
In întîmpinarea zilei de 1 Mai

Economiile în produefie — principală 
realizare a sportivilor de la 

Roșie"
Ideea lui a 
toare cu cea 
să se arunce 
runte se pot obține foarte bine și din 
deșeuri. Și astfel, anul trecut briga
da lui a economisit 17.000 kg metal, 
executînd din deșeuri peste 10.000 de 
șaibe. Zilele acestea, în cinstea lui 
1 Mai brigada realizează din deșeuri 
alte 5000 șaibe 
culante.

Asemenea lui 
mi'tru Bărbieru, 
la „Steaua Roșie' 
lidarității internaționale a celor ce 
muncesc, cu importante succese în 
lupta pentru economii, pentru reduce
rea prețului de cost.

„Sportivii uzinei noastre înțeleg să 
prețuiască fiecare gram de metal" — 
ne spunea președintele asociației. Du
mitru Brăgău. „Ei știu că muncind 
mai cu spor, dind tot mai multe pro
duse peste f>lan, contribuie ta înzes
trarea cu utilaje a șantierelor patriei, 
unde cresc văzind cu ochii asfitea și 
atitea construcții noi".

0 interesantă întrecere 
internațională de scrimă: 
R. P. R.—R. S, F. S. R.

„Steaua
„Oficial*",  i se spune: Dumitru Bră- 

gău, președintele asociației sportive 
„Steaua Roșie". In uzină, toată lumea 
îl numește însă altfel: „Dumitru de 
la forje, cel cu sportul". L-am întîl- 
nit la sediul comun, pe care asocia
ția îl împarte cu organizația U.T.M. 
Era foarte bucuros de vizita noastră: 
„Ați venit la timp și veți afla multe 
lucruri interesante". Despre ce ? Fi
rește, despre felul în care în
tîmpină ziua de 1 Mai sportivii de 
la „Steaua Roșie".

„Scrieți, așadar, tovarășe reporter: 
am participat la numeroase competiții 
in cinstea zilei de 1 Mai, alături de 
alte echipe din raion. In ziua de 19 
aprilie am desfășurat pe aleile din 
Panoul Libertății întrecerile primei 
faze a crosului ,,Să întîmpinăm 
1 Mai". Echipele noastre s-au depla- 
sr“ la sate. Numărul membrilor 
l '.S. a sporit cu 40. Sportivii 
s-au dovedit printre cei mai harnici 
componenți ai brigăzilor de muncă 
patriotică formate în uzină. Și acum, 
închideți-vă carnetul".

— De ce ?
„Fiindcă vom merge in uzină, 

colo ii veți cunoaște îndeaproape 
sportivii noștri și veți vedea cum 
îndeplinesc angajamentele luate 
cinstea lui 1 Mai.

Pornim deci să vizităm secțiile uzi
nei. Vom începe prin a reda con
cluzia, impresia cea mai puternică pe 
care ne-a lăsat-o această vizită: gri
ja deosebită pe care o manifestă 
sportivii de la „Steaua Roșie" pentru 
gospodărirea metalului. Iată și exem
ple. Ajustorul Ion Tamara, din echi
pa de fotbal a uzinei, avea de exe
cutat împreună cu echipa sa o serie 
de piese pentru betoniera de 100 1. 
Trasarea pieselor pe foile de tablă se 
făcea de ani de zile într-un anumit 
.«yrt După tăiere, rezultau bucăți mă
ri socotite însă deșeuri. Cu acest 
iuccit nu s-a împăcat Ion Tamara. A 
desenat, a socotit, a așezat t.parele 
în fel și chip, pînă a găsit un nou 
sistem de așezare, care reduce pier
derile la minimum.

La secția lăcătușerte l-am întîlnit 
pe Dumitru Bărbieru, voleibalist, res
ponsabilul brigăzii U.T.M. or. 13.

A- 
pc 
iși 
in

fost oarecum asemănă- 
a lui Tamara: de ce 
deșeurile ? Piesele mă-

pentru remorcile bas-

ton Tamara și Du- 
mulți alți sportivi de 

întâmpină Ziua so-

Scrimerii noștri fruntași susțin la, 
sfîrșitul acestei săptămîni și la înce
putul celei viitoare, prima confruntare 
internațională a anului. Ei vor întîlni 
reprezentativa R.S.F.S.R. într-un meci 
care contează ca revanșă a celui de 
anul trecut de la Saratov. Intîlnirea 
se va organiza la toate probele .

In primele două zile — 2 și 3 mai 
— va avea loc întrecerea pe echipe, 
Iar în următoarele — 4 și 5 mâi — 
concursul individual.

Pentru acest meci, ambele reprezen
tative au făcut pregătiri deosebite. 
Scrimerii noștri, de pildă, au j 
pat la mai multe competiții oficiale 
de verificare, ultima avînd loc chiar 
duminică la Constanța.

Sportivii sovietici și-au verificat și 
ei stadiul de pregătire tot în compe-. 
tiții interne. Lotul sovietic va sosi în 
Capitală în ziua de 30 aprilie. Vor 
face deplasarea următorii scrimeri: 
Șișkin, Sveșnikov, Sevelev, Sarov, 
Arkadieva, Efimova, Sceșova, Prudțko- 
va, Maslesanov, Jistuev, Leitman,' 
Litkanov, Paluskin, Bazarevici, Liulin 
și Udras. Conducător: tovarășul Sizin, 
președintele Uniunii asociațiilor și or
ganizațiilor sportive din R.S.F.S.R.

partici-< 
oficiale

De la un cap la celălalt al țării

Mii de tineri au participat 
la etapa a II-a a crosului 
„Să întîmpinăm 1 Mai
Mai de tineri și tinere s-au întrecut 

în ultimele două săptămâni în tradițio
nalul cros de mase „Să întîmpinăm 
1 Mai", disputîndu-și cu ardoare tocu
rile fruntașe. Crosu'l „Să întîmpiiinăm 
1 Mai“ și-a dovedit încă o dată larga 
popularitate de oare se bucură, a ară
tat dragostea și entuziasmul cu care 
este întîmpinăt de tineretul patriei 
noastre, A doua și ultima etapă a cro
sului, desfășurată duminică, a scos îti 
evidență grija consiliilor raionale și oră
șenești U.C.F.S. de a asigura un cadru 
festiv acestor frumoase întreceri. De 
asemenea, s-a văzut preocuparea asoci-

ațnlar sportive de a-Și trimite campio
nii (desemnați în prima etapă) cît mai 
bine pregătiți. Relatările coresponden
ților noștri 
privință.

sînt elocvente în această

CRAIOVA

a doua a crosului „Să în 
Mai" au i

600 de tineri, calificați în urma desfă
șurării fazei anterioare, la care au 
luat pr.rte peste 7.000 de muncitori,

La etapa 
•ttmpiriăm 1

Lucrările primei sesiuni a ceteS de-a doua legiste» 
turi a Adunării iReprezemtanțiSor Pcpulari din te- 
treaga Chină

Alegerea tovarășului Liu Șao-ți 
ca președinte al Republicii Populare Chineze

PEKIN 27 (Agerpres). — China Nouă transmite:
PROCLAMAȚIA ADUNĂRII REPREZENTANȚILOR POPULARI 

DIN ÎNTREAGA CHINA
In după-amiaza de 27 aprilie. Adunarea Reprezentanților Popului 

din întreaga Chină a dat următoarea proclamație :
Prin prezenta se proclamă că la 27 aprilie 1959, prima sesiune • 

celei de-a doua legislaturi a Adunării Reprezentanților Populari din îrv 
treaga Chină a ales pe Liu Șao-ți în funcția de președinte al RepubH-*  
cii Populare Chineze și pe Sun Țin-lin și Dun Bi-u ca vicepreședinți al 
Republicii Populare Chineze.

PREZIDIUL PRIMEI SESIUNI A CELEI
DE-A DOUA LEGISLATURI A ADUNĂRII REPREZENTANȚILOR 

POPULARI DIN ÎNTREAGA CHINA
Pekin, 27 aprilie 1959.

★
Tovarășul Liu 

Șao-ți s-a născut 
în anul 1898 într-o 
familie de țărani 
în provincia Hunan. 
Din adolescență a 
participat activ la 
lupta revoluționară, 
fiind unul din or
ganizatorii și con
ducătorii Partidului 

^Comunist. Liu Șao- 
.ți este membru al 
[ P.C.C. din anul 
J921.

Liu Șao-ți a par
ticipat la organi
zarea primului cen
tru sindical pe în
treaga Chină •— 
Secretariatul Mun
citoresc din China. 
Congresul al Il-lea 
al sindicatelor din 
China l-a ales, în 
1925, vicepreședin
te al Federației sin
dicatelor din Chi
na, care lua ființă 
atunci.

In perioada 
mu lui război 
revoluționar 
1924—1927,

pri- 
crvil 
din 
Liu

crosului „Să în-, ■ Șao-ți a l°st uniț! 
participat peste' i dintre conducătorii

(Continuare in pag a 2-a)

NOI MAEȘTRI Al SPORTULUI

Cei 9P.t •‘portiui distinși cu titlul de maestru al sportului

De aseară, alți sportivi au prins

mișcării muncitorești, actrvînd în 
, principalele centre industriale: Șan- 
hai, Canton, Hancou. In 1927_ la 
Congresul al V-lea al P.C.C., Liu 

’Șao-ți a fost ales membru al C.C. al 
’ Partidului Comunist Chinez, iac în 

■ 1928 — membru al Comisiei centrale 
'de control. După înfrîngerea vremel
nică a Revoluției în 1927, Liu Șao-ți 

■a trăit în ilegalitate, ducînd muncă 
'de partid pe teritoriul controlat de 

• gomindan, iar în 1932 a fost condttcă-

unul dintre conducătorii luptei dus» 
de poporul chinez împotriva reacțiu- 
nii gomindaniste și a imperialismului 
străin. In 1948 a fost ales președin
te de onoare al Federației sindicate
lor din China.

După constituirea Republicii Popu^ 
lare Chineze a fost ales vicepreședinte 
al Consiliului guvernamental centrai 
popular, iar din 1954 a deținut func
ția de președinte al Comitetului per
manent al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină. Din sep
tembrie 1956 Liu Șao-ți este vice
președinte al C.C. al P.C.C. și menv 
bru al Comitetului permanent al Bl-' 
roului Politic al C.C. al P.C.C.

La congresul al VllI-lea pe întrea- 
__  Partidului Comunist 
Chinez, care a avut loc în septembrie 
1956, tovarășul Liu Șao-ți a prezentat 
raportul politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez. 
In mai 1958, la cea de-a doua sesiu
ne a Congresului al VllI-lea al ~ 
Chinez, tovarășul Liu Șao-ți a 
zentat raportul de activitate al 
al partidului.

La 27 aprilie 1959, Adunarea

cu mîndrie pe piept insigna de Ma-< ,torul sindicatelor din provincia Țzean- 
estru al Sportului., Festivitatea de si Djn 1931, Liu Șao-ți este mem 

^bru al Biroului Politic al C.C. al 
, P.C.C. In timpul marșului spre nord-

1 , vest șl Armatei Populare de Eli
berare (1934—1936) a fost reprezen-

C.C., apoi conducătorul secției 
! a unui corp de armată. Din 

1936 pînă în 1941 a stat în fruntea 
oiganizației Partidului Comunist din 

; China centrală și de nord. In 1941, 
după atacul mișelesc al trupelor lui 

' Cian Kai-și împotriva Noii armate 
'a 4-a, C.C. al Partidului Comunist 
l-a numit pe Liu Șao-ți comisar po

litic al acestei armate. In 1943. Liu 
Șao-ți devine secretar al C.C. al 

■ P.C.C. și vicepreședinte al Consilliu- 
>lui militar revoluționar. In timpul răz-

i
boiului civil din 1946—1949 a fost

T E LEG
Tovarășului LIU ȘAO-ȚI 
președintele Republicii Populare Chineze

, Cu prilejul alegerii dv. ca președinte al Republicii Populare 
1 Chineze, vă rog să primiți din partea Prezidiului Marii Adunări Na

ționale a Republicii Populare Romîne și a mșa personal cele mai 
, calde felicitări. Vă urez din inimă dv. și marelui popor chinez noi 

succese pe calea dezvoltării și înfloririi continue a Republicii Popu-» 
lare Chineze.

decernare a înaltului titlu a avut 
loc la U.C.F.S., în prezența tov.' 
Ion Balaș — vicepreședinte al 
U.C.F.S. —, tov. general maior 

Andrei Neagu — vicepreședinte all 
Comitetului Organizatoric Central, 
A.V.S.A.P. — și tov. Emil Ghibu,' 

— șeful Secției tehnice din U.C.F.S. 
Pentru merite și performanțe în' 

mișcarea noastră sportivă pe tărîm 
intern și internațional, au fost dis
tinși cu titlul de maestru al spor-' 
tului următorii sportivi care acti
vează în cadrul A.V.S.A.P.:

Elena Băcaoanu, Elisabeta Popescu, 
Andrei Budai, Ștefan Benedek, Of to' 
Hintz, Gheorghe Petrovici, Simiom 
Oțoiu și Bănică Enciif'.escu.

Felicitînd pe noii maeștri ai sportului, 
și urîndu-le noi succese în viitor, to
varășii Ion Balaș și general maiori 
Andrei Neagu au scos în evidență, 
faptul că această cinste trebuie să 
constituie pentru cai opt sportivi pune, 
tul de plecare al unei activități și mai' 
rodnice. Ei trebuie -să-și ridice necon
tenit măiestria sportivă, să împărtă
șească bogata lor experiență tinerelor' 
demente, dim rîndurile cărora să ri
dice noi cadre în aviația noastră spor
tivă, să constituie permanent un e- 
xemplu demn de urmat pentru tinerii L 
sportivi

I
tantul 
politice 
1 Md «I

ga Chină al

P.C. 
pre- 
c.c.

_ Re
prezentanților Populari din întreaga 
Chină l-a ales pe tovarășul Liu 
Șao-ți în funcția de președinte al 
R.P. Chineze.

R A. M A.

■ ION GHEORGHE MAURER
președintele 'Prezțdțzilul Marii Adunări Naționale 

■ Republicii Populare Romtne



înflorește sportul 
în satele patriei noastre!
Faptul că activitatea sportivă ia un 

avînt din ce în ce mai mare în satele 
de pe cuprinsul patriei noastre, este un 
lucru binecunoscut. Coloanele zia
rului nostru, ca și rubricile de sport 
ale ziarelor centrale sau locale aduc 
vești despre intensa activitate spor
tivă care pulsează și în sate, unde sub 
regimul burghezo-moșieresc- domneau 
foamea și mizeria. In. rîndurile de 
mai jos vom publica cîteva din nu
meroasele corespondențe primite în 
ultima vreme, la redacție, corespon
dențe grăitoare despre dragostea cu 
care sătenii fac sport, își întăresc să
nătatea.

SPORTUL, PRIETENUL SĂTENI
LOR DIN COMUNA MUNTENI

Asociația sportivă înființată anul 
trecut In comuna Munteni din raionul 
Tecuci a fost numită de sportivii gos
podăriei agricole colective „Zorii So
cialismului". Datorită îndeosebi mun
cii perseverente dusă de secretând 
organizației U.T.M. pe comună. Mihai 
Manea si de către tinărul profesor 
Constantin Tăbăcaru, numărul mem
brilor U.G.F.S. a ajuns Ia 402 și creș
te necontenit Ca să ne dăm măi bine 
seama de dezvoltarea pe care a luat-o 
activitatea sportivă în această comu
nă, vom arăta că la întrecerile celei 
de a IV-a Spartachiade de iarnă a 
tineretului au participat 642 tineri și 
tinere. Problema bazelor sportive stă 
și ea la loc de cinste. Tinerii sportivi 
din Munteni și-au construit prin mun
că voluntară un teren de fotbal și o 
pistă de atletism, precum și un teren

Munca comisiilor pe ramură de sport, sprijin prețios 
pentru consiliul raional U.C.F.S. Făgăraș

la oricare dnpă-amiază vei intra 
îrt sediul consiliului raional U.G.F.S. 
Făgăraș vei găsi sala de ședințe ocu
pată. Vreuna din comisiile pe ramură 
de sport își ține obișnuita ședință 
săptămînală, diseutînd diferitele pro
bleme legate de buna desfășurare a 
activității în sportul respectiv. Este 
un fapt obișnuit, veți spune. Peste 
tot, în toate raioanele și regiunile, 
comisiile pe ramură de sport se întru
nesc săptămînal, stabilind obiectivele 
muncii lor șî contribuind prin aceasta 
Ia buna desfășurare a activității spor
tive.

Ceea ce ne-a îndemnat însă să ne 
ocupăm de această problemă, a felului 
în care comisiile pe ramură de sport 
muncesc pentru continua întărire și 
dezvoltare a activității din diferite 
sporturi, a fost declarația pe care 
ne-a făcut-o președintele consiliului 
raional U.G.F.S. Făgăraș, tov. Nicola:: 
Palhegy: „De un mare ajutor în re
zolvarea problemelor legate de dez
voltarea activității sportive din raio
nul nostru este felul în care muncesc 
«omisiilîe pe ramură de sport".

Cum muncesc aceste comisii? Care 
eînt principalele lor preocupări?

Să luăm cîteva exemple. Astfel, co
misia raională de handbal (președinte 
Eugen Vlădășel) a discutat în cadrul 
unei ședințe problema răspîndirii 
acestui sport în rîndurile elementului 
feminin. Raionul Făgăraș se mîndrește 
cu rodnica activitate desfășurată la 
handbal de echipele masculine, dintre 
care Chimia Făgăraș activează cu 
succes în campionatul categoriei A. 
Din păcate însă, handbalul feminin 
era slab dezvoltat lată dei ce comisia
raională a discutat această problemă 
și a trecut Ia rezolvarea ei. Din ini
țiativa și cu sprijinul comisiei s-au for
mat în raion trei echipe feminine de 
handbal: Comerțul și S.M.S., ambele 
din Făgăraș, precum și Flamura roșie 
Cîrța. Alcătuirea acestor echipe a fost 
posibilă numai datorită muncii depuse 
de membrii comisiei raionale, care însă 
nu s-au mulțumit cu atîta. După în
ființarea echipelor au fost delegați teh
nicienii, care în mod voluntar au 
instruit formațiile respective. Astăzi, 
cele trei echipe participă la diferite 
competiții, cum a fost cazul echipei 
Flamura roșie Cîrța care a luat parte 
la campionatul regional.

Un| alt exemplu este cel al comisiei 
raionale de fotbal (președinte Carol 
David) a cărei principală preocupare 
a fost, în ultimii timp, aceea de a în
viora activitatea echipelor, prin organi
zarea unor interesante comp: ) ț ii pe 
plan raional In afara campionatului 
raional, întrecere sportivă care se des
fășoară cu regularitate, comisia de 
fotbal a luat inițiativa de a organiza 
ți alte competiții. Astfel, la sfîrșitul 
anului trecut a avut toc „Cupa 30 
Decembrie", întrecere sportivă la care 
au luat parte 10 echipe.

SPORTUL POPULAR
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de baschet și volei. Pe aceste terenuri 
se antrenează și se întrec zeci de fot
baliști, voleibaliști, baschetbaîiști și a- 
tleți, printre care figurează tineri care 
obțin însemnate succese și în muncă 
(Vladimir Maricaș, Mihai Manea,, Ne- 
culai Nită, Andrei Nomută s-a.).

IONEL HlNCU 
corespondent

IN VIZITĂ LA G.A.C. „ALEX. MA
TROSOV" DIN CONSTANȚA
Cu ani în urmă, sătenii din comuna 

Viile Noi — raionul Constanța aproape 
că nici nu auziseră de sport. Datorită 
sprijinului organizației de partid și 
prin munca întregului tineret din co
mună — mobilizat de organizația 
U.T.M. —, s-a reușit însă ca și aci 
să se pună bazele unei trainice activi
tăți sportive. La început a fost amena. 
jat prin muncă voluntară un teren de 
fotbal și apoi a fost procurat echi
pamentul necesar. Fetele din comună 
și-au exprimat dorința de a face și 
ele sport și au insistat pentru amena
jarea unui teren de volei, card a fost 
construit tot prin muncă voluntară. 
Mai tîrziu au fost cumpărate și două 
mese de tenis astfel că spor
tivii din comuna Viile Noi, toți membri 
ai G.A.C. „Alex. Matrosov", au acum 
cele trebuincioase practicării sportului. 
Deocamdată, sportivii comunei s-au 
antrenat și s-au întrecut între ei. 
Pentru vara aceasta este prevăzută 
însă organizarea unor întîlniri cu spor
tivi din comunele învecinate, atît la 
volei cît și la fotbal.

1. VULCAN — corespondent

Ca încheiere, cîteva cuvinte despre 
comisia raională de șah (președinte 
Victor Popovici). In ultima perioadă, 
activiștii acestei comisii și-au orientat 
preocupările în special spre problema 
clasificărilor. Datorită acestui fapt, 
într-un interval de timp scurt, la Cen
trul Școlar Chimic din Făgăraș 28 
de tineri au primit clasificarea de ca
tegoria a 111-a, iar 29 de categoria a 
IV-a. De asemenea, la asociația spor
tivă Sinteza din orașul Victoria 22 
de tineri au fost clasificați la catego
ria a Ill-a, 2 la categoria a Il-a și 
o la categoria l. De menționai fap

.Echipa, ciștigătoare a ,.Cupei 30 Decembrie", Utilajul Chimic Făgăraș, pri
mește premiul. Competiția, organizată din inițiativa comisiei raionale de fot

bal, s-a bucurai de un frumos succes

Ne aflăm în plină primăvară. Ba
zele sportive amenajate în aer liber, 
pregătite din vreme de către asocia
țiile și cluburile sportive, sînt tot mai 
mult solicitate de numărul mereu 
crescînd al tinerilor dornici să facă 
sport. Asociațiile sportive, cluburile, 
consiliile regionale, raionale și oră
șenești U.CF.S. au luat din vreme 
măsuri pentru ca în zilele de primă
vară și vară cei dornici să facă sport 
să aibă la dispoziție toate cele ne
cesare. Unele unități, animate de do
rința de a angrena cît mai muSți 
tineri în practicarea sportului și de 
a ie asigura condițiile necesare, au 
trecut la o serie de inițiative ale 
căror roade se fac simțite sau nu vor 
întîrzia să apară. Din numeroasele 
exemple care ne sînt oferite în acea
stă privință, ne-am oprit asupra ace
luia dat de consiliul raional U.G.F.S. 
„V. 1. Lenin" din Capitală, iar în 
rîndurile de mai jos vom arăta cîteva 
din măsurile pe care le-a luat pen
tru ca activitatea sportivă din raion 
să fie cît mai rodnică.

CENTRUL DE ATLETISM 
PENTRU COPII

Săptămtaa viitoare, qopijj din r.ajtb

Mii de tineri 
a crosului

(Urmare din pag. I)

elevi si sthdenji. Disputei*  de dumi
nică au avut Ioc în Parcul Poipomlui 
șl au fost urmărite de numeroși spec-: 
tatori aflați de-a lungul traseului. Re
zultate : junioare: Viorica Grama 
(Școala sportivă U.C.F.S.), juniori: 
Rodion Piculea (Școala medie nr. 1), 
saniofare: ȘtefanaGhcorghița ȚDinia- 
ino), seniori: Niculao Similari (C.S.A.),

Romica Schultz
I 

SIBIU

întrecerile, desfășurate ta Parcul de 
Suib Arini au fost urmărite cu viu in
teres de numeroși spectatori, care au 
aplaudat victoria următorilor concu
rent i : junioare: Inge Mtrscop (îna
inte), senioare: Rerrate Weidenfelder 
(Dinamo), juniori: H. Eabricius (A- 
vîntul Tineresc), seniori: 1. Toma
(O.S.A.).

C. PitarJu
SIGHIȘOARA

Cei 138 de concurenți au participat 
ila o întrecere bine organizată. Nume
roși spectatori au încurajat în perma
nență pe participanții la cros. Rezul
tate : junioare: Maria Bîrsan (Rînth:- 
nica), juniori: O. Schuler (înainte), 
senioare: Helga Kellner (înainte), se
niori : 1. Filip (înainte).

I. Turjan
BISTRIȚA

Întrecerile desfășurate in localita
te, s-au soldat cu «următoarele rezul
tate : junioare : Utte Gramm (Făclia), 

tul că activiștii acestei comisii au dat 
un sprijin serios în organizarea între
cerilor de șah din cadrul Spartachiadei 
de iarnă.

Să recapitulăm, deci. înființarea de 
noi secții, organizarea de competiții, 
clasificarea sportivilor, în vederea sti
mulării lor pe drumul măiestriei spor
tive, iată numai cîteva din realizările 
comisiilor pe ramură de sport din 
raionul Făgăraș. Avea dreptate pre
ședintele consiliului raional U.G.F.S. 
cîn-d spunea că activitatea acestor co
misii constituie un ajutor serios!

CĂLIN ANTONESCU

INITIATIVE
nul Lenin, care au vîrsta între 11—13 
ani, vor avea posibilitatea să învețe 
primele noțiuni ale atletismului în ca
drul unui centru organizat de con
siliul raional U.C.F.S. Lenin. Această 
frumoasă inițiativă se bucură de spri
jinul secției de învățămînt a Sfa
tului Popular al raionului Lenin și va 
fi pusă în practică de profesorii de 
educație fizică Maria Vigh, M. Ne- 
delcu și de către antrenorii N. Gurău,
T. Ionescu și Elena Gorea. Antre
namentele se vor desfășura pe te
renul clubului Progresul din strada 
dr. Staicwici, de două ori pe săp- 
tămînă. Mai tîrziu vor fi organizate 
concursuri periodice, care vor avea 
drept scop verificarea stadiului de 
pregătire al micilor atleți precum și 
premierea acestora cu cărți, echipa
ment sportiv ș.a.

NOI TERENURI Șl ECHIPE 
SPORTIVE

Cu sprijinul dat de consiliul ra
ional U.C.F.S2 multe din asociațiile 
sportive ale paionului Lenin au tre
cut din vreme la construirea unor

au participai la etapa a 11-a 
„Să întâmpinăm 1 Mai“

Ieri s-a desfășurat în întreaga țară ultima etapă — faza orășeneasca, a cro
sului de mase „Să întim.pinăm 1 Mai". In Capitală, peste 400 concurenți au 
participai cu multă însuflețire la ultimele întreceri care au avut loc pe sta
dionul Tineretului In fotografie: aspect de la întrecerea rezervată ju

nioarelor
(Foto: T. Roibu)

juniori: Emil Sima (Făclia), senioare: 
Elisaibeta Onia (Sănătatea), seniori: 
Mihai Bator (Victoria).

O. Berbecaru

MEDIAȘ
Cîștigătorii probelor : junioare: Mar

gareta Buirtztender (Rapid), juniori: 
Helmut Romei (Rapid), seniori: D. 
TOcerzan (Vitrometan).

Dan Vintită 
CLUJ

Participanții la etapa a doua s-au 
calificat dinir-un număr de 10.000 de 
concurenți care s-au întrecut la etapa 
pe asociații In disputele de duminică 
au învins : junioare : Martha Agopcsa 
(Școala medie nr. 11), juniori: Efe
mer PaW (C.F.R.), senioare: Renatte 
Pândind (Știința Cluj), seniori: Con
stantin Răsti (Constructorul).

Radu Fisch

Cele 17 diplome...
A intrat, avînd în mînă două dosa

re. Era un om mărunțel și slăbuț, în
tre două vîrste. Ochelarii îi cam alu
necau și cînd vorbea se obișnuise să 
și-i potrivească cu mîna.

— Ai adus diplomele, tovarășe Șeț? 
i s-a adresat inginerul llie Popa, 
președintele asociației sportive din 
Sîrnbăta de jos.

— Aduuus! Astea-s...
A așezat unul din dosare pe masă.
— Dar alea ce-s?
— Astea-s ale mele, a răspuns 

Victor Șeț, secretarul acestei asocia
ții, organizată pe Ungă Gospodăria de 
stat din Sîrnbăta.

— Diplomele... familiei ?, a conți-, 
nuat rîzînd inginerul Popa.

„Diplomele familiei"... Ge să fie ? 
l-n timp ce notam datele despre ac
tivitatea acestei asociații sportive să
tești, care are 140 de membri și cî- 
leva secții pe ramură de sport, gîndul 
îmi era la dosarul care stătea în fața 
noastră, pe masă. Intr-un tîrziu l-am 
deschis. Înăuntru, diplome sportive. 
Le-am numărat: erau 17. Toate cuce
rite de Victor, Alexandru sau Maria
na™ Șeț. Adică, tatăl, fiul și fiica. 
Le-am frunzărit curios. Victor Șeț 
(tatăl) locul II în proba de 1.000 m.

noi baze sportive simple, precum și 
la reamenajarea unor terenuri aflate 
în stare de degradare. Așa de pildă 
asociațiile Autoexpediția și Baza 2 
au amenajat două noi popicarii, iar 
asociația sportivă Victoria Socialistă 
și-a reamenajat terenul de volei. Cu 
această ocazie a fost înființată și echipa 
de volei a acestei asociații, care va 
participa pentru prima dată la cam
pionatul raional.

FOTBAL REDUS
Pentru folosirea perioadei de stag

nare dintre turul și returul campio
natului raional de fotbal, consiliul 
raional U.G.F.S. Lenin a inițiat orga
nizarea unor întreceri de fotbal redus 
(echipe de 7), la care fiecare echipă 
participantă la campionatul raional 
este obligată să prezinte cîte două 
formații. In felul acesta, fotbaliștii 
vor avea asigurată continuitatea în 
pregătire și vor evita scăderea de 
formă provocată de o pauză prea 
îndelungată.

S-A ÎNFIINȚAT COMISIA
pentru' turism

Acesta este un eveniment de seamă

GALAȚI
Participare entuziastă și organizare 

foarte bună, acestea au lost caracte
risticile întrecerilor din 'oralitate. Re
zultate : junioare: Maria Angliei 
(Școala medie „Vasile Alecsandxi"), 
juniori: Petre Poalei ungi (Școala
S.N.T.), senioare: Maria Tasmană 
(Clubul școlar Sanitar), seniori: Gri- 
gore Chimiș (Dunărea).

A. Srhenltrnan
ARAD

Etapa pe oraș s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate: junioare: Magda
lena tonice k (Școala sportivă 
U.C.F.S.), juniori : Horst Ruck (Școa
la sportivă U.C.F.S.), senioare : 
ria Bacinscki (Școala sportiva 
U.CF.S.), seniori : Ion ' Apreotesed 
(Școala sportivă U.CF.S).

St Weinberger

la etapa raională a Spartachiadei de 
vară... Mariana Șeț (fiica) locul II la 
ciclism, în etapa regională a Sparta
chiadei... Crosuri, Spartachiade, Gupa 
1 Mai... Diplome de Ia numeroase 
competiții de mase, mărturii ale fru
moasei activități sportive a celor trei 
membri ai familiei Șeț. Multe erau 
cucerite la ciclism. Toate de Mariana 
Șeț...

— li place ciclismul ?
— Toarte multi Păi.- zilnic face 

antrenament.
— Cum așa ?
— Pata învață la școală, la Făt’* 

raș. In fiecare zi se duce cu bietei 
Și unde mai pui că e bună și la în
vățătură, a încheiat Victor Șeț, min- 
dru.

La plecare și-a strîns grijuliu di
plomele. Le punea una cite una in 
dosar. Așezîndu-le, le mai privea o 
clipă. Fiecare ii aducea aminte de un 
stadion, de o întrecere, de bucuria 
victoriei. A ridicat apoi capul și mi-a 
spus, potrivindu-și ochelarii:

— Apăi bine că de-acu ii primă
vară. începem antrenamentele. Nu 
ne-om face, noi Șeții, de rușine...

(c. a)

în activitatea sportivă din raionul 
Lenin. înființarea comisiei de turism 
va contribui în mare măsură la dez
voltarea acestui sport atît de frumos 
și de util. Prima acțiune a comisiei 
va fi alcătuirea selecționatei raionu
lui, care va participa la concursul 
de orientare organizat de consiliul 
orășenesc U.C.F.S. București. Apoi, 
vor fi organizate excursii la care vor 
fi angrenați cît mai mulți oameni ai 
muncii din raionul Lenin.

★

Am prezentat pe scurt inițiative 
luate în ultima vreme de consiliul
U.C.F.S. al raionului Lenin. Desigur, 
astfel de exemple abundă nu nu
mai în acest raion, ci și în celelalte 
raioane ale Capitalei, ca șj în ma
rea majoritate a unităților sportive 
din întreaga țară. Datorită tor, miș
carea noastră de cultură fizică se 
dezvoltă neîncetat atrăgînd tot mai 
mulți tineri spre practicarea spor
tului în mod organizat.

D. ST.

o



Un student din zilele noastre...

însemnări de Ja finalele de gimnastică...
Cele mai importante competiții rezervate studenților, 

campionatele universitare, se apropie de sfîrșit... „Premi
era" finalelor universitare a avut loc duminică în sala 
Floreasca, unde au evoluat gimnaștii. întreceri dirze. pli
ne de elan, în care siguranța și îndemînarea unor spor
tivi care au atins treptele consacrării, au alternat cu emo
țiile și dorința de afirmare a debutanților, dînd farmec și 
culoare fiecărei evoluții la aparate. Același entuziasm ti
neresc, același schimb rodnic de experiență au însoțit și 
„avanpremierele" voleiului și baschetului. Stadioane și te
renuri au fremătat de mulțimea studenților dornici să-și

răsplătească tovarășii de învățătură prin aplauze vibrante, 
pentru succesele înregistrate, să-i încurajeze din toată ini
ma în momentele dificile ale disputelor sportive. Poate 
mai mult ca oricînd, această ediție a campionatelor uni
versitare tinde să cunoască succesul deplin, stimulînd 
pasiunea pentru practicarea sportului și scoțînd la lu
mină noi și noi talente din rîndul tineretului studios. Sîn- 
tem convinși că următoarele trei finale (atletismul la Cluj, 
baschetul la Craiova, voleiul la Iași) vor confirma drumul 
ascendent parcurs 
sitar.

în ultimii ani de sportul nostru univer-

Ediția a VI-a a finalelor universi
tare de gimnastică, o adevărată ediție 
a surprizelor! Asaltul către primele 
locuri al unor echipe și concurenți 
— la prima vedere — cu mai puține 
șanse, a imprimat întrecerilor o notă 
de mare interes 1 Cei care se... soco
teau cîștsgători de drept în diferite 
categorii au fast nevoiți să pună în 
valoare 
pentru 
firește.
acesta

Surpriza cea mai marc: victoria e- 
chipei de fete a Institutului „Maxim 
Gorki", in întrecerile din limitele ca- 
tegerei a IlI-a, gimnastele pregătite 
de prof. Claudia Mujicicov au impre
sionat ntt numai prin grație și ele
ganță, dar mai ales, prinfcr-o siguran
ță a mișcărilor. Performanța apare cu 
atît mai valoroasă cu cît gimnastele 
dc ia „Maxim Gorki" au fost prezen
te pentru prima oară la finalele unei 
competiții atît de importante. Pe ace-

,ă plan—al surprizelor — se situează 
și comportarea excelentă a gimnaștilor 
de la Institutul Politehnic București 
(categoria a Il-a) care, răstumînd 
toate pronosticurile, au cucerit titlul 
de campioni întrecînd echipe misii 
mai rutinate, în special aceea a In
stitutului Politehnic din Timișoara — 
câștigătoare a 4 ediții a campionate
lor, pretendentă principală 
cest an.

■ Revelația la „individual" 
tuit-o reprezentanta l.M.F. 
dica Al-dea. Printr-o execuție corectă 
și multă siguranță la fiecare aparat, 
ea a obținut pe merit titlul de cam
pioană, la categoria I, întrecînd o se
rie de gimnaste ca : 
Tamara Mănescu, — 
I.C.F. La băieți ,este

•tsul înregistrat de
..C.F.) care s-a impus înaintea unor 

concurenți sensibil egali ca valoare ca 
Mihai Weber (I.C.F.) și Em. Bără- 
neanu (Inst. Polit. Timișoara).

Ceea ce a evidențiat totodată actuala 
ediție a finalelor universitare de gim- 
nastieă a fost și numărul impresionant 
de echipe ^24) și de concurenți (peste 
200).

Și, în sfîrșit, un ultim aspect: prin

tre componenții echipelor participante 
am remarcat numeroși studenți frun
tași la învățătură. Cristina Foicic 
(Inst. de Construcții Buc.), loan 
Toma (I.M.F. Buc.), Octavian Gheor-

ghiu și Giinther Barthness (Inst. 
Polit. Tim.), Doina Bora (l.M.F. Buc.) 
stat doar cîteva nume. Sportul și în
vățătura au găsit — și cu acest prilej 
— o deplină armonizare...

toată gama cunoștințelor lor 
a realiza punctajul maxim și. 
victoria. Și chiar așa, lucrul 
nu l-au reușit întotdeauna...

și Tn a-

a cons ti- 
Iași, Ro-

Cornelia Bedo și 
reprezentante ale 
de remarcat suc- 
Francisc Markos

Echipa de gimnastică a Institutului „Maxim Gorki", campioană universitară, 
categoria a IH-a: JOS: Magda Onțanu, Aurelia Barba, Cezarina Mcșoianu 
și Ella Toth; SUS t Dana Podariu, 'Elena Ștefane seu, profesoara de educație 
fizică Claudia Mujicicov, Vera Virtosu și Olivia Trandafirescu.

(Foto Boris Ciobanu)

REZULTATE TEHNICE
Clasamentul p© echipe - FETE : categoria 

12-a: 1. Univ. „Parhon" București 203,60 p. 
2. l.M.F. București 195,40 p., 3. Univ. Cluj 
173,50 p. Cat. Lll-a : 1. Institutul „Maxim 
Gorki" București 303,40 p. 2. Institutul de 
Construcții București 299,10 p. 3. Univ. 
Cuza" lași 295,80 p.

£A!EȚI : ‘ ”
București
208,90 p.
207,70 p. 

j Timișoara 
; Orașul
rești 324,10 p. ,

i Clas-anwntoi individual — FETE: cat. maes- 
, tre : 1. Viorica Kelemen (I.C.F. Buc.) 35,10 p. 
; 2. Thea Muller (I.C.F. Buc.) 33,20 p. 3. Elena 
lătaru (I.C.F. Buc.) 32,80 p. Cat. 'l-a : 1. 
Rodica Aldea (l.M.F. lași) 35,40 p. 2. Cor
nelia Bedo (T.C.F. Buc.) 33,50 p. 3. Tamara 
Mănescu (I.C.F. Buc.) 30,30 p. Cat. U-a :
1. Ana Tudor (Univ. „Parhon" Buc.) 51,50 p.
2. Doina Bera (l.M.F. Buc.) 50,50 p. 3. Eca-
terina Anghel (Univ. „Parhon*  Buc.) 50,40 p. 
Cal, ll'-a : 1. M. Onțanu (Inst. „MGRim
Gorki*  Buc.) 55,30 p. 2. E. Panait (Inst. de 
Construcții Buc.) 53,30 p. 3. C. Moșoianu 
(Inst. „Maxim Gorki*  Buc.) 51,80 p.

BAIEJI : cat. maeștri : 1. Mircea Bădulescu 
(I.C.F. Buc.) 54,00 p. 2. Eugen Peterfi 
(I.C.F. Buc.) 52.80 p. 3. Francisc Barabaș

cat. Il-a : 
212,00 p.

3. Univ.
Cat. lil-a :
326,30 p. 

Stalin 325,70 p.

„Al. I.

1. Institutul Politehnic 
Universitatea Cluj 

,Parhon” București
2.

1. Institutul Politehnic 
2. Institutul Politehnic

3. l.M.F. Bucu-

(I.C.F. Buc.) 52,60 p. Cat. l-a : 1. Francisa 
Markoș (I.C.F. Buc.) 53,80 p. 2. Mihai Weber 
(I.C.F. Buc.) 53,60 p. 3. Arcadie Molnar 
(I.S.E. Buc.) 52,60 p. Cat. Il-a : 1. Gh. 
Gheorghiu (Inst. de Construcții Buc.) 55,20 p. 
2-3. D. lonsscu (l.M.F. Buc.) 54,70 p. N. 
Bâlănescu (Inst. Agronomic Buc.) 54,70 p. 
Cat. IH-a : 1. N. Bohosievici (Univ. „Al. I. 
Cuza*  laș*)  56,10 p. 2. N. Voiai (l.M.F. Buc.) 
55,80 p. 3. A. Aivay (Politehnica Or. Sta
lin) 55,70 p.

Cu gîndul
la finale...

Povestea vieții Iui se poate spune 
în cîteva cuvinte. Nu avea nici 10 
ani cînd, după un bombardament, 
a rămas orfan de ambii părinți. Pînă 
să termine școala elementară, l-a 
crescut o femeie bătrînă, înduioșată 
de nenorocirea acestui copil. Apoi 
a intrat la școala profesională me
talurgică. A absolvit-o în 1953 și 
s-a angajat ca ajustor la uzinelo 
„Ilie Pintilie". A muncit cu sîrg, 
dar n-a uitat nici de 
carte : în 1957 obținea și 
(iipîoma de maturitate, 
la școala medie serală. 
Cunoscîndu-î setea de în
vățătură, prețuindu i dîr- 
zenia și perseverența, to
varășii săi de muncă l-au 
trimis în vara Ini 1957 
la București la Politeh
nică. Iar cînd după exa
men, numele lui apăruse 
pe lista celor reușiți, îi 
venea ț.'să sboare, nu alta 
spre uzină, să anunțe 
vestea cea bună.

Acum e student în a- 
nu! II al Facultății de
Mecanică. La examenele sesiunii din 
iarnă a obținut cele mai bune note 
din grupa sa.

Acesta este Ostap Boiko, un stu
dent din zilele noastre. L-am cunos
cut în sala de sport a Institutului 
Politehnic, unde, împreună cu alți 
30 de studenți și studente, lua parte 
la antrenamentele secției de scrimă,

Studenții bucureșteni 
și-au desemnat reprezentanții 
la finalele de

Terenur le do sport din strada Vasile 
Pîrvan au cunoscut în ultimei© trei săptămîni, 
o deosebită animație. Sute de studenți ai 
institutelor de învâțămînt superior din Capi
tală s-au întrecut în faza pe centru univer
sitar a campionatelor de volei și baschet. 
Și alte mii de studenți au populat în fiecare 
zi de concurs tribunele, încurajîndu-și cu 
mult entuziasm colegii, susț.nîndu-i cu ela
nul caracteristic tinereții. întrecerile încheiate 
duminică au tost reușite și din punct de 
vedere al nivelului jocurilor. Organizatorii, 
care merită toate laudele pentru reușita a- 
cestor campionate, s-au orientat eU se 
poate de b ne, dînd posibilitate sportivilor 
de toate categoriile sa facă parte din echi
pele reprezentative. Astfel, jucătorii cu mai 
puțină experiență de concurs n-au avut decît 
de cîștigat, colaborînd sau luptîndu-se cu 
sportivi reputați ca Novacek, Nosievici, 
Irinc Rizescu la baschet sau Drăgan, Ganciu, 
Kădurețu, Răducanu și Doina Vințan la volei. 
Cunoscuta! nostru arbitru internațional C. 
Armășcscu atirma, pe bună dreptate, că a- 
ceastă inițiativă a constituit un serios stimu
lent în lupta sportivă, unele partide la care 
a asistat sau pe care le-a condus situîndu-se 
la nivelul celor din cadrul primelor catego
rii ale țării.

Desigur 
mulțumiți 
denții pa 
așa cum 
rata,

câ profesori respectivi au fost 
de telul cum s-au comportat sto
care îi pregătesc. Ar fi de dorit, 
ne spunea și profesorul N. Mu- 

ca ei sâ se ocupe și în continuare 
cu aceeași perseverentă de elevii lor, astfel 
ca la alte competiții studențești sau la vi
itoarea ediție a campionatelor să putem 
consemna noi progrese.

La VOLEI, dup<5 consumarea seriilor elimi
natorii, s-au desfășurat turneele pentru de
semnarea celor doua finaliste. Atît la băieți

volei și baschet
cît și la fete pe primele focuri s-au clasat 
reprezentativele I.C.F. Pe locurile secunde 
se află echipele : Universitatea „C.l. Parhon*  
la fete (care a opus o dîrză rezistentă 
icefisfelor deși a pierdut în trei seturi : 
*4-16, 12-15, 14-16) și Institutului de Con
strucții, la băieți (care a furnizat în com
pania primilor clasați cea mai spectacu
loasă întîlnire a campionatelor). CLASA
MENTE. Masculin : 1. I.C.F. (3-1 cu I. Con
strucții, 3-2 cu I.C. Ferate și 3-0 cu l.M.F.),
2. I. Construcții (3-1 cu I.C. Ferate, 3-1 cu
l.M.F.) ; 3. I. C. Ferate (3-1 cu l.M.F.) ;
4. l.M.F. ; Feminin : 1. I.C.F. (3-0 cu U.P.B., 
3-1 cu I. Agronomic, 3-0 cu l.M.F.) ; 2. 
U.F.B. (3-1 cu l.M.F., 3-0 cu I. Agron.) ;
3. I.Agronomic (3-2 cu l.M.F.) ; 4. l.M.F.

La BASCHET am putut fi martor i unei 
Surprize. Jucăfo-r.rele Universității „C. I. 
Parhon', în accentuat progres, au reușit să 
învingă formația mai rutinată și mai omo
genă a studentelor de la I.C.F. Dragostea 
față de asociație, ardoarea cu care studentele 
Univ. C.l. Parhon și-au apărat șansele și-au 
spus în cele din urmă cuvîntul. La băieți 
menționăm excelenta comportare a studen
ților de la Institutul de Petrei, Gaze și 
Geologie, care au întrecut categoric pe prin
cipalii lor adversari, l.M.F. și I. Construcții, 
deși prima dintre învinse a beneficiat și de 
aportul p votului naționalei noastre, Armand 
Novacek. CLASAMENTE. Masculin/: 1. I.P.G.G. 
(90-64 cu I.M.F., 87-76 cu I. Constr., 70-33 
cu I.S.E.); 2. l.M.F. (68-47 cu I. Constr., 
96-69 cu I.S.E.) ; 3. I. Construcții (77-59 cu 
I.S.E.) ; 4. I.S.E. Feminin : 1. U.P.B. (37-34 
cu I.C.F., 64-16 cu I. Constr.) ; 2. I.C.F. 
(70-22 cu 1. Constr.) ; 3. I. Construcții.

N. MARDAN 
A. VASILIU

Din echipa de baschet a Universi
tății „C. I. Parhon", campioană pe cen
trul universitar București, face parte 
șt utemista Sînziana Pop, una dintre 
cele mai bune studente ale anului III 
Filologie. După încheierea ca succes 
a acestei noi etape in drumul spre 
cucerirea titlului de campioane repu
blicane, Sînziana Pop și-a exprimat 
mulțumirea pentru organizarea acestor 
frumoase întreceri studențești, prilej 
minunat de îmbogățire a cunoștințelor 
și experienței sportive, făgăduind că 
va da dovadă de același spirit de 
echipă, pentru ca reprezentativa Uni
versității „C. I. Parhon" să figureze 
la loc da- cinste și tn cadrul turneului 
final.

conduse de prof. V. Pîrvu. A îndrăJ 
git scrima, aid, la Politehnică. Con
știinciozitatea în pregătire l-a făcut 
să progreseze cu pași repezi și as
tăzi este unul din cei mai buni scri- 
meri ai institutului.

L-am întrebat dacă faptul de a 
_.  i 4 ani în uzină îi este da

Politehnică, 
ne-a răs- 

tni-a fost dat să văd un 
tînăr Inginer, proaspăt 
absolvent —- care pro
babil că fai cam pierduse 
vremea în perioadele de 
practică, stînd trei ore în 
fața unei mașini, pînă 
să izbutească s-o pună 
în funcțiune. Iar cînd în 
fine, a reușit părea cel 
mai bucuros atu 
me. Mi-ani zis, 
așa ceva nu mi 
putea întimpla I 
muncii, cum _o 
partidul nostru, I 
de mare folos i 
tehnică".

Înainte de a 
păi ți. a justorul-student
părtășit două dia 
una, imediată •— 
vedea întreaga sa 
movînd Ia examenele ... ,
laltă, mai îndepărtată — de a m«ț 
ființa la uzină, după ce va ieși ingi
ner, o secție de scrimă pentru tinerii 
muncitori.

ff lucrat
aitrtor acum, la 
„Pe cînd eram Ia uzină, 
puns el,

din Ui- 
atunci: 
se va 
Școala 

numește 
este 

Poli-i
tmi 
în

des? 
frn- 
lui:

a 
pro--

ne 
ne-a 

dorințele 
aceea de 

grupă 
din iunie; cetț-

întrecerile studențești de atletism 
din București

de atletism 
a avut

_ . festivitatea
deschidere au fost prezenți 

concurenți de la numai 5 Insti
tute. A fost prima dezamăgire pe care
acest concurs a pricinuit-o amatorilor 
de atletism veniți sîmbătă și duminică 
pe stadionul Tineretului. Pe urmă au 
apărut și altele. Participarea a fost 
bună, 
probe, 
mărul 
tat).
număr insuficient de arbitri 
fost cazul ca și Comisia orășenească 
de atletism să acorde mai multă aten
ție acestei manifestări) a șchiopătat 
Hotărîrea organizatorilor de a nu in
vita la întreceri și pe studenții — at- 
leți de categoria I sau maeștri (care 
conform regulamentul sînt calificați 
direct pentru finale) s-a dovedit total 
neinspirată. Prezența acestora ar fi

Campionatul universitar 
al orașului București 
un ... start greșit La 
de deschidere au fost 

la numai

dar numai ...pe lurtie (la unele 
mai bine de jumătate 
celor înscriși, nu s-au

Organizarea, deservită

din nu- 
prezen- 
de un 
(ar fi

ridicat, desigur, nivelul concursului^ar 
fi influențat în bine și comportarea'ce- 
lorlalți. Așa, cu greu poți alege din 
noianul rezultatelor cîteva cifre mai 
răsărite. Puțini concurenți au reușit 
să obțină performanțe superioare nor
melor de categoria a Il-a (la băieți) și 
a III-a (la fete) și astfel să se califice 
pentru finalele de la Glui. Dintre aceș- 
biî 6,57 m Ia lungime■ I. Săhău (I.C.F.) 
mie) 11,4 la 100m ; A. Trăilă (I.M.F.) 
52,6 și M.Stadecker (Politehnică) 52,8 
la 400 m; L.Borcescu (Agronomie) 
9:53,8 la 3.000 m. cb.; Schmitz M. 
(I.C.F.) și Duțu V. (Căi Ferate) am
bii, 6,57 m la lungime; I. Săbău|(I.C.F.) 
55,12 m la suliță; O. Mușat (I.G.F.) 
46,93 mia ciocan; N. Radu (Politehni
că) 4:26,1 la 1.500 tn; Eda Knail 
(I.C.F.) 5,33 m la lungime, 1,45 m la 
înălțime și 13,1 la 80 m g.

Am fi nedrepți dacă n-am arăta 
că, totuși, concursul acesta, cu toa'e 
cusururile Iui, a marcat un progres 
față de ediția anterioară. Dar acest 
progres este departe de a corespunde 
posibilităților reale de dezvoltare a at
letismului în institutele de învățămîrit 
superior din București. Rolul principal 
în impulsionarea acestei dezvoltări re
vine, după părerea noastră, catedrelor 
de educație fizică. Or, concursul de 
sîmbătă și duminică a arătat că doar 
o mică parte dintre catedre se o- 
cupă temeinic de răspîndirea atletis
mului în nodurile studenților.

In încheiere, iată clasamentele pe 
echipe ale campionatului universitar 
(alcătuit fără Institutul de Cultură 
Fizică), clasamente care confirmă întru 
totul aprecierile de mai sus: Băieți: 
I—2. Universitatea „O.I. Parlion" și 
Institutul Medico-Farmaceutic 98 p; 3. 
Institutul Politehnic 68 p; 4. Institute! 
Agronomic 49 p. Fete: 1. Univ. „O. 4. 
Parhon" 86 p; 2. LM.F. 56 p; 3. 
I.S.E. 20 p; 4. Inst. Agronomic 15 
p; 5. Inst, Polit. 9 p.

In vizită la Centrul universitar din Cluj
„Vom avea echipe puternice. Ceț 

care pînă acum au avut locuri „si
gure" într-o echipă a unei asocia
ții, vor trebui să depună eforturi 
mărite pentru a rămîne printre pri
mii". Unificarea are o influență po
zitivă și în ceea ce privește activi
tatea sportivă de masă. Numai un 
singur exemplu : recent s-au orga
nizat competițiile inter-facultăți 
la care au participat srita 
de studenți. Dar rezultatul cel mai 
de seamă al acestor acțiuni comune 

fără îndoială, 
de
Și

Iu urmă cu cîteva săptămîni, în 
viața studențimii clujene s-a pelre- 
cut un eveniment deosebit de impor
tant: unificarea universităților 
tor Babeș" 
însemnat a 
bucurie de i 
dactice ale 
care văd în 
mijloc de a întări și 
lațiile frățești dintre 
mini, maghiari și 
lități.

Unificarea celor 
a contribuit într-o 
la întărirea activității 
dențesti clujene. Un prim exemplu: 
în ultimele săptămîni s-au înmulțit 
considerabil competițiile inter-ani și 
inter-facultăți, la cafe participă mii 
de studenți. In legătffiM- cu aceasta, 
prodecanul facultății de Științe Juridi-

și „Bolyai". 
fost primit 

studenții și 
celor două 

unificare i

de

„Vfc-
Acest pas 

: cu multă 
cadrele di- 
universități, 

un minunat 
mai mult re- 
studenții ro- 
alte naționa-

două universități 
largă măsură și 
i sportive sfu-

ce, tov. Ștefan Lanboș, președinte al 
clubului sportiv Știința, ne-a decla
rat următoarele: „Unificarea univer
sităților este un eveniment deosebit 
de însemnat. Organizațiile de masă 
— printre care și asociația sportivă 

și organizat de-acum unele 
importante. Clubul sportiv 
va fi și mai puternic. Noua 

asociație va da cu siguranță secțiilor 
clubului elemente mai multe și mai 
bine pregătite".

Pc președinta asociației sportive a 
Universității, tov. Maria Bîlc, am 
găsit-o pe stadion, în plină activi
tate. In forfota concursului de atle
tism din cadrul 
sitare,. în care 
jeni luptau cu 
metrii, tovarășa 
multă însuflețire despre evenimentul 
unificării asociațiilor;

— au 
acțiuni 
Știința

concursului de atle- 
campionatelor univer- 
zeci de studenți clu- 

secundele și centi- 
Bilc ne-a vorbit cu

este, 
rilor 
mini 
nale.

întărirea legălu- 
prietenie între studenții ro- 
cei ai minorităților națio»

ILDIKO GYORGYPAL



La 3 și 4 mai în Capitală Primu l obiectiv

Un important concurs de atletism dotat 
cu „Cupa Victoriei**,  oferită de ziarul nostru

• După primele 7 etape disputate în 
camptonaiul primei categorii nu s%r 
putea spiuie că lucrurile s-au .limpezit. 
Cînd afirmăm aceasta ne referim atît 
la partea superioară a clasamentului, 
cît și la limita sa inferioară. Intr-ade
văr, în frunte patru echipe bucureștene 
— C.F.R. Grivița Roșie, Constructo
rul, C.C.A- și Dinamo — se „tatonea
ză" îndeaproape. Progresul (care pînă 
acum se afla în imediata apropiere a 
liderului) a pierdut — cel puțin pen
tru moment — contactul cu primul 
pluton, în urma înfringerii suferite du
minică.

In ceea ce privește periferia clasa
mentului, aici întîlnim un număr de 5 
echipe grupate la o diferență de numai 
două puncte. Aceasta face ca lupta 
pentru evitarea ultimului oc să fie 
în continuare extrem de strînsă.

Pentru a permite o mai bună pregă
tire a echipei noastre reprezentative, 
care va participa la „Cupa Victoriei", 
federația de rugbi a decis întrerupe
rea campionatului pînă la data de 31 
mai, cînd el se va relua cu etapa a 
VlII-a. Intre timp, în zilele de 2 și 3 
ruai va avea toc. o nouă etapă în ca
drul „Clipei R.P.R,

sfîrșit
Istan-

întreceri au dreptul să participe 
și atlete drn toată țara, fiecare 

și asociație sportivă putînd în- 
un număr nelimitat de concu
rare trebuie să aibă însă cel 
categoria a II-a de cfasificare

La sfîrșitul acestei săptămîni, Sta
dionul Republicii din Capitală va găz
dui un mare concurs atletic cu carac
ter republican, individual și pe echipe 
de cluburi și asociații sportive. Con
cursul va fi dotat cu „CUPA VICTO
RIEI" oferită de ziarul „Sportul popu
lar" echipei care va totaliza cel mai 
bun punctaj în probele feminine și 
masculine. Pentru calcularea puncta
jului vor fi luate în considerare rezul
tatele primilor 12 clasați la fiecare pro
bă (locul 1-12 p; locul 11-11 p; locul 
li'l-10 p... locul XlT-1 p). „CUPA 
ÎVIOTORIEI" are caracter transmisi
bil. Ea va fi atribuită în mod definitiv 
echipei care o va cîștiga de trei ori 
clolnsecuitiv sau de cinci ori alternativ. 
Plrimii trei clasați în probele indivi
duale vor primi plachete.

La 
atleți 
duh 
scrie 
genți, 
puțin 
•portivă.

Federația roniînă de atletism a sta
bilit următorul program tehnic: 
duminică, de la ora 15: prăjină, cio
can (pe Stadionul Tineretului), 110 
mg, greutate (F), suliță (B), 100 m 
(F și B), înălțime (F), 400 m (B), 
«00 m (F), greutate (B), lungime 
'(B), suliță (F), 1.500 m, 80 mg (F), 
8.000 m obstacole; luni, de la ofa 15: 
10 km marș, 400 mg, disc (B), triplu- 
®alt, înălțime (B), 200 m (F și B), 
800 m (B), 400 m (F), lungime (F), 
dâsc (F),'5.000 m și ștafeta 4X100 m 
(IB și F).

La întreceri vor participa cei mai 
buni atleți din toată țara, în frunte 
cu campionii și recordmanii republi
cani. Concursul va putea fi edificator 
In ceea ce privește stadiul actual de 
pregătite . a atleților noștri fruntași 
care se antrenează în vederea compe
tițiilor internaționale din acest an. 
In același timp, concursul constituie 
și prilejul unei ultime selecții în vede
rea apropiatului turneu (10—30 mai) 
pe care O serie dintre atleții noștri 
fruntași îl vor întreprinde în Republi
ca Populară Chineză.

Ținînd seamă dc'toate acestea este de 
așteptat ca la startul întrecerilor să 
fie prezenți cît ■ mai mulți atleți 
din toate orașele' țării. Tocmai de a- 
ceea credem că este de datoria clubik 
rilor, a asociațiilor noastre sportive 
și a comisiilor regionale, raionale Ș' 
rtrășenești de atletism să privească 
cu toată seriozitatea această competi
ție și să trimită pe cei mai buni dintre 
atleții tor. Înscrierile se vor tace — 
In scris, telegrafic sau chiar telefonic 
i— la F.R.A str. Vasiile Conta 16 nu
mai pînă în ziua de joi 30 aprilie. 
Ședința tehnică a concursului va avea 
loc în ziua de 3 mai ora 10, la Sta
dionul Republicii.

atleți

La încheierea campionatului feminin
r O dată cit jocurile de duminică, s-a 
încheiat campionatul feminin de vo
lei pe 1958—1959. Campioana se cu
noaște : este formația bucureșteană 
RAPID, care își înscrie pentru prima 
dată numele pe tabelul echipelor eîș- 
tigătoare ale acestei competiții. Dar 
nu despre învingătoare vrem să dis- 
jcutăm în rîndurile de față, ci dorim 
să aruncăm o privire generală asupra 
oofrnportării celor 10 echipe feminine 
care s-au întrecut în ediția recent în
cheiată.

Jocurile disputate cit această ocazie 
iau scos în evidență o serie de jucă
toare tinere care s-au impus cu auto 
trtatc. Printre acestea notăm pe Cor
nelia Moraru 11, Alexandrina Berezea- 
jnu. Domnica Costîc, Eiisaibeta Preda, 
Geongeta Ozun, Rodioa Zcicas, Maria 
IMocanu, Denisa Dumitriu etc. Apa
riția acestor tinere jucătoare talen
tate, dovedește că în rînditl echipelor 
•noastre sînt sportive care, bine îndru
mate și- antrenate, pot să se ridice la 
praloarea celor mai bune jucătoare ale 
-.tării. Aceasta însă nu trebuie să ne 
facă să tragem concluzia că acest 
campionat s-ar fi ridicat ta o va
loare superioară. Dimpotrivă, ediția 
1958—1959 a campionatului republican 
feminin de volei a fost destui de slabă.

Reaminitlndu-ne partidele văzute în 
acest campionat, nu putem spume 
despre nici un.a dintre ele că s-a ri
dicat la o valoare deosebită.

Chiar și cîștigătoarele campionatu
lui, jucătoarele de la Rapid București, 
au arătat numeroase defic-iepțe atît de

CONCURS INTERNAȚIONAL DE 
MARȘ Șl MARATON REDUS

Duminică se va desfășura la Berlin, 
în organizarea secției de atletism a 
R. D. Germane, un mare concurs in
ternațional de marș (20 km) și de 
maraton redus (25 km). La aceste în
treceri vor fi prezenți și cîțiva atleți 
romîni. In vederea acestui concurs a 
avut loc recent în Capitală o cursă de 
marș cu caracter de verificare. Cursa 

a măsurat 20 km și s-a desfășurat du
minică dimineața pe șos. București— 
Ploești. Comportîndu-se excelent, maes
trul sportului ION BABOIE a ocupat 
primul loc cu 1.36:29,5. Pe locurile 
următoare s-au clasat: Harațambie 
Răceisou 1.37:09,6; Marius N-eagu 
1.38:15,5; Ion Barbu 1,39:47,6 și Ion 
Păcurarm 1,42:15,8.

NICOLAE D. NICOLAE
■ corespondent

ATLEȚII FRUNTAȘI SE PREGĂTESC
l-n cadrul concursului de primăvară 

al juniorilor s-au desfășurat și două 
probe cu participarea atleților. frun
tași. La aruncarea suliței Maria Dili 
a obținut rezultatul de 50,27 m, iar în 
cursa dc 3.000 ni plat au fost înregis
trate următoarele performanțe: 1. C. 
Grecescit 8:30,8; 2. Z. Vamoș 8:31,4; 
3. A Barabas 8:32,0; 4. C. Aioanei 
8:39,6; 5. F.Mosoovici 8:41,0; 6. T. 
Strzelbiscki 8:41,6; 7. M Pridvornic 
8:41,8: 8. I. Bădici 8:44,2; 9. Gh. Biro 
8:46,2; 10. V. Wefcs 8:51,4.

UN CONCURS ATLETIC REUȘIT
Tradiționalul concurs republican de 

primăvară al juniorilor și junioarelor, 
prin participarea neașteptat de mare 
(peste 500), prin rezultatele înregis
trate, prin organizarea tehnică foarte

de volei
practic, cît și tehnic. De fa.pt,ordin

ele și-au bazat jocul, în special, pe 
pregătirea căpătată înainte și pe ru
tina pe care au obținut-o de-a lungul 
numeroaselor partide internaționale 
disputate în ultimii ani. Fiind sigure 
de victoria lor, rapidistele s-au pregă
tit cu mai puțină sîrguință ca în afți 
ani.

Cele spuse despre echipa Rapid se 
potrivesc și pentru celelalte echipe fe
minine. O singură excepție: echipa 
clujeană Someșul, care anul acesta 
s-a prezentat mult mai bi-ne decît în 
campionatele trecute. A și obținut, de
altfel, pe merit, locul II.

Care sînt însă cauzele acestui scă
zut nivel teluric al voleiului nostru fe
minin ? In primul rînd trebuie să a- 
vem în vedere că nu toate echipele 
au antrenori bine pregătiți, care știu 
să îmbine în mod armonios pregăti
rea sportivelor lor cu munca de edu
cație. In al doilea rînd condițiile de 
pregătire diferă de la echipă la echi
pă, neexistând o -metodă unitară de an
trenament. Acestea fiind cauzele, este 
normal ca pregătirea tehnică și tac
tică să fie deficitară la majoritatea 
echipelor noastre. De aceea s-a jucat 
șabton, spectatorii putând să-și dea 
seama de modul cum va decurge o 
fază sau alta.

După Cum se vede, situația actuală 
a voleiului nostru feminin nu este din
tre ceile mai bune. Voleâbalâstele noas
tre vOr lua cwî-nd startul în numeroa
se compeitiiți'i intennaționalle, în care 
vw trebui să reprezinte,dt mai bine

|/i- ' ' «î(

entu- 
drept

avut

bună, prin ambianța plăcută și 
ziastă, poate fi considerat pe 
cuvînt, ca foarte reușit.

Niciodată pînă acum n-atn 
ocazia să asistăm la un concurs al 
juniorilor atît de bun. El a arătat cum 
nu se poate mai bine că sportul atle
tic a început să fie îndrăgit de un 
număr tot mai mare de tinerii, că an
trenorii și profesorii de educație fizică 
din școli desfășoară acum o activitate 
susținută și organizată pentru răs- 
ipîndirea atletismului, pentru desco
perirea și îndrumarea cît mai multor 
elemente tinere și talentate.

Dintne iresaultatote înregistrate se 
cuvin a fi remarcate în primul rînd cele 
trei noi recorduri republicane de ju
niori : 44,73 m ila disc Olimpia Cata
ramă (antrenor Em. Drăgan); 50,1 sec 
la 400 m Gh. Gidbanu (antrenor Ion 
Benga); 3,86 m ia prăjină Petre As- 
tafei (antrenor prof. D-tru Gîrleanu); 
recordul stabilit de Adalbert Caroli 
(•antrenor Ion Arnăutu) cu 48,19 la 
ciocan (6 kg), ca și sumedenia de re
zultate bune înregistrate la majorita
tea probelor: Eugen Dncu (17 ani) 
1,91 m la înălțime; Rodica Voroneanu 
(16 ani) 1,55 m la înălțime; Crista 
Maksay (19 ani) 12,5 sec și 26,1 sec 
pe 100 m și respectiv 200 rr». Ana Gu- 
rău (17 ani) 12,49 m la greutate etc.

R. V1LARA

Noutăți despre „Cupa Victoriei
Ne desparte mai puțin de o lună 

de întrecerile de rugbi din cadrul „Gu
pei Victoriei". După cum am mai a- 
nunțat, la această competiție vor lua 
parte reprezentativele R.P. Potone, R. 
Cehoslovace, R.D. Germane și R. P. 
Romîne.

Iată cîteva amănunte noi în legă
tură cu turneul de la București.

După cum s-a stabilit — de co 
jnun acord c.u delegații țărilor partici
pante — întrecerile vor avea loc sis
tem turneu.

• Întrecerile se vor desfășura după 
următorul program:

19 mai, stadionul Dinamo: R.P. 
Polonă—R. Cehoslovacă și R.P 
Romînă—R.D, Germană

21 mai, stadionul*  Dinamo;
R. P. Romînă—R. P. Polonă și 
RjD. Germană—R. Cehoslovacă,

mai, stadionul Dinamo: 
Pofonă—R.D. Germană (în

23
R.P.
cuplaj cu meciul de fotbal de ca-

țara noastră. De aceea, federația de 
specialitate va trebui să ducă o te
meinică muncă de organ iza re și con
trol în rînd.ul secțiilor de volei ale clu- 
btirilvr și asociațiilor sportive din 
țară. Pe de altă parte, viitoarea edi
ție a campionatului feminin de volei 
trebuie pregătită ou grijă, încă de pe 
acum, pentru ca la stîrșitul ei, în 1960 
să putem scrie cît mai multe cuvinte 
de laudă

MhRCEA TUDORAN

Imagine din meciul Rapid București (tricouri alfae) și Știința TilQisoara 
■ iolw Y oi

îndeplinirea norme!
Scorul de 6—1 cu care a luat 

întîlnirea de haltere București— 
bul reflectă superioritatea halterofililor 
romîni. Adunînd rezultatele fiecărui 
concurent dintr-o echipă, scorul final 
ne favorizează în mod și mai evident. 
In timp ce selecționata orașului Istan
bul a totalizat 2.000 kg., reprezenta
tiva Capitalei noastre a obținut 2.400 
kg. Totalul kilogramelor ridicate cu 
acest prilej de echipa Bucureștiului 
depășește cu 35 kg. cifra realizată de 
echipa R. P. Romîne în meciul cu 
R. P. Ungară, desfășurat în decembrie 
la Orașul Stalin.

Comparînd rezultatele individuale 
— obținute în decembrie și acum — 
constatăm un progres însemnat la 
majoritatea concurenților noștri. Lisias 
lonescu și-a îmbunătățit performanța 
de la 317,5 kg. la 322,5 kg., Lazăr 
Baroga de la 377,5 kg. la 385 kg. iar 
N. Bălcăceanu de la 377,5 kg. la 395 
kg. Ion Panait și Tiberiu Roman n-au 
concurat în decembrie la Orașul Sta
lin, dar și în cazul lor progresul mar
cat (în comparație cu alte concursuri) 
este semnificativ. Noii recordmani ai 
țării, Panait și Roman au perspective 
frumoase de a-și corecta actualele 
cifre. Să nu uităm că I. Panait a 
îmbunătățit un record care s-a men
ținut aproape cinci ani, iar Roman, 
Ia prima tentativă, a depășit recordul , 
lui lenciu stabilit în 1957.

Sub valoarea obișnuită s-au prezen
tat A. Vasarhely și Birău. Pregătirea

tegorie A, Dinamo 
Farul Constanța)

24 mai, stadionuj 
R. P, Română—R. 
(in cuplaj cu meciul 
categorie A, Rapid—

București

Republicii:
Cehoslovacă 

de fotbal de 
■Petrolul)

• Echipele participante la competi
ție vor sosi în jurul datei de 17 mai.

Actualități din rugbi
• C.F.R. Grivița Roșie și Con structorul, singurele echipe neîn

vinse după 7 etape • Campiona tul se întrerupe pînă la 31 mai 
.......................................................  " “ din• Slmb&tă și duminică meciuri in „Cupa R.P.R.**.  • Rezultatele 

categoria B.

al halterofililor noștri*
or olimpice

lor nu a fost la înălțimea cerințelor 
și din această cauză rezultatele obți
nute nu au corespuns așteptărilor și 
posibilităților lor.

Meciul cu selecționata orașului Is
tanbul n-a fost un examen dificil 
pentru halterofilii noștri, dar el a 
constituit un bun prilej pentru verifi
carea posibilităților tor în prima etapă 
a pregătirilor pentru campionatele 
mondiale de la Varșovia. Halterofilii 
noștri fruntași nu trebuie să uite că 
au în față un obiectiv foarte important 
care trebuie atins în mai puțin de un 
an: îndeplinirea normelor olimpice.

La categoria cea mai ușoară norma 
prevăzută pentru acest an este 292,5 
kg., la semiușoară 320 kg., la ușoară 
355 kg., la semimijlocie 365 kg. etc. 
Cifrele acestea pot fi atinse numai 
printr-o muncă intensă, plină 4e entu
ziasm. Realizarea normelor prevăzute 
pentru acest an va contribui la atin
gerea unui nivel internațional ridicat, 
și acest fapt trebuie să constituie un 
țel comun al halterofililor din țara 
noastră. Nu ne îndoim că halterofili 
ca Baroga, Cazan, Birău, Panait, 
Roman și mulți alții pot obține aceste 
norme, prin muncă intensă și perfec
ționarea continuă a cunoștințelor tor 
tehnice.

Deci, la lucru, halterofili 1 îndepli
nirea normelor 
continuă pe plan 
să fie primul 
voastră I

olimpice, afirmarea 
internațional trebuie 

obiectiv în munca

L OCHSENFELD

• Protocolul întrecerilor prevede că 
fiecare echipă competitoare să fie în
soțită de oîte un arbitru.
• Conform regulamentului interj 

ționafl de rugbi, în cursul meciurilor 
nu vor putea fi înlocuiti jucători.

• La întrecerile din cadrul „Gupei 
Victoriei" a fost invitat și președintele 
Federației Internaționale de rugbi, dl. 
Rene Crabos (Franța).

Iată clasamentul categoriei A după
7 etape:

7 6 1 0 47:24 20
7 5 2 0 58:27 IO
7 5 1 a 14>a-:20
7 5 1 1 88:26
7 4 0 3 £0:38
7 1 2 4 23:54 Iii
7 0 3 4 )S:33 >0
7 1 1 5 26:63 10
7 1 1 5 29:84 io
7 1 0 C 14:91 9

Buc.
1— C.F.R. Gri-vlția Roșie
2— Constructorul -----
3— C.C.A.
4— Dinamo
5— Progresul
6— C.S.M.S. Iași
7— Știința Timișoara

8— Constructorul Bîrlad
9— Știința Cluj

10—Metalul M.I.G. I
★

• Rezultate din categoria B: Zim
brul Tecuci—Aeronautica București 
9—0 (9—0) ; Cimentul Medgidia—La
minorul Roman 6—12 (6—3); Știința 
Galați—Unirea Brăila 6—6 (0—6) ; 
Petrolul Pitești—Știința București 
0—13 (0—8) : Petrolul Ptoești—Pe
trol Chimie Buc- 3—6 (3—3) ; Chi
mica Tîrnăveni—C.S.A. Sibiu 6—0 
(0—0); Olimpia Orașul Stalin—Mine
rul Lupeni 3—0 (0—0) : Știinla Pe
troșani—C.F.R. Cluj 35—C (22—0).>

La București, cel mai important 
meci s-a disputat între Cetatea Bucur 
și Sirena. După ce Sirena a condus 
ou 6—0, în ultimele minute de toc Ce
tatea Bucur a transformat o lovitură 
de pedeapsă, reușind apoi și o neaș
teptată încercare la centru. Scor final : 
8—6 (0—0). Iată și celelalte rezul-: 
tate: Metalul M-l.G. II—Dinamo Mi-> 
liția 0—3 (0—3), Rapid—Arhitectural 
05—3 (25—3) și Meteor Buc.—C.S.A.*  
Ploești 0-21 (0—6). (AL PAULESCU, 
corespondent)

Competiție de tenis 
pentru copii ia Pitești

Pitești vaorașulLa 1, 2 și 3 i.«al, _ ________
găzdui concursul dotat cu „CUPA CO
PIILOR" la care vo-r participa repre
zentativele de copii și juniori (băieți șl 
fete) ale regiunilor Plioești, Craiova și 
Pitești șl ale orașului București. Se voa 
disputa meciuri pe categorii de vîrstă. 
de la U la 18 ani.

Printre alții vor lua startul Manana 
Ctogolea, Sanda Ciogolea, L Mărniu- 
reanu, Dări Dimaiche (București), Dat» 
CMper (Craiova), Silviu Pop (Ploești). 
M-inia Ilina,,,-Eugen Băjenescu, Mircea 
Păunescu (pitești).

Cu aceasta ocazie se va inaugura șl 
noua bază sportivă «a asociației sportiv® 
Petrojul Pitești, '



600 de copii ECOURI ALE MECIULUI DE LA ISTANBUL
pe stadionul Tractorul 

din Orașul Stalin...
Ca de obicei, în drum spre școală, 

Nicu trecu să-l ia pe Viorel.
— Tu ai puiuț dormi azi noapte ?
— Nu prea, mărturisi Viorel.
— Nici eu. Mă gindeam mereu la 

'drumul nostru. Cum o să fie oare ? 
Vom ieși noi primii ?

— Eu cred că, după cile antrena
mente am făcui noi, nu se poate să 

-ne facem de rîs. Și dacă o să ciști- 
jgăm. tare o să se mai bucure nea 
Pampiliu.

„Nea Pompiliu" — pe numele lui 
Pompiliu Is trate — este mecanic de 
locomotivă la depoul C.F.R. Sibiu. 
'Ane omul o pasiune: oină. In timpul 
liber vine cu drag în mijlocul copiilor 
de la Școala elementară nr. 1 din 
Porcești, satul lui natal, să-i învețe 
(jocul nostru național. Copiii s-au do
vedit la fel de sîrgumcioși ca și la 
carte, ieșind primii pe raion. In di
mineața cînd Niculae Stoian se întîl- 
nise cu Viorel David, echipa trebuia 
să plece la Oraștil Stalin, la faza pe 
regiune a Spartachiadei pionierilor și 
școlarilor. Ce-a fost la plecare! Școa
la fiind la doi pași de gară, au venit 
să conducă echipa toți elevii și pro- 
fesorii. „Să vă întoarceți campioni 7" 
se auzeau urări din toate părțile. Cei 
11 jucători erau grozav de emoționați. 
Nici unul n-are mai mult de 13 ani 
și asta era prima lor deplasare...

Nu știu dacă la Agnita sau la 
Sibiu, la Rășinari sau la Codlea, ple
carea concurenților la întrecerile de 
la Orașul Stalin a căpătat proporțiile 
unui adevărat eveniment, așa cum 
r întîniiplat la Porcești. Este sigur 

că pentru toți cei aproape 600 
de copii veniți din toate colțurile re
giunii, cele două zile ale concursu
rilor de pe stadionul Tractorul au 
constituit o mare și minunată sărbă
toare. Micuții sportivi și-au disputat 
întîietatea la fotbal, volei, handbal 
și oină.

Cîte nu sînt de spus despre aceste 
dîrze, frumoase întreceri ale pionieri
lor și școlarilor din regiunea Stalin 1 
lată, să Vă prezentăm cîteva din echi
pele campioane. La fotbal, elevii de

la Școala medie nr. 3 din Orașul 
Stalin, au cîștigat fără a primi vreun 
gol. Am aflat că această echipă este 
alcătuită din copiii muncitorilor de la 
uzinele de tractoare, care locuiesc în 
blocurile muncitorești din preajma sta
dionului. La fiecare meci, tot cartie
rul vine să-i încurajeze, să-i aplaude. 
Opt din jucătorii echipei sînt și elevi 
ai secției de fotbal de la școala 
sportivă UCFS. La oină, campioni 
au ieșit cunoștințele noastre, copiii 
din Porcești, spre bucuria antrenoru
lui lor, mecanicul de locomotivă Pom
piliu Istrate, venit special de la Si
biu în ziua finalei. Titlul la handbal 
băieți a revenit echipei Școlii medii 
nr. 2 din Sibiu. Știrea acestei victorii 
a bucurat, desigur, mult pe părinții 
și colegii jucătorilor. Cea mai bună 
echipă masculină de volei s-a dove
dit aceea a Școlii medii nr. 1 din 
Făgăraș. Rezultatul a fost o surpriză, 
întrucît cele mai multe șanse se 
acordau celor din Orașul Stalin și 
Sighișoara. Dar ...„băieții noștri au 
jucat foarte ștab în meciul cu făgă- 
rășenii. Parcă n-ar fi fost ei" spune 
Partenie Crișan de la Școala elemen
tară nr. 5 din Orașul Stalin. Iar s'ghișo- 
renii, plecați cu autobuzul de acasă sîm- 
bătă dimineața (de ce atît de tîrziu?) 
au avut ghinionul unei pane care i-a 
ținut cîteva ceasuri la Rupea. Ajunși 
după o zi de mers la Orașul Stalin, 
au intrat direct pe teren și au... pier
dut. Mai este însă și altceva : doi 
jucători buni, Marinescu și Comani- 
ciu, au rămas acasă: sînt corijenți. 
Ei și cei de „categoria" lor n-au ce 
căuta la Spartaclîiadă pînă nu-și în
dreaptă notele. Să ia exemplul lui 
Mihai Qhimbășan, din Mediaș, lui 
Mihai Turbure, din Făgăraș, care art 
10 pe toată linia și sînt totodată 
sportivi buni ai școlilor lor.

Organizat cu cîteva zile înainte de 
o aniversare scumpă pionierilor din 
țara noastră, 10 ani de la înființarea 
organizației lor, concursul regional de 
la Orașul Stalin a scos la iveală 
multe talente, a arătat din nou ce 
loc important ocupă în viața sportu
lui nostru școlar Spartachiada pio
nierilor și școlarilor.

1. MANOLE

• Mulțumire în ambele tabere • Conducători, arbitru, antrenori ți jucători îți spun părerea • Ce 
scrie presa turcă • Echipa noastră se înapoiază azi

1STANBUL 27 (Prin telefon de la trimisul nostru special). — La 
24 de ore de la terminarea meciului, comentariile continuă, dezbătînd multi
plele aspecte ale acestei întîWri care a ținut încordată atenția iubitorilor de 
fotbal din cele două țări.
Am stat de vorbă cu o serie de 

conducători sportivi, antrenori, arbitri, 
jucători și am cunoscut părerile dife
ritelor ziare, care se ocupă pe larg 
de meci în edițiile ieșite azi dimineață, 
consacrîndu-i pagini întregi. Iată cîteva 
din declarațiile făcute cu acest prilej.

Mehmet Arkan, directorul educației 
fizice din Ministerul Cuiltorii: „Echipa 
rornînă a luptat foarte bine. Rezultatul 
de azi a arătat că echipa turcă a 
avut o pregătire tehnică mai bună. 
Noi nu ne legăm însă de rezultat. 
Scopul principal este ca între sportivii 
noștri să se întărească prietenia și 
întîlnirea de duminică a contribuit la 
apropierea dintre sportivii celor două 
țări". In continuare, Mehmed Arkan 
a subliniat faptul că trebuie întărite 
relațiile de prietenie între țările balca
nice. De altfel, din discuțiile și cu 
alte personalități de aici a rezultat 
că sportul este privit ca un mijloc 
important pentru strîngerea legături
lor de prietenie între popoare și pentru 
cunoaștere reciprocă.

Ziga Doyoglu, directorul federației 
de fotbal din Ankara : „Echipa rornînă 
n-a confirmat așteptările mele. Am 
crezut că ea va juca mai bine. Mi-a 
plăcut foarte mutt comportarea lui 
Popa, Jenei și Toma. In schimb, nu 
m-a satisfăcut înaintarea romînilor; 
de altfel nici a noastră. Dacă atacul 
ar fi jucat mai bine, am fi putut 
obține un rezultat superior".

ționați și din această cauză nu am 
stăpînit balonul în unele momente 
dificile. Golurile primite au fost în
scrise și din greșelile noastre, în faze 
foarte confuze, la învălmășeli. Eu sper 
că în viitoarele meciuri echipa noastră 
va juca la valoarea sa reală".

...ți prîntre gazde

Remondini, antrenorul echipei Tur
ciei : „Ca să spun adevărul, jocul 
de azi al echipei dvs. nu mi-a prea 
plăcut. Echipa a adoptat o tactică 
defensivă, jucînd numai cu trei ata- 
canți, tactică riscantă. După cum s-a 
și văzut, ați fost la un pas de a 
pierde avansul luat la București. 
Atunci echipa dvs. mi-a plăcut Cu 
mult mai mult. Remarc dintre jucă
tori pe Jenei, oare a fost cel mai 
bun".

Can, interul dreapta : „Meciul a fost 
frumos. Toți jucătorii s-au comportat 
ca adevărați sportivi. Vă felicit pentru 
calificare și vă doresc noi succese".

Spicuiri din presă

de multe fotografii, reprezentînd fie 
golurile marcate de Lefter, fie faze 
din momentele mai interesante ale 
jocului. Ziarul „Milliet" și-a intitulat 
cronica astfel: „Am învins, dar am 
fost eliminați". Cu un redactor de la 
acest ziar, Orhan Turei, am stat de 
vorbă duminică seara. El mi-a decla
rat : „Sîntem mulțumiți că am cîști- 
gat pentru că am jucat bine 
împotriva unui adversar puternic. Noi 
sîntem mulțumiți pentru victorie, dvs. 
de calificare. A fost un joc prie
tenesc, dar nu de factură tehnică 
ridicată. Ambele echipe au jucat într-o 
stare de încordare și nervozitate da
torită caracterului decisiv al meciului".

Tot ziarul „Milliet" a alcătuit și 
un clasament al jucătorilor, notînd 
compcintarea lor cu note de la 1 la 4 
(slab, satisfăcător, bine, foarte bine) 
lată-1:

Turcia: Mustafa, Gan și Lefter 4; 
Ozcan, Basri 3; Ismail, Naci, Ahmed 
2 ; Hilmi, Suat și Kadri 1.

Romînia: Jenei, NunweiMer 4;
Soare, V. Anghel, AI. Vasile 3 ; Toma, 
Caricaș, Popa 2; Zavoda I, Afexan- 
drescu și Oaidă 1.

Delegația noastră sportivă va părăsi 
Istanbulul marți dimineață, întreptin- 
du-se spre țară pe calea aerului.

V. GRADINARU

Clasamentele categoriei C

B. Nedelkovski (Iugoslavia), arbi
trul meciului : „Meciul a fost foarte 
interesant. Echipa rornînă a jucat băr- 
bătește, dar prea crispat. în ce pri
vește rezultatul, echipa mai bună a 
cîștigat. Reprezentativa Turciei s-a 
prezentat mai bine pregătită. La 31 
mai, la Belgrad, meciul Iugoslavia— 
Bulgaria va fi condus de arbitri ro- 
mîni. Dorința noastră este ca arbitra
jul romînilor să contribuie la factura 
superioară a jocului".

Printre ai noștri

Rapid reg. Ploești-Victoria Buc. 0-1 (0-0)

SERIA 1

1. Pașcani 11 8 1 2 18: 4 17
2. A. Bacău 11 7 1 3 26:10 15
3- Muncit Rădăuți 11 7 1 3 20:11 15
4. Textila Buhuși 11 5 1 5 14:11 11
5. C.S.M.S. II lași 11 5 1 5 17:15 11
6. Minerul Cîmpuiung 11 4 2 5 10:16 10
7. textila Botoșani 11 3 3 5 12:19 9
8. Petrolul Momești 11 3 3 5 10:20 9
9. G.or o Dorohoi 11 3 2 6 14:23 8
0. Unirea II lași 11 2 1 8 12:24 5

SERIA A II-A

1. S.N.M. Constanta II 7 1 3 20:12 15
2. Victoria Buzău 11 6 2 3 23:10 14
3. Dinamo Miliția Buc. 11 6 1 4 29:14 13
4. I.M.U.M. Medgidia 11 5 3 3 12:10 13
5. C.S.M. Galați 11 6 1 4 14:17 13
6. Ind. Sirmii Brâila 11 4 3 4 12:12 11
7. Comb. Poligraf.c Buc. 11 5 0 6 20:17 10
3. Știinfa Galați 11 3 2 6 10:21 8
?. Cimenful1 Medgidia 11 4 0 7 12:29 8
J. Ancora Galați 11 2 1 8 8:18 5
Victoria Buzâu—Dinamo Miliț a Buc. 3-2 (1-2).

SERIA A III-A

1. c.s.u. București 11 8 2 1 19: 8 18
1. Metalul lîrgoviște 11 7 1 3 23:13 15
1. Rapid reg. Ploești 11 6 0 5 23:13 12
1. Jiul Craiova 11 4 4 3 11: 9 12
j. Dinamo Craiova 11 4 4 3 8: 7 12
>. Cetatea Bucur H 4 4 3 12:11 12
r. V ctoria București 11 3 4 4 10:11 10
L Unirea Pitești 11 3 2 6 6: 9 8
>. Oltul 1 Mâgurele 11 2 2 7 10:26 6

Dunârea Corabia 11 2 1 8 2:17 5

SERIA A

1. Carpați S naia
2. Chimia Făgăraș
3. Alimentara ig. Mureș
4. Voinja Ig. Mureș
5. Metalul Aiud
6. Rafinăria Cîmpina
7. textila St. Gheorghe
8. Avîntul Reghin
9. Torpedo

)U. Mureșul loplița
Metalul Aiud—Raf nâria

SERIA

IV-A

11 6 4 1 24:10 16
11 6 3 2 23:18 15
11 5 3 3 22:18 13
11 3 6 2 9: 9 12
11 3 5 3 20 :17 11
11 4 2 5 27:21 10
11 4 2 5 11:14 10
11 4 1 6 18:21 9
11 3 1 7 15:27 7
11 3 1 7 7:21 7 

Cîmpina 1-1 (0-0)

A V-A

1. Rapid Cluj
2. C.F.R. Cluj
3. Recolta Cărei
4. Someșul Safu Mare
5. Arieșul turda
6. Rapid Oradea
7. Dinamo Sâsar
8. Stăruința Satu Mare
9. Stâruința Sighet

10. Voința Oradea
Arieșul Turda—C.F.R. Cluj

11 6 4 1 25:11 16
11 6 3 2 16: 8 15
11 6 2 3 26:14 14
11 5 2 4 20:16 12
11 5 1 5 23:23 11
11 5 1 5 14:14 11
11 3 3 5 11:13 9
11 2 5 4 14:18 9
11 4 0 7 12:27 8
11 2 1 8 11:28 5
3-2 0- 1)

SERIA A VI-A

1. Metalul OJelul Roșu
2. Metalul Bocșa Romînâ
3. Drubeta I. Severin
4. Aurul Brad
5. Olimpia Reșița
6. Șantierul Govora
7. C.F.R. Simeria
8. Flacăra Ig. Jiu
9. U.M. Cugir

10. Indagrara Arad

11 7 2 2 29:13 16
11 6 2 3 15:10 14
11 7 0 4 22:17 14
11 6 V 5 20:14 12
11 6 0 5 20:22 12
11 4 3 4 15:16 11
11 4 1 6 13:15 9
11 4 1 6 17:24 9
11 4 0 7 14:23 8
11 1 3 7 9:20 b

în tabăra noastră stăruie impresiile 
meciului de ieri.

— „Ne pare foarte rău că nu am 
putut să adăugăm calificării și o vic
torie — a spus antrenorul A. Botescu. 
Comportarea echipei a fost însă influ
ențată de lipsurile survenite în ultimul 
timp prin accidentarea lui Constantin 
și Dinulescu. De altfel, golurile pe 
care le-am primit se datoresc unor 
greșeli de apărare. Echipa însă nu 
putea face mai mult, cu un atac care 
n-a corespuns. Cred că acest impas 
va fi depășit curînd, prin reintrarea 
celor doi accidentați. Eu sînt totuși 
mulțumit că jucătorii au luptat fără 
a precupeți efort uri le, pentru califi
care".

Ilie Oană, antrenorul secund: „S-a 
jucat cu nerv. Atmosfera din jurul și 
din timpul meciului a produs multă 
emotivitate jucătorilor, împiedicîndu-i 
să acționeze calm și organizat. Sînt 
mulțumit că ne-am cal’ficat. Avem o 
echipă tînără, care într-un viitor apro
piat va da rezultatele așteptate".

Jenei, proaspătul internațional: „A 
fost un joc foarte greu și de uzură, 
datorită „mizei" foarte mari. Sînt 
bucuros că ne-am calificat. Avem tot 
timpul să ne pregătim pentru turul 
al 11-lea al „Cupei Europei" și să 
realizăm lucruri Ia nivelul posibilită
ților jucătorilor noștri".

Popa, fundașul dreapta : „Noi ne-am 
așteptat la o ripostă deosebită din 
partea turcilor, după modul cum s-au 
pregătit. Toți am intrat pe teren emo-

Cum remarcam mai sus, ziarele au 
publicat azi cronici ample, însoțite

Duminică se reia campionatul de fotbal al categoriei A. lată in fotografia 
noastră o imagine din meciul Dinamo București-Jiul Petroșani (2—1), 

disputat în retur
* *

Duminică se reia campionatul categoriei A
Echipele au susținut duminică jocuri amicale

• Duminică se reia campionatul ca
tegoriei A. Reamintim programul eta< 
pei (a V-a a retorului și a XVI-a a 
campionatului): Rapid București—Di
namo Bacău, Dinamo București — 
U.T.A., Farul Constanța—Progresul, 
Petro'ul Pfoești—C.C..A, jiul Petroșani- 
Steagul roșu și Știința Cluj—Știința 
Timișoara.

• Iată rezultatele meciurilor ami
cale de duminică :

Farul Constanța—Dinam» Bacău 
I—4 (0—3). Farul a jucat slab; echi
pa pare obosită. Au marcat: Gram 
(min. 10 și 15) și Radulescu (min. 
23 și 68) respectiv Niculescu (min. 
55). (L. BRUCKNER, coresp.).

Rapid București—Steagul roșu Or. 
Statin 0—1 (0—1). Victorie meritată. 
Unicul gol a fost înscris de Proca și 
astfel „Cupa 1 Mai" a revenit echipei 
oaspe.

Știința Cluj — Jiul Petroșani 0—0.

Studenții au dominat mai mult, dar 
apărarea pebrdșeneniilor a luncționat 
bine.

U.T. Arad—Știinfa Timișoara 3—0 
(1-0). Gazdele au jucat mai bine și 
au marcat prin Szoher (2) și Tîrlea. 
Au asistat 2000 spectatori.

Progresul București—C.C.A. 2—1 
(2—1). Echipa Progresul și-a asigurat 
victoria prin punctele marcate de Pe- 
reț (min. 35) și Petrescu (min. 43)— 
din lovitură liberă de la 20 m. Pentru 
militari a înscris Rente (mân. 14).

Voința R. Sărat—Dinamo București 
3—2 (1 — 1)1 Joc Irumos, 3000 specta
tori. Au marcat: Roșu (min. 22 șt 76) 
și Vizitiu (min. 75) — din li m — 
pentru Voința, Semenescu (min. 14) 
și Szoko (min. 50) pentru Dinamo.

Petrolul 1 Ploești—Petrotul H PIo-

După întreruperea determinată de 
iregătirile echipei reprezentative în ve- 
erea meciului retur cu formația Tur- 
iei, duminică 3 mai se reia campio- 
latul de fotbal categoria A.

Capul de afiș al concursului nr. 18 
etapa din 3 mai) îl constituie întîl- 
lirea dintre cele două echipe situate 
n fruntea clasamentului: Petrolul 
’loești—C.C.A. Echipa campioană — 
’etrolul — nu. a pierdut nici un punct 
a cele 7 meciuri disputate pe teren 
iropriu, iar C.C.A. nu a pierdut nici 
n meci din cele șase susținute în 
eplasare.
Celelalte meciuri de categoria A, 

.revăzute în programul concursului de 
uminică sînt: Dinamo București— 
I.T.A., Farul Constanța—Progresul 
iucurești, Jiul Petroșani—Șfeagul 
oșu Orașul Stalin și Știința fSiuj— 
Jtiința Timișoara. Desigur va ființe- 
esanț de urmărit disputa dintre echi-

^^onosport
pele clasate pe locurile 3 și 4 — 
Dinamo București și respectiv U.T.A. 
— precum și comportarea echipelor 
Farul Constanța și Știința Cluj.

Dintre meciurile din campionatul 
categoriei B amintim derbiul Aradului: 
A.M.E.F.A.—‘C.F.R. precum și meciurile 
C.S. Tg. Mureș—C.S.M. Reșița, C.S.A. 
Sibiu—Corvinul Hunedoara, Știința 
Craiova—C.F.R. Timișoara, Foresta 
Fălticeni—C.S.M.S. Iași, Rulmentul 
Bîrlad—TAROM și Poiana Cîmpina— 
Dinamo Galați.

Amănunte despre acest concurs gă
siți în Programul Loto-Pronosport nr. 
263 care a ^părut ieri dimineață. In 
acest număr puteți citi articolele:

Duminică — reluare în campionatul 
categoriei A, Buletinul săptămînii, Așa 
a fost in tur, Printre echipele de ca
tegoria B : Industria Sîrmei Cîmpia 
Turzii — o echipă cu reale posibilități, 
Loturile echipelor de categoria B, La 
microfon: prof. Traian Tomescu — 
secretar tehnic al federației de fotbal. 
Vă prezentăm pe tinerii de la U.T.A.

Citind Programul Loto-Pronosport, 
participanții la concursurile de pronos
ticuri sportive au la îndemînă un 
bogat material documentar > care să-i 
ajute . la întocmirea buletinelor lor.

REZULTATELE PROVIZORII 
ALE TRIERII®

In urma trierii bulețm£lpr depuse

la concursul Pronosport nr. 17 (etapa 
din 26 aprilie 1959) au fost stabilite 
următoarele rezultate provizorii :

8 buletine cu 12 rezultate
312 buletine cu 11 rezultate
3804 buletine cu 10 rezultate
Valoarea premiilor va fi stabilită, 

după definitivarea operațiunilor de o- 
mologare.
CONCURSUL PRONOEXPRES Nr. 17

Mîine se închide în întreaga țară 
concursul Pronoexpres nr. 17 care arc 
un report de 250.000 lei.

La concursul anterior doi partici- 
panți au obținut premii de cîte 60.685 
lei, iar alți trei, premii de cîte 25.716 
lei.

Nu uitați ! Depunînd buletine la 
concursul Pronoexpres puteți obține 
premii Importante.

Rubrică redactată de I .S. Loto- 
Pronosport,

ești 7—1 (4—0). Contramandtata-sa 
partida de la Mizi.l, petroliștii au ju- 
cat „în familie". Pentru prima echipă 
au marcat Dridea (4) și Bădutesou 
(3).______________________________



Marginalii la întîlnirea de lupte 
din Capitală

Spectatorii prezenți duminică în sala 
Dinamo din Capitală așteptau cu viu 
interes evoluția celor 8 echipe de 
categoria A și mai ales a celora din 
grupa I, care erau situate în partea 
superioară a clasamentului. Se preve
deau întreceri dinamice și spectacu
loase, mai ales în întîlnirea Dinamo 
București—Steagul roșu Orașul Stalin, 
un adevărat derbi al etapei, în care 
se sconta că Steagul roșu va opune 
o mare rezistență liderului. Pînă la 
urmă însă, formația din Orașul Stalin 
a cîștigat doar un singur meci, prin 
V. Bularca, infirmînd astfel toate 
pronosticurile.

în general putem spune că întîlnirile 
din cadrul celor două grupe (I și 
a IV-a) nu au corespuns. Ele s-au 
caracterizat prin lipsă de dinamism și 
combativitate, prin goană după rezul
tate cu orice preț. Din această cauză, 
întrecerile de la București au bătut 
recordul descalificărilor în acest cam
pionat pentru luptă pasivă și inco
rectă. Numărul mare de luptători 
descalificați dovedește însă pe de altă 
parte că arbitrii merg pe drumul cel 
bun. sancționînd cu hotărîre pe acei 
luptători care, de dragul rezultatelor 
Imediate, recurg Ia „tactici" de loc 
recomandabile, care fac ca spectacu
lozitatea și dinamismul înfîlnirilor să 
sufere.

Din nou trebuie să semnalăm ati
tudinea necorespunzătoare a unor an

După întrecerile din cadrul „Cupei Primăverii"

Pentatloniștii noștri au un bun stadiu de pregătire

trenori, care au vociferat în tot timpul 
meciurilor. Este cazul lui Ilie Ghcorghe 
(Metalul M.I.G.) ca și al lui Lazăr 
Bujor (A.S.M. Lugoj). Nu putem 
trece cu vederea nici impresia neplă
cută pe care a produs-o în rîndul 
spectatorilor atitudinea luptătorului 
Teodorescu de la Cetatea Bucur, care, 
sancționat pentru luptă pasivă și ne
regulamentară, a refuzat să dea mîna 
cu adversarul. Clubul Cetatea Bucur 
trebuie să ia măsuri exemplare împo
triva unor astfel de manifestări, care 
— de altfel — sînt destul de rare în 
sportul luptelor.

Considerăm ca foarte dăunătoare și 
atitudinea -unor antrenori care în loc 
să arate în mod deschis luptătorilor 
cauza care i-a dus la înfrîngere (lipsa 
de pregătire), își consolează elevii 
dînd vina pe .. . arbitrii Așa au stat 
lucrurile cu antrenorul llie Gheorghe 
în cazul luptătorului A1. Geantă. 
Acesta nu a știut să se folosească de 
„pod“ atunci cînd a încercat o acțiune 
de centură laterală și a căzut în 
autotuș. Antrenorul însă, i-a întărit 
luptătorului convingerea că înfrîngerea 
sa s-ar fi datorat unei decizii eronate 
a arbitrilor. Aceasta, pasămite, pen
tru a nu descuraja pe luptător...

Trebuie știut odată pentru totdeauna 
că asemenea metode nu constituie 
stimulente în pregătirea luptătorilor și 
împotriva lor trebuie luptat fără 
cruțare.

„ Cupa Primăveriia 
la scrima

CONSTANȚA 26 (Prin telefon). 
Participarea scrimerilor noștri frun
tași Ia competiția dotată cu „Cupa 
Primăverii" a stîrnit un interes deo
sebit în orașul nostru.

întrecerile, desfășurate la un nivel 
tehnic deosebit de ridicat, au scos în 
relief forma excelentă a sportivilor 
noștri fruntași Adalbert Gurath și 
Constantin Stelian la spadă, Maria 
Vicol și Olga Orban la floretă fete, 
Cornel Pelmuș și Dumitru Mustață la 
sabie și Tănase Mureșan la floretă. 
Este de amintit, de asemenea, că în
trecerile s-au bucurat de o organizare 
ireproșabilă, iar arbitrajele s-au do
vedit competente.

Iată acum rezultatele tehnice înre
gistrate:

Spadă: I. Adalbert Gurath 8 v; 2. 
Stefan Haukler 6 v; 3. Constantin 
Stelian 6 v; 4. Stefan Toth 5 v; Tă
nase Mureșan 4 v;

Sabie: I Cornel Pelmuș 6 v; 2. La- 
dislau Rohoni 4 v; 3. Dumitru Mustață 
4 v; 4. loan Szanto 4 v; 5. Iuliu Me- 
zei 4 v;

Floretă: 1. Tănase Mureșan G v; 2. 
Iosif Szilagyi 4 v; 3. Ștefan Haukler 
3 v; 4. Luigi Moloni 4 v; 5. Iuliu Ho- 
vanyi 2 v ;

Floretă fete: 1. Maria Vied G v; 2. 
Olga Orban 5 v; 3. C. Szentkiraly 4 
v; Ecaterina Orb 3 v; 5. Eugenia Tă- 
răngoiu 3 v.

LIVID BRUKNER 
corespondent

Locuri numerotate 
la STADIONUL AUGUST"

I.E.B.S. a luat o măsură salutară și 
anume numerotarea locurilor în tri
bunele stadioanelor „23 August" și 
„Republicii" din Capitală. Cu începe
re de duminică, pe aceste două mari 
stadioane spectatorii meciurilor de 
fotbal vor ocupa deci locurile indicate 
pe bilet. Această măsură binevenită 
va asigura o vizionare și mai bună a 
competițiilor sportive, deoarece scările 
de acces între sectoare nu vor mai 
fi ocupate; totodată spectatorii nu vor 
mai veni la stadion cu mult înainte de 
începerea meciului, locurile fiind asi
gurate.

„Cupa Orașelor"
A doua etapă a „Cupei Orașelor", 

competiție rezervată echipelor de ju
niori la fotbal, are loc duminică 3 
mai, după următorul program : Va
tra Dornei — Rădăuți, Bdtcșani — 
Pașcani, Buhuși — P. Neamț, Tecuci 
— Focșani, Caracal — Craiova, Sala 
Mare — Baia Marc, Mediaș — Blaj. 
Moreni — Ploești, Constanța — Med
gidia, Rm. Vilcea — Tg. Jiu, Hune
doara — Simeria, Sebeș Alba — Alba 
Julia, Cugir — Orăștie, Petroșani — 
Oțelul Roșu, Sibiu — Orașul Vic
toria, Sighet — Bistrița, Lugoj — 
Timișoara II, Reghin — Toplița, Tir- 
nătieni —■ Vioara, C. Lung Pitești —

La cuplajul de duminică 3 mai (Di
namo București—U.T.A., Rapid—Dina
mo Bacău) de pe stadionul „23 AuJ. 
gust", întreprinderea LOTO-PRONO- 
SPORT va acorda premii în obiecte 
spectatorilor. Cele patru premii—cîte o 
bicicletă — vor reveni spectatorilor 
ale căror bilete poartă numerele ex
trase din urnă și bineînțeles ccupă 
locurile indicate pe bilete. Cîștigători- 
lor, dacă au asupra lor buletine Pro-' 
nosport depuse pentru etapa din 3 
mai, li se mai acordă un premiu su
plimentar, constînd din 3 m de ștofă.

la fofbal-juniori
București II, Brad — Arad, Alexan
dria — Tr. Măgurele, Beiuș — Ora
dea, Iași — Galați, Buzău — Brăila, 
Giurgiu — București I, Tr. Severin — 
Reșița. Jimbolia — Timișoara I, C. 
T urzii — Tg. Mureș, Zalău — Cluj 
II, Salonta — Cluj I și Orașul Sta
lin — Cimpina.

LOCAȚIUNE DE BILETE

Biletele de fotbal pentru cuplajul 
de duminică de. la „23 August" (Ra
pid — Dinamo Bacău și Dinamo — 
UTA) se pun în vlnzare de astăzi la 
casele obișnuite.

După trei concursuri de verificare 
Ia triatlon (tir, înot, cros), pentatlo
niștii noștri fruntași au avut acum 
prilejul să-și măsoare forțele în toa
te cele cinci probe, participînd la 
tradiționalul concurs republican pe 
echipe dotat cu „Cupa Primăverii". 
Competiția recent încheiată a oferit 
posibilitatea să se constate gradul 
de pregătire atins de pentatloniștii 
noștri, în condițiuni de concurs. Ve
rificarea aceasta a fost cu atît mai 
necesară cu cît numai peste puțin 
timp echipa țării noastre va lua par
te la concursul internațional de la 
Budapesta (15—20 mai), care este 
de fapt o întrecere triunghiulară în
tre echipele. R.P. Ungare, R. Ceho
slovace și R.P. Romîne.

Cercetînd rezultatele înregistrate în 
cadrul „Cupei Primăverii" se poate 
constata că, în ansamblul lor, aces
tea au fost bune la călărie, înot și 
cros și satisfăcătoare la scrimă și la

Modificări puține in clasamentele 
campionatelor republicane de handbal

tir. S-a văzut că în general sportivii 
noștri sînt destul de bine pregătiți, 
că pot face față chiar și cerințelor 
unor concursuri și mai grele.

in proba de călărie, deși rezultatele 
au fost bune, a reieșit totuși nece
sitatea ca pentatloniștii noștri să 
insiste mai mult, în antrenamentele 
lor, pentru dezvoltarea rezistenței în 
efectuarea parcursurilor lungi (pînă 
la 5 km) pe care să fie așezate ob
stacole cît mai grele. Dintre concu- 
renți, în afara lui Wilhelm Roman 
care s-a comportat bine, merită a fi 
evidențiat Dumitru Țintea, care n-a 
putut totuși arăta forma sa, el trăgînd 
ia sorți un cal c.tt posibilități mai 
reduse.

In ceea ce privește întrecerea de 
spadă, s-a putut constata că din cau
za timpului scurt de la reluarea an
trenamentelor la această probă nil
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Dumitru Țintea in timpul probei de călărie
(Foto: R. Vilara)

s-a ■, putut asigura participanților pre
gătirea i cea mai bună, la nivelul ce
rințelor actuale. 8.-au remarcat Ro
man, Nicolae Marinescu, Dan Iones- 
eu, Victor Teodorescu, Cristu Lichi- 
ardopol. Proba de pistol viteză a 
fost influențată de o serie întreagă dc 
Incidente de tragere, din care cauză
clasamentul nu indică adevăratele po
sibilități ale sportivilor (Tr. Croitorii, 
Gh. Tomiuc, Dan Ionescu). Pe de 
altă parte rezultatele mai slabe ale 
unor conctirenți ca: Marinescu, Ro
man, Bruja au fost determinate de 
o exagerată stare emotivă, ei com- 
portîndu-se în concurs cm mult sub 
nivelul arătat la antrenamente. Cursa 
de înot pe 300 m a arătat o serie 
de rezultate bune, dar care pot fi 
încă serios îmbunătățite (Lichiardo- 
pol, Ionescu, Marinescu). Insfîrșit, 
proba de cros desfășurată la Călt.'gă- 
reni pe un traseu foarte dificil a 
evidențiat forma remarcabilă a celor 
mai mulți dintre competitori. O plă
cută surpriză, comportarea tînărului 
Gh. Tomiuc. — cîștigătorul probei — 
care practică pentatlonul abia de doi

„CUPA FE
Cea de a doua parte a competiției 

hipice dotată cu „Cupa Federației ro
mîne de călărie" a întrunit sîmbătă 
după-amiază și duminică dimineață 
majoritatea călăreților din cluburile 
și asociațiile sportive din Capitală. Din 
programul acestei competiții au făcut 
parte mai multe probe de obstacole 
și dresaj, unele dintre ele prilejuind 
dispute din cele mai dîrze. Așa de 
pildă a fost proba de forță în care Ele
na Leov (Recolta Buc.) și Dumitru 
Hering (C.C.A.) au luptat cu multă în
suflețire, ajungînd în al IV-lea baraj 
la 1,80 ni. înălțime. Pînă la urmă a 
învins Dumitru Hering care a totali
zat 10 puncte. 

ani. Alături de el, au dat satisfacție 
și Marinescu, Roman, Țintea, Croi- 
toru.

întrecerile din cadrul „Cupei Pri
măverii" au arătat că pînă acum -s-a 
muncit bine și că putem aștepta cu 
încredere evoluțiile viitoare ale pen- 
tatloniștilor noștri fruntași.

— r. vil. —

Avem juniori de nădejde la box
Sîmbătă seara, la Constanța, mult 

timp după consumarea finalelor cam
pionatelor republicane de box-juniori, 
localnicii discutau cu aprindere des
pre întîinirile tinerilor pugiliști. care 
oferiseră spectatorilor, timp de 3 zile, 
întreceri de neuitat. In „tabăra" an
trenorilor și a tehnicienilor, opiniile 
erau, unanim, aceleași :poate că nici
odată după consumarea unui campionat 
republican de juniori impresia pe care 
au lăsat-o tinerii boxeri nu fusese 
atît de favorabilă ca acum. Anul acesta, 
mai mult dccit în alți ani, întrecerile 
celor mai tineri pugiliști ai țării au 
demonstrat cu prisosință că avem ju
niori de nădejde, pe care se poate

DERAȚIE1“
„Cupa Federației" a scos în eviden

ță buna pregătire a majorității concu-. 
renților și îndeosebi a călăreților de la 
Recolta și Dinamo București. Deși este 
venit de curînd la Recolta București, 
cunoscutul călăreț (astăzi antrenor) 
Mihai Timu a făcut treabă bună. O 
frumoasă comportare au avut și călăre
ții de la Dinamo București și în spe
cial Oscar Recer, care a muncit mult 
și cu folos.

Rezultate' tehnice : dresaj începători: 
I. Dan Mîndru (Dinamo) 410 p.- dre
saj categ. ușoară: 1. Ioan Adam (Re
colta) po1 Talisman 463 p; dresaj „Sf. 
Gheorghe": 1. I. Oprea (Dinamo) pe

Etapa de duminică a campionate
lor republicane de handbal nu a adus 
multe modificări in clasamente. In 
întrecerea echipelor masculine de ca
tegoria A, ca urmare a victoriei ob
ținută de dinamoviști in intilnirea cu 
C.C.A., lupta pentru primul loc ră- 
mine să se dea — in principal — in
tre C.S.M. Reșița și Dinamo Bucu
rești. Mult mai interesantă este insă 
disputa pentru primele locuri in cam
pionatul masculin de oategoria B: 
nu mai puțin de 4 echipe (Dinamo 
Tg. Mureș, Textila Gisnădie, C.S.U. 
București și Voința Sighișoara) se în
trec pentru pdpmouarea în catego
ria A.

încânte de a frece la clasamente, 
notăm că în conformitate cu hotărî- 
rea federației de handbal, jocurile e- 
chipelor Dinamo București, C.C.A., 
Petrolul Ploești, Voința Sibiu (mas
culin, categoria A) și Stăruința, O- 
dorhei (masculin, categoria B) din 
etapele din 3 și 7 mai se amină.

Și acum iată clasamentele:
MASCULIN, CATEGORIA A :

1. C.S.M. Reșifa 14 11 2 3 190:155 24
2. Dinamo București 15 10 2 3 175:136 22

conta încă de pe acum. Intr-o consfă
tuire cu antrenorii, care a avut loc 
după prima semifinală, aceștia re
marcau progresul real al tinerelor 
cadre de boxeri. Antrenorul Ludovic 
Ambruș își exprima satisfacția că „în 
sfîrșit, se observă cu tărie la tinerii 
pugiliști, preocupări pentru un box în 
linie, combativ, cu lovituri clare, că 
tot mai puțini sînt aceia care uzează 
de lovituri nepermise".

Antrenorul timișorean, ca și ceilalți 
antrenori prezenți la Constanța, a avut 
perfectă dreptate. Boxerii din regiu
nile Oradea, Cluj, Ploești, Timișoara, 
Pitești, dintre care s-au evidențiat în 
mod deosebit Șt. Costescu, A. Verdcș,

la călărie
Sulina 662 p; dresaj olimpic: 1. N. Mi- 
halcea (C.C.A.) pe Corvin 843 p; pro
ba obstacole asociații, în trei serii: 1. 
Costin Vasiliu (Rec.) pe Ghcorghiță 
0 p. (seria 1); Andrei Radar (C.C.A.) 
pe Lux 0 p (seria a Il-a); D. Velicu 
(C.C.A.) pe Brebenel 0 p. (seria a 
IlI-a); proba obstacole juniori și fete: 
1. Costin Vasiliu (Rec.) pe Ghcorghiță 
0 p. Proba de obstacole rezervată ac
torilor de la asociația Aftâ și Cine
matografie a revenit la egalitate Lu
ciei Hașcău, lui Florin Vasiliu, Ștefan 
Glodariu și Ion NiculesAU toți cu 0 p. 
penalizare.

3. C.C.A. 16 9 2 5 177:147 20
4. Rapid 1București 16 9 0 7 199:183 18
5. Chimia Făgăraș 17 8 2 7 193:178 18
6. iehnometal Timișoara 17 8 0 9 209:213 16
7, Voința Sibiu 16 8 0 8 158:167 16
8. Știința 1 im șoara 16 8 0 8 157:173 16
9. C.S.M.S. lași 16 5 3 8 177:178 13

10. Victoria Jimbolia 16 5 3 8 152:171 13
11. Dinamo Or. Stalin 15 5 2 8 163:173 12
12. Petrolul Ploești 16 2 0 14 116:192 4

FEMININ, CATEGORIA A

1. Olimpia București 16 14 1 1 112: 50 29
2. Cetatea Bucur 16 10 4 2 102: 54 24
3. Flamura r. Sibiu 16 9 2 5 84: 72 20
4. Tract. Or. Stalin 16 10 0 6 101 :100 20
5. Rapid București 16 8 3 5 83: 71 19
6. Știința 1 imișoara 16 8 3 5 55: 46 19
7. II efor Ta. Mureș 16 8 2 6 76: 65 lfl
8. C.S.U. București 16 6 0 10 85: 87 12
9. Gonstr. 1 im șoara 16 4 1 11 54: 88 5

10. Record Mediaș 16 3 3 10 52: 85 $
!T. Măgura Codlei 16 3 2 11 43: 90 f
12. Gloria Sighișoara 16 2 1 13 52: 91 î

MASCULIN, CATEGORIA B

1. Dinarno Ig. Mureș 16 11 2 3 192:1*5
2. Textila Cisnădie 16 11 1 4 19< 2:
3. C.S.U. București 16 10 1 5 22- 2
4. Voința S ghișoara 16 9 3 4 177:.j7 7
5. Recolta Hălchiu 16 8 1 7 165.164 1
6. Știința Gaiafi 16 6 4 6 168:177 1.
7. C.S. Marina C-fa 16 6 2 8 184:183 1
8. I.C. Arad 16 6 2 8 135:152 1
9. Balanța Sibiu 16 6 1 9 184:210 1:

10. Victoria Bacău 16 3 5 8 162:187 1
11. Stâru nțai Odorhei 16 5 1 10 174:211 i
12. Știința Cluj 16 3 1 12 122:184

L Nuțiu, I. Hoel, M. Dumiiresci 
E. Ioanovici, I. Alexandru, I. Mărci 
I. Păunoiu, I. Crîmpiță, E. Spulbe 
ș. a. au dovedit reale calități, tot tn" 
multe cunoștințe de tehnică și tactici 
în ciuda vîrstei lor (majoritatea a 
16, 17 ani).

Pe de altă parte, finalele de 1 
Constanța au scos în evidență slab 
comportare a boxerilor care au repre 
zentat Capitala. Dacă în anii trecuț 
aceștia nu luau parte la eiapele d 
zonă, intrînd direct în finale, cons 
derîndu-se în mod greșit că bucurei, 
tenii manifestă superioritate față d 
pugiliștii din țară, anul acesta, boxer 
din Capitală au participat, ca to 
ceilalți, de la etapele inferioare pin 
la finale. Rezultatele sîrtft cunoscute 
pugiliștii din Capitală nu numai c 
nu s-ait dovedit a fi superiori celoi 
lalți tineri, dar au fost întrecuți m 
de boxerii din provincie. Acest lucr 
trebuie să dea de gindit antrenorilc 
bucureșteni, care au datoria să pr 
vească cu mai multă seriozitate a 
ceasta importantă competiție a boxuli 
nostru.

Cît privește arbitrajele, se poat 
aprecia câ, cu mici excepții, ele a 
satisfăcut. Prezența unor arbitri c 
experiență ca B. Robert, V. Dumi 
trescii, AI. Mihăilescu, alături de alț. 
mai tineri (O. Orban, I. Boamf; 
L. Rfăuzer, M. Gheorghe) ca și orga 
nizarea excelentă a reuniunilor, a 
asigurat finalelor de la Constanta u 
succes deplin.

R. CALARAȘANU



Noi acțiuni pentru dezvoltarea 
in rindul maselor

• SAPTAMINILE TURISTICE • EXCURSII IN DELTA «UN NOU MOD 
DE ORGANIZARE A EXCURSIILOR IN CIRCUIT • NO! TRASEE 

TURISTICE • LA SFIRȘIT DE SAPTAMINA PRIN ÎMPREJURIMILE CAPITALEI

Activitatea turistică de mase tinde 
să capete o dezvoltare din ce în ce 
mai mare. Oficiul național de turism 
„Garpați" vine cu noi forme de prac
ticare a drumeției, cu noi înlesniri 
în favoarea oamenilor muncii, care 
astfel sînt tot mai mult atrași în 
această activitate recreativă. Iată în 
rîndurile de mai jos cîteva proiecte 
care peste puțină vreme vor deveni 
nuditate.

SAPTAMINILE TURISTICE
Una din formele noi de atragere a 

oamenilor muncii spre practicarea tu
rismului vor fi „săotămînile turistice", 
care vor da posibilitate amatorilor 
să viziteze pe îndelete cele mai fru
moase colțuri ale țârii noastre. O.N.T. 
va asigura participanților la aceste 
excursii transportul dus-întors, cazare 
și masă, program de excursii în jurul 
Localității vizitate etc. De exemplu, 

Clipe de odihnă la Timiș
partrcipanții la „săptămîna Poienii 
Stalin" vor fi cazați la noul hotel 
din Poiana, vor vizita printre altele 
Vîrful Cristianul . Mare, Cheile Rîș- 
noavei, Cetatea Rîșnov, Orașul Stalin 
și Tîmpa, castelul Bran, vor avea 
asigurate seri distractive la hotelul 
din Poiana etc. După acest model vor 
fi organizate și „săptămîna Bucegilor" 
(cazare la hotelul turistic de la cota 
1400), a Păltinișului, Ciucașului, Za- 
randului, Retezatului etc.

Pentru iubitorii Deltei se va orga
niza „săptămîna Deltei", iar în timpul 
verii și „săptămîna Mării Negre". Și 
centru că sintem' la capitolul „mare", 

ătăm că în timpul verii legătura 
stațiunile de pe litoral va fi 

făcută nu numai pe uscat, ci și pe 
mare, cu vaporașe speciale.

EXCURSIILE IN CIRCUIT

De fapt, acestea nu reprezintă un 
lucru nou. Deși se practicau de cîțiva 
ani, ele nu atrăgeau prea mult pe 
iubitorii drumeției pentru câ erau 
legate de trasee dinainte fixate, neți- 
nîndu-se seama de dorința participan
ților de a vedea o regiune sau alta 
a țârii. De aceea — păstrîndu-se prin
cipiul — excursiile în circuit vor 
căpăta cu totul alt caracter, avîndu-se 
fn vedere și dorințele participanților.

Campionatul de fotbal al R. P. Albania
— De la corespondentul nostru din

Fotbalul se numără printre sportu
rile cele mai iubite ta R. P. Albania. 
Popularitatea acestui joc a crescut in- 
-ens în anii din urmă, iar numărul dori
torilor de a urmări meciurile este atît 
Ie mare îneît și stadioanele cele mai 
nari au devenit neîncăpătoare. Cele 
>0.000 de tocuri ale stadionului mo- 
lern din Tirana, care a găzduit prima 
balcaniadă de după război, nu mai a 
tang asităzi pentru a cuprinde pe toțj 
.pectatorii dornici să urmărească între- 
■erile fotbalistice. Un record cu totul 
eșit din comun pare să dețină ora
lul Kavaja : din cei 7000 de locuitori 
ai săi, 5000 frecventează cu regular» 
atc meciurile de fotbal.

Anul acesta a început cea de a XV-a 
idiție a campionatului republican de 
otbal. Competiția reunește 8 echipe și 
mume: „Partizan" — formația chibu- 
■ui sportiv din Ministerul Apărări 
foptilare, „Dinamo" — a Ministerului 
Afacerilor Interne, „Besa" — din Ka- 
eaja, „17 Noiembrie" din Tirana.

„Sketiderbeg" din Korcia, „VMznija" 
iia Shkodra, „Flamuriari" din Vlora 

Astfel, se vor organiza — mai ales 
în timpul concediilor — „circuitul 
Mării Negre", al Moldovei (care va 
cuprinde, printre alte puncte de interes 
turistic sau istoric și o coborîre cu 
plutele pe Bistrița Aurie, de la Cîrli- 
baba la Vatra bornei), al Transilva
niei, al Banatului, ca și circuitul bazi
nului Olt-Jiu. In legătură cu organi
zarea acestuia din urmă am fost in
formați de O.N.T. „Carpați" că se 
studiază problema amenajării unor 
marcaje noi în munții din nordul Olte
niei, puțin vizitați pînă acum.
EXCURSIILE DE LA SFIRȘITUL SAP

TAMINII...
...vor rămîne însă forma principală 

de practicare a turismului. De aceea, 
către ele se îndreaptă toată atenția 
O.N.T.-ului.

Pentru bucureșteni, pe lîngă orga
nizarea excursiilor în munți (în tot 

cursul anului) și la mare (în tidî^ul 
verii), se va pune accent pe organiza
rea excursiilor în împrejurimile Capi
talei. In vederea acestora, se amena
jează o serie de cabane, ștrandul de 
la Snagov, se va pune în valoare 
peisajul de la Brănești (asigurîndu-se 
aici cele mai bune condiții de cazare 
și de masă) etc.

De organizarea cît mai bună a 
excursiilor de la sfîrșitul săptămînii 
se ocupă însă toate agențiile O.N.T. 
din țară, lată doar două exemple : se 
va pune în valoare insula Mureșului 
de lîngă Arad, iar timișorenii vor fi 
îndemnați să viziteze locurile din ju
rul cabanei Timișeni, de pe malul 
rîului Timiș.

In încheiere trebuie să arătăm că 
la cele mai importante baze turistice 
se vor găsi de vînzare insigne care 
să reprezinte baza respectivă sau 
unul dintre cele mai frumoase colțuri 
înconjurătoare.

★
Sîntem siguri că toate aceste îmbu

nătățiri și înlesniri pregătite de O.N.T. 
„Carpați" vor contribui și mai mult 
la atragerea omenilor muncii în acti
vitatea turistică, îi vor îndemna să-și 
petreacă timpul liber în mijlocul na
turii, să cunoască frumusețile patriei.

— m. t. —

și „Labincti" din Elbasan, proaspătă 
promovată în divizia A în locul !or- 
mației „Lokomotiv" Durres care a re 
trogradat

Primele două ediții ale campionatu
lui au fost cîștigate de echipa „Vllaz- 
nija" din Shkodra. După aceea, timp 
de 12 ani, titlul și 1-ati disputat „Par
tizan" și „Dinamo", care au cîștigat 
de cîte 6 ori campionatul- Amatorii 
de sport își pun firește întrebarea cine 
va triumfa în acest an în pasionanta 
întrecere a fotbaliștilor. Pronosticul 
este mai greu de dat ca în alți ani 
deoarece echipele din provincie și-au 
ridicat mui'.t clasa de joc, constituind 
acum adversare redutabile pentru 
„Partizan" și „Dinamo". Anul trecut, 
de pildă, formația din Kavaja a ocu
pat locul al 11-lea, după „Partizan".

Întrecerea a început sub semnul u- 
nei dispute aprige. După patru etape, 
în fruntea clasamentului se află echi
pa „17 Noiembrie" cu 7 p. urmată de 
„Partizan" și „Besa" cu 5 p. „Di
namo" și „Flamurtari" cu 4 p. Udării 
din anii trecuți au avut de întîmpinat

turismului Cel mai puternic om din lume: luri Vlasov
Lumea halterelor a comentat multă 

vreme uimitoarele recorduri mondiale 
ale lui Paul Anderson. Americanii au 
încercat să creeze chiar un veritabil 
mit în jurul performanțelor „omului- 
macara", decretîndu-le ca limite ale 
posibilităților omenești. Părea într-a- 
devăr că cele 512,5 kilograme vor 
figura multă vreme ca performanță 
supremă a celor puternici.

Dar n-au trecut nici doi ani de 
cînd Anderson, părăsind arena între
cerilor amatoare, a devenit profesio
nist, și iată că de la Leningrad ne-a 
sosit vestea unor excepționale rezul
tate care întrec recordurile haltero
filului american.

Luînd parte la campionatele de hal
tere ale Armatei Sovietice, tînărul 
ofițer luri Vlasov a „împins" 165kg., 
a „smuls" 151,5 kg. (cu 0,500 kg. 
peste recordul mondial al lui Med- 
vediev) și a „aruncat" o bară avînd 
formidabila greutate de 197,5 kg. Re
cordul mondial oficial deținut de 
Anderson a fost întrecut cu un kilo
gram. La cele trei stiluri Vlasov a 
totalizat 514 kg. lăsînd cu 1,5 kg. 
îri urmă recordul oficial al lumii de
ținut de asemenea de halterofilul a- 
merican.

Cu toată valoarea lor tehnică ui
mitoare putem afirma că performanțele 
lui Vlasov erau de așteptat. In ul
timii ani halterofilii sovietici, printr-o 
muncă asiduă, prin promovarea a 
numeroase elemente tinere, au lichidat 
total rămînerea în urmă la categoria 
grea. La campionatele mondiale de 
anul trecut Medvediev a obținut pri
mul loc reușind pentru întîia dată 
în istoria sportului sovietic să atin
gă o jumătate de tonă. Puțin mai 
tîrziu, cu prilejul turneului întreprins 
în S.U.A. el urcă recordul la 505 kg. 
făcînd să... tremure serios recordul

Noi materiale sportive produse în U. R. S. S.
La ce lucrează Laboratorul central de inventar

Laboratorul centra) de inventar 
sportiv din Moscova desfășoară o rod
nică activitate. In ultimii ani acest 
mare centru tehnico-științific a pro
iectat și a realizat o serie de ma
teriale atletice care s-au bucurat de. 
o excelentă apreciere din partea spor
tivilor, antrenorilor și arbitrilor. Ex
celente sînt sulițele metalice, din 
duraluminium, care se produc acum 
în serie de către întreprinderile de 
inventar sportiv. Deosebit de utile 
s-au arătat a fi și noile suporturi 
pentru săritura cu prăjina, mult mai 
ușoare și mai comod de transportat. 
Cele vechi cîntăreau în medie 60—70 
kg. Totodată, laboratorul a creat pe 
baza contactului electric un măsurător 
al înălțimii la care se află ștacheta. In 
felul acesta posibilitatea erorilor, chiar 
și de numai cîțiva milimetri. este 
complet exclusă.

O aparatură interesanta a fost pusă

ia a XV-a ediție
Tirana —
o rezistență foarte puternică. Aceasta 
o dovedesc rezultatele: Partizan —La- 
binoti 0-0, Dinamo — Flamurtari 0-0, 
Partizan — Besa 1-1, Dinamo — Vllaz- 
nija 0-0. Lupta strînsă care se dă în 
clasament face ca interesul 'față de 
competiție să fie și mai mare.

Campionatul de fotbal al R.P. Al
bania cuprinde și alte două categorii: 
divizia B și întrecerea rezervelor. In 
divizia secundă activează 8 formații 
din diferite orașe ale Albaniei. In 
fruntea clasamentului se află acum 

echipa „Erzeni" din Shijak. Campio
natul rezervelor și-l dispută de aseme 
nea 8 echipe, care joacă sub aceeași 
denumire ca și formațiile din prima 
divizie a țării.

Este de remarcat faptul că la actuala 
ediție a campionatului aproape toate 
echipele de fotbal din Albania au pro
movat numeroase elemente tinere care 
au făcut să crească și mai mult pu
terea de luptă și elanul ce caracteri
zează fotbalul albanez.

VICTOR KRAJA 

lui Anderson. Nu de mult la concur
sul internațional de la Moscova Vla
sov reușește și el 500 kg., iar cîteva 
zile mai tîrziu Novikov totalizează 
497 kg. Din disputa acestui „trio" ex
cepțional s-au născut noile recorduri. 
Dar nu este exclus ca într-un timp 
apropiat și ele să fie întrecute.

luri Vlasov și-a făcut nu de mult 
apariția în arena competițiilor de 
haltere. E suficient să spunem că 
doar cu doi ani în urmă numele său 
era complet necunoscut. El s-a im
pus la început prin rezultate foarte 
bune la aruncat, ajungînd repede la

Primii candidați în echipa olimpică a U.R.S.S.
Această insignă 

va apare în curînd 
pe pieptul multor 
sportivi și sportive 
din Uniunea So
vietică. Purtătorii 
ei sînt candidați 
în echipa olimpică 
a U.R.S.S. Fără 
îndoială participa
rea la J. O. este 
visul tuturor celor 

care iubesc întrecerea de pe sta
dion. Dar numai cel mai puternici, 
cei mai rapizi, cel mal valoroși, vor 
căpăta dreptul de a reprezenta patria 
la cea de a XVII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară de la Roma 
din 1960.

împreună cu toți sportivii, at- 
leții au primit cu uriaș interes 
marele concurs unional deschis 
pentru includerea în echipa o- 
limpicâ. Normele, deși foarte dificile, 
nu-i sperie pe tinerii sportivi. Cifrele 
performanțelor au constituit obiectul 
unor largi discuții și analize la care 
au participat sportivii, antrenorii, in
structorii șj activiștii mișcării de cul
tură fizică.

la dispoziția cronornetrorilor în cursele 
de sprint. Specialiștii au sincronizat 
momentul dării startului cu un sem
nal electric de un milion lumini care 
înlocuiește fumul pistolului. Este evi
dent că noul sistem prezintă nenu 
mărate avantaje față de cel vechi.

In magazinele de inventar sportiv 
din Uniunea Sovietică a apărut prima 
serie de no>i prăjini metalice creaite 
ta laboratorul central.

Prăjinile au trecut cu succesîncer- 
cările la care au fost supuse de cei 
mai buni specialiști sovietici ai aces
tei probe. Există trei dimensiuni de 
prăjini: cu un diametru de 44 rum 
pentru săritori grei, dc 38 mm pentru 
cei de greutate medie șj de 36 mm 
pentru săritori de mai mică greu
tate. Prăjinile de duraluminium nu 
cțltăresc mai mult decît cele de 
bambus, și sînt de cîteva ori mai 
trainice.

Ce și-a propus în plan Laboratorul 
pentru anul 1959?

Una dintre ternele cele mai inte
resante o constituie construcția unei 
aparaturi pentru înregistrarea încer
cărilor la săriturile în lungime și 
triplu salt Aceste aparaturi vor in
dica pe loc, printr-un sistem de sem
nalizare electrică, dacă încercarea a 
fost bună (se aprinde un bec verde) 
sau dacă a fost depășită (se aprinde 
un bec roșu).

Specialiștii sînt pe punctul de a 
termina proiectul unei platforme de 
aterizare pentru săritorii cu prăjina 
care va înlocui groapa cu nisip. In 
această probă plafonul performanțe
lor a urcat foarte mult, astfel că 
acum contactul chiar și cu groapa 
de nisip este dur și neplăcut, dînd 
uneori accidente. Platforma (de 
dimensiunile 4 x 4 m) va avea 
rama acoperită cu o plasă de amor
tizare făcută din cauciuc supraelas- 
tic. Plasa va fi acoperită de un strat 
de rumeguș de 250—350 mm grosime. 
Platforma va fi montată pe rotițe, 
ceea ce o va face foarte ușor tran
sportabilă.

In scurt timp va fi dat în exploa
tare un cerc portativ pentru arun
cări de disc și ciocan. El este făcut 
din material metalic ușor, un strat 
subțire de beton și zgură bătătorită. 

180 kg. și angaj?ndu-se în lupta 
pentru recordul unional. Calitățile na
turale ale tînărului halterofil au fost 
cu grijă șlefuite. Performanțele sale 
au crescut vertiginos și în celelalte 
stiluri, ceea ce ia permis să ajungă 
un halterofil complet. De remarcat 
că față de înălțimea sa (1,86 m) și 
față de categoria în care evoluează, 
greutatea sa proprie de numai 115 
kg. este redusă în comparație cu 
aceea a altor „grei". Anderson, în 
momentul stabilirii recordurilor sale, 
cîntărea peste 150 kg. avînd 1,70 m 
înălțime.

N-a trecut nici o lună de la deschi
derea concursului și numeroși atleți 
au și obținut dreptul de a fi încinși 
în echipa olimpică. Secția unio
nală de atletism primește necontenit 
protocoalele concursurilor în care au 
fost îndeplinite normele olimpice.

Talentatul Igor Ter-Ovanesian a în
deplinit de trei ori norma într-un sin
gur concurs. Performanța sa cea mai 
bună — 7,91 in — a reprezentat un 
nou record al U.R.S.S. și cel mai bun 
rezultat mondial al anului. De 
trei ori a îndeplinit norma și campioa
na europeană Ia aruncarea greutății 
Tamara Press. Recentul său rezultat de 
17,25 m a fost cu 49 cm superior re
cordului mondial al Gaiinei Zîbina. 
Aruncînd ciocanul la 65,92 m, Vasile Ru- 
denkov a întrecut aproape cu un me
tru norma stabilită, iar A. Mihailov a 
reușit să o îndeplinească alergînd 
110 m. g. în 13,9 sec.

Toți sportivii sovietici își încordea
ză eforturile pentru a îndeplini nor
mele prevăzute de marele concurs 
unional.

In i uineu tehnicii

sportiv din Moscova ?
Mînerele atașabile și greutatea re
dusă vor permite ca doi oameni să-1 
poată transporta fără efort.

Laboratorul va prezenta și pro
iectul unei mașini speciale pentru 
marcarea pistei și a terenului. Ea va 
trage simultan șase sau opt culoare, 
avînd un rezervor din care creta 
dizolvată se prelinge permanent și 
constant.

In activitatea sa Laboratorul își 
îndreaptă acum atenția spre folosirea 
pe scară largă a maselor plastice. In 
proiect figurează prăjini, sulițe, șta
chete din mase plastice. Specialiștii 
studiază diverse posibilități pentru 
a mări lungimea zborului suliței și 
discului.

O activitate rodnică și .prodigioasă 
îndreptată spre progresul permanent 
al sportului sovietic.

Cresc rîndurile sportivilor 
din Republica Cehoslovacă

Uniunea de cultură fizică și sport 
din R. Cehoslovacă numără în prezent 
1.250.000 de membri, adică aproape a 
zecea parte din populația țării. In pri
mul trimestru al anului acesta, Uni
unea de cultură fizică și sport din R. 
Cehoslovacă și-a îndeplinit angaja
mentul de a antrena 200.000 de tineri 
în activitatea de cultură fizică și 
sport.

In curînd va începe construcția unor 
complexe sportive speciale unde tinerii 
sportivi vor beneficia de echipament 
gratuit și antrenori de înaltă cali
ficare.

O atenție specială va fi acordată 
dezvoltării ciclismului, handbalului, ca
notajului, fotbalului, baschetbalultii, at
letismului, hocheiului pe gheață, schi
ului, voleibalului, natației și gimnas
ticii.

(Agerpres)



Considerații pe marginea campionatelor internaționale 
de gimnastică ale K. p. Romîne

Rezultate bune în concursul international 
de tir prin corespondentă

A dona ediție a campionatelor in- 
termțiocale de gimnastică ale R. P. 
Romtae a prilejuit un prețios schimb 
de experiență între participanți. Acest 
Wm a fost subliniat de toți concu- 
rențH și antrenorii lor, care și-au 
manifestat bucuria de a fi prezenți la 
primul mare concurs internațional al 
anului. întrecerea de la București a 
contat, Îndeosebi pentru fete ca o ul
timă selecție înaintea „Cupei Euro
pei", care se va desfășura peste o 
lună tn R-P. Polonă. Concurînd la 
București după același sistem în care 
■vor evolua la „Cupa Europei", gim
nastele au avut posibilitatea să veri
fice în ce măsură exercițiile sînt pri
se îa punct, dacă ele corespund ce
rințelor actuale ale gimnasticii mon
diale și, în general, care este orienta
rea în acest sport în momentul de 
față. Iar antrenorii lor și-au putut da 
seama de stadiul de pregătire al ele
velor lor, de lipsurile existente, spre 
lichidarea cărora trebuie să-și îndrep
te atenția în perioada următoare.

Tehnicienii prezenți la „internațio
nale*  au fost unanimi în a recunoaș
te că în ultimele luni, mai precis de 
la campionatele mondiale din 1958, în 
gimnastică s-au făcut mari progrese. 
Stat unele țări, ca de pildă R.D. Ger-

FOTBAL
• Duminică cuplaj la „25 

August”

In codrul campionatului catego
riei A, oare se reia duminică, in 
Capitală vor avea loc două meciuri 
care se vor disputa în program 
cuplai pe stadionul „23 August" :

Ora 15.15: Rapid—Dinamo Bacău. 
Ora 17: Dinamo—U.T.A. >
Jocurile din țară vor începe la ora 

16.45.

WATAȚIE
• Sportivii de la Dinamo Bucu
rești participă la un concurs 

internațional

Zilele acestea vor pleca la Buda
pesta înotătorii și jucătorii de polo 
dinamoviști. In capitala Ungariei ei 
vor participa la un concurs inter
național care va începe in ziua de 
1 Mai. Sportivii romini vor concura 
alături de sportivi aparținînd clubu
rilor similare din U.R.S.S., R. P. Un
gară, R. P. Bulgaria, R. D. Germană 
și R. P. Chineză. Vor face deplasarea, 
printre alții. Aurel Zahan, Alex. Po
pescu, Șt. Kroner, Alex. Bădiță, Sanda 
Iordan. Ecaterina Orosz.

mană, unde această creștere valorică 
este foarte evidentă. Ingrid Fost și 
Renate Schneider, cele două reprezen
tante ale R.D.Q., au introdus în exer
cițiile lor elemente foarte grele, în 
special la sol și paralele,

Ocupînd primele două locuri, atît 
la fete cît și la băieți — în clasamen
tul general — și obținînd multe titluri 
de campioni pe aparate, sportivii so
vietici au dovedit că ei continuă să 
dețină supremația mondială. Exerci
țiile băieților, conținînd toate elemen- 
țele grele necesare baremului do 
punctaj, sînt executate cu ușurință, cu 
siguranță și păstrîndu-se tot timpul 
o ținută corectă. Așa de exemplu e- 
xercițiile la cal cu minere și sol ale 
lui Victor Lisițki sau „bara" lui Ma- 
kurin au fost mult apreciate și... 
punctate în consecință. Sofia Murato
va și Ludmila Egorova au dovedit și 
cu acest prilej înalta clasă a gimnas
ticii sovietice. Ele au dominat tot 
concursul feminin, excelînd la bîrnă 
și paralele. „Solurile" lor sînt combi
nații foarte reușite de acrobație și 
mișcări artistice.

Tinerii reprezentanți ai R. Cehoslo
vace, Oskar Vrbenski și Pavel Gaidoș 
au corespuns întru-totul nivelului și 
pretențiilor unui concurs de importan
ța și valoarea campionatelor noastre 
internaționale. Ei sînt foarte bine pre
gătiți la inele, sol și cal cu minere. 
Fetele ati concurat la valoarea cunos
cută, Krausova este In ușor progres. 
In prima zi, Bosakova a fost mai si
gură șj a contat mai mult în lupta 
pentru primul loc. In a doua zi ea a 
trecut „ștafeta" prietenei și colegei 
de club, Krausova, care prezentînd un 
exercițiu variat și spectaculos, a ob
ținut titlul de campioană internațio
nală a R.P.R., la paralele.

Din lotul sportivilor italieni, băieții 
au fost cei ce au plăcut mai mult. 
Necunoscuți pînă acum Ia noi, gim- 
naștii italieni au fost o ' adevărată 
revelație. Ei au calități fizice cores

punzătoare, execută exercițiile în for
ță, dar în același timp cu destulă» 
mobilitate. Clasat pe locul II împreu
nă cu Makurin (în concursul gene
ral) Angelo Vicardi a obținut o per
formanță valoroasă și a fost tot tim
pul printre primii la aparate. El nu a 
putut continua întrecerea și în ultima 
zi, întrucît s-a accidentat. Colegul său 
Arrigio Carnoli, în schimb, a reținut 
atenția celor prezenți — în concursul 
pe aparate ocupînd de altfel locurile II 
la bară și sol și III la paralele.

Miranda Cicognani, Gabriella Santa- 
relli, ca și gîmnaștii și gimnastele 
din R. P. Polonă au evoluat -fără a 
prezenta prea multe lucruri noi. Am 
așteptat mai mult în special de la 
Natalia Kot și Andrei Konopka.

Și de la Elena Teodorescu și Sonia 
Iovan am așteptat mai mult. Ele s-au 
mai întîlnit cu multe dintre concuren
tele prezente la ediția din anul acesta 
a „internaționalelor" și le-au depășit. 
De ce de data aceasta n-au mai fost 
— la unele aparate — pe primul
plan al luptei pentru întîietate? După 
părerea noastră, explicația constă în 
insuficienta lor pregătire în ansamblu, 
care a și fost dovedită de lipsa de si
guranță în execuție. Exercițiile lor, 
deși îmbunătățite în oarecare măsură, 
nu sînt în pas cu cele pe care le-am 
văzut la sportivele sovietice, germane 
sau cehoslovace. De reținut totuși lo
cul I la sol șj locul II la sărituri ocu
pate de Elena Teodorescu și locul III 
de Sonia Iovan la bîrnă. Tînărul Gh. 
Tohăneanu ne-a adus un frumos loc 
I și o dată cu el și titlul de campion 
internațional Ia sărituri, comportîn- 
du-se în același timp bine și Ia celelalte • 
aparate. Costache Gheorghiu însă, n-a 
justificat încrederea ce i s-a acordat 
de a ne reprezenta la acest important 
concurs. Nu înțelegem de ce a fost 
selecționat, cînd s-a văzut dinainte că 
nu este în formă bună.

Duminică la poligonul Tunari s-au 
încheiat întrecerile de tir din cadrul 
concursului internațional prin cores
pondență organizat de asociația 
D.O.S.A.F. din Moscova la care au 
participat și echipele A.V.S.A.Pi 
din țara noastră. Întrecerile s-au 
disputat la probele pistol li
ber 60 focuri și armă liberă calibru 
redus 3X40 focuri, unde s-au obținut 
rezultate superioare ediției de anul 
trecut a competiției. Demnă de eviden
țiat este comportarea tînărului Mircea 
Rusescu (Ia proba de armă liberă 
calibru redus 3X40 focuri la poziția 
în genunchi), care a realizat 386 p. 
Cu acest rezultat, el s-a clasat pe 
locul 1 înaintea unor trăgători con- 
sacrați. De asemenea, tînărul Marin 
Ferecatu s-a comportat bine. Trebuie 
remarcată și străduința organizatorilor,

Cupa Balcanică ia atletism 
pentru juniori și junioare
Intre 1 și 31 mai se vor desfășura 

în toate orașele și comunele de pe în
tinsul țării, întrecerile de atletism din 
cadrul tradiționalei competiții „Cupa 
Balcanică, pentru juniori și junioare". 
Ca și în ceilalți ani, la aceste concur
suri care se desfășoară prin corespon
dență vor lua parte tineri și tinere 
din toate țările balcanice. Au dreptul 
de participare băieții născuți în 1940 
sau mai tineri și fetele născute în 1942 
sau mai tinere.

Se volr desfășura următoarele probe: 
băieți: 100 m, 400 m, 1.500 m, 3.000 
m, lungime, înălțime, prăjină, greu
tate (6 kg), disc (1,5 kg) și suliță 
(800 gr): fete: 60 m, 100 m, lungime, 
înălțime, greutaite (3 kg).

care au asigurat condiții excelente 
concurenților. Iată rezultatele:

Pistol liber, 60 focuri: 1. Ilie Nițu 
539 p.; 2. T. Jeglinski 539 p.; 3. Ga- 
vril Magyar 533 p.; 4. M. Dumitriu 
532 p.; 5. Eugen Harea 522 p.;
6. Viorel Manciu 522 p.; 7. Ene
Drăgan 519 p.; 8. Traian Botnărescu 
518 p.; 9. Virgil Atanasiu 517 p.;
10. Al. Klauss 511 p. Punctaj general 
pe echipă : 5246 p.

Armă liberă calibru redus 3X40 
focuri, poziția culcat: 1. V. Panțuru 
393 p. ; 2. Iosif Sîrbu 392 p.; 3. V.
Antonescu 390 p. ; 4. Teodor Ciulii
389 p. ; 5. C. Antonescu 387 p. ; 6. Pe-< 
ter Sandor 386 p.; 7. Valentin Enea 
386 p. ; 8. Mircea Antal 386 p.;
9. Marin Ferecatu 385 p. ; 10. N. Du
mitrescu 383 p. Punctaj general pe 
echipă: 3866 p. Poziția în genunchi: 
1. Mircea Rusescu 386 p. ; 2. Iosif

- Sîrbu 380 p.; 3. I. Văcaru 378 p.; 
I 4. Peter Sandor 377 p. ; 5. Teodor
1 Ciulu 375 p.; 6. C. Antonescu 375 p.;

7. Valentin Enea 373 p. ; 8. N. Rotaru
j 373 p. ; 9. Marin Ferecatu 372 p.;

10. Mircea Antal 368 p. Punctaj ge
neral: 3756 p. Poziția în picioare : 
1. Iosif Sîrbu 374 p.; 2. N. Rotaru 
366 p.; 3. C. Antonescu 363 p.;
1. Marin Ferecatu 357 p. ; 5. Teodor 
Ciulu 353 p.; 6. Valentin Enea 351 p. ;
7. Valeria Panțuru 348 p. ; 8. Ion
Văcaru 347 p. ; 9. Peter Sandor 342 p.; 
10. Mircea Antal 340 p. Punctaj ge
neral : 3588 p. Clasamentul general 
la trei poziții: 1. Iosif Sîrbu 1146 p. ;
2. C. Antonescu 1125 p.; 3. N. Ro
tam 1120 p. ; 4. Teodor Ciulu 1117 p.; 
5. Marin Ferecatu 1114 p. ; 6. Valen
tin Enea 1110 p. ; 7. I. Văcaru lllOp.;
8. Valeriu Panțuru 1108 p. ; 9. Pe
ter Sandor 1105 p.; 10. Mircea Ru
sescu 1105 p. Punctaj general pe 
echipă la trei poziții: 11160 p. (media: 
1116 p.). N. TOKACEK, corespondent

ELENA MATEESCU 
ILDIKO GYORGYPÂL — CARNET EXTERN

A fost formată echipa R.P.R. 
pentru „Cursa Păcii”

După cum se știe Ia 2 mal se va 
da, de la Berlin, startul în cea de a 
Xll-a ediție a competiței cicliste inter
naționale de lung kilometraj, „Cursa 
Păcii". In vederea participării la a- 
eeastă mare întrecere internațională, 
lotul de cicliști romîni a participat la 
cîteva concursuri de selecție în R. D. 
Germană. In urma rezultatelor obți
nute la aceste concursuri, antrenorul 
Nicolae Voicu a dat formă definitivă 
selecționatei țării noastre. Echipa 
R.P.R. este formată din alergătorii: 
Constantin Dumitrescu (căpitanul e- 
chîpei), Gabriel Moiceanu, Marcel 
Voinea, Ion Vasile, Ion Stoica și 
Ion Braharu.

Prima etapă a „Cursei Păcii" se

va desfășura Ia 2 mai în împrejurimi
le Berlinului și va măsura 122 km. 
Următoarele se vor disputa pe itinera
rul: Berlin—Magdeburg (170 km);
Magdeburg—Leipzig (140 km); Leip
zig—Karl Marx Stadt (183 km); Karl 
Marx Stadt—Karlovy Vary (140 km); 
Karlovy Vary—Praga (175 km); Pra- 
ga—Brno (220 km); Brno—Gottval- 
dov (131 km); Gottwaldov—Ostrava 
(140 km); Ostrava—Cracovia (175 
km); Cracovia—Catovice (130 km); 
Catovice—Lodz (175 km); Lodz—Var
șovia (135 km). Ultima etapă se va 
desfășura la 16 mai.

DINAMO MOSCOVA ȘI SLAVIA 
SOFIA IN FINALA C.C.E. LA 

BASCHET FEMININ

Duminică s-au desfășurat ultimele 
jocuW din cadrul semifinalelor „Gupei 
campionilor europeni" la baschet fe
minin. La Belgrad, Dinamo Moscova 
a întrecut echipa locală Steaua roșie 
cu 48—34. Slavia Sofia a întrecut cu 
60—45 la Sofia pe Spartak Praga 
Sokolovo. învingătoarele s-au calificat 
pentru finala c. mpetiției.
RECORDUL LUI ZATOPEK REZISTA !

Ieri, la Dublin, alergătorul englez 
Fred Norris și campionul francez Alain 
Mimoun au făcut o tentativă de dc- 
borîre a recordului mondial pe distan
ța de 25.000 m. deținut de Emili Za- 
topek. Tentativa a eșuat. Timpul lui 
Norris lh 17:13,0, este inferior cu 
36,6 set. recordului marelui alergător

cehoslovac. Mimoun a foist cronometrat 
cu lh21:39,6, ceea ce reprezintă, un 
nou record al Franței.
DUBLA INTILN1RE DE BASCHET

R.P. UNGARA—R.P. CHINEZA
Pe Stadionul Popular din Budapesta 

s-a desfășurat dubla întîlnire interna
țională de baschet dintre reprezentati
vele R.P. Ungare și R.P. Chineze.In 
meciul feminin victoria a revenit bas
chetbalistelor chineze cu scorul de 
59—38 ( 25—19). La băieți a cîștigat 
echipa R.P. Ungare ou 85—71 (45—33)

TURNEUL DE TENIS DE LA
BORNEMOUTH

I

Numeroși sportivi ai lumii au protestat vehement împotriva 
încercărilor de a se promova discriminarea rasială la Jocurile 

Olimpice. (Ziarele).

Cum odd rasiștii din Uniuneu Sud-Africană sau din Rhodezia de sud „parti
ciparea" negrilor la Olimpiadă

(Desen de N. Arion)

Fotbal peste hotare
30.000 ECHIPE SINDICALE

DE FOTBAL IN U.R.S.S.
Echipele sindicale sovietice de fotbal 

vor susține în acest an întîlmri cu 
formații din 17 țări. Ele vor pri
mi vizita unor echipe din R.P. Al
bania, Anglia, Belgia, R.P. Polonă, 
R.P. Bulgaria, Italia, Danemarca și 
se vor deplasa în R.D. Germană, Aus
tria, R. Cehoslovacă, Suedia, Franța 
și alte țări.

In prezent în U.R.S.S. există peste 
30.000 de echipe sindicale de fotbal. 
Dintre acestea cele mai cunoscute 
sînt Torpedo și Lokomotiv din Mos
cova, Zenit Leningrad și Sahtior 
Stalino, care activează în prima ca
tegorie. (Agerpres).
VIITOARELE INTILNIRI INTERNA

ȚIONALE
La 1 Mai se dispută la Leipzig 

meciul dintre R.D. Germană șj R.P. 
Ungară. In aceeași zi se mai întîl- 
nesc echipele B, de tineret și de ju
niori ale celor două țări. Prima re
prezentativă maghiară va prezenta 
probabil aceeași formație care a dis
pus cu 4—0 de naționala Iugoslaviei. 
Din lotul german fac parte Spickena- 
gel, Wirth, Trbger, Meyer, frații Wolff 
ș.a.

*
Reprezentativa Italiei se pregătește: 

pentru a susține la Londra întîlnirea 
cu echipa Angliei, în ziua de 6 mai. 
Pentru acest motiv, etapa de duminică

a campionatului italian se va disputa 
Ia I Mai. Englezii și-au anunțat for
mația : Hopkinson—Howe, Wright, 
Shaw—Clayton, Flowers—Bradley, 
Broadbent, Charlton. Haynes, Holden.

Tot miercuri, la Glasgow se dispută 
meciul Scoția—R.F. Germană.
LA 2 MAI, FINALA „CUPEI AN

GLIEI"
Campionatul primei ligi engleze se 

apropie de sfîrșit. Dată fiind aglome
rarea programului, anul acesta se va 
face o derogare de la tradiție, ur- 
mînd ca ultima etapă să se desfă
șoare după finala „Cupei Angliei" de 
la 2 Mai (Luton Town — Notting
ham Forrest). Primele două locuri în 
clasamentul final sînt cunoscute însă 
de pe acum. Invingînd în ultimul meci 
pe Everton cu 1—0, Wolverhampton 
Wanderers a totalizat 61 puncte și a 
cîștigat distanțat campionatul. Pe lo
cul doi, Manchester United cu 55 
puncte (a pierdut ștabătă cu 2—1 
la Leicester). Alte rezultate din pe
nultima etapă: Arsenal — Ports
mouth 5—2, Luton — Blackpool 1—1, 
West Bromwich — Nottingham 2—0.

SCURTE ȘTIRI
• Echipa suedeză Sundsvall a jucat 

la Baku cu Nefitianik. Fotbaliștii sp- 
viefici au cîștigat cu I—0.

• In finala „Cupei Scoției", la Glas
gow, în prezența a 108.000 spectatori, 
St. Mirron a învins sîmbătă pe Aber
deen cu 3—1.

Campionatele de tenis pe teren eu 
zgură ale Angliei au luat sfîrșit la 
Bornemouth cu victoria tenismanului 
neozeelandez Lou Gerard care în fin'' 
de simplu masculin a dispus de eng 
zuil Billy Knight cu 3—6, 2—6, 6—2 
7—5, 9—7. Gerard face parte din e- 
chipa pentru „Cuipa Davis" a Noii 
Zcclande care susține începînd dc joi 
meciul din primul tur cu Irlanda, la 
Dublin, pentru a desemna pe viitoarea 
adversară a tenismanilor R. P. Ro
utine.

• ATLEȚI1 clubului Dukla din Pra
ga și-au încheiat turneul în R. D. 
Vietnam. Iată cîteva rezultate din ulti
mele zile de concurs : Mandlik 10,4 pe 
100 .m, Kaspar 2,03 la înălțime iar 
Rehak 15,79 la triplusalt.

• IN CADRUL tutui concurs de 
■atletism desfășurat în statul Virginia 
(S.U.A.) s-au obținut următoarele re
zultate la probele de sprint: 100 y — 
Sime (S.U.A.) 9,5, Radford (Ang.) 
9,5; 220 y — Sime (S.U.A.) 21.0, De- 
lecotir (Fr.) 21,0.

• DUMINICA SEARA la Berlm, 
în întîlnirea internațională de box, e- 
chipa R.D. Germane a întrecut pe cea 
a R.P. 'Ungare cu 16—4.

• ECHIPA DE LUPTE LIBERE a 
S.U.A. va întreprinde în vara aceasta 
un turneu în U.R.S.S. Cu acest pri
lej sportivii americani vor susține 
patru întîlniri în compania luptată-' 
rilor sovietici.

• LA SANTIAGO DE CHILE se 
desfășoară un turneu internațional de 
șah. După cinci runde conduce L. 
Paohman (Cehoslovacia) cu 3 p., uir-î 
mat de Ivkov (Iugoslavia) și San-i 
guînetti; ('Argentina) cu 2’^'p.


