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In ultima zi a concursului international de scrimă

Două prețioase victorii romînești 
la floretă fete și spadă

apere tot timpul: 3—2 și — în a- 
plauzele entuziaste ale spectatorilor, 
concurenta noastră cîștigă cu 4—2. 
Șapte partide și tot atîtea victorii, 
iată performanța care a situat-o pe 
Olga Orban pe primul loc.

Dintre celelalte concurente ale țării 
noastre, Maria Vicol s-a impus prin- 
tr-un joc sigur și eficace. Victoriile 
ei (cu 4—3) la Efimova și Prudțkova 
au lăsat o impresie excelentă. De ase
menea Eugenia Țărăngoiu a impre
sionat prin frumoasele victorii reali
zate Ia Prudțkova (4—3) și Arka
dieva (4—0).

Floretistele sovietice au avut în 
Ema Efimova cea mai constantă con
curentă. Prudțkova, după eșecul sufe
rit la Orban, a slăbit ritmul și n-a 
mai evoluat la valoarea ei. Arkadieva 
a rămas aceeași bună tehniciană, iar 
Sișova s-a impus prin vitalitatea ei. 
Iată și clasamentul probei: 1. Orban 
7 v; 2. Efimova 4 v; 3. Vicol 4 
4. Țărăngoiu 3 v; 5. Sișova 3 v; 6. 
Arkadieva 3 v; 7. Prudțkova 2 v, 8. 
Ecaterina Orb-Lazăr 2 v.

La fel de interesantă a fost și în
trecerea dintre spadasini. Inițial,

Ultima zi a întrecerilor individuale 
lin cadrul întîlnirii internaționale de 
scrimă R.P.R. — R.S.F.S.R. a însem
nat un strălucit succes al reprezentan
ților noștri. Floretistele — în frunte 
:u Olga Orban — au reușit să șteargă 
mpresia slabă lăsată la întrecerile pe 
ichipe (cînd au fost dominate cate
goric de sportivele sovietice). Cheia 
succesului înregistrat marți de flore- 
.istele noastre o constituie stăpînirea 
ic sine, dozarea judicioasă a efortu
rilor, încrederea în forțele proprii.

încă de la primele asalturi, s-a 
zăzut că Olga Orban este hotărîtă să 
■ealizeze o performanță deosebită. 
Talma, folosind o gamă variată de 
lovituri, de atacuri și opriri efectuate 
în momentele cele mai oportune, ea 
a reușit să cîștige după asalt,

OLGA ORBAN

CONSTANTIN STELIAN2. v;

Cei ce vizitează G.A.C. ,,Gh. Doja" 
din comuna Traian, raionul Brăila, 
rămin impresionați nu mimai de suc
cesele repurtate de colectiviști în obți
nerea recoltelor bogate ci și de dezvol
tarea continuă pe care o cunoaște aici 
activitatea sportivă. Cu sprijinul con
ducerii G.A.C. și al organizației de bază 
U.T.M., consiliul asociației sportive 
„Steagul roșu" a izbui.it să organizeze 
o interesantă și susținută activitate 
sportivă, să angreneze in desfășurarea 
competițiilor populare majoritatea tine
rilor din comună.

Din cei 150 membri U.C.F.S. cei 
mai mulți sînt cu cotizația la zi și con
tribuie astfel la îmbogățirea bazei ma
teriale a asociației. In magazia aso
ciației sportive se află echipament 
pentru fotbal și volei, materiale pen
tru atletism, jocuri de șah etc. In 
zilele de odihnă echipele asociației 
sportive „Steagul roșu" se deplasează 
cu regularitate în alte comune pentru 
a susține inlîlniri amica'e. Firește, un 
mare număr de competiții se desfă
șoară pe baza sportivă proprie, spre 
satisfacția nunieroșiior suporteri care 
își susțin cu ardoare echipele.

întrecerile sportive de mase se bucu
ră de multă popularitate în comuna 
Traian. Și aceasta se datorește îndeo
sebi muncii de agitație și propagandă 
desfășurată de consiliul asociației. In 
afara faptului că prin comună întîl- 
nești i’a tiecare pas un afiș, o lozincă 
sau un fotomontaj cu caracter sportiv, 
mobilizarea tineretului la competițiile 
de mase se face și cu ajutorul sporti
vilor din echipele asociației. Așa se 
face că la fiecare nouă întrecere nu
mărul particâpanților se mărește și 
odată cu aceasta și numărul1 membrilor 
U.C.F.S.

In cadrul secțiilor pe ramură de sport

au fost atrași numeroși tineri. Antre
namentele se desfășoară sub conduce-' 
rea instructorilor voluntari. Și nir 
există mîndrie mai mare pentru tinerii 
din comuna Traian decît aceea de a li 
selecționați în echipele asociației. 
Dar alegerea depinde nu numai de- 
indemînarea concurentului, de talen
tul și priceperea sa în conducerea ba
lonului, în jocul de șah sau în forța 
de aruncare a discului, ci și de con
știinciozitatea la antrenamente, de dis
ciplina pe care o dovedește în timpul 
pregătirii și a desfășurării competiți
ilor, de activitatea sa ca membru al 
gospodăriei agricole colective. Iată 
cum a reușit consiliul asociației spor
tive ,,Steagul roșu" să-i stimuleze pe 
tinerii din comună in toate domeniile 
de activitate. Asociația sportivă din 
comuna Traian a cuprins în secțiile pe 
ramură de sport numeroși tineri: fot
bal — 30: volei băieți — 18; volei 
fete — 10; șah — 50; trîntă — 15. 
at'etism — 25 ; tir — 40.

Interesant este modul în care con
siliul asociației tine evidența activității 
competiționalc a secțiilor. S-a întocmit 
o adevărată „carte de aur" a asocia
ției în care sînt trecute rezultatele 
realizate. Să spicuim c.ilcva însemnări 
de la diferite discipline.

Fotbal: 12. IV. 1959 
—S.M.T.
S.M.T 
(2-0).

Volei: 5.1V—„Steagul roșu"—Stația 
pompe 3—1.

Șah: 12.1—concurs de casă--20 
participant—locul 1 colectivistul Tu- 
dose Apostol ; 18.1—au participat doi 
reprezentanți la „Cupa 24 ianuarie"

,,Steagul roșu" 
Traian l—0 (l—0) ; 19.IV— 
Traian—-„Steagul roșu" 3—l

(Continuare în pag. a 3-a)

de o manieră care, a entuziasmat a- 
sistența. A întrecut, mai întîi, pe con- 

'enlele noastre, (deosebit de spec- 
dos a fost meciul cu Ecaterina 

Orb-Lazăr, foarte echilibrat pînă la 
jumătatea lui, Olga Orban obținînd 
victoria abia în ultimul minut într-un 
finiș extrem de puternic) apoi, pe 
rind, pe cele sovietice: 
(4—1), Sișova (4—0).
(4-2).

Cu mult interes a fost urmărrt due
lul Olgăi Orban cu principala ei ri
vală, Valentina Prudțkova. Curajoasă, 
Olga Orban are inițiativa și atacă încă 
din primele secunde, reușind să ia 
avantaj (1—0). Prudțkova contraatacă 
rar, dar periculos, egalînd și preluînd 
conducerea cu 2—1. Urmează clipe 
.de mare încordare, mai ales pentru 
concurenta noastră. Asistența urmă
rește cu atenție fiecare mișcare a 
Olgăi Orban. Va reuși ea să egaleze, 
să ia conducerea și. bineînțeles, să 
cîștige? După multe secunde de stu
diu, Olga Orban execută un atac 
fulgerător cu care își surprinde 
adversara. Acum scorul este egal. 
Momentul cheie e depășit și Olga 
Orban o obligă pe Prudțkova să se

Arkadieva
Efimova

trecerea dintre spadasini. Inițial, în 
lupta pentru primul loc se angajaseră 
4 concurenți — sovieticii Udras și 
Liulin și romînii Gurath și Stelian. Pe 
parcursul întrecerii, Udras pierzîndla 
Gurath (3—5) și la Stelian (0—5) 
iese din cursă. Apoi este scos din 
luptă și Gurath, în timp ce Stelian, 
pentru a putea concura — în conti
nuare — la primul loc, trebuia să-l 
întreacă pe Bazarevici. Lucrurile s-au 
petrecut întocmai: Stelian cîștigă Ia 
limită (5—4) și ega-lîndu-1 Ia puncte 
pe Liulin susține cu acesta un meci 
de baraj. A fost o partidă de mare 
clasă, în care concurentul romîn, a- 
tent, inspirat și curajos și-a surprins 
adversarul prin vigoarea asalturilor 
sale. El cîștigă 
victorie primul 
mentul probei:

1.
v
v; 
v;

cu 
loc

5—1 și cu această 
în concurs. Clasa-

Sportivi la locul de muncă

6
5
2

Stelian 6
(d.b.); 3.

(d.b.); 2. Liulinv
Udras 5 v; 4. Gurath 

5. Palușkin 3 v; 6. Bazarevici 
7. Mazuru 1 v și 8. Bruja 0 v.

T. STAMA

FRUNTAȘ IN PRODUCȚIE — 
BOXER DE NĂDEJDE

Unul dintre muncitorii fruntași 
fabricii Electroputere Craiova este 
utemistul loan Roman, care lucrează 
la secția de mașini rotative. loan Ro
man este iubit și apreciat de tovarășii 
Săi de muncă atît pentru activitatea 
lui în producție cît și pentru rezulta
tele obținute pe terenul de sport. De cu- 
rînd s-au împlinit trei ani de cînd a- 
cest tînăr muncitor a îmbrăcat pen
tru prima dată mănușile de box și de 
atunci este nelipsit de la antrenamen
tele secției. Străduința lui a fost răs 
plătită-, recent el reușind să cucerească 
titlul de campion regional.

— Nici nu-mi vine să cred că am 
obținut acest titlu — spune loan Ro
man. Parcă revăd prima gală de box, 
cînd i-am urmărit — ca spectator — 
pe colegii mei Constantin Iordache, 
Zaharia Motea și V. Mărăcineanu, bo
xeri experimentați. Parcă ieri a fost 
ziua cînd maestrul meu, Marin Dudu- 
leanu, mi-a pus mănușile în mîini 1

Victoria obținută de Ioan Roman i-a 
bucurat pe toți muncitorii fabricii și

ai
Și

mai ales pe tovarășii săi de muncă de 
la secția mașini rotative, care sînt cei 
mai entuziaști suporteri ai tînărului 
boxer.

Romscă Schultz — coresp. regional

ATLETISM
® Turneul aifeților 
R. P Chineză

noștri în

$ început „Cupa Victoriei" ia tir
pe poligonul Tu- 
din cadrul con- 

de

Ieri s-au desfășurat, 
nari, primele întreceri __  ______
cursului de tir organizat de clubul 
C.C.A. și dotat cu „Cupa Victoriei".

Cu acest prilej au fost obținute unele 
rezultate remarcabile. Astfel, la proba 
de armă liberă poziția culcat 60 focuri 
(seniori), N. Rotaru (C.C.A.) a stabilit 
un nou record R.P.R. cu 592 p. La a- 
ceeașl probă, Jaqueiine Zvonevski (Di
namo) a stabilit recordul R.P.R. la se
nioare cu 583 p. iar Toth Gavril (U.T.A.)

și Ioana Soare (Știința) au staVW la 
rîndul lor recorduri R.P.R. de juniori 
cu 585 șl respectiv 579 p

La pistol liber (60 focuri), M. Gavril 
(Dtaamo) a realizat 547 p., iar la talere 
din șanț Gheorghe Enache (C.C.A.) a 
obținut în manșa Intîia 99 p. din 100 
posibile.

Concursul continuă azi, mîine și sîm- 
bătă.

PAUL GORETTI 
arbitru principal

SUCCESELE TINARULUI LĂCĂTUȘ 
GAVRIL DOHI

Tînărul lăcătuș Gavril Dohi de la în
treprinderea chimico-metalurgică „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Baia Mare ob
ține frumoase succese la locul de pro
ducție și pe terenul de sport. Pentru 
strădania dovedită în producție și, în 
general, pentru comportarea sa, Gav
ril Dohi a fost primit recent în Tîndu 
rile organizației U.T.M. înconjurat cu 
dragoste de tovarășii săi de muncă, el 
dbține pe zi ce trece rezultate tot mai 
bune.

Gavril Dohi practică sportul din a- 
ntil 1955, cînd a participat prima dată 
la antrenamentele de lupte organizate 
în cadrul asociației Stăruința. De a- 
tunci el a devenit de două ori cam
pion regional la lupte libere juniori și 
o dată la lupte clasice. El a participat 
la întîlnirea de lupte libere dintre re
prezentativele de tineret ale R.P.R. 
și Iugoslaviei obținînd cu acest prilej 
o victorie și un meci nul. In prezent, 
Gavril Do-hi face parte din echipa de 
lupte de categoria A C.S.M. Bai-a 
Mare și se străduiește să obțină rezul
tate tot mai bune, fmbinînd armonios 
activitatea sa sportivă cu munca des
fășurată în producție.

V. Săsăranu — coresp. regional

Spartachiada de vară a tineretului la Cluj
Porțelanul, Libertatea și, bineînțeles, 
lanos Herbak. Tot în cadrul Sparta
chiadei se dispută întreceri la popice, 
la care participă 12 echipe alcătuite 
pe sectoare de producție, precum și la

La începutul fiecărei săptămîn-i, aso
ciațiile sportive din orașul Cluj parti
cipă la consfătuirile organizate de co
mitetul orășenesc U.T.M. In cadrul a- 
cestor consfătuiri se discută cele mai . . - - ■ .
importante probleme ridicate de desfă- șah unde iau parte 8 echipe. Săptă- 
șurarea Spartachiadei de vară a tine- ——1 —
retului, iar asociațiile sportive rapor
tează despre modul în care au orga
nizat disputarea întrecerilor. La ultima 
consfătuire au dat raportul de activi
tate asociațiile sportive Rapid și Spar
tac. Tovarășul Ioan Szovanyi a arătat 
că asociația sportivă Rapid care acti
vează pe lîngă fabrica lanos Herbak, 
a inițiat un interesant turneu de fot
bal fa care urmează să particine e- 
chipe din fabricile Carbochitri, Unirea,

Hilf Adam, președintele asociației 
sportive Spartac, a arătat că un deo
sebit interes îl suscită disputele la 
șah, popice și fotbal. La fiecare dintre 
aceste discipline se întrec cite 10 e- 
chipe.mîna viitoare se va deschide bazinul 

apă caldă care va da posibilitate 
înceapă și întrecerile de înot.

* *
Astfel de vești primim în fiecare zi. E1e reflectă însuflețirea cu care 

tineretul patriei noastre participă la întrecerile Spartachiadei de vară. In 
această primă etapă a competiției unele asociații sportive de la orașe și de 
la sate nu au dovedit însă suficientă sîrguință în munca de organizare a 
cît mai multor întreceri. Se apropie data încheierii primei etape (24 mai) și 
desfășurarea întrecerilor trebuie să devină tot mai intensă. In același timp 
consiliile asociațiilor sportive au datoria să se străduiască să asigure con
cursurilor o cît mai bună organizare,

cu 
să

R. F1SCH 
coresp. regional

★

să 
to-

In cursul Bilei de azi 
părăsească Capitala lotul 
mini care va întreprinde un turneu in 
R.P. Chineză.

Vor face deplasarea urmat,iii: 
Iolanda Balaș, Olimpia Catarama, 
Ana Goman, Maria Diți, Georgeta Du
mitrescu, Ioana Petrescu, Antoaneta 
Prodea, Tiberiu Ardeleanti, C-tin Aioa- 
nei, Andrei F 
G tin Grec.escu, Sorin 
Ivanov, 
cănescu, 
Traian

urm. ază 
atleților

Barâbaș, Alcx. Bizim, 
Ioan, Nicolae 

Ștefan Milialy, Nicolae Răș- 
Ilie Savel, 

Sndrigean și

• Sportivii da la 
la Russe

Zoltan Szabo.
Zoltan Vamoș.

Metalul M.I.G.

Zilele trecute, echipa de box a clu
bului Metalul M.I.G. a primit invitația 
să susțină duminică 10 mai o țntilnire 
amicală cu selecționata orașului Russe 
(R. P. Bulgaria). Clubul Metalul a 
răspuns afirmativ, astfel că ia sfirșittil 
săptămânii vor face deplasarea la Rus
se următorii pugilișți: M. Cristea, A. 
Olteana, D. Dumitrescu. D. Done, Gh, 
Dumitru, D. Enuț, D. Rizea, Gh. Si- 
mioti și Ghețu Velicit.

Azi, etapă în campionatele 
republicane de handbal

Astăzi se dispută o nouă etapă în 
cadrul celor trei campionate republi
cane de handbal. Datorită faptului că 
au fost amînate partidele echipelor 
care au dat jucători formației repre
zentative a țării, în campionatul mas
culin de categoria A și în cel de ca
tegoria B programul este redus.

In schimb, în campionatul feminin 
de categoria A au loc toate cele 6 
jocuri programate. Dintre ele se de
tașează, ca un veritabil derbi al eta
pei, meciul dintre formațiile bucureș- 
tene Rapid și Cetatea Bucur.

Iată programul complet al etapei: 
MASCULIN, CATEGORIA A: ORA
ȘUL STALIN; Dinamo . lehnoinețal

Timișoara; REȘIȚA: C.S.M. — Chi
mia Făgăraș; BUCUREȘTI: Rapid— 
Știința Timisoara (teren Giulești ora 
16,45); FEMININ, CATEGORIA A: 
BUCUREȘTI: Rapid — Cetatea Bucur 
(teren Giulești, ora 18); Olimpia —■ 
Măgura Codlei (stadion Tineretului, 
ora 17): SIGHIȘOARA: Gloria — 
C.S.U. București; SIBIU; Flamura ro
șie- — Ilefor Tg. Mureș; TIMIȘOARA: 
Constructorul -— Record Mediaș; 
ORAȘUL STALIN: Tractorul — Ști
ința Timișoara; MASCULIN, CATE
GORIA B; SIGHIȘOARA: Voința — 
Victoria Bacău; CLUJ: Știința -— 
Textila Cisnădie; HALCHIU: Recolta— 
C.S.U. București; SIBIU; Balanța —i 
PJnamo Tg. Mureș.

izbui.it


Imagini din războiul 
pentru independență de la 1877
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Se împlinesc 82 de ani de la proclamarea independenței de stat a 
Rominiei, de la scuturarea definitivă a secularului jug otoman: Aniver- 
sînd acest eveniment, poporul nostru evocă lupta plină de bărbăție și 
abnegație a maselor populare, eroismul ostașilor romini care, alături de 
armatele rusești și voluntarii bulgari, au luptat vitejește vărșîndu-și sin- 

' gele în glorioase bătălii pe timpurile de la Plevna, Grivița, Răhova și 
Smirdan.

In fotografie, o reproducere după un tablou al vremii reprezentînd 
un episod de o deosebită însemnătate istorică: Osman Pașa, comandan
tul trupelor otomane de la Grivița, predind sabia generalului rus 
Ganețki.

După 6 etape

• înaintea etapei a-7-a, clasamentele 
în cele trei serii ale categoriei B de 
rugbi au următoarea

SERIA
1. Cetatea Bucur
2. C.S-A. Ploești
3. Dinamo Miliția
4. Rapid
5. Știința "Buc.
6. Sirena
7. Metalul M.I.G.
8. Petrolul Pitești
9. S.N.M. Constanța

T0. Arhitectura
11. Meteorul

n

înfățișare: 3.
I 4.

6 4 2 0 26: 12 16 5.
6 4 11 44: 10 15 6.
6 4 1’1 39: 12 15 7.
5 4 0 1 156: 6 13 8.
5 4 0 1 54: 5 13 9.
5 2 12 "41: 28 10 10.
5 2 12 29: 30 10
6 10 5 26 : 57 8 1.

5 10 4 14: 37 7 2.
6 0 15 9:102 7 3.
5 0 14 6:137 fi 4.

II-a

r 1

' O nouă echipă feminină
de popice ia Cîmpina
Intr-o notă publicată în coloanele 

ziarului nostru arătam că la Fabrica 
de ciorapi din Cîmpina sînt multe 
fete care doresc să practice sportul 
popicelor, dar nu există preocupare 
pentru formarea și pregătirea unei 
echipe.

Semnalările noastre au fost folosi
toare. Analizîndu-se situația existentă 
în fabrică, s-au luat măsurile nece- 
sare pentru angrenarea fetelor într-o 
activitate organizată. Au fost selec
ționate cele mai talentate elemente, 
formîndu-se o echipă feminină de po
pice, care a fost înscrisă în cam
pionatul raional.

Pregătindu-se cu conștiinciozitate, 
jucătoarele de la Fabrica de ciorapi 
au avut o comportare tot mai bună. 
Sportivele Elena Mocanu, Vasilica 
Mănosul, Stela Frigescu și Maria Gri- 
gorescu s-au remarcat prin sîrguin(a 
pe care o depun la antrenamente, 
prin ambiția cu care caută să acu
muleze cît mai multe cunoștințe în 
sportul preferat.

BUJOR 1VANESCU

In regiunea Bucureșt

Reușite concursuri de
« In orașele Giurgiu și Alexandria 

s-au organizat, zilele trecute, concur
suri de motociclism, care s-au bucurat 
de o frumoasă participare.

La concursit1 organizat de consiliul 
orășenesc U.C.F.S. Giurgiu au luat 
startul 31 de’ concurenți. întrecerea a 
constat dintr-o probă de regularitate 
pe distanja de 60 km. Iată primii cla
sați : est. 125 cmc: Sorin Gheorghiu, 
cat. 250 cmc: Nicolae Boiașu, cat 
350 cmc: Ion Bălănesou, cat 500 
cmc: Florea Băltăreții.

La Alexandria, în organizarea consi- 
liu’ui U.C.F.S. raional, s-a desfășurat 
o întrecere de viteză pe circuit. Cîș- 
tigătorii: cat. 125 cmc: Vasile Măr- 
geluș, cat. 250—350 cmc: Vasile Măr 
geluș.

• Pentru a asigura continuitatea in 
activitatea tinerilol care au îndrăgit 
trinta, consiliul regional U.C.F.S. Bucu
rești a organizat recent la Alexandria 
etapa finală a unei reușite competiții de 
trînfă. La prima etapă a acestei între
ceri au participat peste 8000 de spor-

De pe pistele de atletism

motociclism și trintâ
iivi iar la Alexandria și-au disputai 
intiietatea 65 de jinaliști din 15 ra
ioane ale regiunii. Iată învingătorii'. 
cat. 55 kg: O. Aldea (T. Măgurele), 
cat. 61 kg: C. Toader (Titu), cat 
68 kg: A. Cane (Giurgiu), cat. 76kg: 
P. Manolescu (Snagov), cat. 84 kg: 
Gh. Giogea (T. Măgurele). In clasa- 
meniul pe raioane primul loc a fost 
ocupat de Turnti Măgurele, urmat de 
Giurgiu oraș și Titu.

STAN CRISTEA

In atenția tuturor 
iubitorilor de sport:

Incepînd cu 
numărul 5/mai 1959
REVISTA ILUSTRATA
SPORT

VA APARE!BILUNAR
NOUL PREȚ

AL UNUI EXEMPLAR:

LEI 2,50

A început competiția 
de tenis a Iotului R.P.R.
Primele meciuri de tenis din ca

drul turneului de verificare a lotului 
republican au dat loc la întreceri 
de un nivel tehnic mediu, această 
limită fiind depășită doar de campio
nul țării Gh. Viziru, care s-a pre
zentat pînă acum în formă bună,. 
El a prestat un tenis variat, cu lo
vituri puternice la fileu și cu sigu
ranță pe jocul de pe linia de fund 
a terenului. Din celelalte partide dis
putate se cuvine să menționăm vic
toria lui Marin Viziru asupra lui Ion 

' ’ “ ' 6—1, 
fiind 
Dan-

Țiriac,
6—3. 
bolnav 
cea.

Iată

în trei seturi: 7—5, 
Cristea n-a participat 
și a fost înlocuit cu Ion

celelalte rezultate tehnice în
registrate: Gh. Viziru — D. Viziru 
8—6, 6—3, 8—6; Bardan — Dancea
5- 7, 6-4, 9-7, 2-6, 6—3; Gh. 
Viziru — M. Viziru 6—0. 6—3, 6—8,
6— 4; Bardan — D. Viziru 2—6, 
•3—6, 6—4, 6—4, 8—6; Țiriac — 
Dancea 7—5, 6—4, 6—1.

Concursul continuă astăzi de la 
ora 15, cînd se va desfășura întîl- 
riirea de dublu Gh. Viziru, M. Viziru 

Bardan, iar mîine de la 
cu următorul program:

— Bardan, M. Viziru — 
Țiriac —• D. Viziru. Me- 

loc pe terenurile centrului

—• Țiriac, 
«ra 14,30 
•Gh. Viziru 
iDancea și 
citirile au 
țde antrenament’ nr. 2 (fost Doherti) 
«Rin Capital

SERIA A 
1. Zimbrul Tecuci

Aeronautica 
C.F.R. Buzău 
Petrolul Ploești 
Petrol Chimie 
Progr. F.B Galați 
Unirea T.U.G. Brăila 
Știința Galați

I. Juaminorul Roman 
I. Cimentul Medgidia 

SERIA A I
Știința Petroșani 
C.F.R. Cluj 
Olimpia Or. Stalin 
Chimica Tîrnăveni 
C.F.R. Timișoara 
C.S.A. Sitiiu 
Minerul Lupeni 
Corvinul Hunedoara 
Utilajul Petroșani 
• Zilele acestea a . „

mentul de joc la rugbi. Regulamentul 
cuprinde o serie de definiții și expli
carea tuturor termenilor tehnici, indi- 
cațiuni privind arbitrii și rolul lor, 
explicații asupra diferitelor faze de 
joc etc. De menționat că recentul regu 
lament a fost tradus după Regulamen
tul Federației Internaționale de Rugbi 
Amator (F.I.R.A.) și confruntat cu Re
gulamentul Internațional Board 1958. 
El va fi difuzat antrenorilor și jucăto 
rilor numai prin federația de speciali
tate. •

5 2 0 3 24:20 9
5 0 14 9:34 B
4 1 0 3 27:78 6 
5005 3:91 5

apărut Regula-

In întreaga țară se desfășoară în 
aceste zile o vie activitate la atletism. 
Iată cîteva din concursurile organiza
te în ultimul timp:

ORAȘUL STALIN.
Tractorul din localitate s-a 
șurat un reușit 
participat peste 
Cîteva rezultate: 
11,7; suliță: D.
N. Despa ’ 2:06,9.

Pe stadionul 
desfă- 

concurs la care au 
120 tineri și tinere. 
100 m.: M. Lupii 

Zamfir 65 m; 800 m: 
La 100 m au luat 

startul și doi tineri de 15 ani: J. We- 
gendt și P. Vitaios, care au alergat 
12,1 și respectiv 12,2 sec. (G. Gruia) 

BOTOȘANI. In cadrul unei competi
ții organizate în localitate, M. Sprin
ceană a obținut 13,44 m. la greutate 
și 35,60 m. la disc, iar junioara Ni- 
coleta Amorțoaie aruneînd discul la 
28,86 m. a stabilit un nou record re
gional. (Alex. Telescu)

GIMPIA TURZII. Gu prilejul unui 
concurs la care au luat parte atleți 
din localitate și de la C.F.R. Cluj, au 
fost obținute cîteva rezulta le bune: 
lungime: Al. Dincă (C.F.R.) 6,61;
disc (1,5 kg:) V. Sălăgean (C.T.) 
45,38 m.; disc (2 kg.) Gh. Tolvay 
(C.T.) 39,33 m; 400 m.: Ad. Szabo 
(C.F.R.) 52,5 sec.; 110 m.g.: C. Tîl- 
nariu (C.T.) 16,3 sec.; 3000 m.: Gh. 
Biro (C.F.R.) 8:48,2; 100 m.: Al. Din
că (C.F.R.) 11,7 sec. (Virgil Ștefă- 
nescu )

CONSTANȚA. Recent s-au desfă
șurat în localitate întrecerile din ca
drul primului concurs în aer liber, 
care s-au bucurat de o largă partici
pare, în special a juniorilor mici. Din 
păcate însă comisia orășenească de 
atletism nu a asigurat efectivul de 
arbitri necesar întrecerilor. Cîteva re
zultate: lungime fete: Natalia Jurăs- 
cu 4,70 m; lungime jun. cat. a II-a: 
M. Cojocarii 5,65 m; 100 m. jun. cat. 
a II-a: P. Mihai 12,4 sec. (R. Stam- 
bolian).

15 echipe își dispută întîietatea în 
campionatul de fotbal al regiunii Plo
ești. Dintre acestea, Unirea Azuga, 
fruntașa clasamentului, Zefirul Bră
nești și Olimpia Pucioasa s-au re
marcat prin jocul lor spectaculos, 
oferind uneori partide la nivelul ca
tegoriilor superioare. Iată primele 5 
echipe din clasament, 
20-a:
1. Unirea Azuga 20
2. Zefirul Brănești 20 

• 3. Olimpia Pucioasa
19

C.F.R. Buzău 20 
Unirea Ploești 19

după

13
12

3
4

4
4

etapa a

46:25
29:20

29
28

4
5 
2

Principalele adversare ale Unirii 
zuga sînt, după cum se vede, Zefirul 
Brănești și Olimpia Pucioasa cu care 
se află în luptă pentru promovarea 
în categoria C. Cum însă partidele cu 
ambele echipe le susține pe teren 
propriu, Unirea Azuga are cele r 
multe șanse să se mențină în fr. 
tea clasamentului.

VICTOR ZBARCEA

4.
5.

11
10
11

4
5
6

44:16
38:19
42:26

26
25
24
A-

Finalele campionatelor universitare 
la volei, baschet și atletism

Trei din centrele universitare ale 
țării noastre găzduiesc în această săp- 
tămînă o serie de interesante întreceri, 
devenite de multă vreme tradiționale 
în activitatea sportivă a studenților. 
Este vorba de finalele campionatelor 
universitare la volei, baschet și atle
tism, sporturi care se bucură de cea 
mai mare popularitate în facultăți.

Voleibaliștii și-au început disputele 
luni, la Iași. Baschetbaliștii att susți
nut primele întreceri ieri la Craiova, 
iar atleții vor concura sîmbătă și du
minică Ia Cluj.

Campionatele studențești s-au bucu-

9
rat întotdeauna de un mare succes. 
Lucru normal dacă ne gîndim că în 
echipele studențești activează sportivi 
de valoare recunoscută, unii dintre ei 
component! ai loturilor republicane. De 
altfel, sportul universitar a constituit 
de-a lungul anilor o permanentă pepi
nieră pentru echipele fruntașe sau 
chiar pentru reprezentativele țării. Nu 
ne îndoim că și de data aceasta par
ticipantă la întrecerile de la Iași, Cra
iova și ClifJ se vor strădui din toate 
puterile să mențină frumoasa tradiție 
a sportului în facultăți și vor realiza 
întreceri frumoase și de bună calitate.

1 MAI LA SIGHIȘOARA

Foto: M. Dungeanu
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După mitingul oamenilor mun
cii din Sighișoara a urmat defilarea 
sportivilor. Ei au executat apoi pe 
stadionul „1 Mai" un frumos și 
bogat program de demonstrații 
sportive.

AZI UN NOU MECI DE VEE.I'ICAII# 
A LOTULUI REPREZENTATIV

DE RUGBI

In boxul nostru și-a făcut apariția, 
de cîțiva ani, un tînăr care s-a dove
dit a fi un real talent. Este vorba 
de boxerul arădean Traian Stuparu, 
pe care iubitorii sportului cil mănuși 
din Capitală și din țară îl apreciază 
pentru boxul său tehnic, pentru dîrze- 
nia cu care luptă în ring. Am aplau
dat cu toți pe talentatul elev al 
antrenorului Nicolae Ștefu cînd, în 
anii 1956 și 1957, a cucerit într-o 
manieră entliziasmantă titlul republi
can de juniori. Anul 1958 i-a netezit 
drumul spre consacrare. El a obținut 
atunci victorii remarcabile în „Tur
neul celor 4“ asupra unor boxeri expe
rimentați. Tot atunci, tînărul pugilist 
arădean s-a remarcat în etapa de 
zonă a campionatului republican in
dividual de seniori, învingînd boxeri 
de categoria I. El s-a prezentat și în 
întîlniri internaționale de juniori sau 
de tineret, ca de pildă cele cu re
prezentativele R.P. Ungară, R.A.U., 
R.P, Polonă etc. La sfîrșitul anului

trecut, ca urmare a politicii juste a 
federației de specialitate (de încuraja
re a elementelor tinere și talentate), 
Traian Stuparu a fost promovat în 
lotul reprezentativ care se pregătea 
pentru meciurile din Italia. El a făcut 
chiar deplasarea în această țară îm
preună cu ceilalți boxeri romîni. Iată, 
deci, cît de rapidă a fost ascensiunea 
acestui tînăr boxer.

Din păcate, Traian Stuparu nu a 
răspuns grijii cu care a fost încurajat. 
El și-a închipuit că fiind acum un 
„mare boxer" își poate permite să 
facă orice. Socotindu-se atotștiutor, el 
a început să plutească într-o aureolă 
falsă, manifestînd o atitudine plină de 
aroganță față de ceilalți boxeri din 
Arad și chiar față de antrenorul său, 
care l-a ajutat să facă primii pași 
în box.

Dînd dovadă de o totală lipsă de 
modestie, Stuparu a ajuns să
„tîrguiască" cu antrenorul său asupra 
oportunității unor procedee tehnice în

se

antrenamente. De asemenea, a început 
să privească de sus pe tovarășii săi 
de muncă de la U.V.A. Ingîmfarea, 
lipsa de atașament față de producție 
au culminat, imediat după sosirea 
din Italia, cu părăsirea nejustificată 
a locului de muncă.

Firește că muncitorii de la U.V.A. 
au criticat atitudinea ușuratică, ne
sportivă a boxerului arădean, și modul 
greșit al lui Traian Stuparu de a 
privi munca și activitatea sportivă.

La rîndul ei, federația de speciali
tate, luînd în discuție o serie de aba
teri săvîrșite de acest boxer, a pro
cedat Ia suspendarea pugilistului 
arădean pe timp de trei luni, convinsă 
că Stuparu va reflecta serios asupra 
acestei sancțiuni educative. Rămîne 
ca el să reintre în rîndurile tinerilor 
care fac cinste sportului nostru cu 
mănuși.

R. G.

Continuîndu-și pregătirile în vederea, 
..Cupei Victoriei0. rugbiștii selecționați 
în lotul reprezentativ susțin azi după 
amiază, pe st ..dioțnul Republicii (La ora 
17) un nou meci de verificare în com
pania formației de categoria A. Metalul 
M.I.G. In urma acestui antrenament, jn 
tul v'a căpăta formă definitivă.

PE HERĂSTRĂU A AVUT LOC 
PRIMUL CONCURS DE IAHTING 

DIN ACEST SEZON

La sfîrșitufl săptămînii trecute s-a 
desfășurat pe lacul Herăstrău, în orga
nizarea clubului sportiv Metalul M.I.G*! 
primul concurs de iahting din acest an- 
La început de sezon, velișlii de la Me
talul s-au dovedit cei mai în formiâ’, o- 
cupînd la încheierea celor trei regate 
primele trei locuri din clasament rt't 7a 
snaip cît și la iolă.

Snaip: 1. M. Dumitriu — I. Com an 
3168 p.; 2. D. Popovic! — V. Geles 2913 p;
3. L. Predescu — M. Bucurescu 2390 o: 
4 I. Naum — M. Miitzchievici
torul) 1839 p.

Iolă: 1. N. Iliescu 2537 p; 2. R. Mf- 
nastireanu 2060 p; 3. P. Purcea 1453 n:
4. A. Voicu ~ ‘
tar) 813 p.

REUNIUNE

Clubul Olimpia organizează o reuniune 
de box în cadrul căreia vor evolua 
cîțiva boxeri talenta/ți. Programul galet 
cuprinde, printre altele, meciurile: O. 
Silberman — I. Demeter; I. Predescu —* 
O. Eremia; Gh. Rdssler — E. Schnapff;; 
I. Ailenii — Gh. Eftimie; I. Mărgărit—j> 
I. Stiănescu. Reuniunea va av©a loc slm- 
bătă sieiara, începînd de la o>ra 10,30, p® 
terenul Știința (str. Vasile Pîrvtan — 
lîngă Facultatea de științe juridice)>

(Clubul Sportiv Univers

de box fe terenul 
ȘTIINȚA



Meekil „bătrtniloy44

In loc de cronică...
Jen, in Ciulești, s-au întilnit din nou „bătrinii" (să mă ierte că le 

spun așa, dar...). Oameni cu templele sure, altădată glorii ale fotba
lului nostru, au făcut o veritabilă demonstrație de fotbal. Așa se 

face că din tribunele stadionului, pline, puțini au fost cei care s-au refu
giat de ploaia deasă, in rafale, care s-a pornit o dată cu cea de a doua 
repriză.

Dacă n-am fi văzut primul lor meci (Rapid — Juventus 9—4) am fi 
fost poale tentați să ne așteptăm la un joc „pe îndelete", „bătririește" — 
cum se spune. Dar în pofida virstei respectabile (unii sînt trecuți de 40 
de ani, iar cei mai „tineri" au peste 35), am asistat din nou la un joc 
— putem spune — tineresc, presărat din plin cu adevărate faze de fotbal. 
Am văzut jucători în continuă mișcare (cu și fără balon), pase cu adresă, 
combinații, driblinguri scurte și bine chibzuite, acțiuni măiestrit construite 
și goluri marcate din șuturi în forță și chiar din... foarfecă pe spate!

Am văzut, de asemenea, preluări, schimburi de locuri și adevărate curse 
cu balonul „lipit" de gheată. Am văzut o repriză pe ploaie, cînd „bătrinii" 
au arătat cum trebuie schimbată tactica, în funcție de starea terenului și 
a balonului.

Ce ti-am văzut? N-am văzut jucători accidentați (și au fost destule 
faze încordate), jucători tăvălindu-se în careul advers (știți dumneavoastră!) 
și proteste la deciziile arbitrului. Și, era să uit, cînd unul greșea și era 
fluierat, nu trimitea mingea la naiba în praznic. O ducea frumos pe locul 
unde comisese infracțiunea.

Și, pentru că o cronică de fotbal, chiar ca aceasta de față, trebuie să 
arate și lipsurile, iată, îi vom întreba pe „bătrîni" — mulți dintre ei an
trenori: de ce nu-și învață toți elevii să joace cum trebuie?

Inițiativa organizatorilor e lăudabilă și, pe lingă spectaculozitatea jocului, 
subliniem caracterul educativ pe care il are pentru tinerii noștri fotbaliști. 
Pentru că a venit vorba, finind seama de faptul că de data aceasta a în
vins Juventus cu 7—2 (dea scor general 11—11) propunem să se joace și 
un al treilea meci. Merită văzut.

M. COSTEA

CE-I NOU IN FOTBAL
Meciul cu Turcia a inaugurat acti

vitatea internațională din acest an a 
echipelor noastre reprezentative, activi
tate care—datorită celor două mari com
petiții în care este angajat fotbalul 
nostru, „Cupa Europei" și prelimina
riile turneului olimpic — se anunță 
extrem de bogată și foarte importantă.

Amtnarea Cupe: Balcanico
La ora actuală fotbalul nostru are 

perfectate întîlniri cu U.R.S.S. (la 15 
august, la București) și R.P. Polonă 
(la 30 august, în R.P. Polonă). Adău
găm amănuntul — cunoscut ,de altfel 
— că aceste întîlniri vor fi dublate 
de partide între echipele naționale B, 
de tineret și de juniori.

In calendar era trecută și participa
rea țării noastre la Cupa Balcanică, a 
cărei reluare fusese fixată la Sofia în
tre 28 iunie și 5 iulie, potrivit unui 
acord principial intervenit în urma 
unei ședințe convocate din inițiativa 
federației bulgare. Intr-o convorbire 
avută nu de mult cu A. Pandov, se
cretarul federației bulgare — care a 
lansat invitațiile de participare la 
competiție —, am aflat însă că două 
din țările invitate Iugoslavia și Grecia, 
n>u și-au dat adeziunea și că Turcia, 
datorită unei reorganizări a activității 
competiționale Interne nu poate par
ticipa la datele stabilite. Astfel că 
reluarea Cupei Balcanice a suferit o 

ninare. O nouă ședință, car? urmea- 
4 să fie convocată, va stabili noile 

date. Forurile de specialitate din R.P. 
Bulgaria, R.P. Romînă, R.P. A'bania 
și Turcia doresc și fac toate eforturile 
ca această importantă competiție să 
aibă loc, contri’ uind la s'trîngerea re
lațiilor de prietenie dintre țările bal
canice.

Irlanda, R. Cehoslovacă 
sau Danemarca ?

Prin calificarea în sferturile de fi
nală ale Cupei Europei, echipa națio
nală și-a adăugat în calendarul inter
național încă două partide, care — 
potrivit regulamentului competiției —• 
trebuie disputate pînă în mai 1960. 
Adversarul urmează să fie desemnat 
de partidi dintre Danemarca și învin
gătorul meciului R. Cehoslovacă—Ir

Concursul Pronosport nr. 18 (etapa 
din 3 mai) a adus participanților sur
priza unor premii frumoase și a unui 
12 „solist". Acesta a fost obținut de 
Anghel Luca din Ploești, str. Ilie 
Pinti'.ie nr. 4. Combinația de 8 va
riante duble pe care a depus-o An
ghel Luca, unul din participanții cei 
mai asidui la Pronosport, i-a adus 
premiul I în valoare de 104.259 lei ca 
o binemeritată răsplată a consecven
ței, sale în participarea la Pronosport.

Tot o performanță a participanților 
la concursul Pronosport nr. 18 este 
faptul că 14 participanți au reușit să 
indice 11 rezultate exacte obținînd fie
care cîte 8.936 lei, ceea ce pentru pre
miul II trebuie să recunoaștem că re
prezintă o sumă apreciabilă.

Iată de altfel care sînt premiile 
exacte ale concursului Pronosport 
nr. 18.

Categoria I-a : o variantă cu 12 re
zultate exacte căreia îi revine suma 
de 104.259 lei.

Categoria a II-a: 14 variante cu 
H rezultate exacte revenind fiecărei 
zariante cîte 8.936 lei. 

landa (statul liber, nu cel de Nord) 
care are loc duminică la Bratislava 
și care urmează să fie urmărit de ob
servatori români.

Patru jocuri cu U.R.S.S. 
și R. P. Bulgaria

In sfîrșit, preliminariile turneului 
olimpic asigură activității echipei na
ționale alte patru partide, care trebuie 
disputate pînă la 1 mai 1960. Se știe 
că echipa noastră face parte din ace
eași grupă cu U.R.S.S. și R.P. Bulga
ria, grupă care a fost alcătuită, ca 
toate celelalte după criteriul geogra
fic și nu prin tragere la sorți gene
rală, cum a procedat în alte ocazii 
similare F.l.F.A. (și nu înțelegem de 
ce n-a făcut și acum la fel, pentru că 
ar fi fost în interesul însăși al com
petiției). Meciurile urmează să fie pro
gramate de comun acord între fede
rațiile interesate. Tratativele au și în
ceput. De pildă, forul de specialitate 
din U.R.S.S. ne-a propus datele de 25 
iulie și 15 august, iar federației bul
gare datele de 27 iunie și 5 septem
brie. Paralel, federația bulgară a pro
pus pentru part de'e R.P. Bulgaria— 
R.P. Romînă datele de 11 iulie și 1 
mai 1960. Federația noastră studiază 
în prezent aceste propuneri urmînd 
ca, eventual, în raport cu necesitățile 
calendarului nostru, să facă contra
propuneri.

Deci în perioada pînă în mai 1960, 
echipa noastră națională va avea de 
susținut șapte partide: șase oficiale 
și una amicală (cu R.P. Polonă).
Un meci pentru tineret : cu Suedia

In ce privește echipa națională de 
tineret, aceasta are perfectat pentru 
acest sezon o partidă revanșă cu Sue
dia (0-0 la București în 1957). Me
ciul va avea loc la 28 iunie în localita
tea Falun din Suedia. Pregătirile în 
vederea acestei întîlniri vor începe în 
jurul datei de 20 mai. Vor avea loc 
mai multe antrenamente comune, la 
care vor fi convocați o serie de jucă
tori remarcați în ultimul timp: Mîn- 
dru, Nedelcu, Motroc, Greavu, Mețcas, 
Țîrlea, Dridea, Constantinescu, Kocz- 
i<a, Panai’t 11, Petrescu etc.

pronosport
Categoria a Iil-a : 242 variante cu 

10 rezultate exacte revenind fiecărei 
variante cîte 775 lei.

Fondul de premii: 417.036 lei
★

Miercuri 13 mai va avea loc prima 
tragere specială Pronoexpres. Ea este 
așteptată cu deosebit interes de par
ticipanți pentru că fiecare variantă 
oferă două șanse diferite: una pentru 
premiile obișnuite în bani iar a doua 
pentru premiile suplimentare în o- 
biecte și bani. Pentru a participa la 
tragerea premiilor suplimentare par
ticipanții nu trebuie să plătească nici 
o taxă în plus.

Lista premiilor în obiecte ca și a- 
mănunte suplimentare asupra tragerii 
speciale Pronoexpres de miercuri 13 
mai se găsesc în prospectele care se 
distribuie gratuit prin agențiile Loto- 
Pronosport.

COMENTARIUL
Reluarea campionatului categoriei A 

a fost așteptată cu viu interes. în
trecerea celor mai bune echipe este 
urmărită cu multă pasiune de iubitorii 
fotbalului, iar din punct de vedere 
al luptei, al dîrzeniei cu care echipele 
își apără șansele, ea corespunde în 
bună măsură interesului manifestat. Ca 
valoare tehnică însă, nu. Meciurile 
cu care s-a reluat campionatul, de 
pildă, au lăsat de dorit —- în unele 
cazuri chiar destul de mult —■ din 
acest punct de vedere. Excepțiile au

în alți ani, și de aceea nu vom in
sista asupra ei. Consecințele se cu
nosc: echipele își ies din ritmul de 
lucru impus de o competiție de regu
laritate — cum este și trebuie să fie 
campionatul —, ies din „ritmul de 
campionat". Soluția: evitarea pe cît 
posibil a acestor întreruperi mari și 
stabilirea — O DATA PENTRU TOT
DEAUNA — a bazei pregătirii se- 
lecționabililor în cluburi și asociații, 
cum de altfel, teoretic, se recunoaște 
că este normal să fie.

fotografia de față vorbește de la sine asupra spectaculozității unora 
din fazele meciului Rapid—Dinamo Bacău. Iaiă-l pe Todor, portarul ceferist, 
intervenind cu curaj și „sufiind" in ultima clipă balonul din fața lui Gram

fost puține: prima repriză a partidei 
Rapid — Dinamo Bacău și compor
tarea Petrolului, oare a meritat cali
ficativul de foarte bună. In rest, jocu
rile au decepționat, situîndu-se la un 
nivel modest în raport cu pretențiile 
— justificate — față de echipele de 
categorie A. Cele mai multe dintre 
acestea au avut duminică comportări 
sub acelea din momentul întreruperii 
campionatului.

Care să fie explicația ?
După părerea noastră, sînt două 

cauze :
1. Întreruperile prea mari ale cam

pionatului.
Problema aceasta nu-i nouă. Ea 

a fost dezbătută și cu alte prilejuri,

Actualități la polo
® Dinamo învingătoare Ia Buda pesta ® Granitul Orașul Dr. Petru 

Groza a cîștigat „Cupa 1 Mai"

In cadrul turneului internațional de 
polo de la Budapesta, Dinamo Bucu
rești a întîlnit în ultimul meci echipa 
Spartak Sofia. Jucînd mult mai a- 
proape de valoarea lor, decît în par
tidele precedente în care au cedat la 
scor combinatei Dozsa (R.P.U.) și 
echipei Dinamo Moscova, bucureștenii 
au obținut o victorie netă cu scorul 
de 7—0. In urma acestui rezultat Di
namo a ocupat locul trei, înaintea for
mațiilor Dynamo Berlin și Spartak 
Sofia. Intîlnirea decisivă care a opus

Progresul București — 
Dunav Russe 1-0 (1-0)
RUSSE 6 (prin telefon). Echipa de 

fotbal Progresul București a susți
nut azi o întîlnire amicală cu echipa 
Dunav din localitate. Meciul a fost 
cîștigat de echipa bucureșteană. Uni
cul gol a fost marcat la o acțiune 
a lui Banciu de către unul dintre apă
rătorii echipei bulgare în propria 
poartă.

Programul concursului Pronosport 
de duminică are cap de afiș derbiurile 
bucureștene. Cele patru echipe care 
vor evolua duminică se pregătesc cu 
intensitate pentru a oferi spectatorilor 
un fotbal de calitate iar participanți
lor la Pronosport confirmarea prono
sticurilor lor care sînt. fără îndoială, 
foarte diferite.

Alături de celelalte partide cuprinse 
în program, derbiurile bucureștene vor 
asigura concursului Pronosport din a- 
ceastă săptămînă o participare masivă 
a iubitorilor sportului cu balonul ro
tund.

PRONOEXPRES

La tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres nr. 18 din 6 mai, au fost 
extrase următoarele numere :

Pronosport.

28 42 33 10 31 35
Numere de rezervă 15 18
Fond de premii : 647.448 lei.

Rubrică redactată de I. S.

2. Modul de folosire a perioadelor 
de întrerupere.

In general, echipele noastre nu știu 
să folosească asemenea perioade, care 
se pot ivi pe parcursul activității lor, 
fie ele și de o durată minimă. Și cînd 
vorbim de folosirea acestor perioade 
ne gândim la îndrumările date de co
legiul central de antrenori privind re
medierea unor lipsuri tehnice, tactice 
sau fizice, punerea la punct a jocu
lui de ansamblu, statornicirea unei 
formații de bază, în general la men
ținerea formei sportive sau la îmbună
tățirea ei. Or, analizînd comportarea 
generală a echipelor în meciurile de 
duminică, în comparație cu aceea din 
partidele dinaintea întreruperii cam- 

combinatei Dozsa Szolnok - Dozsa 
Budapesta, formația Dinamo Moscova, 
s-a terminat cu victoria echipei ma
ghiare, care ocupă astfel primul loc 
în clasament.

In același timp cu turneul interna
țional de polo, au continuat și întrece
rile din cadrul concursului internațio
nal de natație la care au participat 
și înotători romîni. In cursa de 200 
metri fluture, Alexandru Popescu a 
ocupat locul II (2:35.0.) în urma spor
tivului sovietic Alezanov (2:31,4). Iată 
alte rezultate înregistrate: 200 m bras: 
Antonian (U.R.S.S.) 2:43,5; 400 m li
ber: 1. Androsov (U.R.S.S.) 4:36,4; 2. 
Nikitin (U.R.S.S.) 4:42,2.

★
La sfîrșitul săptămînii trecute, ba

zinul descoperit din Orașul Dr. Pet'ii 
Groza a găzduit primul turneu de 
polo desfășurat în aer liber din acest 
an, rezervat echipelor de categoria B. 
La această competiție, organizată de 
U.C.F.S. raionul Lunca Vașcăului și 
dotată cu „Cupa 1 Mai" au partici
pat echipele C.F.R. Arad, Voința 
Oluj, Voința Oradea și formația locală 
Granitul. Jocurile desfășurate în noc
turnă, au atras un public numeros 
și s-au bucurat de o excelentă orga
nizare.

Iată clasamentul final:
1. Granitul
2. C.F.R. Arad
3. Voința Cluj
4. Voința Oradea

3 2 10 19—14 5
3 2 0 1 19—14 4
3 0 2 1 16—18 2
3 0 12 13—21 1

La 6. A. C. „8h. Doja“ 
sportul are mulți prieteni

(Urmare din pag. 1)

organizată la Brăila: 22.11—Sparta- 
chiada pionierilor—locul I Năstase 
Ne^re-ri' .

Atletism: I2.1V—concurs de casă 
—100 m plat: l.V. Smochină : înăl
țime : A. Tudose (1,50) etc.

Modul în care asociația sportivă 
„Steagul roșu" (președinte — D. Teo 
dorescu, secretar Victoria Teodorescu) 
ține evidența concursurilor și întrece
rilor sportive organizate în comună 
(sau la care participă ca invitați) este 
un exemplu pe care ar fi bine să-l tir 
meze și celelalte asociații sportive de

EfTAIFIEII 
pionatului, ajungem la concluzia că 
— excepțînd cazul a 3 sau 4 echipe — 
există diferențe chiar esențiale, bine
înțeles nu în favoarea comportării de 
duminică.

Petrolul este una din excepții Com
portarea sa de duminică a arătat 
că echipa ploeșteană a știu* să folo-' 
sească această perioadă de întreru
pere. Avînd efectivul complet, inclu
siv jucătorii care un timp au fost 
indisponibili, ei au lucrat serios pen
tru îmbunătățirea formei. De aseme
nea, Rapid a profitat de întrerupere 
pentru a-și îmbunătăți jocul de an
samblu și chiar orientarea tactică. Li
nia de atac a acționat duminică mai 
elar și mai eficace. Progresul, deși 
învins la Constanța, s-a prezentat 
totuși destul de bine, cs> urmare a 
unei pregătiri judicioase în această 
perioadă. Bucureștenii — lipsiți de 
cîțiva titulari de bază - - au dominat 
destul de autoritar în repriza a doua 
cînd au ratat egalarea și chiar vic
toria, datorită lipsei de calm a îna
intașilor. Și Steagul roșu a avut o 
comportare bună, la Petroșani, prestînd 
un joc mai organizat și mai clar de- 
cît gazdele, dar a păcătuit atunci 
cînd avînd un gol avans, a pus ac
cent pe apărare.

In schimb, celelalte echipe au lăsat 
de dorit. Intîlnirea celor două echipe 
Știința s-a desfășurat sub semnul unei 
nervozități prea mari, datorită, fără 
îndoială, importanței jocului. Farul se 
pare că a fost prea mult solicitat 
pentru că duminică a dat semne de 
oboseală (în treacăt fie spus, constăn- 
țenii au crezut că meciul s-a termi
nat la 3—0, uitînd că el durează 90 
de minute...). U.T.A. și Dinamo Bacău 
au decepționat. Poate că tinerii ară
deni au vrut să facă lucruri mari la 
București — cum își doresc tinerii 
jucători —, iar cei de la Bacău s-au 
lăsat îneîntați de propriul joc — spec
taculos, dar ineficace — și apoi s-au 
demoralizat la primul gol primit. Cert 
este că s-au comportat sub nivelul 
dinaintea întreruperii. Ca și Jiul, deși 
de data aceasta a beneficiat de titu
larii care fuseseră indisponibili. La 
Dinamo București, nici perioada de 
întrerupere n-a adus redresare și sta
bilitate în alcătuirea atacului. iar 
C.C.A. a resimțit din plin și indispo
nibilitățile și efectele une: remanieri 
(preconizate, de altfel, dor în mod 
gradat) prea largi, determinată de 
cauze obiective. Faptul a influențat 
și jocul și randamentul echipei.

In concluzie, cele mai multe echipe 
s-au situat duminică la un nivel in
ferior celui atins în momentul între
ruperii campionatului. Această consta
tare credem că trebuie să constituie 
obiectul unei analize a federației, care 
să dezbată și să decidă, -paralel, a- 
supra celor două probleme arătate mai 
sus : a întreruperii campionatului și a 
modului de folosire a perioadelor de 
întrerupere. P. GAȚU

A început cursa c'c’istă 
„Cupa Presei”

PAȘCANI 6 (prin telefon). Miercuri 
la prînz s-a dat startul in cea de a 
V-a ediție a „Cupei Presei". In fața 
Palatului Culturii din Iași s-au aliniat 
34 cicliști din regiunile Iași, Bacău 
și Suceava. Cuvintul de deschidere a 
fost rostit de tov. Mihai Dumitriu, re
dactor șef al ziarului „Flacăra lașu
lui". Prima etapă s-a desfășurat pe 
ruta lași—Pașcani (72 km). Plutonul 
a plecai puternic și încă de pe prima 
parte a cursei am înregistrat nume
roase acțiuni efectuate în special de 
alergătorii din reprezentativa regiunii 
Bacău. Sprintul final disputat la Paș
cani a revenit alergătorului D. Mitroi 
(Bacău) cronometrat cu 2 h.35:35. Pe 
locurile următoare s-au clasat: 2. Ș. 
Stepanian (Iași) 2 h.35:36; 3. Valeria 
Doina (Bacău) 2 h.35:37; 4. C. Hur- 
jui (Bacău) 2 h.39:00; 5. I. Mutihac 
(Iași) 2 h.43:00.

P. CODREA — coresp.

la sate și orașe. Această oglindă a 
activității permite consiliului asocia' 
țici și membrilor U.C.F.S. să constate 
în orice moment cum se desfășoară ac
tivitatea sportivă, rezultatele obținute 
de o serie de sportivi și creșterea mă
iestriei lor sportive.

Activitatea generală a asociației spor
tive „Steagul roșu" din comuna Tran 
ian constituie, pe bună dreptate mtow 
dria colectiviștilor din G.A.C. „<311. 
Doja". Mergînd pe această linie a 
dezvoltării continue a activității spor' 
tive consiliu! asociației va repurta noi 
succese spre satisfacția tuturor colea1 
tiviștilor din comună.



i de us în „Cursa Păcii 6 4

TG. MUREȘ 6 (prin telefon). In 
continuarea turneului pe care-1 în
treprinde în țara noastră, selecțio
nata masculină de baschet a orașu
lui Baku (R.S.S. Azerbaidjan) a sus
ținut miercuri a treia sa întîlnire, în 
compania selecționatei orașului Tg. 
Mureș. Terenul Voința s-a dovedit 
neîncăpător pentru numerosul public 
dornic să asiste la această întrecere 
internațională. Partida a dat loc la 
o dispută dîrză soldată cu victoria 
la limită — în ultima secundă de joc 
-— a oaspeților: 60—59 ( 30—35).

Mureșenii au întreprins în general 
atacuri bine gîndite, în care arun
cările reușite de la semi-distanță au 
alternat cu jocul bun al pivoților. 
Aceasta a făcut ca gazdele să aibă 
conducerea în majoritatea timpului. 
Oaspeții au replicat, acționînd mai 
mult prin cei doi pivoți, Rîbalko și 
Naumțev, care au îorțat pătrunderile 
sub coș, obligînd uneori pe jucătorii 
romîni, să recurgă la faulturi. Așa 
se face că 4 din jucătorii de bază 
ai echipei locale au fost eliminați 
de pe teren pentru cinci greșeli per
sonale. Cu toate acestea, cu 4 mi
nute înainte de sfirșit echipa gazdă 
mai deținea conducerea cu 58—53. 
Acțiunile din ce în ce mai insistente 
ale jucătorilor sovietici, au 
ca scorul să devină egal 
și în ultima secundă de joc, 
pentru Tg. Mureș, oaspeții 
coșul victoriei: 60—59!

Au marcat: Rîbalko (12),

nov (5), Naumțev (6), Mamediarov 
G. (2), Mamediarov A (11), Aru- 
nov (9), Fațiev (9), Osin (4), Ne- 
bruzov (2) — pentru Baku 
Bordely (13), Eordogh (8), Miltol- 
man (14), Toth (17), 
Zoizon (3) — pentru Tg. Mureș.

Și

Btizan (4),

V. RADAR — coresp. regional

Știri din motociciism
Motocicliști! de la C.C.A. 

concurează la Praga

Luni a plecat la Praga unLuni a plecat la Praga un grup 
de motocicliști de la C.C.A. pentru a 
participa la marele concurs interna
țional de obstacole pe pistă care șe 
va desfășura la 9 mai. Din delegație 

parte alergătorii 
Voiculescu, Gh.

fac 
Gh. 
Ion.

G. Mormocea, 
Ioniță și Gh.

la SibiuMîine începe 
„Concursul de 5 zile'

făcut însă 
(58-58) 

la 
să

59—58 
înscrie

Gusei-

Concursul republican de regularitate 
și rezistență de 3 zile, organizat de 
F.R.M., începe mîine la Sibiu. La în
treceri vor participa alergătorii buc.u- 
reșteni din cluburile sportive Metalul 
M.I.G., Voința, C.C.A. și Rapid, pre
cum și o serie de concurenți din Si
biu, Orașul Stalin, Arad etc. Concursul 
se dispută pe șosele de munte, cu 
multe obstacole naturale, și este corn 
pletat cu o probă de viteză care va 
avea loc duminică. întrecerile „Con
cursului de 3 zile" contează și drept 
criteriu de selecție în vederea parti
cipării la viitoarele întreceri interna
ționale.

KARL MARX STADT 6 (prin tele
fon de Ta trimisul nostru special). 
Ziariștii prezenți în caravană au aș
teptat și ei cu nerăbdare — ca și a- 
lergătorii — ziua de repaus. Și nu 
pentru că ar fi fost dornici să se... 
odihnească, ci pentru a putea petrece 
o zi în compania... cicliștilor. Da, nu 
vă mirați. Acesta este adevărul! Zia
riștii — la fel cu spectatorii — pe
trec foarte puțin timp alături de aler
gători. Fiind cazați la alte hoteluri, 
ei se întilnesc cu participanta la 
„Cursa Păcii" doar cu clteva minute 
înainte de start. Urmează cursa și 
apoi, în timp ce ziariștii își notează 
în fugă clasamentele, cicliștii se duo 
la locurile de cazare. Seara tîrziu, 
cînd noi ne mai „luptăm" pentru a 
obține legătura telefonică (în holul 
hotelului astfel de exclamații sînt 
frecvente: Dați-mi legătura cu Mos. 
cova I... Ce facem cu Parisul ?... A- 
tenție, sînteți căutat de București !), 
rutierii cinează șt apoi se duc să se odih
nească. Astfel că. realmente, singurele 
zile petrecute efectiv in compania ci
cliștilor sînt cele de repaus. Și astfel, 
în această zi am pornit... pe urmele 
cicliștilor t...

Primii cu care am stat de 
au fost, firește, reprezentanții 
„Ah ! Dacă ti-aș fi rupt frîna în prima 
etapă, trebuind astfel să fac aproape 
110 km contra-cronometru în spatele 
plutonului, de teamă să nu produc 
vre o busculadă — ne spunea C. Du
mitrescu — astăzi eram între primii 
10 în clasamentul general ! Dar, nu-i 
nimic. Voi reveni în frunte în etapele 
de munte și în cealaltă etapă de con
tra-cronometru. Neapărat!" G. Moi
ceanu dorește și el să revină în „pri
mul pluton", iar cei tineri, trecuți de 
emoția debutului, calculează cu încor
dare șansele de viitor. In delegație 
domnește optimismul. Și este firesc.

Rezultatele de pînă acum sînt mulțu
mitoare, îndeosebi cel din clasamentul 
general pe echipe.

Fostul ciclist profesionist Vitteta 
(component al echipei statului Mona
co), participant la 6 ediții ale „Turu
lui Franței" și la trei ale „Turului 
Italiei", m-a întîmpinat cu m zîmbet 
amabil. „Am 33 ani, dar trebuie să 
recunosc că nu am participat la multe 
competiții așa de dîrz disputate. Eta
pele sînt atît de înverșunate, îneît 
echivalarea care se face — („Cursa 
Păcii" — un adevărat campionat mon
dial de amatori) mi se pare cum nu 
se poate mai firească. îmi place mult 
Moiceanu și i-aș recomanda să-și cruțe 
forțele pentru finișul etapelor și mai 
ales pentru... dispuța care va urma.

De ce am 
Pentru că 
atîta cît ești as și te menții în gra
țiile patronului. Apoi..."

Firește, pe spațiul restrîns al unui 
reportaj nu pot să epuizez toate dis
cuțiile pe care le-am purtat cu ru
tierii. In final vreau să vă mai spun 
că munca noastră este ușurată de fap
tul că la sfîrșitul fiecărei etape (ca 
50—60 km înainte de sosire), două 
helicoptere ale televiziunii transmit de 
pe traseu desfășurarea întrecerii. Cînd 
autocarul gazetarilor (care părăsește 
cursa cu 20 km înainte de finiș) vine 
pe stadion, instalațiile transmit foarte 
clar disputa, astfel că în fața ecra
nului rezervat special putem să ne 
notăm celelalte faze și să informăm 
complet pe cititorii noștri.

vorbă 
noștri.

Atleții noștri trebuie să muncească mai mult 
și mai bine pentru a-și îmbunătăți performanțele

Competiția atletică dotată cu „Cupa 
Victoriei", la care au participat cei 
mai buni atleți ai țării, a inaugurat 
seria principalelor concursuri de pistă 
din acest sezon.

Analizînd rezultatele înregistrate cu 
prilejul acestei prime confruntări a 
atleților noștri, se poate constata că, 
în general, ele. au fost mu'țumitoare 
pentru actualul stadiu de activitate. 
Această apreciere am făcut-o țiuîni 
seamă de rezultatele înregistrate de 
aceiași atleți la începutul sezonului 
competiționa-1 al anului trecut. Față 
de 1958, cei mai mulți dintre atleții . 
noștri și-au îmbunătățit performanțele, 
ceea ce — evident — este un fapt po
zitiv. Aceasta însă nu înseamnă cîtuși 
de puțin un motiv de autoliniștirc, 
deoarece dacă privim în jur vom con
stata că performanțele vecinilor noștri 
le-au întrecut în multe cazuri pe cele 
realizate de noi, că astăzi pe plan 
continental și mondial se obțin în mod 
curent rezultate de o valoare foarte
înaltă, pe care — cu puține excepții 
— doar cîțiva dintre atleții romîni sînt 
capabili să le obțină.

Re de altă parte, nu trebuie să ne

declarăm pe deplin mulțumiți cu i 
cele mai multe din rezultatele acestui , 
început de sezon, dacă ținem seamă 
de importantele obiective care stau în 
fața ațletismului nostru în acest an și 
mai ales in 1950. Este clar pentru ori
cine că atletismul romînesc a înregis
trat în ultimii ani un oarecare progres 
calitativ, dar și că acesta este, totuși, 
prea mic față de condițiile de activi
tate puse la dispoziția acestui sport de 
regimul nostru democrat popular, față 
de posibilitățile încă nefolosite, exis
tente în țara noastră.

Tocmai de aceea, în răgazul de timp 
care a mai rămas pînă la Jocurile 
Balcanice din septembrie, cînd atleții 
noștri au datoria de onoare să se pre
zinte în cele mai bune condițiuni, este 
absolut necesară mobilizarea hotărită 
a tuturor forțelor noastre pentru îmbu
nătățirea actualei stări a atletismului 
nostru. Cu toții trebuie să muncim 
mai organizat și cu mai mult entu
ziasm, pentru a putea impulsiona ac
tivitatea atletică, pentru a 
crească numărul 
tui frumos și util sport, pentru a ridica

continuu performanțele fruntașilor, 
pentru a le putea situa la nivelul pre
tențiilor actuale.

renunțat la profesionism ? 
acolo , ai hrana asigurată

Rezultate tehnice
ETAPA A 1V-A

(4'1

face să
practicanților aces-

Semietapa Leipzig — Halle 
km — individual contra cronometru): 
I. Venturclli (Italia) 56:33; 2. Gelder- 
mans (Olanda) 57:42; 3. Schur
(R.D.G.) 57:44 ; 4. Vandervecken (Bel
gia) 58:20; 5 Trape (Italia) 58:54; 
fi. Hristov (R.P.B.) 58:58; 7. Pau
lison (Belgia) 58:59; 8. Tonucci (Ita
lia) 59:04; 9. C. DUMITRESCU 59:15; 
10. Zorzi (Italia) 59:20; ...19. Eckstein 
(R.D.G.) 1 h. 00:21;... 37. G. Moi- 
ceanu 1 h. 01:16; 39. Ion Vasile 1 11. 
01:30; 45. M. Voinea I h. 01:38; 84. 
Ion Stoica 1 h. 04:53; 89. Ion Braharu 
1 h. 05:22. In timpul desfășurării a- 
cestei semiPtape, G. Moiceanu a avut 
o defecțiune mecanică (i s-a rupt schim
bătorul de viteză), din care cauză a 
pierdut aproape un minut, iar 
Braharu a alergat tot timpul 
glezna umflată.

Clasamentul semietapei Ilalle 
Karl Marx Stadt (143 km — cu 
care In bloc): 1. Bampi (Italia) 3 11. 
46:18; 2. Vandervecken (Belgia) 3 h. 
46:53 ; 3. Tonucci (Italia); 4. Alexan
drov (R.P.B.); 5. Vitteta (Monaco) — 
același timp; 6. G. MOICEANU 3 h. 
47:22; în același timp cu el a sosit 
un pluton masiv în care se aflau și 
alergătorii romîni C. Dumitrescu, Ion 
Vasile. M. Voinea, Ion Stoica; pe lo
cul 74, cu 3 h. 48:07 a sosit I, “ 
ham.

Clasamentul etapei Leipzig — 
Marx Stadt, 183 km (alcătuit 
adiționarea timpilor înregistrați în 
(teuă semietape): 1. Venturelli 
lia) 4 h. 42:55; 2. Geldermans (Olan
da) 4 h. 44:34; 3. G. Schur (R.D.G.) 
4 h. 45:06; 4. Vandervecken (Belgia)

4 h. 45:13; 5. Tonucci (Italia) 4 h. 
45:57; 6. Hristov (R.P.B.) 4 h. 46:20;
7. Paulisen (Belgia) 4 h. 46:21; 8. 
C. DUMITRESCU 4 h. 46:37; 9. Zorzi 
(Italia) 4 h. 46:42; 10. Bampi (Italia) 
4 h. 46:46;... 32. G. Moiceanu 4 h. 
48:38: 34. Ion Vasile 4 h. 48:52; 40. 
M. Voinea 4 h. 49:00; 68. I. Stoica 
4 h. 52:15; 74. I. Braharu 4 h. 53:29.

CLASAMENTE GENERALE

Individual: 1. Venturelli (Italia)
15 li. 35:38: 2. Vandervecken (Belgia) 

h. 37:12: 3. Geldermans (Olanda)
h. 37:37: 4. G. Schur (R.D.G.)
h. 38:09; 5. Zorzi (Italia) 15 h.

Ion
cu

ple-

Bra-

15 
15 
15 
38:41: 6. Hristov (R.P.B.) 15 11. 39:23; 
7. Eckstein (R.D.G.) 15 h. 39:23; 
Schober (R.D.G.) 15 h. 39:51; 9. 
repovici (U.R.S.S.) 15 h. 40:12: 
Lorke (R.D.G.) 15 h. 40:25; 11. 
MOICEANU 15 11/ 40:28; ...32.
Braharu 15 h. 47:25; 38. Ion Stoica 
15 h. 51:07; 43. C. Dumitrescu 15 h. 
57:23; 46. M. Voinea 
I. Vasile 16 h. 01:30.

Echipe: 1. Italia 
.R.D. Germană 46 li. 
47 h. 00:28; 4. Uniunea Sovietică 47 
h. 01:17: 5. Olanda 47 h. 05:49: 6. 
R. P. ROMINA 47 h. 08:14: 7. R.P. 
Bulgaria 47 h. 09:08; 8. Anglia 47 li. 
10:43; 9. R. Cehoslovacă 47 h. 15:53; 
10. R.P. Polonă 47 h. 20:37; 11. R.P. 
Ungară; 12. Danemarca: 13. Monaco: 
14. Franța; 15. R.P.F. Iugoslavia; 16. 
Finlanda: 17. Elveția: 18. Luxemburg. 
Joi se dispută etapa Rari Aîarx 
Stadt — Karlovy Vary iar vineri eta
pa Karlovy Vary — Praga.

8.
Ce-
10.
G.

1.

•15 li. 58:41; 51,*

RADU URZÎCEANU

yiu început pregătirile 
fotbaliștilor sovietici pentru j. 0.

OLIMPIA CATARAMA

Un ,,start“ bun în 1959...

Gheorghe Ciobanii a doborit de 
două ori in acest an recordul de ju
niori la 400 m (50,0 sec. și 49,8 sec-) 
Iată-l alerglnd intr-o probă de ștafetă.

Fotbaliștii sovietici și-au început ‘pre
gătirile îu vederea preliminariilor tur
neului olimpic de fotbal. După cum se 
știe echipa U.R.S.S. va juca în serie cu 
echipele R. P. Romîne și R. P. Bul
garia. Secția unională de fotbal a al
cătuit un lot de 25 de jucători 
nu fac parte membrii echipei 
care au participat Ia turneul 
campionatului mondial de la 
holm.

La 5 mai, în fața a 60.000 de spec-

din care
U.R.S.S. 
final al

Stock-

In toamna anului 1956, cu oca
zia unor concursuri pentru trecerea 
normelor G.M.A., a făcut cunoș
tință cu sportul tlnăra Olimpia Ca
taramă (născută la 2510.1940), pe 
atunci elevă a școlii medii nr. 1 
din Cîmpulttng 'Muscel. încă de la 
început ea s-a simțit atrasă către

atletism și chiar în același an s-a 
și înscris printre atleții școlii spor
tive din localitate. Antrenorul Emil 
Drăgan a îndrumat-o către arun
carea discului, probă pentru ca c 
tlnăra sa elevă manifesta cel mai 
mult interes. Rezultatele începutului 
deși modeste erau promițătoare. 
Pînă la sfîrșitul anului O- 
limpia Cataramă a reușit să treacă 
cu puțin peste 26 metri. In 1957 
ea s-a pregătit însă mai bine, a 
început să prindă cite ceva din 
„tainele" aruncării și a obținut 
35,39 m. Un an mai tîrziu, Olim
pia Cataramă și-a îmbunătățit me
reu rezultatele și pînă la sfîrșitul 
sezonului a reușit cu 42,33 m un 
nou record de junioare al țării 
noastre.

Anul acesta, chiar la prima com
petiție oficială, concursul de pri
măvară al juniorilor, Olimpia Ca
taramă și-a îmbunătățit de. două 
ori recordul, aruncind 43,93 m și 
44.73 m. iar acum, recent, cu nri- 
lejul „Cupei. Victoriei", a ciștigal 
aruncarea discului (43,52 ni) in- 
trecînd pe cele mai bune specialiste 
ale acestei probe din țara noastră.

Olimpia Cataramă este nu nu
mai o bună atletă ci și o vred
nică muncitoare la I.M.S. Cimpu- 
lung.

Turneul de ia Plovdiv al candidatelor 
la titlul mondial de șah

Plov-In turneul candidatelor de la 
div s-au desfășurat trei runde. Așa 
cum am anunțat, reprezentanta noas
tră dr. Maria Pogorevici a întîlnit în 
prima partidă pe șahista Rinder din 
R.F.G. Avînd negrele, Pogorevici a ju
cat apărarea siciliana. S-a ajuns la 
o variantă închisă a acestei deschideri, 
în care Rinder a sacrificat pionul din 
b2. Pogorevici a acceptat sacrificiul, 
a simplificat situația de pe tablă păs- 
trînd avantajul material. Intr-o poziție 
pierdută Rinder a depășit timpul de 
gîndire. In runda a doua Pogorevici a 
jucat împolriva campioanei S.U.A. 
Grasser. A fost o partidă de manevre 
îndelungate, în care a rezultat în cele 
din urmă o poziție blocată. Deși la 
întrerupere șansele reprezentantei 
noastre păreau mai bune, analiza — 
așa cum nc-a transmis telefonic antre
norul B. Menas — a arătat că nu e- 
xistă posibilități de cîștlg. Tot cu un 
rezultat de egalitate s-a terminat par
tida din runda a treia în care Pogo-' 
revici a înfruntat-o pe fosta campioană 
mondială Olga Rubțova. Deși a avut 
dezavantaj de un pion din deschidere

șahista noastră a jucat foarte inventiv, 
reușind să egalizeze șansele.

Iată și celelalte rezultate din pri
mele trei runde :

Runda I. Zvorîkina-Keller Herman 
*/2—‘A, Volpert-Karakas (Kertesz) 
1—0, Nedelkovici-Borisenko */2—'/2, 
Rootare-Todorova 1—0, Grasser- Ere- 
tova >/2—‘/s, Rubțova-Lazarevici 1—0. 
Huguet a fost liberă.

Runda a 11-a. Huguet-Zvorîkina 
0—1, Keller Herman-Volpert */2—'‘/2> 
Karakas Nedelkovici 0—1, Borisenko- 
Rootare I/2-‘/2, Todorova-Rinder ’AHA, 
Eretova-Rubțova 1-0, Lazarevici liberă.

Runda a Ill-a. Volpert-Huguet 1-0, 
Nedelkovici-Keller Herman 1-0, Roota- 
re-Karakas 1-0, Rinder-Borisenko 0-1, 
Grasser-Todorova 0-1, Lazarevici-Ere- 
tova 1-0. Zvorîkina liberă.

Clasamentul : 1—3. Volpert, Nedel
kovici, Rootare 2'A p., 4—5. POGO
REVICI, Borisenko 2 p., 6—9. Zvorî
kina, Rubțova; Eretova, Todorova 
1 */2 p., 10—12. Lazarevici, Grasser, 
Keller Herman 1 p., 13. Rinder ‘A p., 
14—15. Huguet, Karakas 0 p.

tătari, a avut loc la Moscova primul 
meci de antrenament între două echi 
pe ale lotului. Intîlnirea s-a terminat 
cu rezultatul de 2—2. Au marcat 
Mosaiev și Zavidonov pentru echipa A, 
iar pentru formația B, Urin și Kovalev. 
După cum transmite corespondentul a- 
genției TASS, în cursul meciului s-au 
remarcat în mod deosebit mijlocașii 
Dergacev și Zavidonov.

Iată formațiile prezentate : echipa 
A: Gavași (Spartak Ujgorod), Meda- 
kin, Sustikov (Torpedo Moscova), Ba- 
grici (TSKM'Cf), Dergacev, Zavidonov 
(Zenit Leningrad), Metreveli (Torpe
do Moscova), Batanov, Morozov (Ze
nit Leningrad), Ponedelnik, Mosaiev 
(SKVO Rostov pe Don).

Echipa B : Ivakin (Spartak Mosco
va), Erniolaiev (TSKMO), Kulikauscas 
(Spartak Vilnius), Alesin (TSKMO), 
Sokolov, Korolenkov, Urin, Cislenko 
(Dinamo Moscova), Kanevski (Dinamo 
Kiev), Kovalev (Lokomotiv Moscova), 
Șapovalov (Dinamo Moscova).

» IN CAPITALA UNGARIEI a avut 
loc dubla întîlnire de handbal dintre 
selecționatele R.P. Ungare și R.D. 
Germane. Meciul feminin s-a fermi-', 
nat la egalitate: 3-3, în timp ce echi
pa masculină a R.D. Germane a dis
pus cu 11-5 de formația R.P. Ungars»..

• LA LONDRA s-au întîlnit ieri 
reprezentativele de fotbal ale Angliei 
și Italiei. După ce la pauză 
englezi conduceau 
luat sfîrsit cu un 
tate : 2-2.

® ECHIPA DE 
R.S.F.S.R. a jucat 
lecționata orașului, 
au repurtat victoria cu 7-6.

cu 2-0, 
rezultat

fotbaliștii 
meciul a 

de egali-

POLO pe apă a 
la Canton cu se- 
Sportivii sovietici


