LOCAȚIUNE »E BILETE

gaia de box de 
la „Dinamo" se

• Băietele pentru 
mîine dimineață de 
găsesc în vînzare la casele de bilete 
de la agenția Pronosport din Clal. Vic
toriei 3, de la stadionul Dinamo și dl» 
str. I. Vldu.



Uniunea asociațiilor și organizațiilor sportive 
din U. R. S. S., noul îor suprem al sportului sovietic

A

Sportul sovietic a pășit pe un nou 
făgaș. La sfîrșitul săptămînii 
trecute. 532 de delegați reuniți 

în monumentala Sală a Coloanelor 
din Palatul Sindicatelor au adresat 
primele aplauze Uniunii asociațiilor și 
organizațiilor sportive din U.R.S.S. 
Conferința unională de constituire le
giferase prin alegerea organelor con
ducătoare momentul solemn al 
noului for suprem al sportului 
tic.

Se va pune poate întrebarea 
s-a simțit nevoia unei ample 
de reorganizare în structura mișcării 
de cultură fizică din U.R.S.S. ? Se 
știe, doar, că sportul sovietic a re
purtat de-a lungul anilor și mai ales 
după cel de al doilea război mondial 
succese nemaiîntîlnite în vreo altă 
țară. El a străbătut un drum uriaș și, 
aidoma unui alergător care pornind 
impetuos din spatele plutonului se in
stalează irezistibil în frunte, a cuce
rit supremația mondială. Victoriile 
sportului sovietic în domeniul dezvol
tării de masă, al asigurării bazei ma
teriale, al ridicării măiestriei repre
zintă realizări cu care, nu se mai 
poate inîndri nimeni în lume. Numă
rul
cut 
ani 
de 
proape 700 au întrecut recordurile lu
mii. Echipa U.R.S.S. a triumfat la 
Jocurile Olimpice de la Melbourne, iar 
reprezentanții marii țări a constructo
rilor comunismului se dovedesc cei 
mai buni în majoritatea disciplinelor 
sportive. Numai în anul 1958, 
drul a 45 campionate mondiale 
ropene, sportivii sovietici au 
400 medalii de aur, argint și 
lăsînd mult în urmă pe principalii lor 
concurenți, sportivii americani.

Dar, oricît de mari ar fi succesele, 
ele nu-i pot face pe oamenii sovietici 
să se culce pe laurii cîștigați. Parti
dul i-a învățat și-i învață să tindă 
mereu mai sus. spre culmi tot mai 
înalte, spre noi succese și biruință. In 
lupta măreață pentru construirea 
desfășurată a comunismului. mișcării 
de cultură fizică și sport i-au fost în-

creării 
sovie-

de ce 
acțiuni

celor care practică sportul' a între- 
cifra de 20.000.000. In ultimii zece 
sportivii sovietici au stabilit 4.000 
recorduri unionale dintre care a-

în ca- 
și eu- 
cucerit 
bronz,

credințate noi și importante sarcini. 
In mesajul de salut adresat de C.C. 
al P.C.U.S. conferinței de constituire 
a Uniunii se arată necesitatea avîntu- 
lui continuu al mișcării de cultură fi
zică în U.R.S.S.:

„In prezent — se spune în mesaj —' 
cînd poporul sovietic, îndeplinind isto
ricele hotărîri ale Congresului al 
XXI-lea al P.C.U.S.. a intrat în pe
rioada construcției desfășurate a co
munismului, sarcina principală a Uni
unii asociațiilor și organizațiilor spor
tive din U.R.S.S. este dezvoltarea con
tinuă pe bază de masă a culturii fizi
ce și sportului în țară, ca unul din 
mijloacele importante de educare co
munistă a tineretului, de întărire a 
sănătății oamenilor muncii, de pregă
tire a’ lor pentru munca de înaltă 
productivitate și apărarea patriei. Cul
tura fizică și sportul trebuie să intre 
adine în viața oamenilor sovietici, și 

să
re-

Ș>

îndeosebi a tineretului, trebuie 
contribuie la organizarea justă a 
giintdili de muncă, studii, odihnă 
Ia întărirea organismului".

Crearea Uniunii asociațiilor și or
ganizațiilor sportive din U.R.S.S. a 
fost rezultatul politicii înțelepte, leni
niste a P.C.U.S., decurgînd din linia 
adoptată de partid, avînd drept scop 
orientarea largă a oamenilor muncii 
către conducerea construcției econo
mice și culturale. Acum, cînd rolul 
organizațiilor de mase capătă o im
portanță tot mai mare în rezolvarea 
treburilor statului, s-a făcut simțită 
necesitatea unei forme mai potrivite 
de conducere a mișcării sportive, în 
care sarcina principală o vor avea or
ganizațiile obștești și, înainte de toate, 
cele sindicale și de Comsomol. Ilotă- 
rîrea C.C. al P.C.U.S. și a Consiliu
lui. de Miniștri al U.R.S.S. „Cu privire 
la conducerea culturii fizice și a spor
tului în țară" a reprezentat încă o 
dovadă a grijii deosebite pe care par

tidul și guvernul le manifestă față de 
îmbunătățirea educației fizice și a în
tăririi sănătății celor ce muncesc. Ho- 
tărîrea constituie un minunat program 
de activitate pentru sportivii sovietici; 
ea a stabilit noi forme organizatorice, 
a dat un puternic impuls dezvoltării 
mișcării sportive.

Uniunea s-a născut în cea dintîi 
dintre priniăverile mărețului septenal.

Și s-a născut ca 6 organizație puter
nică și viguroasă. La temelia ei stau 
dezbateri rodnice și constructive ale 
maselor, semn al înaltului democra
tism care caracterizează orînduirea 
sovietică. In cadrul conferințelor raio
nale, orășenești, regionale, pe ținuturi și 
republicane de constituire au partici
pat aproape 500.000 de oameni, au 
luat cuvîntul 40.000 de vorbitori. Mase 
largi de oameni au pășit la conduce
rea activă a mișcării de cultură fizi
că și sport. In cadrul acestor confe
rințe au fost aleși 140.000 oameni în 
consiliile raionale, orășenești, regio
nale, de ținuturi și republicane ale Uni
unii. Au fost luate în discuție proble
mele cele mai importante ale dezvol
tării culturii fizice și sportului, în lu
mina sarcinilor mărețe pe care le ri
dică planul de șapte ani.

La conferința de constituire a Uni
unii în R.S.F.S.R. delegații s-au an
gajat să tripleze numărul pbactican- 
ților sportului în cea mai mare dintre 
republicile unionale frățești, sporin- 
du-1 la 35.000.000. In R.S.S. Kazahă 
numărul sportivilor va atinge 2.000.000; 
in R.S.S. Bielorusă 2.000.000; în R.S.S. 
Gruzină 800.000; în R.S.S. Uzbekă 
1.000.000; în R.S.S. Armeană 400.000;

activitate a Uniunii aso-

în R.S.S. Letonă 360.000; în R.S.S. 
Lituaniană 500.000 etc.

In aceste condiții, sarcinile pe care 
și le-a luat Uniunea de a ridica la 
50.000.000 numărul celor rare practi
că sportul, de a ridica la 36.000 nu
mărul maeștrilor sportului, pînă la 
sfîrșitul septenalului sînt pe deplin 
realizabile.

întreaga
ciațiilor și organizațiilor sportive se 
bazează pe 
pe participarea creatoare a sportivilor 
și opiniei publice sovietice. Noua Uni
une sportivă îșî va desfășura activi
tatea sub conducerea organizațiilor de 
partid, cu participarea activă și de zi 
cu zi a sindicatelor și Comsomolului. 
Aceasta este chezășia succeselor con
tinue ale mișcării sportive de masă.

Sportivii patriei noastre, care au în
vățat și învață necontenit din expe
riența prietenilor lor cei mai dragi, 
sportivii sovietici, urează succes și 
spor la muncă Uniunii asociațiilor și 
organizațiilor sportive din U.R.S.S. 
Făgașul nou pe care a pornit sportul 
sovietic îi va aduce fără îndoială ne
numărate și răsunătoare succese pen
tru gloria Marii Patrii a constructori
lor comunismului.

largi principii democratice,

început un concurs 
internațional de tir 
prin corespondență

Zilele trecute, poligonul lunari a 
cunoscut din nou freamătul întreceri
lor. La standul probelor de 300 m. 
trăgătorii noștri fruntași au început 
concursul internațional prin corespon
dență, cu proba de armă militară 3x20 
focuri. La acest important concurs in
ternațional participă echipe (de cite 10 
trăgători) din 12 tari; U.R.S.S., RP, 
Chineza, R.P.D. Coreeană, R.D. Viet
nam, R.P. Mongolă, R.P. Polonă, R.P. 
Ungară, R.P. Bulgaria, R.P. Albania, 
R.D. Germană, R. Cehoslovacă și R.P 
Romînă. Centralizarea rezultatelor se 
va face de către asociația D-O.S.A.F. 
din Moscova, care a dotat competiția 
cu o cupă.

Comportarea trăgătorilor noștri ia 
prima probă este în generai mulțumi
toare, dacă ținem seama de faptul că 
sîntem la începutul sezonului compe- 
tițional. V, Panțuru, de pildă, a obți
nut un rezultat bun: 510 p.,cu 6 punc
te sub recordul R.P.R.

Trăgătorii au realizat următoarele 
rezultate: V. Panțuru 510 p, Ene Dra 
gan 497 p, L. Străchincscu 497 p, P. 
Sandor 490 p, Muscă Iamandi 486 p, 
P. Santa 476 p, I,. Cristescu 473 p. 
1. Schmidt 460 p, M. Nagy 460 p, 
M. Antaț 436 p. Echipa noastră a to
talizat 4785 p.

Mîine dimineață, tot la Poligonul 
Tunari, continuă întrecerile cu probele 
de armă liberă calibru redus 3x40 
focuri și pistol precizie.

Oaspeții dragi ai sportivilor Vietnamului democrat
Agențiile de presă transmit tot mai 

des vești despre intilnirile internațio
nale aie sportivilor din R. D. Viet
nam. Tineretul Vietnamului democrat, 
după ce a apărat cu arma în mîini 
libertatea și independența țării, mun
cește acum cu spor pentru construirea 
socialismului, se bucură de toate bine
facerile vieții noi, practică sportul. 
Și, tot mai des, în capitala și în 
provinciile Republicii Democrate Viet
nam pot fi întîlnițj oaspeți dragi, 
sportivii țărilor socialiste frățești, care 
împărtășesc tineretului din experiența 
și măiestria lor. Cu cîteva luni în 
urmă R. D. Vietnam a fost vizitată 
de fotbaliștii din R. P. Chineză. Apoi, 
mii de spectatori din Hanoi au urmă
rit expunerile teoretice și evoluțiile

practice ale minunaților sportivi ceho
slovaci Dana și Emil Zatopek.

Nu se stinseseră încă ecourile 
acestei vizite și iată că voleibaliștii 
bulgari și atletii cehoslovaci au evo

vietnamezi și cei din Republica Popu
lară Mongoiă.

întrecerile cu sportivii din celelalte 
țări ale lagărului socialismului au 
permis tineretului vietnamez să-si în-

Smislov, Bronstein și Spasski
învingători în turneul «le șah de la Moscova

Echipa de volei a R. D.

- w

In comparație cu „dimensiunile" o- 
bișnuite ale concursurilor de șah, tur
neul internațional de la Moscova, în
cheiat marți, poate fi considerat o a- 
devărată cursă de... sprint. Doar 11 
runde au separat startul de finiș, ast
fel că distanța scurtă a impus parti- 
cipanților o tactică specială, un punct 
pierdut contind mai mult ca orieind 
pentru cei 12 șahiști înscriși pe tabe
lul de concurs. S-a jucat deci pru
dent, iâr remizele au abundat. Nu-i 
de mirare că doi dintre cei trei cîști- 
gători ai turneului au terminat neîn
vinși competiția, iar următorii 
clasați au pierdut una sau maximum 
două partide.

Concursul a fost dominat de cei trei 
mari maeștri sovietici IZosiă* Smis- 
lov a jucat cu multă. dezinvoltură, o- 
cupînd primul loc fără să forțeze și 
demonstrînd că este gata pentru ma
rea confruntare a candidaților Ia ti
tlul suprem. Bronstein se reabilitează 
după finala campionatului unional, în 
care obținuse sub 50 la sută. Spasski, 
cu cel mai mare număr de victorii (4) 
confirmă locul pe care îl ocupă prin
tre primii jucători sovietici.

Dintre partieipanții străini, cea mai 
bună comportare a avut-o cehoslova
cul Filip ,șl noul * mare maestru 
ghiar Portisch. Clasați înaintea 
Iot maeștri Olafsson și Larsen, 
jucători considerați printre cei 
puternici șahiști ai Apusului, ei re
purtează un remarcabil succes. La e- 
galitate cu Olafsson și înaintea lui 
Larsen s-a clasat maestrul bulgar 
Zdravko Milcv, 
lupta astăzi de 
eștri consacrați 
naiă.

Competiția de 
încă o dată superioritatea mișcării șa- 
histe sovietice, care înscrie și eu acest 
prilej un nou și frumos succes.

care arată 
la. egal cu 
în arena

cinci

ma- 
mari- 

doi 
mai

că poate 
mari ma- 
internațio-

la Moscova dovedește

■•if

1 2 5 4 5 6 F 8 9 10 11 12
SMÎSLOV £ / 72 72 72 72 1 72 72 72 1

2 BRONSTEIN 1/2 72 1 72 72 72 72 1 72 1 72
3 SPASSKI 0 72 72 72 1 7z / 72. 1 72 1
4 \ FILIP 72 0 ¥ 1 72 1 72 72 72 72 72
5 PORTISCH 72 72 72 b 72 .72. 72 72 72 1 1
6 VASIL/KOV 72 7z 0 72 72 1 1 72
7 ARON/N 72 72 72 0 72 72 1 72 72 72 0
8 MtLEV 0 72 72 72 72 72 0 72 1 72 72
9 OLAFSSON 72 0 0 72 72 72 72 72 0 1 1
10 SIMAGN/N 72 72 0 72 72 0 72 0 72 72
11 LARSEN 72 0 7'2 72 0 0 72 72 0 72 A
12 LUrtKOV 0 72 0 72 0 72 1 72 0 72

7
7
7
6
6
6
5
5* 
y 
472

Vietnam va susține anul acesta numeroase intîlniri 
internaționale

luat în Vietnamul democrat. Cele mai 
mari stad:oane din Hanoi și Haifon 
s-au dovedit neîncăpătoare pentru ma
rele număr de spectatori dornici să 
urmărească întrecerile.

, Luna aceasta sînt așteptați în R.D. 
Vietnam gimnaștîî din R. P. Chineză, 
iar în iunie jucătorii chinezi de te
nis de masă, care au demonstrat ’a 
campionatele mondiale o mare măies
trie. In august fotbaliștii vietnamezi 
vor avea drept oaspeți pe 
din R. P. Ungară.

Cu mare nerăbdare este
vizita fotbaliștilor sovietici,
pentru luna noiembrie a acestui an. 
Spre sfîrșitul anului vor avea loc 
întrecerile amicale între voleibaliștii

fotbaliștii

așteptată 
proiectată

sușească multe și prețioase cunoș
tințe. Numai în timpul vizitei atleților 
cehoslovaci în R. D. Vietnam au fost 
realizate multe recorduri ale țării. 
Tinărul ostaș al Armatei Populare, 
Cian Tu-Thi a stabilit un nou re
cord pe 100 m cu tl,2 sec. Noi re
corduri au fost înregistrate în probele 
de 400 m, aruncarea greutății, 10 km 
marș și altele. Totodată atleții viet
namezi au făcut cunoștință îndea
proape cu o serie de probe ca sări
tura cu prăjina sau aruncarea cioca
nului, mai puțin cunoscute de ei.

Spectatorii au întîmpinat cu multă 
căldură pe oaspeți, numind competi
țiile care au avut loc întreceri ale pă
cii și prieteniei.
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patriotism, nu glumă...

Faptul a căpătat semnificația unui 
veritabil paradox: cum . se poate ex
plica oare, că echipele de club din 
Spania domină „Cupa campionilor eu
ropeni" in timp ce reprezentativa 
spaniolă care, teoretic cel puțin, ar 
trebui, să reunească pe cei mai buni 
dintre cei bum, eșuează lamentabil in 
marile competiții internaționale, nu se 
califică în turneul final al campiona
tului mondial, prestează ^meciuri de 
o ăatoare îndoielnică 2 Cronicarii apu- 
seni,,au lansat felurite Jeprii savante 
pentru a-i convinge în cele din urmă 
pe cititori că... Șaptul-nu se poate 
explica. s

fată insă că o recentă declarație 
a lui Di Stefano (jucătorul despre 
care cei de la Madrid jură că e 
snaniol-sadea, tar cei din Buenos Aires 
că e argentinian) vine să facă lumină

în această problemă atit de contro
versată.

„Dacă învinge reprezentativa — 
spune Di Stefano, căpătăm uri premiu 
de 5.000 pesetas. Dar dacă învingem 
în cadrul echipei de club, remunerația 
este de 2—3 ori mai mare. In plus, 
pentru meciurile inter-cltiburi sîntem 
asigurați ia sume de 3-4 ori mai 
mari decît pentru cele în reprezenta
tive. Intîlnindu-ne în meciuri interna
ționale ne gîndim mai întîi la picioare 
și după aceea la ... Spania-.

lată o mostră de „patriotism" pro
fesionist sută la sută.

Fotbal și mitraliere...
Scandalurile de mare anvergură nu 

mai sînt o... exclusivitate a stadioa
nelor sud-itmericane. Aceasta, deși 
campionatul care a luat sfîrșit recent 
la Buenoș Aires a prezentat numeroase

. - -ir-> - .:> h-

mostre de ceea ce înseamnă sport cu 
adevărat „temperamental".

Aflăm astfel din ziarul „L’Equipe" 
că fotbalul ,,pe omorîtelea" și-a făcut 
intrarea și în America centrală.

La San Jose, în timpul meciului 
dintre Costa Rica și formația Mexi
cului, s-a petrecut un scandal care 
i-ar putea face... invidioși chiar și 
pe unii fotbaliști sud-americani. Cu 
5 minute înainte de sfîrșitul jocului, 
cînd oaspeții erau pe punctul de a 
înscrie, terenul a fost invadat iar 
mexicanii au fugit care cum au putut. 
Intervenția poliției s-a dovedit inope
rantă iar gazele lacrimogene și bas
toanele de cauciuc o .. . bagatelă. Pri
mul bilanț: 120 răniți și circa
15.000.000 franci francezi pagube...

Spiritele însă nu s-au potolit aici. 
Scandalagii au atacat aerodromul, in
cendiind patru avioane. Ca să taie 
orice posibilități de... retragere mexi

canilor. Apoi au pornit spre hotel 
unde se aflau fotbaliștii. Viața jucă
torilor era în pericol și autoritățile 
au fost nevoite să instaleze un baraj 
de mitraliere, „argument" care s-a 
dovedit a fi „convingător".

Acestea sînt manifestările care se 
petrec pe terenurile de fotbal în țările 
în care sportul se află pe mîinile afa
ceriștilor venali. Și, în ciuda faptul ut 
că (aparent) asemenea incidente dau 
atît de lucru polițiet, ele sînt în rea
litate încurajate de cei care folosesc 
sportul în scop de diversiune, ațîțare 
și sustragere a atenției celor mulți 
de la cruiita exploatare capitalistă.

SPORTUL POPULAR
Nr. 3397 Pag. 7-a

■■ •"■8 nix-. ... k ■ ■. . . i a



după prima noastră confruntare 
în „Cupa Davis" din acest an

La începutul acestei săptămîni te- 
nismenii romîni au încheiat cu succes, 
la Cairo, primul joc din cadrul actua
lei ediții a „Cupei Davis". După cum 
se știe, reprezentanții noștri au re
purtat o prețioasă victorie (3—2) în 
fața echipei R.A.U., fără a ne scuti 
însă de serioase emoții. Ce factori au 
determinat rezultatul favorabil nouă? 
De ce a fost obținută atît de greu 
victoria? Ce învățăminte se pot trage 
din acest debut? Iată întrebări cărora 
am căutat să le găsim răspuns într-o 
scurtă discuție cu cei ce ne-au re
prezentat țara în capitala Republicii 
Arabe Unite. Din această discuție a 
reieșit în primul rînd că gradul de 
pregătire al participanților, nivelul teh
nic, valoarea lor, au decis pe învingă
tori. In consecință, multiplul nostru 
campion Gheorghe Viziru, cu o clasă 
superioară, a fost factorul hotărîtor al 
succesului, prin cele două victorii la 
simplu și contribuția sa substanțială la 
dublu, împreună cu Marin Viziru.

Dar, alături de aceste elemente, au 
contribuit la calificarea noastră și al
tele de tot atîta însemnătate, în con 
dițiile speciale ale meciului de la Ca
iro (temperatură extrem de ridicată — 
aproape 40 grade, un public ce și-a 
susținut frenetic echipa etc.). Este vor
ba în special de puterea de luptă, de 
patriotismul de care au dat dovadă 
sportivii romîni în fața unor jucători 
care s-au străduit din răsputeri să răs
toarne calculele hîrtici. Gheorghe Vi- 
jiru. conștient de răspunderea sa, a 
uimtt asistența prin tenacitate, găsind 
resurse inepuizabile «pentru a depăși 
momentele critice. Edificatoare este 
partida sa decisivă cu Kamel Mou- 
barek în care, în setul IV, a trebuit 
să facă față la nu mai puțin de. 5 me- 
ci-baluri 1 Un cronicar de tenis ore-

ETAPA A ll-a A CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE INDIVIDUALE 

DE TENIS DE MASĂ
CLUJ 24 (prin telefon de ia trimi

sul nostru). Vineri au început în sala 
„Ianoș Herbak" din localitate între
cerile din cadrul etapei a Il-a a cam
pionatelor republicane individuale de 
tenis de masă pe anul 1959. Întrece
rile contează și pentru „Cupa 
F.R.T.M.". Iau parte în probele de 
simplu 71 bărbați și 51 femei. De 
asemenea se întrec 39 de perechi în 
proba de dublu mixt și cîte 29 pe
rechi în probele feminine și mascu
lin».

In prima zi de concurs s-au desfă
șurat numai probe de dublu.pînă la 
semifina'e. Sîmbătă încep simplurile. 
iar duminică vor avea loc finalele.

Rezultate tehnice din sferturi de 
finale :

dublu femei : Biro, L. Cobîrzan — 
Ochin, Gropeseu 3—0; Barasch, A- 
lexandru — Batari. Mihalca 3—0; 
Pitică, Folea — Răduică, Menihard 
3—0, Constantinescu, Tom pa — Vuș- 
can, Patulea 3—0

dublu bărbați: Popescu, Bottner — 
Bunea, Motancea 3—1 ; Zador, Maj- 
tehny — Rethi, Covaci 3—1 (!) ;
Naumescu, Nazarbeghian — Pesch, 
Iscovki 3—1 ; Negulesou, Cobîrzan ț 

•— Bujor, Bodea 3—0
dublu mixt : Constantinescu, Bottner 

— Totnpa, Rethi 3—0; Biro, Negu- 
lescu — Slăvescu, Hosu 3—1 ; Pitică. 
Popescu — Barasch, Bujor 3—0; 
Folea, Naumescu — Alexandru, Co
bîrzan 3— 1

C. CiOMARNISCHI AL. GROSS, corespondent regional

• IN CADRUL unui concurs de atle
tism desfășurat la Nalcik, atletul so
vietic Vasili Rudenkov a obținut la 
aruncarea ciocanului rezultatul de 
65,98, ceea ce reprezintă una din cele 
mai bune performanțe înregistrat' 
anul acesta în lume. Cu aceiași prilej, 
în proba de 60 m plat Iuri Konovalov 
a fost cronometrat cu timpul de 6,6.

© LA EREVAN s-a desfășurat con
cursul celor mai buni pentatloniști din 
U.R.S.S. Cu acest prilej, campionul 
mondial de pentatlon modern Igor No
vikov a corectat recordul lumii totali- 
zînd 5125 puncte (v.r. 4924). Iată per
formanțele învingătorului : scrimă — 
19 victorii din 26 asalturi ; cros — 
4 km în 13:55,0; înot — 300 m în 
3 :52,2; tir — 192 puncte din 200 
posibile; călărie — 2,5 km în 4 : 52,9. 
In clasamentul general au urmat 
Hano Selg 4199 p. și Nikolai Tata- 
rinov 4103 p.

« MIERCURI SEARA la Belfast, 

zent la Gezira Sporting Club afirma
se, uluit, că nu și-a închipuit cum 
„romînul a avut ÎNDRĂZNEALA (sub
linierea ne aparține) să aibă inițiativa 
în asemenea momente !“.

Nu Gheorghe Viziru ne-a relatat a- 
ceste fapte In schimb, el a ținut să 
ne arate nemulțumirea față de un as
pect al comportării sale: exagerarea 
importanței unei întîlniri și a valorii 
unui adversar, ceea ce afectează întru- 
cîtva moralul. „După ce Năstase a ra
tat la capătul a peste 3 ore de joc 
întrecerea cu Motibarek, am început 
imediat, către seară, ultima întîlnire, 
cu Badr El Din. La 6—4, 3—1 am în
trerupt și mă gîndeam că voi cîștiga 
în trei seturi. Toată noaptea, în loc 
să mă odihnesc, m-am frămîntat însă, 
fără nici un pic de justificare. Gîndui 
că aș putea pierde, că de mine depin
de rezultatul meciului, lua proporții. A 
doua zi am pierdut 13 ghemuri în șir. 
A trebuit să dau o adevărată luptă cu 
mine însumi ca să pot redresa situ
ația, egalînd în al patrulea set la 6—6 
în fața unui adversar, ce-i drept, ho- 
tărst în acțiuni, dar modest ca mij
loace tehnice".

„Ei, dacă Năstase l-ar fi învins pe 
Badr El Din, dacă ne-ar fi ascultat 
sfaturile, Gheorghe Viziru ar fi avut 
un somn mai ușor", — a reluat, glu
meț, discuția, secretarul federației de 
tenis Grigore Arjoca. Numai că Năs
tase nu ne-a ascultat și n-a mai pă
răsit linia de fund a terenului. Pasat 
de cîteva ori, de adversar, S-A RE
TRAS INTR-UN JOC DEFENSIV, di- 
minuîndu-și posibilitățile și cedînd în 
fața lui Badr El Din pe care-1 învin
sese acum doi ani la București".

—■ Și acum în preajma noii etape 
de „Cupa Davis" din 15—17 mai, ce 
vă propuneți ?

— In primul rînd — ne spune T. 
Bădin — să... aflăm cine va fi viitorul 
nostru adversar: Irlanda sau Noua 
Zeelandă, echipe care Se întîlnesc în
tre 30 aprilie și 2 mai. Formula re
prezentativei noastre nu va suferi prea 
mari modificări în vederea întîlnirii 
următoare. Dînd satisfacție, frații Vi
ziru ne-au as’gurat dublul și un sim
plu. Pentru stabilirea celuilalt compo
nent al echipei, vom organiza un con
curs de verificare între 5—10 mai în 
Capitală. In orice caz, vom selecționa 
nu numai jucătorul în cea mai bună 
formă, dar și cu cea mai evidentă ten
dință de joc modern, ofensiv".

Un palat al Sporturilor 
pe insula Sahalin

Din Moscova se anunță că în apro
pierea orașului Sahalinul de Sud, din 
: -■ ia Sănal’n, a început construcția 
unui mare palat af sportiir Io» care va 
cuprinde ,ma: multe săli s-: bazine de 
înot.

In insula S.ahăl n se lucrează în pre
zent la construcția unui stadion și de 
ctrrînd a fost dată în fo'osinț î. o tram
bulină de s'hi care permite șar turi de 
peste 100 m.

(Agerpres)

„Cupa Primăverii" la tenis
Timișoara 24 (prin telefon). Timpul 

nefavorabil de joi a determinat amî- 
narea partidelor de tenis de cîmp din 
cadrul competiției dotate cu „Cupa Pri
măverii". Aceste meciuri s-au desfășu
rat ieri și în urma rezultatelor înre
gistrate s-au calificat pentru turneele 
finale, la bărbați ; Țir'ac, Cristea, lu- 
hasz și D-tru Viziru, iar la femei ; Ju- 
lieta Namian, Hermina Brenner, Irină 
Ponova și Ecaterina Horșa. Iată cîteva

j pj iSdfeggwr
reprezentativa de fotbal a Irlandei de 
Nord a dispus de cea a Țării Galilor 
cu categoricul scor de 4-1.

• PRIMUL MECI Real Madrid-Atle- 
tico Madrid contînd ca semifinală a 
„Cupei campionilor europeni" la fotbal, 
s-a desfășurat joi pe stadionul ,,Ber- 
nabeu" din capitala Spaniei și a reve
nit primei echipe cu 2-1. Returul întîl
nirii se va desfășura la 7 mai pe tere
nul lui Atletico.

• In etapa de miercuri a campiona
tului ligii profesioniste engleze de 
fotbal, Wolverhampton Wanderers a 
întrecut cu 3-0 pe Leicester City. 
Echipa din Wolverhampton a cîștigât 
astfel pentru a doua oară consecutiv 
titlul de campioană a Angliei.

• INTR-UN MECI INTERNAȚIO-

Ăsta-seară în sala Di namo

Reprezentativa de haltere a orașului București 
întîlnește selecționata Istanbulului

Ieri dimineața a sosit în Capitală 
echipa de haltere a orașului Istanbul 
care va întîlni azi (cu începere de la 
ora 19,30 în sala Dinamo) reprezenta
tiva orașului București.

In Gara de Nord, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de membri ai Federației ro
mîne de haltere și de numeroși spor
tivi. Halterofilii turci — pentru prima 
oară în țara noastră — și-au manifes
tat bucuria de a se întîlni cu sportivii 
noștri, pe care i-au cunoscut și apre
ciat acum doi ani la Istanbul.

Conducătorul lotului, Sadîk Koparan, 
responsabilul secției de haltere a ora
șului Istanbul ne-a declarat : „Spor
tivii noștri susțin acum cea de a treia

Pregătiri pentru „Cursa Păcii66

Cursa cidistă Bdgrad-Budapesta
Pregătindu-se pentru a lua startul 

în „Cursa Păcii", cicliștii fruntași din 
R. P. Ungară și R. P. F.Iugoslavia au 
luat parte la o cursă de două zile pe 
ruta Belgrad — Budapesta. Prima 
etapă disputată între Belgrad și Su- 
botița (176 km.) a revenit maghia
rului Stamusz, care a fost cronome
trat cu timpul de 4h 12:10,0. El l-a în
trecut Ia sprint pe Valcic (Iugoslavia).

Cea de a doua etapă a întrecerii a 
fost împărțită în două semietape. Con- 
Ciirenții au parcurs mai întîi 44 km. 
între Subofița și Szeged. învingător 
a fost maghiarul Torok cu 56:45,0 ur
mat de Valcic 57:40,0. A doua parte

întreceri dîrze în a doua semifinală 
a campionatelor republicane 

de box la juniori
CONSTANȚA 24 (Prin telefon de 

la trimisul nostru). Și cea de a doua 
semifinala a campionatelor republicane 
individuale de box la juniori, disputată 

seara iu sa,a Sporturilor, a oferit 
întreceri dîrze și de un bun nivel teh
nic.

In primul meci al reuniunii dispu
tat între Marinică Iov (Galați) și 
Attila Verdes (Cluj), clujeanul —■ 
mult mai tehnic — a lovit insistent 
cu directe și croșeuri, dovedindu-se su
perior și in lupta de aproape. El a 
cîștigât prin abandon în repriza a IlI-a, 
nu înainte insa ca galățeanul sa-i fi 
opus o dîrză rezistență. O dispută de 
un rar dinamism au oferit „cocoșii" 
V. Maffei (Bîrlad) și I. Hold (Timi
șoara). A cîștigât la puncte timișorea- 

din aceste rezultate: Iuhasz — Bar- 
dan 6—4, 3—6, 6—3; Brenner — Po
nova 6—I, 6—0. In turneul final Țiri- 
ac l-a învins pe Cristea în cinci seturi: 
6—4, 6—2, 0—6, 5—7, 6—4, Iuhasz— 
D. Viziru 6—4, 6—4, 4-—6 (întrurupt 
din cauza întunericului; Horșa—Pono
va 2—6, 6—2, 7—5.

întrecerile continuă astăzi și mîine.

NAI. de box desfășurat la Berlin, se
lecționata R.F. Germane a învins cu 
scorul de 13-7 echipa Franței.

® IN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
de șah de la Marianske Lazne, după 
12 runde în fruntea clasamentului a 
trecut marele . maestru maghiar Laszlo 
Szabo cu 9 puncte, urmat de Polii-, 
gacvski (U.R.S.S.) cu 8‘/2 p. (și o par
tidă întreruptă). Șahistul romîn.Corvin 
Radovici. ocupă locul 9 cu 5 p. (și o 
partidă întreruptă). El a cîștigât par
tida întreruptă cu Malich (R.D. Ger
mană.), dar a fost învins de Alster și 
Polugaevski.

• IN SEMIFINALELE turneului in
ternațional de tenis de la Bornemouth 
(Anglia), jucătorul Leu Gerard din 
echipa pentru Cupa Davis a Noii Zee- 
lande l-a întrecut pe Forbes (Africa 
de sud) cu 6-3, 7-5, 4-6, 6-3. Adver
sarul lui Gerard în finală va fi Knight 
(Anglia) învingător asupra lui Ayala 
(Chile) cu 1-6, 6-1, 6-3, 6-2. 

întîlnire internațională a lor. Acum 
doi ani echipa orașului Istanbul a 
debutat în compania reprezentativei 
orașului București, iar în toamna a- 
celuiași an echipa orașului a partici
pat la „mondialele" de la Teheran. 
De atunci însă, halterofilii noștri au 
înregistrat progrese însemnate. Ei au 
fost antrenați de fostul campion și re
cordman mondial, iranianul Naindjou. 
Cred că întilnirea de azi va fi pentru 
noi foarte utilă și indiferent de rezultat 
aș vrea ca meciurile dintre cele două 
orașe să devină tradiționale. Aș pre
coniza chiar ca întilnirile de haltere 
București— Istanbul să fie dublate și 
de întilnirile reprezentative'or de lupte 
ale celor două orașe".

a etapei — Seghedin — Budapesta 
185 km. — a avut punctul terminus 
pe pista Nepstadiomdui. Aci, învingă
tor a fost din nou un ciclist maghiar, 
Laszlo 5h 3:07,0. In clasamentul ge
neral al etapei pe primul loc s-a cla
sat Horvath (R. P. Ungară) 6I1 2:57,0. 
Tot lui i-a revenit victoria în clasa
mentul întregii curse cu timpul lOh 
14:57,0. In clasamentul general ur
mează compatrioții săi Torok lOh 
18:52,0 și Stamusz lOti 20:01,0. Pe 
locul IV, ciclistul iugoslav Valcic lOh 
20:20,0. In clasamentul pe echipe în
vingători au fost reprezentanții R. P. 
Ungare.

nul, care a boxat mai ordonat. La fel 
de aprig au luptat pentru victorie 
seminșorii I. Crhnpiță (Cîmpina) și 
F. Cerb'.i (Bacău). Boxerul din Cîm
pina și-a adjudc.al \i.tona la puncte. 
Trebuie să mai scoatem in evidență 
întîlnirile dintre ,,semimijlocii“ N. Pa
dina (Reșița) și M. Pintilie (Reg. 
Bucureșțf), cîștigată de al doilea la 
puncte, — și uiiitre „greii" llie Ale
xandru (Plocști) și N. Motoc (Bucu
rești) în care primul a învins prin 
K.O. în repr. a Il-a. De remarcat că 
llie Alexandru este la al patru.ca meci 
oficial din activitatea sa pugilistică...

Irtă celelalte rezultate, în ordinea 
categoriilor: C. Ciucă (Reșița)
b.p. A. Georgescu (Pioești); I. Nuțiu 
(Oradea) b.p. P. luga (Tulcea); G. 
Diceanti (Brăila) b.p. Al. Tarpai (Cluj); 
Marin Constantin (Buc.) b. abandon 
repr. 1 pe A. Gall (R.A.M.); I. Pău- 
noiu (Buzău) b. abandon repr. III pe 
N. Voinic (Craiova).

Sîmbătă seara, se vor disputa întîl
nirile finale ale campionatelor.

R. CALĂRĂȘANU

Concursul hipic international de la Nisa
NISA 24 (Prin telefon). Astăzi s-a 

desfășurat una din cele mai grele pro
be înscrise în programul concursului 
hipic internațional din localitate: „Ma
rele Premiu al Orașului Nisa", la care 
au luat parte 67 concurenți, reprezen- 
tînd 8 țări (Italia, Spania, Portuga
lia, Romînia, S.U.A., Turcia, Olanda 
și Franța). Pentru desemnarea învin
gătorului a fost nevoie să se facă un 
baraj, în care a intrat și reprezentan
tul nostru Vasile Pinciu pe calul Min- 
dir. După efectuarea barajului, la oare 
înălțimea maximă a obstacolelor a a- 
tins 1,80 m„ cîștigător al acestei pro
be a fost declarat italianul Mancineli 
pe, calul Gloria cu rezultatul de 0 
puncte penalizare, timp 48 sec., 
urmat de Froson (Franța) pe calul 
Darcnoe cu 0 p., timp 51 sec. și P. 
D’lnzco (Italia) pe The Rock cu 4 p.. 
timp 46,1 sec. Vasile Pinciu a ocupat 
locul 9 cu 16 p„ timp 49 sec., el cla- 
sîndu-se printre premiații acestei pro
be. De remarcat faptul că nit 
s-a calificat pentru baraj o serie de 
călăreți de valoare mondială ca De

O dată cu reprezentativa orașului 
Istanbul au sosit și doi arbitri : Kemal 
Ercîman și Ohanes Jeyikian.

Printre halterofilii cei mai talentați 
care au făcut deplasarea la București 
se numără Jilber Dalga (cat. cea mai 
ușoară) cu o performanță de 265 kg. 
și Aii Giimiiș (cat. semiușoară) cu re
zultatul de 282,5 kg. Aceștia, ca și 
ceilalți componenți ai echipei, sînt 
recordmani ai Turciei. Iată-i pe cei
lalți concurenți : Nuri Akîn (cat. ușoa
ră) 295 kg; Serkis Giillap (cat. semi- 
mijlocie) 312.5 kg; Ferdi Tiirkdamar 
(cat. mijlocie) 335 kg; Sadîk Pekiinlii 
(cat. semigrea) 340 kg și Ardă Tiikel 
(cat. grea) 340 kg. Antrenorul echi
pei este Ihsan Kirgiil.

Echipa orașu tii București s-a pre
gătit temeinic în vederea acestei pri
me întîlniri a anului. Iată echipa, în 
ordinea categoriilor: Ion Panait, Ion 
Birău, lonescu Lisias, Tiberiu Roman, 
Afilia Vasarhelyi, Lazăr Baroga și Ni- 
colae Bălcăceantt. In comparație cu 
halterofilii turci toți halterofilii romîni 
dețin performanțe superioare. Este in
teresant să urmărim forma în care se 
găsesc tinerii Ion Panait și N. Bălcă- 
ceanu precum și T. . Roman care a 
trecut recent la categoria semimijlo- 
cie.

„Cupa Primăverii” 
la pentatlon modern

Competiția de pentauon modern 
dotată cu „Cupa Primăverii" a con
tinuat joi și vineri prin desfășurarea 
probelor de scrimă și de tir. Proba 
de scrimă (spadă) s-a desfășurat în 
sala de la Ștrandul Tineretului. Fie
care pentatlonișt a susținut cîte 28 
de asalturi.

Alături de Wilhelm Roman, Dan 
lonescu și Victor Tcodorescu, penta 
tloniști cu multă experiență de concurs, 
s-au evidențiat o serie de elemente 
tinere ca Cristu Lichiardopol și în 
special Nicolae Marinescu.

lată ordinea primilor clasați ia spa
dă: 1. W. Roman (Recolta I) 1.138 
p; 2. D. lonescu (C.C.A. I) 1.092 p;
3. V. Teodorescu (Progresul) 1.046 p;
4. N. Marinescu (C.C.A. I) 1.000 p;
5. C. Lichiardopol (Prog.) 862 p; 6—7. 
Gh. Mărciiță (Recolta I) și Al. Bruja 
(Prog.) 632 p. Clasamentul probei de 
spadă: 1. C.C.A. I 2.678 p; 2. Pro
gresul 2.540 p; 3. Recolta I 2.356 p; 
4—5. Recolta II si C.C.A. H 1.298 p.

Ieri s-a desfășurat pe poligonul Tu
nari proba de pistol viteză. Cel mai 
bun rezultat individual a fost obți
nut de Dumitru Țintea (C.C.A. I) 900 
p. El a fost urmat de : Gh. Mărcuță 
800 p, V:. Lișnevschi (Recolta II) 700 
p, 1. Vesa (C.C.A. II) 680 p, D. lo
nescu 680 p, R. lorgulescu( Recolta 
II) și Cr. Lichiardopol 600 p. Clasa
mentul pe echipe al probei de tir: 1. 
Recolta I 1.780 p; 2. C.C.A. I 1.740 p; 
3. Recolta II 1.300 p; 4. C.C.A. II 
1.180 p; 5. Progresul 1.000 p.

După trei zile de concurs, clasa
mentul general al „CUPEI PRIMĂ
VERII" are următoarea înfățișare : 1. 
Recolta I 6.632 p; 2. C.C.A. I 6.276,5 
p; 3. Progresul 5.421 p; 4. C.C.A. 11 
3.383,5 p; 5. Recolta II 2.598 p.

Astăzi se dispută proba de natație 
(Bazinul Floreasca, de la ora 18,30), 
iar mîine are loc ultima probă, crosul, 
pe traseul de la Călugăreni

Fombelle (Franța), Goyoaga (Spania), 
Goneli (Turcia) și cîștigătorul mai 
multor probe la Nisa, portughezul Cal- 
lado.

In întrecerile internaționale de la 
Nisa călăreții romîni s-au bucurat 
pînă acum de aprecierile unanime ale 
spectatorilor și specialiștilor, atît pen
tru stilul lor corect, cît și pentru dîr- 
zenia cu care luptă pe parcurs. In le
gătură cu aceasta, președintele fede
rației franceze de călărie spunea în 
cadrul unei festivități că „tinerii călă
reți romîni merită felicitați pentru a- 
sa’ltul continuu ce-1 dau călăreților cu 
renume mondial, prezenți la concursul 
de la Nisa". Cele spuse de conducă
torul forului francez sînt confirmate de 
altfel și de clasamentul neoficial făcut 
pe baza rezultatelor de pînă acum și 
în care țara noastră figurează pe lo-’ 
cui III din opt țări, iar călăreții ro
mîni printre primii 15 din cei 80 con- 
curenți prezenți la start.

Concursul continuă sîmbătă și du
minică.


