
Cu sprijinul și îndrumarea Partidului
Activitate sportivă din ce în ce mai bogată în sate'e regiunii Pitești

I H.ineHcars-E e*a
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI-VAI

Mergînd pe linia trasată de Hotărî- 
ea Partidului și a Guvernului din 2 
ulie 1957 cu privire la reorganizarea 
uișcării de cultură fizică și sport, Bi- 
oul Comitetului Regional P.M.R. Pi- 
ești a analizat — nu de mult — ac- 
ivitatea sportivă din regiune și a con- 
.tatat cu acest prilej insuficienta dez- 
'oltare a mișcării sportive in S.M.T.- 
iri, G.A.S.-uri și în gospodăriile a- 
jrioole colective din regiune. Pentru 
iohidarea acestor lipsuri, consiliul re- 
jional U.C.F.S., în colaborare cu Co- 
niteti:! Regional U.T.M a organizat 
a începutul anului prima consfătuire 
i președinților asociațiilor sportive din 
sectorul socialist al agriculturii, la 
■are au luat parte și secretarii orga- 
îizațiilor de bază U.T.M,, directori din 
s.M.T., G.A.S. și președinții unor gos- 
vodării agricole colective In cadrul a- 
:estei consfătuiri au fost analizate cau- 
țele care au dus la frînarea activității 
sportive la sate în această regiune și au 
ost preconizate măsurile necesare 
>entru îmbunătățirea muncii în acest 
(omeniu, A fost întocmit un plan pre- 
:is care cuprindea o serie de irnportan- 
e măsuri, printre care : îmbunătățirea 
rctivității consiliilor asociațiilor spor- 
ive de pe lingă S.M.T., G.A.S. și 
j.A.C., sub îndrumarea, organizațiilor 
ie partid, cu sprijinul organizați lor 
U.T.M. și al conducerilor S.M.T., 
j.A.S. și G.A.C., mobilizarea unui nu- 
năr cit mai mare de participant! la 
Spartachiada de vară a tineretului, 
organizarea concursuritor „Cel mai 
>un sportiv din 10“ si a canipionate- 
or de casă; organizarea unor compe
tiții sportive sub denumirea „Cupa 
sectorului Socialist"; organizarea pe
riodică a „Duminicilor sportive" ș.a.

To'todată, participanții la consfă- 
uire au adresat membrilor U.C.F.S. 

>i activiștilor sportivi de la sate o che
nare pentru continua îmbunătățire a 
nuntii sportive, pentru sporirea baze

lor sportive, pentru necontenita dez
voltare a sportului în mediul sătesc.

*

Această importantă acțiune, inițiată 
de Comitetul Regional P.M.R, a stîr- 
nit un mare interes în rîndurile acti
viștilor consiliilor regionale, orășe
nești și raionale U.C.F.S. Pitești, în 
rîndurile activiștilor din consiliile a- 
sociațiilor sportive și în rîndurile meni, 
brilor U.C.F.S. din regiune. I.a puțină 
vreme după încheierea consfătuirii, au 
și fost luate primele măsuri și au în
ceput să se ivească primele roade. De 
la început trebuie să precizăm că un 
prețios ajutor a fost primit din par
tea organizațiilor de partid care au 
fost motorul principalelor inițiative. De 
asemenea, un important sprijin a fost 
acordat de organizațiile U.T.M., d« 
către conducerile S.M.T., G.A.S. și 
G.AC. ca și de către presa locală. Zia
rul „Secera și Ciocanul" din Pitești a 
publicat numeroase articole care popu
larizau o serie de frumoase inițiative 
ale consiliilor raionale U.C.F.S sau 
ale consiliilor asociațiilor sportive din 
regiune. Să dăm însă cFteva exemple 
din realizările înregistrate în urma 
măsurilor luate după organizarea con
sfătuirii :

DUMINICA SPORTIVA DIN CO
MUNA POTCOAVA, centru de raion 
în care activitatea sportivă era slab 
dezvoltată, s-a bucurat de un suocea 
foarte mare. Participarea echipelor de 
fotbal „Unirea" Potcoava, G.A.S. Tu- 
feni, a echipei de volei „Voința" Sla 
tina, a boxerilor de fa Școala spor
tivă U.C.F.S. Pitești, a gimnaș'tilor 
Școlii medii nr. 2 Pitești și a forma
ției de handbal „Rapid" Pitești, a fă
cut ca întrecerile să stîrnească un 
mare interes în rîndurile localnicilor. 
Apoi, frumoasa defilare, demonstrația

(Continuare în pag. 2)

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînă
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„ . In cadrul ..Cupei Da vis**

R. P. Romînă întîlnește Noua Zeelandă la tenis
Vizitatorii dbișnuiți ai complexului 

sportiv de la Progresul vor avea în a- 
ceste zile o surpriză plăcută. Este vor
ba de aspectul sărbătoresc pe care îl 
ia această bază, în vederea întîlnirii 
de tenis contînd pentru turul al doi
lea al Cupei Davis dintre reprezenta
tivele R.P. Romîne și Noua Zeelandă, 
care va avea loc începînd de vineri.

De pe actim în incinta frumoasei 
baze din str. dr. Staicovici — gazda 
acestei importante confruntări — este 
o forfotă continuă, se fac pregătiri in
tense pentru a se asigura jocurilor 
condiții optime de desfășurare. Astfel, 
terenul central de tenis a fost aco
perit cu un strat de 2 cm. de zgură 
roșie, terenul devenind mai pufos. Au 
fost puse totodată la punct instala
țiile stației de amplificare.

La întîlnirile de tenis din cele trei 
zile vor funcționa un arbitru principal 
(Alexandru Teodorescu), arbitri cen
trali (de scaun), arbitrii de linii și de 
greșeală de picior. De asemenea vor 
mai fi utilizați și șase copii pentru 
mingi.

Iată așadar că avem motive sufi- 

lorile noastre, va fi definitivată zilele 
acestea. Cit privește oaspeții, ei și-au 
contramandat în ultimul moment data 
sosirii care trebuia să' aibă loc asea
ră. Astfel că alte amănunte privind 
jucătrrii neozeelandezi le vom publica 
imediat ce vor sosi.

★
Ieri după amiază au avut loc pe 

terenurile „Progresul" Ultimele par
tide de simplu din cadrul turneului 
de verificare. Cea mai pasionantă 
a fost întrecerea dintre campio

nul țării Gh. Viziru și I. Țiriac. 
După un joc interesant, victoria a 
revenit în cinci seturi primului nos
tru tenismen cu 1—6, 6—3, 6—1, 
2—6, 7—5. Meciul a dat loc la o 
luptă dîrză și spectaculoasă, mai 
ales în ultimul set. S-au schimbat 

Pregătirile voleibaliștilor noștri 
pentru jocurile cu echipele Parisului

mingi trimise cu lovituri puternice, 
dovedind bunele posibilități și gra
dul de pregătire destul de avansat 
al celor dor jucători. De altfel, în setul Vj 
scorul a evoluat cînd în favoarea 
unuia, cînd a celuilalt dintre compe
titori. Pentru a egala, la 5—5, ȚU 
riac a forțat jocul și deși adversa*  
rul său a avut trei meciboluri, Ți» 
riac a reușit să facă 5—5 prin 
voleuri și mingi plasate. Dar Gh. Vi
ziru a dat o replică fulgerătoare și 
prin lovituri pleznite cu mingi ra« 
zante și retururi excelente a ter*  
minat învingător.

Arătînd multă siguranță, M. Vi*  
ziru a întrecut un Bardan incon*  
stant, cu 6—0, 6—4, 3—6, 6—4. 
D. Viziru jucînd atent la fiecare 
minge, și-a apropiat victoria în fața 
lui Dancea cu 3—6, 6—4, 6—4, 6—lt

Fotografii de B. Ciobanii, T 
Roibu și 1. Mihăică

Plutonul alergătorilor, condus de N. 
Pelcaru, trece prin centrul orașului 
Ploești.

4. ÎNOT. Plecarea in cursa de 100 
m liber, juniori a II-a.

1. BASCHET. — Imagine din îniît- 
nirea internațională dintre selecționate
le H.S.S. Azerbaidjan și R. P. Romlr.ă 
(tinerel).

2. FOTBAL. — Ene II, centrul îna- 
ntaș al Rapidului, a fost duminică în- 
r-o excelentă vervă de joc și a pus 
ieseori in pericol poarta Progresului, 
'n fotografie : Mindru execută un plon- 
on temerar in picioarele lui Ene II, 
:are — deși în plină viteză — mai 
ire totuși timp să sară pentru a-l Ieri.

3. CICLISM. — rază din etapa a 
rV-a a „C-'rcuitului regiunii Ploeșii" < 

oiente ca să sperăm că datorită măsu
rilor organizatorice luate de federația 
de specialitate, meciurile dintre tenis- 
menii romîni și cei neozeelandezi vor 
avea cadrul cel mai adecvat pentru o 

mai bună desfășurare.
In ceea ce privește amănuntele le

gate de pregătirile din cele două ,,ta- 
bere", este cunoscut desigur faptul 
că reprezentanții noștri au participat 
la un concurs de verificare care ia 

t mîine. Echipa care va apăra cu-

Loturile de volei ale Capitalei au 
susținut duminică în sala Floreasca 
noi jocuri de verificare în compania 
echipelor Dinamo. Partidele au con
stituit o bună verificare a stadiului 
de pregătire, atît pentru loturile Ca
pitalei care vor întîlni vineri și dumi
nică echipele Parisului, cît și pentru 
formațiile clubului Dinamo care se 
pregătesc în vederea turneului inter
național „Cupa Dinamo".

Intîlnirea masculină, terminată cu 
victoria lotului, ne-a prilejuit consta
tări îmbucurătoare. Jucătorii noi in

troduși (printre care Pavel, Ganciu, 
Wolf) se încadrează destul de bine 
în jocul echipei, alături de expert*  
mentații Roman, Miculescu, , Nicolau, 
Rusescu. De subliniat preocuparea de 
a folosi în atac lovituri cît mai va
riate. Jocul ridicătorilor însă, lipsit 
în general de imaginație, face ca ma
joritatea acțiunilor să fie „telefonate", 
dînd posibilitate blocajului advers să 
se concentreze la timp. Calitatea ser
viciilor și a preluărilor, precum și mo
bilitatea în teren, este mulțumitoare.

Și echipa feminină a corespuns în- 
tr-o bună măsură. „Inițiativa federa
ției de împrospătare a lotului cu <ele— 
mente tinere remarcate în campionat, 
s-a dovedit foarte bună — ne-a spu» 
profesorul N. Tărchilă, care împreună 
cu antrenorul C. Vieru, se ocupă da 
pregătirea echipei. Avem un lot de 
perspectivă destul de valoros, care va 
constitui baza viitoarei echipe națio
nale. In prezent, atenția noastră sa 
îndreaptă spre omogenizarea forma
ției, deoarece jucătoare'e nu au o pre
gătire uniformă, atît tehnică cît și fi
zică.

Întîlnirî internaționale 
ale sportivilor romîni
1 — 10.VI — Turneul echipei de bas

chet feminin R.S.S. Gruzia în R. P. 
Romînâ (4—5 jocuri).

4—7.VI — Turneu internațional de 
volei la Budapesta, cu participarea 
selecționatelor masculine ale R.P< 
Romîne, R. P. Ungare și R. D. Ger
mane.

6—7.VI — Concursul internațional 
de caiac-canoe de la Poznan (R. P. 
Polonă) și meciul feminin de gim
nastică Iugoslavia — R. P. Romînă la 
Belgrad.

8—15.VI — Concursul internațional 
de tir din R. P. Ungară.

6.VI—5.VII — Concursurile interna
ționale de călărie de la Sopot — 
R.P.P. (6—10.VI), Leinzig (18—2I.VI) 
și Aachen (27.VI-5.VII).

11—14.VI — Cursa motociclistă de 
4 zile de la Erfurt (R.D.G.).

13—14.VI — Patru atleți la „Memo
rialul Kusocinsky", în R. P. Polonă.

13—I4.VI — Atleți romîni la con
cursul internațional de Ia Cairo.

13—14.VI — Balcaniada de lupte 
clasice și libere la Istanbul.

13—14.V1 — Participarea cu echi
pajul de 8-4-1 la Regata de la Praga.

13—14.V1 — Cupa Victoriei (vele) 
la Mamaia; participă: R. P. Polonă, 
R. D. Germană și R. P. Romînă

13—30.VI — Turneul internațional 
de șah de la Budapesta.
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Importante acțiuni pentru dezvoltarea 
activității sportive de mase în regiunea Ga!
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cestea, la S’WrtacIiiada de vara ma 
anul trecut nu au participat decît 
400 de țineri. Deci, nici rtiăcar tați 
membrii U.C.F.S. nu au luat parte 
la întrecerile acestei competiții. Nu 
s-au organizat campionate, de case, 
concursuri. pentru tineret și copii, 
iar întrecerile pentru cucerirea in-
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Reorganizarea mișcării de cul
tură fizică și sport? ca rezultat al 
apariției Hotarirti C.C. al P.M.R.’ 
și Consiliului de Miniștri din 2 iu
lie 1957, a făcut ca și în raionul 1 lue- 
din să se Înregistreze o serie de 
rezultate frmabasc în ceea ce pri- 
veste ațf.agert-'a. oamenilor muncii ...... r ............

'fii’■practicarea diferit’eftir discipline signei de at'et fruntaș au fost to:n- 
sportive. Astfel ati fost organizate p'.et neglijate.- Un alt aspect nega- 
45 'aSĂciaț-ii ‘ sportive care cuprind tiv este aceia că în școlile de 7 ani, 
îri activitatea lor peste 6500 rcem- ca de pilda cele din comunele Iz 
lxi U.Cd'.Sv, dintre care. 1363 teniei.

Dețcurînd. a avut ioc'analiza ac
tivității sportive- desfășurate pînă 
în prezent. Cti această ocazie au 
lost dezbătute o serie de aspecte 
ale muncii sportive, iar partieipan- 
ții la discuții au făcut numeroase 
propuneri menite să înlăture lipsurile 
care se manifesta încă in activitatea 
sportivă din raion. S-a constatat 
ca deși numeroși oameni ai muncii 
s-au înscris în U.C.F.S., totuși nu
mărul .acestora este mic în raport 
cu posibilitățile reale ale raionu 
lui. Slab se desfășoară și munca 
de înscriere de membri în U.C.F.S. 
în mediul sătesc și chiar în între 
I rinderile și instituțiile existente 
i:t raion. Pe de altă parte, din cei 
6500 membri U.C.F.S. nu au plătit 
la timp cotizația decît în proporție 
de 1-5 la sută. Această situație face 
ca multe din asociațiile sportive să 
i’.u-și poată îmbunătăți baza ma
terială în vederea desfășurării ac
tivității sportive. —

vorul Grisului, Mărgău, Cățelele. 
Poieni etc. educația fizică nu s-ă 
desfășurat conform programei a- 
nalitice. Sînt profesori ca loan 
Giurgiuman (Poieni). Vasile Vere 
șiu (Călata), Ioan Mara (Mărgău) 
și alții'care nu muncesc cu dragos
te pentru această activitate, sub.a 
preciind rolul 
Ce. S-a arătat 
cesar sprijinul

educației fizi
că este. ne- 

sfatuluf țfopiilar 
raional și al*'  sfaturilor populare 
comunale pentru a se asigura aso
ciațiilor terenuri sportive.

Consiliul 
a primit 
sifice și 
nivel mai 
gandistice 
organizate 
cursuri pentru cucerirea insignelor 
„Cel mai bun sportiv din 10“ 
și „Campion al asociației sportive", 
serbări cultural-sportive, campiona
te de casă etc. Să se pună un accent 
deosebit pe înscrierea-de noi-mem- 

In ceea ce privește organizarea bri U.C.F.S. și pe încasarea, co'ti-

raional U.' C. F. S. 
sarcina să inten

să organizeze la nil 
înalt acțiunile propa- 
și de agitație. Trebuie 
duminici -sportive, con-

actixitălii sportive <Je mase raionul zațiilor, care asigură baza tnateria- 
ar£ tddte peștoififățite de a dssfă- fă * a asociațiilor sportive, 
șura o muncă rodnici (țu toate a-
-..........................j-ttttTTTTT 1TT TTTT t T TTTtTT tv*

AL. MOMETE—corespondent

In regiunea Galați, cp și în celelalte 
rcȘremt alo țării, ’se'pune un accent 
deosebit pe dezvoltarea activității 
sportive dc mase. Organele și organi
zațiile sportive, îndrumate de organi
zațiile de partid și sprijinite activ, de 
către organizațiile sindicale și U.T.M. 
se preocupă permanent de dezvoltarea 
activității sportive de mase prin iniți
erea ccror mai atrăgătoare forme com- 
petiționale, prin îmbogățirea bazei' ma
teriale a asociațiilor sportive, prin 
popularizarea întrecerilor etc. In fie
care sezon sportiv alte mji. jfi mii de 
tineri vin'pe stadioane și'terenuri să 
se întreacă în minunate dispute spor-' 

• tive. Pentru a cunoaște o se
rie de amănunte legate de modul cum 

.se preocupă de .dezvoltarea .activității 
sportive de nnase -.organele și organiza
țiile sportive din regiunea Galați, am 
stat dc vorbă cu tov. N. Tofan, preșe
dintele consiliului regional U.C.F.S.'

— Ce inițiative s-au luat în ul
timul timp pentru dezvoltarea ac
tivității sportive de mase în regi
une ?

— In primul rînd trebuie să vă vor
besc despre acțiunea de dezvoltare a 
bazei materiale a asociațiilor sportive. 
Aceasta pentru faptul că numai dispu- 
nîud de resurse materiale suficiente — 
mă refer la materiale și echipament 
sportiv, baze etc. — organizațiile spor
tive pot să asigure o bogată și intere
santă activitate competițională mem
brilor U.C.F.S. In regiunea noastră se 
desfășoară acum o intensă activitate 
pentru ca fiecare membru U.C.F.S. să 
fie cu cotizația la zi. In asociațiile 
sportive de la safe colectiviștii au ho- 
tărît in adunări generale să munceas
că o zi pentru asociația lor sportivă, 
în fabrici și uzine sportivii discută cu 
membrii U.C.F.S. și le lămuresc impor
tanța plătirii la timp a cotizației, în 
școli elevii hotărăsc să-și achite îna
inte de termen cotizația etc. Paralel 
cu aceasta, asociațiile sportive mun
cesc intens pentru atragerea de noi

Interviu cu tov. N. Tcfan, preșe 
{dintele consiliului regional 

U.C.F.S. Galați

membri în (J.C.F.S. Asociațiile sportive 
din comunele complet colectivizate Mo
vila Miresii și Rîmnicelu au luat ho-

tărîrea să ducă muncă de lămurire 
pentru ca toți colectiviștii să se în
scrie in U.C.F.S. De asemenea, asocia

țiile sportive din raioanele I 
Brăila, Galați, Călniățtii, F 

Sîrbu și-au luat angajament 
toți membrii U.C.F.S. să fie cu 
ția la zi? Sportivii participă la 
patriotice de strîngere a fierului 
de înfrumusețare a orașelor și 
nelor și se vor constitui in brig 
stringere la timp a recoltelor.

— Pentru atragerea m?i 
■U.C.F.S. fntr-o activitate c< 
țională cît mai bogată ce 
propus organele și organ 
sportive din regiunea Calat

— Această problemă ccnsti 
preocupare de seamă pentru ac 
sportivi din regiunea noastră. A 
cesta a luat o amploare deoseb 
ganizarea campionatelor de casi 
întrecerilor pentru „Cel mai bun 
tiv din 10“ și „campion al ase 
sportive". De asemenea, se vor 
niza numeroase întâlniri intre ; 
țiile sportive din același oraș, 
reprezentativele G.A.C.-urilor et 
inițiat și competiții pe scară re« 
printre care citez „Cupa secerișt 
la fotbal, volei, trinfă, „Cina G 
„Cupa recoltelor bogate". Aceste 
petiții vor avea etape pe asoeiaț 
ioane și finala pe regiune. Se 
ganiza și o competiție region: 
fotbal pentru pitici — „Cupa ri 
Galați" — și o competiție cicti 
„Circuitul regiunii Galați".

Și in regiunea București există posibilii 
pentru practicarea natației

€u sprijinul și îndrumarea Partidului
(Urmare din pag. 1)

participanți și fanfara 
Pitești, au contribuit la reușita 
Duminici sportive. Trebuie su- 
sprijinul dat de primul secre- 
Comitetului raional P.M.R.,

numeroșilor
C.F.R.
ac este:
bliniat
ti r al
tov. Radu Ion, care a inițiat. îndrumat 
și controlat întreaga desfășurare a a- 
cvstei reușite manifestații sportive.

Alte reușite întreceri au fost orga
nizate cu prilejul deschiderii festive a

sezonului de vară. întrecerile de fot
bal, volei sau atletism ati stirnit un 
viu interes în rîndurile sătenilor.

Un deosebit accent a fost pus pe 
continua creștere a numărului bazelor 
sportive simple. Consiliul regional 
U.C.F.S., în colaborare cu secțiunea 
de învățămînt și cultură a sfatului 
popular, a trimis tuturor școlilor in
dicații în legătură cu construirea unor 
baze simple la sate, în special pe lin
gă școli. Roadele s-au văzut priti

• Tineri; sportivi din comuna Chioj- 
<lu (raionul Cislăti), c.onstitiiiți în bri
găzi de muncă patriotică, 'au pornit 
la acțiunea de înfrumusețare a satului. 
.Totodată ei au amenajat Tin teren de 
fotbal, evidențiindu-se în special tinerii 
Ion Ionel, Angliei Zambila, Gabriel Zi
darii, 'Aaria Miclea, Ion Badea. Ion 
Codesc.u ș.a. (Al. Isar- corespondent).

reușită „Duminică sportivă" la care au 
participat 982 sportivi, reprezentînd a- 
sociațiile : Școala medie, Școala side
rurgică, Metalul-Oțeîul Roșu. Progra
mul a fost foarte bogat și atractiv, 
sportivii întreeîndu-se la 15 discipline. 
(Romulus și. Zeno Radu-coresp.j.

construirea și amenajarea mai multor'' 
baze sportive îndeosrbi în. raionul To
poloveni și anume, în oomunețe Bo- 
gați. Budișteni, Priboieni și Teiul.

★

Firește, în primăvara acestui an au 
fost obținute încă multe alte realizări 
în satele regiunii Pitești. In lunile’care 
urmează sîntein convinși că acFivitatea 
sportivă din regiune va căpăta, sub 
toate aspectele, o dezvoltare din ce în 
ce mai mare. Prin aceasta, activiștii 
UXl.l.S. și asociațiile sportive 
locale vor traduce în viață angaja
mentele luate și vor contribui la ne
contenita dezvoltare a mișc/rii spor
tive în satele patriei noastre.

In zilele toride ale verii, mai cu 
seamă duminica, numeroși oameni ai 
muncii părăsesc Capitala și se refu
giază pentru cîteva ore la umbra pă
durilor sau se scaldă în apele lacu
rilor din apropierea Bucureștiului. Mi
nunatele locuri de destindere, cum 
sînt cele de la Snagov, Buftea, Bră- 
nești și altele, ar putea constitui tot
odată — dacă ar fi bine amenajate — 
excelente centre sportive pentru dez
voltarea natației in regiune. In pre
zent însă, natația din regiunea Bucu
rești se găsește, cum s-ar spune, 
în stare... embrionară. Aproape 
toată activitatea competițională este 
concentrată în Capitală, subestimîn- 
dti-se realele posibilități pe care le 
prezintă marile lacuri din regiune.

După o scurtă deplasare la Hră
nești, profesorul de educație fizică 
Gheorghe Dumitru (absolvent al 
I.C.F. cu specialitatea natație) de la 
școala elementară din centrul de raion, 
ne mărturisea intenția de a amenaja 
vara aceasta un centru de natație 
pentru copiii din Brănești, la marele 
lac situat la marginea acestei locali
tăți. Intenția este, într-adevăr, lăuda
bilă. Sute de copii ar putea avea po

sibilitatea să practice înotul, să 
nă, mai tîrzîii, înotători de frun 
Brănești, Snagov, Buftea, Gră 
precum și în toate orașele sau 
regiunii București — străbătut 
ape — natația ar „prinde" reped 
joritatea copiilor fiind de -“e 
buni înotători. Ei au nevoit ir 
cizelare, de perfecționare?*̂  act 
cru s-ar putea face foarte bine 
in localitățile respective ar exiși 
tre de înot pentru copii, ceea 
altfel, se și preconizează de căi 
rttrile sportive de resort. Intr-a 
consiliul regional U.C.F.S. a pr 
în acest an. înființarea de cen 
natație la Buftea, Snagov și C 
(unde există un bazin de 33,' 
puțin folosit), de realizarea aces 
biective depinzînd în mare măști: 
pulsionarea natației în regiunea 
rești. La înfăptuirea acestui imp 
obiectiv, un aport substanțial 1- 
tea aduce federația de speci 
prin repartizarea normelor de 
nori temporari (așa cum se f; 
celelalte regiuni din țară), care 
ocupe temeinic de pregătirea ti 
dornici să practice înotul.

P

Intr-o duminica, la Recas
9

• Asociația sportivă Rapid (reg. Plo- 
ești) manifestă o deosebită grijă pen
tru asgurarea unei intense activități 
sportive. Astfel, se organizează in 
flecare an întreceri fotbalistice iitter- 
srctoa e. competiții care stirnesc mult 
interes din partea muncitorilor și func
ționari or. De curînd a avut loc tradi
ționalul meci dc fotbal între serviciile 
Tehnolog și S.D.V., ' ............ ’<
(Ion Eorcea- coresp.).

• In Valea Jiului, numeroase asocia
ții sportive acordă o mare importanță 
amenajării de noi baze sportive. Astfel, 
asociația „Constructorul" din Lupeni 
a amenajat recent două piste pentru 
popice. La Petroșani, studenții -Institu
tului de Mine iși construiesc în pre
zent 3 terenuri de volei și fdouă de 
baschet. (N. Sbuchea-coresp.)

in zi de meci e sărbătoare mare pe 
stadionul din Recaș. Echipa de fotbal 
a G.A.S. Cadarca (n-ați gustat nici
odată din vinul negru al acestei gos
podării? E strașnic!), merge din vic
torie în victorie. Antrenorul (iii. (J- 
preaii e mulțumit de jocul echipei 
Dar parcă numai el? Toată lumea!

Muncitorii de la G.A.S. Cadarca do-

resc din tot sufletul ca echipa lor de 
fotbal să promoveze neapărat la...
„regiune". De-altfel, poziția din frun
tea clasamentului e pe deplin justifi- 

tehnic pe care îl prac- 
din Rccaș. Cei cinci 
au antrenat succesiv 
Kotormany, Delieleanu, 
acum Oprean) au im
un stil bun de joc.

pre-

rc 
locul

• Re ent, consiliul orășenesc U.C.F S 
Giurgiu’ a reuș’t să-și îndeplinească 
angajamentele la înscrieri de membri 
în U.(„F.S. și la încasarea cotizațiilor 
pe întreg semestru I. Astfel, pînă la 
30 aprilie, existau în orașul Giurgiu 
6251 membri și 29.218 lei cotizații în
casate. ceea ce înseamnă că s-a reali
zat ai gajamenlul semestrial în pro
porție de 104 la sută. (Stan Cristea- 
coresp.).

• Pentru desfășurarea temeinică a 
activii Iii sportive în raionul Istria, 
consiliul raional U.C.F.S. a organizat 
un curs de instruire cu președinții și 
instructorii sportivi voluntari din cadrul 
asociațiilor sportive din raion. Cursul 
s-a desfășurat in două serii, fiind pre- 
zenfi 60 activiști sportivi. Dintre parti- 
c panii, s-au evidențiat activiștii spor
tivi Gli. Trihcă, AI. Raiciu, C. Stăruia- 
l;î, V. Ciuma, iar dintre instructori. I. 
Mărcii, Șt. Dobrică etc. (N. Fucigiu- 
c.cresp.).

• Asociația sportivă „Metalul" Oțe
lul Roșu a organizat, nti de mult, 0

In uncie asociații sportive consiliile de conducere lasă în 
părăsire magaziile de echipament sportiv. In loc șă fie date în 
folosința tineretului, materialele și echipamentul sportiv zac 
late în diferite dulapuri.

ui-

— Mi-e necaz de_ inorf... Să te bucuri de atîta liniște și totuși să 
îașă un ’ X .(Ueșen de D. Petrică)

SPORTUL POPULAR
2-a --------------- 3406

nu

cată de joci.l 
tică fotbaliștii 
ripensiști care 
echipa (Sepi, 
Pavlovici, iar 
primat echipei

...Colectivistul Cseapo pasează 
cis studentului Soboleanu, (fiu! ingi
nerului agronom al gospodăriei), care 
prelungește la mijlocașul Webs, bri
gadier la G.A.S., acesta îl „găsește" 
bine plasat pe centrul îna'nîaș Ion 
Dașcă elev în școala de muzică 
Timișoara, iar acesta îl deschide 
fratele său Anton, șoferul. Ui; sprint 
scurt, o centrare și brigadierul Vale- 
riu Stoia trage plasat. Metalul Timi
șoara cedează treptat. La repriză vi
ticultorii conduc cu 3—0. Bucuria 
spectatorilor crește. In pauză, orches
tra gospodăriei delectează publicul, 
feți orchcstranții au pupitre în față' 
și citesc cu pricepere notele. Apoi, 
spectatorii trec la popicăria de lîngă 
tribună. Secretarul de concurs abia 
prididește cit scrisul. ,

munca de organizare a
vară a tineretului!
țara noastră să-șii din

fde

din 
pe

Activiști din cadru’ consiliilor

Noroc că arbitrul fluieră 
Cînd urcam să-mi reiau 
întrebat:

— Ce spuneți de jocul bălețih 
la Timișoara. Ba nu! De c, 
„Știința" ca la regiune!

— Nu. înțeleg..
— Ba chiar așa. La noi in r 

se joacă bine de tot, iar cei di’ 
tîriie prin coadă!

Tribuna e din nou plină. Toți 
tivii sînt prezenți și aplaudă ii 
echipelor. O singură excepție: ș 
pe care îi pregătește candidat 
maestru Fr. Tocăniță, contai 
G.A.S.

Ateciul se termină cu scorul 
pauză. Un suporter, oarecum de 
nat, uni explică:

— Tocmai acum s-a găsit i. 
prean să studieze... noi scheme .

— E firesc. A fost doar un 
amical.

Suporterul nu pare convins, 
stadionului 

fața unui
Ieșim pe poarta 

opresc o clipă, în 
neobișnuit pentru spectatorul 
reștean: pînă-n zare se întind 
rele verzi și negre ale ogoarelor

IOAN CHIS

asociațiilor sportive! Intensific
întrecerilor

Pînă ia 24
primei etape a Spartachi; 
mai toate asociațiile spori

desfășoare concursurile Spartachladei in c 
mai bar.; ccndtțiuni!



adionnl .Gheorghe Gheorghiti-Dej" 
Cb'j, gazda a'.îler și alitor între- 
atletice, a ținut să nti-și dezmintă 
de, (jața aceasta reputația oferind 

itaiifdte Competiției finale a cam- 
latelor republicane universitare pe 
1 1L39.
a' concurs au fest prezenți peste 

de at'eți și atlete din București, 
i/ lași, Orașul Stalin, Craiova, 
ușoara și Tg. Mureș,..fiind absenți 
rfzci'.tanții centrelor universitare 
ați și Petroșani. Participarea a 

ceva mai redusă ca în alți ani, 
arece regulamentul competiției, ad- 
,:a prezența în concurs numai a stu- 
țțlor care aveau îndeplinită categ. 
iț-a de clasificare sportiva 
lentelor de categ. a Hl-a. 
‘r.eze:ițind un lot îuasiy (eu 
e jumătate din numărul total al 

«pețitorilor), studenții bucureșteni 
reușit să domine cu autoritate 

eceri'e și să cucerească majorila- 
titlurilor de campioni universitari 

arii. Din cele 31 titluri de campioni 
: jn joc, studenții bucureșteni au 
.:rit 21. celelalte revenind : 8 cili
lor și 2 celor din Tg. Mureș. F.ste, 

i îndoială, un frumos succes al 
ților din Capitala. El a fost com
at .și de un alt succes, tot atit 
însemnat; cil ocazia festivității de 
lidere a campionatelor, M.I.C. a 
aliat o serie dintre cei mai buni 
Jenți la învățătură : G din București, 
lin Craiova și cite unul din Tg. 
reș, Cluj, Timișoara și Oraștil Sta-

Dîntre cei prduiiați se cuvin a 
iiați : Alatei Schmitz -anul IV la 

F., care a obținut opt note de 10, 
ă note de 9 și un 8, Mircea S'.ein 
il .1] la I.M.F. Buc. care are cinci 
.: 10 și un 9, Emil Constanti
ni. .y-ml 1 la l.C.F. care are numai 
c de 10 la cinci materii și alții.

C;r jtul
uncr antrmri

a
din 

mea 
par-

universitar,

R. V1LARA

Sărind 1,97 rn, Cornel Porumb a cîștigat titlul de campion 
.stabilmdu-și totodată recordul personal.

5.C00 m : L. Borcescu

15,3; V. Cincă (Buc.) 15,4;

ată c'teva din rezultatele tehnice 
acestei competiții:

lARBATI : too m: I. Atăgdaș (Cluj) 
1; C. Tudor (Buc.) 11,3; 200 m: 
Aăgdaș (Cluj) 22,3; V. Jtircă (Buc.) 
7; C. Tudor (Buc.) 23,1; 400 m:
Stadeker (Buc.) 51,6; D. Costan- 
(Cluj) 51.9; A. Trăită (Buc.) 52,0;

m :A1. Stadeker (Buc.) 1:57,5;
Pridvornic (Buc.) 1:50,6; D. Buiae 

ic.) 2:00,1; 1.500 rn : AL Pridvornic 
ic.) -1:03,2; D. Buiac (Buc.)

4:09,4;
(Buc.) 16:11,6; 110 m g. : V. Jurcă 
(Buc.) ■
V. Vencu (Buc.) 15,7; E. Censtanti- 
nescu (Buc.) 15,9; 400 m g. : E. Cons- 
tantinesco (Buc.) 56,8; D. Mateeseu 
(Buc.) 58,4; 3.0CO m obst. : 1. Puică 
(Buc.) 9:57,4; L. Borcescu (Buc.) 
10:01,6; lungime: V. Jurcă (Buc.) 
7.10; AL Schmitz (Buc.) 6,82; V. Cincă 
(Buc.) 6,75; N. Popovschi (Cluj) 0,73; 
Tr. Vuia (Buc.) 6,71; triplu: S. Cio
chină (Buc.) 14,16; V. Veucil (Buc.) 
14,95; înălțime : C. Porumb (Cluj) 
1,97; C. Dumitrescu (Buc.) 1,82; V. 
Cincă (Buc.) 1.86; prăjină : V. Cincă 
(Bie.) 3,85; C. Cotor (Buc.) 3,75; 
I). Drimbeanu (Cluj) 3,65; greutate : 
St. Perneki (Tg. Mltireș) 15.38 (a mai 
avut o aruncare de 15,36); L. Purdeă 
(Buc.). 13,31; disc: St. Perncki (Tg. 
Mureș) 44,13; L. Purdea (Buc.) 44,02; 
:uli'a :• I. Sahău (Buc.) 49,92; ciocan: 
1. lirdely (Cluj) 46,84; '
(Buc.) * ‘
44,4; 
Timiș.
2:34,9ț

C.- Mușat 
l.C.F. Buc. 
Politehnica 

I.M.F. Buc. 
Universita-

46,66; IX100 m :
I.AÎ.F. Buc. 44,7;
44,8; 4X400 ni : 
l.C.F. Buc. 2:35,3; 

tea Cluj 2:36,2;
FEMEI : 100 m : 

13,0; 200 m : H.
26,4; I. Blâgescu (Buc.) 26,7; M. Cuțui

I. Blăgescu (Buc.) 
Giindisch (Cluj)

Cei mai bani

Vjlara)
Cutui (Cluj) 

(Cluj) 2:28,6;
(Buc.) 12,6; 
lungime : S. 
Knall (Buc.)

(Foto: Romeo
(Cluj) 26,9; 4(H) m : M. 
59,9; 800 m : M. Cuțui 
80 m g. : X. Miliutin 
E. Knall (Buc.) 12,6; 
Grosu (Buc.) 5,43; E.
S,l*>;  I. Statcovschi (lași) 5,12; înăl
țime ; N. Barbu (Buc.) 1,44; E. Knall 
(Buc.) 1,44; (HC. L. Petreanu 1,44); 
greutate: N. Barbu (Buc.) 11,21; AL 
Barbu 
(Buc.) 
35,00: 
4X100

(Buc.) 10,18; disc: N. Barbu 
40,75; suliță : II. Roth (Buc.) 
AL Barbu (Buc.) 34,52;

__ m: l.C.F. Buc. 53,6; Universi
tatea Cluj 54,0; 3x800 m: Universi
tatea. Cluj 8:16,8.

Săptămîna atrecută s-au desfășurat 
la lași întrecerile finale ale celei de-a 
111-a ediții 'a campionatelor univer
sitare de volei. Timp de patru zile, 
păsionații voleiului din localitate au 
urmărit evoluția celor mai bune echipe 
studențești din țară, apreciind stră
daniile celor nouă echipe masculine 
și șapte feminine de a se comporta 
cit mai bine. Favoritele celor doua

Institutul Agronomic Craiova
i Universitatea „C.I. Parhon" București

sint noile campioane la baschet
4u cYagctărn deloc ’ afirmîrid că 
de'.e ediției 1958—1959 ale cam- 
natelor universitare de baschet au 
stituit o adevărată Sărbătoare pen- 

iiitwtorii acestui sport din Cra- 
a. I.a aceasta au contribuit dîrzc- 

cu care fiecare, jucător sau ju- 
ogre a luptat ..pentru succesul e- 
pei sale, spectaculozitatea paril
or și nivelul tehnic ridicat al unor 
iri, ca și numărul impresio- 
ît de ■ mare de spectatori, care 
urmărit zi de zi întrecerile, do- 

lindu-se cu adevărat îndrăgostiți de 
st frumos sport, .
)c altfel, interesul cit' care spec- 
>rit au așteptat concursurile a 
t din plin răsplătită de' compor
ta și rezultatele echipei Institu- 
ii Agronomic din localitate, care 
manifestat o certă -superioritate a- 
>ra celorlalte participante. Alături

de formația campioană univdrșjtară, 
am mai remarcat jocurile bune pres
tate de echipele I.P.G.G. București, 
I.AÎ.F. Tg. Alureș, Politehnica Ora- 

•șui: Stalin și Politehnica Galați. La 
fete s-au detașat echipele Univer
sitatea „C. I. Rarhon" și l.C.F. Bucu
rești, între care s-a și dat de altfel 
lupta pentru primul loc. Ca și la 
faza pe Capitală, a învins reprezen
tativa Universității „C. I. Parhon", 

■care a jucat mai decis, în special 
în ultimele minute de joc.

Deși nu a umbrit cu nimic succe
sul acestei însemnate competiții, tre
buie să subliniem atitudinea total 
necorespunzătoare a două, echipe: In
stitutul de Mine din Petroșani și 
Institutul Medico-Farmaceutic din 
Timișoara. Regulamentul campiona
telor universitare indică precis cine 
arc drept și cine nu să participe la

meciuri. Cu .toate acestea. Institutul 
de Aline din Petroșani și I.AÎ.F. Ti
mișoara au prezentat jucători care 
nu se încadrau în limitele regula
mentului (restanțieri, eliminați sau 
chiar care nu erau studenți), fapt 
care, a determinet forurile organiza
toare să procedeze — în mod just 
— la eliminarea din campionat a 
reprezentativelor acestor două in
stituie.

D. STANCULESCU

Reprezyitaț^ia feminină de baschet a Universității „C. I. Patimi* 
MUfCști, campioaliă universitară.,

CLASAMENTELE FINALE...
...ale campionatelor universitare de 
baschet.

MASCULIN: 1. INSTITUTUL 
AGRONOMIC CRAIOVA; 2. 
I.P.G.G. București; 3. I.M.F. Tg. 
Mureș; 4. Politehnica Orașul Sta
lin; 5. Politehnica Galați; 6. I.M.F. 
București; 7. I.M.F. Cluj; 8. Poli
tehnica Iași.

FEMININ: UNIVERSITATEA „C. 
I. PARHON" București; 2. Insti
tutul de Cultură Fizică București; 
3. Politehnica Timișoara; 4. Uni
versitatea „Victor Babeș" Cluj;
5. Universitatea „A. I. Cuza" lași;
6. I.M.F. Tg. Mureș.

Echipele campioane au fost re
prezentate de următorii jucători si 
jucătoare: INSTITUTUL AGRONO
MIC CRAIOVA (antrenor prof. C. 
Cîrjan): I. Stoica, N. lonescu, M. 
Popa, Gh. Spingel, I. Cordier, P. 
Clonda, Z. Căpitan, R. Moldovan, 
Gh. Stinghie, C. Opran; UNIVER
SITATEA „C. I. PARHON" Bucu
rești (antrenor prof. Valentina Pă- 
dureanu): Irina Rizescu, Marcela 
Popescu, Lucia Cornea, Maria Dia- 
conescu, Adriana Alanolescu, Ma
ria Vintifă, Silvia Popovici, Sîn- 
ziana Pop, Durten Knall, Gabriela 
Gorovei.

J ION TARACS, antrenor federal : 
k „Finalele campionatelor tmi- 
f versitare de volei la care am avut
1 prilejul să asist au reliefat multe 
( lucruri bune. Dar apreciez că e 
J mai bine să vorbesc despre acele 
ț aspecte, mai puțin îmbucurătoare,
2 care, trebuie înlăturate cit mai repe. 
Ide. Astfel, sint de părere că antre- 
! norii au datoria să se ocupe mai 
» mult de ridicarea nivelului tehnic 
f general al echipelor, care la re-, 
ycentele finale a fost destul de scă- 
f zut. De asemenea, este recoman-1 
f dabil să se ducă o muncă mai 
5 temeinică cu. jucătorii pentru a li' 
/- se mări bagajul, de cunoștințe teh- 
\ nice și tactice. In felul acesta1,

sint cbnvins că va crește valoa
rea acestui sport mult îndrăgit de 
studenții noștri*.  ,

*
Profesor ANDREI K-AKUCS, con

ducător și antrenor al echipei! 
masculine de baschet a Institutu-( 
lui Aledico-Farmaceutic din Tg. 
Alureș: (

„Ediția 1958—1959 a campiona-1 
tel or universitare de baschet 
fost una din cele mai reușite 
cele văzute în îndelungata 
carieră de profesor. Formațiile 
t ici pante au luptat cu mult suflet 
pentru o comportare cit mai fru
moasă și in unele partide au fost 
realizate faze de mare spectacol și 
de ridicat nivel tehnic. Doresc să‘ 
remarc buna pregătire a echipei 
Institutului Agronomic din Cra
iova, cîștigătoarea competiției, care | 
s-a dovedit cea mai omogenă și 
cea mai valoroasă. Țin de aseme-, 
nea să subliniez grija deosebită 
ce ni s-a acordat de către orga
nizatori, ospitalitatea gazdelor pre
cum și entuziasmul spectatorilor".

DOINA VINȚAN este una dintre 
cele mai bune studente ale anului IV, 
din Institutul . de Cultură Fizică. Eu 
este și căpitana echipei de ’ volei a 
institutului și face parte din lotul 
reprezentativ al R.P.R. Colegii DoineC 
Vințan sint mîndri de faptul că vii
toarea profesoară de educație fizică 
reușește să îmbine în mod armonios 
îndatoririle sale de studentă cu adi-r. 
vitatea sportivă de performanță.

turnee, echipele Universității din 
Cluj, avînd în componența lor cîțiva 
jucători divizionari valoroși ca Fie
rarii, Bărbuță, Dabală, AI. Lucăciu, 
AI. Mocanu, AI. Saulcan au cucerit 
cu ușurință titlurile. Singurele echipe 
care nu s-au ridicat la nivelul lor 
au fost reprezentativele l.C.F.-piui 
care în jocurile finale au pierdut la 
același scor: 3—1. Dacă jocul femi
nin dintre cele două formații mai 
sus amintite nu a corespuns, icefis- 
tele bazîndu-se prea mult pe Doina 
Vințan, lucru care a ușurat sarcina 
clujencelor, în schimb partida mas
culină a prilejuit un joc foarte fru
mos, spectaculos, care a entuziasmat 
sutele de spectatori prezenți la fi
nale. Echipele învingătoare au avut 
multe puncte comune: omogenitate, o 
mai mare forță în atac, joc variat, 
un spirit de luptă deosebit. De. alt- 

la dare 
adversari.

un spirit de luptă deosebit. E 
fel, acestea au fost capitolele 1, 
și-au întrecut principalii 
Celelalte echipe participante, deși nu 
s-au ridicat la nivelul finalistelor, 
ne-au oferit însă unele constatări îm
bucurătoare, în rîndurile lor remar- 
cîndu-se cîțeva clemente cu frumoase 
calități pentru acest sport. F.ste 
cazul jucătoarelor Alexandra Oproiu 
(Universitatea Parhon București) Mar
gareta Bădliniță (Universitatea A. 1. 
Cuza lași), Viorica Bossy (I.M.F. Tg. 
Alureș) 
Ardelea 
doveanu 
Stan, P. 
lin).

De asemenea, este interesant de 
semnalat buna calitate a arbitraje
lor. Arbitrii prezenți au condus des
tul de larg, fapt care a mărit spec
taculozitatea jocurilor. Note bune pen
tru tinerii arbitrii ieșeni T. Baloș 
și N. Roibescu, care alături de cei 
mai experimentați (R. Florian, Bre- 
zeanu) s-au achitat bine de sarci
nile primite. Iată rezultatele înregis
trate țn jocurile finale: Masculin — 
Locurile 1—2: Universitatea Cluj —
I. C.F. 3—1 (— 13. 9, 6, 8); locurile 
3—4 I. Politehnic Galați — I. Con
strucții Buc. 
Mine ~ 
Stalin 
tehnic 
locul 
mintn 
tea Cluj - l.C.F. 3—1 (7. —
II, 10); locurile 3—4: I.M.F. Tg. Mu
reș — Univ. Parhon București 3—1; 
locurile 5-—6:
Cu za 
3—0; 
șoara.

și a jucătorilor Panaitescu, 
(I. Construcții Buc.), A. Mol- 
(I. Politehnic Galați), L. 
Matic (I. Politehnic Or. Sta-

3—2; locurile 5—6: 1. 
Petroșani — I. Politehnic Or.

3—2; locurile 7—8: I. Poli- 
lași — I.M.F. Timișoara 3-1;

9: I. Agronomic Craiova. Fe-
— Locurile 1—2: Universita-

I.C.F. 3—1 (7, — 12,

Universitatea A. I.
1. Politehnic Galați 

Timi-
Iași
locul 7; I. Pedagogic

AUREL SCAUNAȘ
NICOLETA VOINESCU 

corespondenți

GII. FIERARII, component al echi
pei de volei IJniversitatea Cluj, câști
gătoare a titlului de campioană uni
versitară, a fost repede remarcat de 
amatorii de volei din orașul lași, da
torită jocului său complet. De altfel, 
Fieraru a fost de mai multe ori se
lecționat în echipa reprezentativă a 
ță'rii. In același timp, el este unul 
dintre cei mai conștiincioși studenți 
din anul II al Facultății de Științe, 
Juridice Cluj.

EV A KISSI dm echipa de baschet 
Universitatea „Victor Babeș" Cluj, este 
și o eminentă studentă în anul l al 
Facultății de Filologie.

VICTOR CINCĂ, student Iu tnm- 
tutut de Cultură Fizică din Bii"i- 
rești, a ciștigat titlul de campon 
universitar ia săritura cu prăiina și. 
împreună cu echipa si, la ștafeta de 
4 X m- Pregăfindu-se nenl'u
decatlon V. Cincă a mai luat parte 
la săritura in yiălțime și Img'me. la 
suliță și la disc, la 110 m. gs chisîn- 
du-se la fiecare din aceste probe prin
tre jruntași^



ACTUALITATEA IN HANDBAL
• CAMPIONATELE MASCULINE 

CISIV 
DUPĂ

DINAMO BUCUREȘTI — 
21 IUNIE.

va cîștiga titlul de campion? 
Reșița sau Dinamo Bucu- 

în-

SE VOR ÎNTRERUPE
C.S.M. REȘIȚA SE

• MECIUL DE
VA DISPUTA

Noutăți Jin lumea voleiului

Cine 
C.S.M. 
rești? Amatorii de handbal din 
treaga țară urmăresc cu pasiune în
trecerea dintre aceste două formații 
care își dispută (fără să se fi întîl- 
nit încă în meci direct...) primul loc 
al clasamentului campionatului ca
tegoriei A. In prezent» situația se pre
zintă în felul următor: C.S.M. Re
șița ocupă primul loc avînd 28 de 
puncte din 19 partide jucate, iar 

Dinamo București se află în imediata 
apropiere cu 22 de puncte realizate însă 
numai în 
cele trei 
București 
taj (6) 
vor fi la egalitate de puncte, 
mînd ca jocul direct dintre ele să

16 partide. Deci, dacă în 
partide restante Dinamo 
obține maximum de punc- 
atunci cele două formații

ur-

este 
con-

Pentru noi 
îmbucurător să 
semnăm faptul că 
lotul reprezenta
tiv de rugbi a a- 
doptat în ultimul

timp, o concepție modernă de joc. 
Rugbiștii fruntași au acum tendința 
de a plimba permanent balonul, de 
la o limită la alta a terenului, pînă 
cînd găsesc punctul nevralgic al 

'spătării adverse și, implicit, culoarul 
liber care duce spre terenul de țintă. 
O asemenea străduință caracterizează, 
la ora actuală, reprezentativa noastră 
de rugbi, pe care am urmărit-o dumi
nică după-amiază pe stadionul Repu

blicii, într-tin interesant meci de veri- 
combinate

Scorul : 
mai puțin, 

realizarea 
o serie de

îicare, în compania unei 
Constructorul—Progresul. 
34—6 (6—3) a interesat 
S-a urmărit, în schimb, 
unor scheme tactice ca și 
procedee tehnice legate de un ase
menea joc modern. Dacă concepția de 
joc a echipei e pozitivă, nu același 
lucru însă se poate spune despre 
aplicarea tuturor procedeelor tehnice 
cerute de jocul în mișcare. Am asis
tat astfel la multe pase date încă 
la întîmplare, din care s-au pierdut 
'ocazii frumoase de marcare, la placaje 
defectuoase și la atacuri laterale și 
etereotipc ale liniei de treisferturi. A 
lipsit fantezia, iar acțiunile neașteptate, 
«surprinzătoare, care duc de cele mai 
multe ori, spre succes, au fost din 
nou neglijate. Prea sînt ușor de 
cit intențiile atacanților I

Acestea sînt numai cîteva din 
ciențelc constatate, asupra cărora 
necesar ca antrenorii să insiste 
a le elimina în scurtul răgaz rămas 
pînă la începerea jocurilor din „Cupa

țării pe

însă cu

decidă echipa campioană a 
1958—1959.

Acest lucru îl vom afla 
oarecare întîrziere., Calificîndu-se pen
tru turneul final al campionatului 
mondial (13—21 iunie) echipa noa
stră masculină are nevoie de o scurtă 
perioadă de pregătire. In vederea 
acestui fapt campionatul masculin de 
categoria A și cel de categoria B 
vor fi întrerupte. Iată dar motivul 
pentru care meciul Dinamo Bucu
rești — C.S.M. Reșița, care va avea 
loc în cadrul ultimei etape a cam
pionatului, 
întoarcerea 
Viena.

Deoarece 
punct cu
în conformitate cu o hotărîre recentă

se va disputa abia după 
echipei noastre de la

tot am
discuția

ajuns în acest 
vom preciza că

a Federației de handbal cele două 
întreceri masculine (campionatul ca
tegoriei A și cel al categoriei B) se 
vor întrerupe după disputarea etapei 
din 17 mai. După această dată vor 
mai avea loc doar unul sau două 
jocuri restante între echipele mascu
line. In rest, programul . de handbal 
va fi susținut numai de întrecerea 
formațiilor feminine.

O serie de partide 
disputa și în cursul 
mîni. Astfel, au fost 
mătoarele meciuri: azi la Orașul Sta 
lin Dinamo va întilni pe Dinamo 
București, iar mîine la București va 
avea loc două partide: C.C.A. — 
Voința Sibiu (categoria A) și 
București — C. S. Marina 
stanța (categoria B).

Cum în momentul de față 
mentele celor două 
line nu sînt de loc 
torită numeroaselor 
astăzi vom publica 
tul campionatului feminin unde, așa 
după cum am precizat mai 
trecerea va continua fără 
pere.

restante se vor 
acestei săptă- 

programate nr-

C.S.U.
Con-

clasa-
mascu-întreceri 

semnificative da- 
partide amînate, 
numai clasamen-

sus, în- 
întreru-

MECIURILE BUCUREȘTI — PARIS SINT AȘTEPTATE CU MARE 
INTERES LA ------------------

CONSTANȚA 11 (prin telefon). — 
Publicul constănțean, mare amator de 
volei, așteaptă cu deosebit interes 
meciurile internaționale dintre repre
zentativele orașelor București și Paris. 
Din discuțiile iubitorilor de sport re
iese bucuria că orașul Constanța va 
găzdui aceste partide.

Organizarea acestor meciuri polari
zează în aceste zile munca depusă de 
activiștii consiliului regional U.C.F.S.

S-A MĂRIT NUMĂRUL ECHIPELOR

vechi deziderat al voleiului nos- 
fost împlinit : începînd cu ediția

Victoriei", astfel ca ei să poată pre
zenta în întrecere echipa noastră re
prezentativă în formă maximă și, 
totodată, înarmată cu un bagaj bogat 
și variat de cunoștințe.

Și acum despre selecționabili. 
Fundașul Penciu a fost bun în atac, 
dar adesea neatent în apărare. Dintre 
cele două aripi : Sava și Barbu, pri
mul este mai decis, mai constant și 
mai eficace (mai ales în apărare). 
Barbu nu s-a întrebuințat, menajîndu-se 
prea mult. Dintre centrii folosiți ieri 
(Vusek, Nagel, Țibuleac și Ilie) cei 
mai buni ni s-au părut Vusek și Ilie, 

■ ultimul mai ales reușind cîteva fru
moase încrucișări cu Barbu. Ambii 
mijlocași la deschidere (Nistor și 
Gherasim) au evoluat neconcludent. 
Mateescu (mijlocaș la grămadă) bun, 
el a deschis rapid. Dintre înaintași 
o formă destul de bună au dovedit 
Graur, Mazilu, Radulescu și mai ales 
talonerul lordăchescu (excelent și în 
jocul de cîmp). Aripile liniei a treia, 
în schimb, (P. Niculescu și Al. lo
nescu) participă prea puțin la jocul 
grămezii și desprinzîndu-se adesea, 
caută să profite de diverse ocazii 
spre a ieși în evidență, nesusținînd 
suficient lupta 
In orice caz 
îmbunătățit, el 
treisferturilor.

pachetului de înaintași, 
jocul înaintării trebuie 
fiind acum sub nivelul

D. C.

ghi-

defi- 
este 
spre

..CUPA REGIUNILOR” LA OINĂ
DmmJnlcă s-a desfășurat prima etapă 

® „Oupel regiunilor" ia oină. Echipele 
și-au disputat Intîletatea tn jocuri tur- 
xctur. Iată cîteva rezultate: Regiunea 
Autonomă Maghiară—Baia Mare 7—11, 
5—1,1; Pioești—Reg. București 3—9, «—13; 
Clăti— Bacău 13—4, 14—4; Reg. Stalin
Hunedoașa 14—a, 18—2; Suceava—Iași 
BC—0, 15—1.

1. Olimpia Buc. ie 16 2 1 129: 57 34
2. Cetatea Bucur 19 13 4 2 124: 67 30
3. Tract. Or. StaJin 19 12 1 6 117:110 25
4. Ilefor Tg. Mureș 19 11 2 6 98: 78 24
5. FI roșie Silbfai 19 10 2 7 101: 9t 22
6. Știința Timișoara 19 9 4 6 65: 56 22
7. Rapid București 19 9 3 7 91: 88 21
8. C.S.U. București 19 8 0 ia. 104:107 16
9. Record Mediaș 19 4 4 ii 64: 96 12

10. Constr. Tim 19 4 1 14 56:103 9
11. Măgura Codlei 19 3 2 14 50:105 8
12. Gloria Sighișoara 19 2 1 16 64:111 5

Un 
tru a 
1959—1960, numărul echipelor parti
cipante în campionatele categoriei A 
va fi de 12. Completarea numărului de 
echipe în cele două campionate se va 
face în modul următor :

• IN CAMPIONATUL MASCULIN 
.CATEGORIA A promovează echipele 
clasate pe primul lot în cele două 
serii ale categoriei B; echipele clasate 
pe locul doi în ambele %erii se vor în- 
tîlni cu cele clasate pe locurile 9 și 10 
în categoria A, în cadrul unui turneu 
de baraj (numai tur). Echipele 
clasate pe primele două locuri în acest 
turneu vor juca în categoria A.

• ÎN CAMPIONATUL MASCULIN 
CATEGORIA B promovează echipele 
clasate pe primele două locuri în 
turneul final al campionatului de ca
lificare, echipele ’ clasate pe locurile 3 
și 4 în acest turneu final vor disputa 
un turneu de baraj cu echipele clasate 
pe locul 8 în cele două serii. Formațiile

CONSTANȚA
Jucătorii francezi sînt așteptați să 

sosească în localitate miercuri seara! 
iar jocurile se vor disputa în sala 
sporturilor după următorul program ț 
vineri : . București (seniori) —Paris
(masculin și feminin); 
București (tineret)—Paris (masculin 
și feminin). Meciurile vor fi conduse 
de arbitrii Âzmanoff (R. P. Bulgaria) 
și Ormav (R. P. Ungară).

PETRE ENACHE — coresp. reg.
PARTICIPANTE IN CAMPIONATUL 

CATEGORIEI A.
care se vor clasa pe locurile 1 și 2 
vor juca în categoria B.

• IN CAMPIONATUL FEMININ 
CATEGORIA A promovează echipei» 
clasate pe primele două locuri în 
turneul final al campionatului de călii 
ficare; formațiile clasate pe următoarele 
două locuri în turneul final al campio- 
natului de calificare vor disputa un 
turneu de baraj (numai tur) cu cele 
clasate pe tocurile 9 și 10 în campio. 
natul categoriei A. Primele două for*  
mâții vor juca în categoria A.

Toate turneele de baraj se vor des*  
fășura în București între 28 și 30 
august.

duminică:

La 16—17 mai are Ioc1
IFinala campionatului republican 

individual de gimnastică 
sfîrșitul acestei 

iubitorii de
din Capi- 

avea un nou 
urmărească o 
importantă: ii-

La 
săptămîni, 
gimnastică 
tală vor 
prilej să 
competiție 
nala campionatului repu
blican individual masculin 
și feminin. La finala cam
pionatului participă numai 
concurenți și concurente 
de categoria maestru in
vitați de federația de spe 
cialitate pe baza rezulta
telor obținute în etapele 
anterioare, 
avea lor în

Printre 
numără și 
rescu, de 
pioană republicană. Foto

grafia noastră o prezintă 
pe talentata noastră gim
nastă executînd o ya'loroa- 
să săritură la cal.

(Foto: I. Auhăică)

Concursul va 
sala Floreasca. 
paticipante se- 
Elena Teodo-. 
cinci ori cam-

i

Programul turului cantonatului 
republican masculin de hochei 

pe Iarbă pe anul 1859
SERIA I

Etapa I, 17 mai 19M: Voința Pitești -5 
Dinamo Craiova; știința București —« 
Fulgerul Oltenița; C.S.A. VI București-i 
Voința Pioești.

Et'.pa a Il-a, 24 mal 1«59: Dinamo
Craiova — Vo-ința Pioești; Fulgerul Ol
tenița — C S A. Vr București; Voința 
Pitești — Știința București.

Etapa a lll-a, 31 mal 1959: știința 
București — Dinamo Cr iova; C.S.A. VI 
București—Voința Pitești; Voința Plo« 
ești — Fulgerul Oltenița.

Etapa a iv-a, 7 iunie 1959: Dlnamo 
Cratova — Fulgerul Oltenița; Voința 
Pitești — Voința Pioești; Știința Bucu
rești -------- — ~

Etapa a 
București 
Pioești — 
Oltenița —

Fulgcrul Oltenița;

C.S.A. VI București.
V-a. 14 iunie 1959: C.S *.  v£

— Dinamo Craiova; Voința 
Știința București; Fulgerul 
Voința Pitești.

SERIA A IT-a

17 mai 1959: Constructorul
- Politehnica Or. Sțailln; Pe-

Volnța București
24 mai 1959: Victoria

C.S.M. Rădăuți. Politeh- 
— Penicilina Iași; Viito- 
Constructorul București.

Vom avea cabane turistice mai frumoase!
Ne-am ocupat, in reportajele de pînă acum, de diversele metode pe 

care le va folosi O.N.T. „Carpați" pentru atragerea a cit mai multor 
oameni ai muncii In practicarea turismului. în rîndurile de față vom arăta 
cîteva acțiuni inițiate * ~
materiale (reamenajări 
turistice.

UN PRINCIPIU

de O.N.T. în ceea 
de cabane, refaceri

ce privește 
de marcaje

asigurarea bazei 
etc.) a activității

BUN unele locuri

In acțiunea de reamenajare a unora 
dintre cabanele existente, O.N.T. este 
preocupat de asigurarea celor mai 
bune condițiuni de funcționare a a- 
cestora. Mai întîi, toate cabanele vor 
avea lumină electrică, telefon și in
stalație de apă potabilă. Din totalul 
locurilor de dormit, un număr destul 
de mare (aproape 30 la sută) va fi 
amenajat cu tot confortul. Bineînțe-

Ies, în
nici la „priciuri".
vor fi înlocuite intr-un viitor nu prea 
îndepărtat, cu saltele din burete.

nu se va renunța 
Actualele saltele

REPARAȚII 
LA UNELE

CAPITALE 
CABANE

momentul de față, un serviciu 
O.N.T. „Carpați"

Cabana Peștera
(Foto; PJN.T* Carpați)

In 
special din cadrul 
se ocupă de revizuirea tuturor caba
nelor turistice și avizează pentru re
pararea unora dintre ele. De remar
cat faptul că în mare parte din lu
crările ce se vor efectua vor fi 
grenați chiar turiști care-și vor 
astfel contribuția Iot în această 
recție.

Cabana de la „Babele" va avea 
mult de 100 locuri (dintre care jumă
tate în camere de 2—4 paturi), lumi
nă electrică și a.pă curentă. Alte ca
bane către care se îndreaptă atenția 
O.N.T. sînt cele de la Piatra Mare. 
Poiana Stînii, Valea Bîrsei, Muntele 
Roșu, Floarea Republicii, Suhard, Bî 
lea Lac. Ele vor fi reamenajate 
form principiului

acea regiune. De aceea a început ac
țiunea de refacere a marcajelor. In al 
doilea rînd se va trece la amenajarea 
de noi trasee turistice, în unele regi
uni mai puțin cercetate din lipsă de 
marcaje. Așa, de 
posibilitatea de a 
caje în munții din 
alt marcaj se va 
la Omul la Vama
lipsei unui marcaj. Vama Strunga nu 
prea era vizitată, deși peisajul încon
jurător este deosebit de frumos. Tre
buie să arătăm, de asemenea, că 
prevede amenajarea unui marcaj de 
iarnă din platoul munților Bucegi și 
pînă în Valea Ialomiței.

— m. t. —

pildă, se studiază 
se face unele mar- 
nordul Olteniei. Un 
face în Bucegi, de 
Strunga. Din cauza

se

Și

Etapa I,
București ____ . . _ ___ t
nicilina Iași — Victoria București; C.S.M, 
Rădăuți —- --------- ••

Etapa a Il-n.
București — r 
n»ca Or. StaJln 
rul Săvinești —

Etapa a IlI-a, 31 mai 1959: Penicilina 
Iași—Viitorul Săvinești; C.S.M. Ră
dăuți — Politehnica Or Stalin; Voința 
București — Victoria București.

Etapa a lV-a, 7 iuinle 1959: Politehnica 
Or. Stalin — Voința București; Viitorul 
Săvinești — C.S.M. Rădăuți; Construc- 
orul București — Penicilina Iași.
Et /pa a V-a. 14 iunie 1959: C.S.M Ră

dăuți — Constructorul București; Voința 
București — Viitorul Săvinești; Victo
ria București — Politehnica Or. Stalin.

Etapa a Vl-a, 21 iunie 1959: Viitorul 
Săvinești — Victoria București; con
structorul București—Vohnta București; 
Penicilina lași — C.S.M. Rădăuți.

Etapa a Vll-a 29 Iunie 19S9: <ța
București — Penicilina Iași: wc»oria 
București — Constructorul București; 
Politehnica Or. Stalin — Viitorul Săvi- 
r.ești

SERIA A III-a w
Etapa T, 17 mal 1959: Dlnamo Oradea—» 

Constructorul Cluj; Recolta M'Prghita —- 
Progresul M. Ciuc; Trogresul Gheor- 
ghieni — Electrica Oradea.

Etapa a TI-a, 24 mal >959: Constructo
rul CJuj — Electrica Oradea: Progresul 
M. Ciuc — Progresul Gheorghieni; Di
namo Oradea — Recolta Marghita.

Etapa a IlI-a, 31 mal 1959: Recolta
Marghita — Constructorul Cluj; Pro
gresul Gheorghieni — Dinamo Oradea; 
F-leotrica Oradea — Progresul M. Ciuc.

Etapa a IV-a, 7 lumie 1959: Construc
torul Cluj — Progresul M Ciuc; Dinamo 
Oradea — Electrica Oradea: 'Recolta 
Mbrghita — Progresul Gheorghienl.

Etapa a V-a, 1.4 kmle 1959: Progresul 
Gheorghienl — Constructorul Cluj; Elec
trica Oradea — Recolta Marghita; Pro-*  
greșul M*.  Ciuc — Dinamo Or?dea.

NOI

Multe scrisori

arătat mai s<us.

MARCAJE

an- 
da 
di-

mai

con-

primite din partea 
turiștilor ne-au semnalat starea nesa
tisfăcătoare a unor .marcaje din Bu
cegi, Retezat, Rodna, Rarău etc. Nu 
numai că marcajul era deteriorat, dar 
în unele locuri el dispărea complet și 
Îngreuna astfel circulația turistică ta

Au fost decernate primele insigne de „Înotător școlar"
Inițiativa Direcției Educației Tinere

tului școlar din M.I.C. — instituirea 
insignei de ---------- 
— a fost 
de elevii 
Peste 230 
I. a H a) 
buri din Capitală, s-au prezentat la 
startul probelor concursului organi
zat de comisia orășenească de specia
litate, sîmbătă și duminică la bazi
nul acoperit de la Floreasca. Cei mai 
buni dintre ei au primit primele in
signe de „ÎNOTĂTOR ȘCOLAR". In 
fruntea lor se situează Henriette Țin- 
coca, singura participantă care a pri
mit insigna de aur (100 m spate ju
nioare II — 1,22,1). De asemenea, s-au 
acordat 11 insigne de argint și 15 
de bronz, lată cîteva din rezulta
tele jjjuiice .înregistrate: JUNIORI

„ÎNOTĂTOR școlar- 
primită cu multă bucurie 

și elevele din Capitală, 
de înotători juniori (cat. 

și copii, reprezentînd 8 clu-

CAȚEG a II-a 400 m liber: R. lonescu 
— Pleșești (Cet. Bucur) 5,36,4; 100 
m spate: L. Radu (C.S.S.) 1.17,9;'
100 m bras: I. Condcescu (C.C.A.)
I, 24,3; 100 m liber: ” - • -
(C.C.A.) 1,09,5- 1500 m liber 
Voicu (Cet. Bucur) 20,38,6.
OARE CATEG. a II a 400 m liber: B. 
Totan (C.S.S.) 6,52,6; 100 in liber:
II. Țincoca (C.CA) 1.14,7- 100 m
bras: F. Rambosek (C.S.S.) 1,33,8,
JUNIORI CATEG I 200 m fluture: 
V. Medianii (Cet. Bucur) 2,51,3; 100 
tn spate: E. Voicu (Cet. Bucur) 1,12,5;' 
200 m " “

N. Burduja 
■ :r: E.

JUNI

bras: M. Constantinescu (Cet. 
Bucur) 3,15,1;

m liber:
200 m

3,42,5;

I, 400
7.45,4;
(C.C.A.)
Săftoiu (Voința) 
ture: 1. Popovici

JUNIOARE CATEG. 
I. Xantopol (C.S.S.) 
bras: I. Popovici
100 m spate: Ba 
1,37,4; 100 m fiu-»

(C.C.A.) 1,58,9,



Ibi loc de comeniariti la eiapa de duminică 
a campionatului categoriei A

^Știința Cluj a dat mult de furcă liderului ^Cînd înaintașii „încurcă^ 
socotelile, spre... bucuria antrenorului lor.», k Cu... „tradi(ia“ nu se cîștig 

un meci!... k Secretarul general al federației de fotbal despre 
cuplajul de duminică

Duminică s-a consumat o etapă de campionat care a lămurit — în 
oarecare măsură — situația din plut onul fruntaș și în același timp a com
plicat-o în coada clasamentului. In teresănte sînt constatările specialiști
lor care au asistat la unele din aceste întilniri.

Desigur că, în primul rînd, se cu
vine să dăm cuvîntul celor în cauză, 
antrenorilor, dintre care mulți au ur
mărit cu sufletul la gură desfășura
rea partidelor. Printre cele mai im
portante a fost aceea dintre liderul 
Petrolul și codașa clasamentului Ști
ința Cluj. E lesne de. înțeles că în- 
tr-una din tabere — ca deobicei cînd 
întîlnirea dă cîștig de cauză unei 
echipe — a domnit voie bună după 
consumarea celor 90 de minute de 
joc; în cealaltă, în schimb, nemulțu
mire. Să vedem ce spune Ilie Oană, 
antrenorul echipei Petrolul care, cu 
victoria de duminică, și-a menținut 
avantajul de două puncte în 
ment față de C.C.A.".

„Jocuf a fost greu. Știința 
echipă de mare viitor și ne-a 
replică neașteptat de dîrză. Păcat că 
din pricina „i 
crispat, și * ca 
tri au ratat multe ocazii clare 
Mă - bucur că ne-ain păstrat 
jul în clasament".

V. Mărdărescu, antrenorul 
nemulțumit de deznodămîntul 

drept cuvînt, dacă ne 
minutul 64 Kromely a
— ne-a declarat ur-

între jucători. Ce! mai periculos ata
cant al lor, Oaidă, a fost anihilat de 
Greavu. Să fiu
la un rezultat 
tașii noștri însă 
nu mă pricep 
ne-a spus zîmb nd antrenorul Rapidu-

sincer, m-ani așteptat 
de egalitate. Inain- 
au ținut să arate că 
în... pronosticuri —

Progresul. Jucătorii Rapidului au fost 
mai bine pregătiți fizic și au desfă
șurat un joc deschis, pe aripi. Re
marc forma bună a lui Ene II. Geor
gescu și a lui Văcaru, Și cu această 
ocazie Todor și-a demonstrat calitățile. 
De la el așteptăm însă mai mult. De 
la Progresul, mi-a plăcut oarecum Di- 
nulescu. Apărarea a fost nesigură.

Intîlnirea dintre C.C.A. și Dinamo 
a prilejuit o luptă dirză, specifică de

clasa-

este o 
dat o

.mizei" mari s-a jucat 
i urmare înaintașii noș- 

de gol. 
avanta-

rii — și pe 
gîndim că în 
ratat egalarea 
mătoarele:

„Știința s-a 
înaintașii însă

Alexandrescu trage și, cu tot plonjonul lui Cozms, înscrie singurul punct 
al meciului C.C.A. — Dinamo București.

Scurf popas 
în campionatul categoriei B

• LUPTA MARE IN SERIA INTIIA 
TANK CONTINUA IN SERIA A 
4 PUNCTE!... • APARARILE IN 
2 AUTOGOLURI...

• DUELUL TAROM — METALUL Tl- 
DOUA • 9 ECHIPE PE SPAțlUL a 
CULPA : 4 LOVITURI DE LA 11 M Șl

Să părăsim pentru moment campio
natul categoriei. A și să facem Un 
scurt popas în mijlocul echipelor de 
categorie B, a căror întrecere a deve
nit foarte pasionantă, pe măsură ce 
se consumă etapele și se apropie sfîr- 
șitul campionatului. Atît lupta pentru 
primul loc, cît și aceea pentru evita
rea retrogradării au luat amploare în 
ultimul timp. Pînă la terminarea cam
pionatului mai sînt șapte etape și. încă 
nu s-au produs nici măcar indicii cît 
de vagi în ce privește cîștigătoarele 
seriilor și, mai ales, echipele care 
retrograda (din fiecare serie vor 
dea la sfîrșit cițe două echipe: 
clasate pe locurile 13 și 14).

Emoții mari în seria I

vor 
că- 

cele

mișcat bine în cîmp, 
din cauza nervozității 

nu s-au descurcat în fața porții. Arbi
trul ne-a dezavantajat cu unele de
cizii și nu a sancționat jocul dur al 
lui Pahonțu, Babone și Dridea. Tre
buie să remarc forma bună a lui 
’ rinescu, Neacșu I, Fronea, Tabarcea 

Babone. Pentru meciul următor va 
trebifl să ne pregătim și mai bine...".

In tabăra cefcriștîîor a domnit în
grijorarea înainte de meciul eu Pro
gresul, poate datorită și... tradiționa
lelor infringed suferite de Rapid în 
fața acestui adversar. Nici cu cleștele 
n-am putut scoate — înainte de meci 
— o vorbă de Ia

Ronai. După 
ales în urma

Rapid s-a 
Ronai.
mulțumit

au jucat mai legat ca altă
dată. La Progresul a lipsit coeziunea

lui, în timp cc 
nului.

Și acum să 
norului echipei

părăsea incinta

redăm părerea 
adverse Ion

stadio-

cise. 
mai 
tat 
tea

de
lui

„Sînt
Băieții

antrenorul Fran- 
victorie, însă și 
jocului bun pres- 
descretit și frun-

de jocul echipei.

antre- 
Lupaș: 

„Jucătorii mei au crezut că... „tra
diția" le va da și de data aceasta 
„cîștig" în acest meci. Au jucat prea 
moale și le-a lipsit coeziunea. Dar, de 
obicei 
înapoi

Să 
cialist 
frîngerea vreunei echipe de club în 
campionat; îl interesează doar cali
tatea jocului prestat. Este vorba de 
tov. Ion Stoian, secretarul general 
al Federației romîne de fotbal. Iată 
ce ne-a spus despre cuplajul de du
minică din Capitală:

„Mi-a plăcut mult meciul Rapid —

așa se întîmplă după ce 
din lotul republican", 
dăm acum cuvîntul unui 
care nu este afectat de

vin

spe- 
în-

(foto: V. Bagcac)
campionat, care a ținut încordată 
atenția spectatorilor de la primul pînă 
la ultimul minut de joc. Rețin jocul 
bun al lui Alexandrescu și Jenei de 
la C.C.A. și al lui Popa, V. Angliei, 
Nunweiller și Al. Vasile de la 
nanw. Suru a creat multe faze 
riculoase — nefructificate însă, 
na mo va trebui să rezolve cît 
curînd problema liniei de atac, 
este ineficace. In concluzie am 
tat la un cuplaj bun".

Di- 
pe- 
Di- 
mai 
care 
asis-

Dintre cele două serii, fără discuție 
că mai palpitantă este bătălia din 
prima. Dacă situația din ultima parte 
a clasamentului aici este ceva-ceva 
mai clară, in sensul că Știința Cra
iova și mat ales C.S.O.. au șanse mi
nime să scape de actualele locuri, in 
schimb lupta pentru primul loc este 
deosebit de pasionantă. Gîndiți-vă ■ și 
dus,: intre prima clasată și aceea de 
pe locul 9 sînt doar patru puncte di
ferență, deci 9 echipe, sini Inși ru:te pe. 
spațiul a patru puncte!... Lupta a de
venit atît de echilibrată, incit este 
foarte greu să anticipezi rezultatul fi
nal al acestui duel, unic in istoria ca- 
tego'iei . B Infringerea liderului Mi
nerul Lupeni la Timișoara a redat 
speranțe multor echipe. Au reintrat in 
cursă C.S.M. Reșița, Ind, Sirmii. C.S. A. 
Sibiu, Corvinul Hunedoara. C.F R. Ti
mișoara și C.S. Tg. Mureș, alături de 
C.F.R. (care și conduce in prezent 
plutonul) și Gaz Metan Mediaș.

In seria a doua, situația este mai 
simplificată. Pentru titlu luptă doar 
două echipe: liderul Tarom (29 
puncte) și Metalul Titanii (25). care 
sînt urmărite — la patru și trei pa,.de ‘ 
— de Unirea Iași. O eventuală defec- 1 
țiiirte a liderului ar reda șanse și ieșe
nilor. Aici însă„ este mai complicată 1 
situația din zona retrogradării unde 
sini cuprinse mai multe echipe: (dona.

Bistrița, Unirea Focșani, Victoria Su
ceava și Prahova Ploesti.

Etapă favorabilă gazdelor
Aceasta este deocamdată situația în 

cele două clasamente, așa a statorni
cit-o etapa de duminică, etapă care
— să subliniem —
echipelor gazdă. Cu 
torii în deplasare și 
în seria intiia și a 
teren străin în seria 
celelalte partide au _ 
gazdă. Scorurile însă, au fost 
de strînse, 
(trei scoruri 2—1 și două 1—0). A-
ceasta dovedește un echilibru, prezent
— de altfel — în general, in toate e- 
tapele returului. Ca eficacitate însă, 
seria intiia s-a situat sub nivelul ce
lei de a doua: 15 goluri în șapte me
ciuri (medie: 2) față de 24 de goluri 
în tot atîlea jocuri (medie: 3). In se
ria a doua, patru goluri au fost mar
cate din lovituri de la 11 ni (cîte uimi 
în jocurile Taroni —■ Pompierul, Glo
ria Bistrița — Unite? Focșani, Rul
mentul Birlad — Victoria Suceava, și 
Dinamo Galați — Forcsta Fălticeni, in

favoarea primelor echipe), iar două 
goluri au fost înscrise în proprie poar
tă (Buiniistrr c — CSMS Iași, Posto- 
lriche — Poiana Cîmpina).

a fost favorabilă 
excepția unei vic- 
a unui meci nul 
unei victorii pe 
a doua, în toate 
cîștigat echipele 

destul 
mai ales în prima serie 

1 și două 1—0).

Spicuiri din etapă

• Deși C.F.R. Timișoara a ratat o- 
căzii clare, totuși în ultimul minut de 
joc a trecut prin mari emoții: Coman. 
stoperul Minerului I.upeni, a ratat 
egal ar ea în miri. SOI

• Vlad, Zăinescu, Vatani (Tracto
rul), Ban, Nedelcu și Safar (Ind. 
Sirmii) au fost cei mai buni în parti
da de duminică.

• 1000 de susținători ai echipei Gaz 
Metan Mediaș au însoțit-o duminică 
la Tg. Mureș, împreună cu cei 7000 
de localnici, ei au asistat la un joc 
foarte bun.

a Demien, Dascălu, Dram (C.S.M.S. 
Iași) șt Unguroiu (Flacăra Morenî) 
s-au impus in meciul de la Iași.

CLASAMENTELE CATE6O3IEI C LA FOTBAL
ISERIA

C.F.R. Pașcani 
^p. Munc. Rădăuți 

S. P. Neamț 
tlla Buhuși 

^..o.M.S. ” ’ .*
Minerul C. Lung

7. Textila Botoșani
8. Petrolul 
». Gloria Dorohoi 
JO. Unirea

Moinești:

P. Neamț: 
Jocul Textila ____ ,___ _____ ._____

Iași (pe teren: 3—1, întrerupt în min. 
83) a fost omologat c'U 
pentru Textila.

SERIA A

Constanța 
Buzău 
Mii. Bue 

Sîrmfli Brăila 
Medgidia 
Galati 

Pel. Buc
Galați

>
2.

4 
t
5

II lași

Momești 

îi’ iași

Petrolul—Textila
2-1 (1—0)

C. s.—Mvierul C.

I
13 9 1 3 24: 6 19
13 8 2 3 23:13 18
13 8 1 4 29:12 17
13 6 1 6 16:13 13
13 6 r 6 20:18 13
13 5 2 6 12:13 12
13 4 3 6 16:21 11
13 4 3 6 12:23 11
13 3 3 7 15:-29 9
13 3 l 9 13:27 7

Botoșani

Lung 2—0
Botoșani—C.S. M.S. II

rezultatul de 3—0

H-a

Intîlniri internaționalep

ale sportivilor romîni
(Urmare din pag. 1)

Jocul Flacăra Tg. 
Severin se dispută mîine.

7. Rapid Oradea
8. Stăruința Sighet
9. Stăruința S. Mare 
W. Voința Oradea
Turda- Arieșul—Voința

(0—0)

SERIA A VI

13 5 2 6 14:18 12
13 5 0 8 16:28 10
13 2 5 6 15:22 9
13 2 2 9 11:29 6

Oradea 1—0

-A

1. Metalul O Roșu 13 8 2 3 35:17 18
2. Met. Bocșa Romînă 13 6 3 4 16:12 15
3. Șantierul Govora 13 8 3 4 17:16 15
4. Olimpia Reșița 13 7 1 5 24:23 15
5. Aurul Brad 13 7 0 6 24:19 14
6. Drubet-a Tr. Severin 12 7 0 5 22.18 14
7. C F.R. Simeria 1’3 4 3 6 15:17 11
8. Flacăra Tg. Jiu 12 4 2 6 1825 10
0. U. M. Cugir 13 4 1 8 14:27 9
10. Indagrara Arad 13 1 5 7 10-21 7

Jiv—Drubeta Tr.

13—21.VI — Campionatul mondial 
de handbal în 11 în Austria.

17— 25.VI — întilnirea (masculin si 
feminin) de gimnastică Chișinău — 
Cluj la Chișinău.

18— I9.VI — Atleți romîni la con
cursul internațional (în nocturnă) de 
la Alexandria (R.A.U.).

18—27.VI — Concurs international 
de pentatlon modern la Moscova.
19—20.VI — „Memorialul Rosicki" 
(atletism) în R. Cehoslovacă

I9.VI — Meciul (feminin) de gim
nastică R.P.R. — R.D.G. la București.

21.VI — Meciul feminin de handbal 
Lokomotiv Leipzig — Știința Bucu
rești la Leipzig (Știința va mai sus
ține încă două jocuri); participarea la 
Regata (masculin) de la Milano.

25.VI—LVII — Turneul echipelor de 
baschet Cluj (masculin) și București 
(tineret — feminin) la Chișinău.

27—28.VI — Turneul triunghiular 
de gimnastică (masculin și feminin) 
R.P.R — R.D.G. — Franța, la Berlin.

27—29. VI — Turneul „Speranțelor 
otimrhe" (tineret) la lupte clasice 
R. P. Romînă — R. P. Ungară — Iu
goslavia la București.

27—28.VI — Participarea la Regata 
(feminină)

28.VI — 
Suedia — 
(Suedia).

28. VI—9.V1I — Turneu internațio
nal de tenis la Zinovitz (R.D.G.).

29. VI— 6.VII — 
de tenis (tineret)

30. V1-5.VII — 
nai de vele la 
Rostock (R.D.G.).

• Golul înscris de Prahova in me
ciul ci Metalul Titanii se dato-ește 
stoperului Szabo care, vrind să dega
jeze, a arunca! mingea în piciorul lui 
Stanoilovici II și de aici a ricoșat în 
plasă...

• Dima, Nițulescil (Poiana C.impl- 
na), Florea și Mureșan (Unirea Iași) 
s-au remarcat în partida de la Cimpi- 
pina.

fn etapa viitoare...

de fa Grunau (R.D.G.). 
Meciul de fotbal
R. P. Romînă

de tineret 
la Falun

Turneu internațional 
Ia Sopot (R.P.P.). 
Concurs internațio- 
Warmiinde, lîngă

...meciurile zilei vor fi: Gaz Metan 
— Minerul Lupeni și C.F.R. Arad — 
C.F.R. Timișoara (seria I). Tarom —• 
Dinamo Galați și Gloria Bistrița — 
Metalul Titanii (seria a 11-a).

ȘTIRI DE FOTBAL
Duminică, o nouă etapă in Cupa 

Orașelor

„Cupei Orașelor" (juniori) 
va disputa etapa a treia,

1. S.N M.
2. Victoria 
6. Dinamo 
t. Ind. 
e. iiWM 
« C.S.M. 
■7. Comb. 
B. Știința 
e Cimentul Medgidia 
HO. Ancora Galați

MERIA A

1. C.S.U. București
2. Metalul Tîrgoviște 
■ Jiul CrMova 
«. Rapid reg. Floețtl 
5 Victoria București 
». Dlnemo Craiova 
t Cetaitea Bucur Bw. 
B. Unirea Pitești 
B. OJtui Tr. Măgurele 
10 Dunărea CdraWia

Tr. Măgurele: Oltul—Unirea
(2—

13 
13
13
13
13
13

2 24:12 ie
4
5
4

1 
2
1
3
3 5
1 6
0 7

27:12 
3315 
19:13 
ia-is
14:22
22:19

16 
15 
15
13 
13 
12
10
T0
7

113 9
7
7
«
5
6«

ÎS 4 2 7 13:23
13 5 11 t 15:32
13 3 1 9 10.22

Pitești

BIA

13 10 2 1 28:10
13 7 2 4 23: F3 16
13 5 5 3 16:11 15
13 7 0 c 27:16 14
13 5 4 4 14:12 T4
13 4 6 3 9: 3 14
13 4 4 5 14:15 12
13 3 2 0 8:14 8
13 3 2 8 13:29 0
13 3 1 9 424 7

3—51

SERIA A IV-A

1. Oarpațl Sinaia 13 7 4 2 26:12 1*8
e.. Chimia Făgăraș 13 7 4 2 25:19 18
3. Alimentara Tg. Mureș 13 643 26:21 16
4 TexliHa Sf. Gheorghe 13 6 2 5 16:15 1’4
6 Metrii A hid 13 4 5 4 24:19 13
6 Voința Tg. IVPureș 13 3 7 3 11:14 13
7. Rafinăria Cîmpina 13 526 3®:?6 12
8. Avîțntui Reghin 13 4 1 8 20.27 9
9 Torpedo 10 4 1 fi 17:29 9
10. Mureșul Topllța 13 328 7:22 8

SERIA A V A

1. RapfaT Cluj 13 9 4 r 2711 20
2. C.F.R. Cluj 13 7 3 3 17: 9 17
3 Recolta Cărei 13 7 2 4 Pi1:17 16
4 Someșul S. Mare 13 625 22:13 14
6 Dinamo , Șăsar 113 5 3 5 iJ|:’3 17
8. Ai leșui Turda 13 616 26:27 13

Pînă astă-seară se primesc buleti
ne pentru tragerea specială Pronoex- 
preș. Fiecare variantă are posibilitatea 
de a obține în afara premiilor obișnui
te în bani, și premii suplimentare în 
obiecte și bani. Premiile suplimentare 
se acordă fără a se percepe vreo taxă 
specială și fără a cere participanților 
o formalitate în plus.

La tragerea specială Prortoexpres 
vor avea loc două extrageri din urnă. 
La ambele vor fi extrase cite 6 numere 
de bază plus două de rezervă, în ur
ma cărora vor fi acordate cîte 6 ca
tegorii de premii atît la cele obișnuite 
cît și la cele suplimentare.

La premiile în obiecte și bard care 
se acordă în mod GRATUIT partici
pant au posibilitatea să aleagă în 
cadrul a cinci din cele șase categorii 
de premii între două sau ti ei grupe pe 
cele care cuprind obiectele de care au 
mai multă nevoie.

Printre obiectele care se acordă ca 
premii amintim: motociclete M.Z. de 
350 cmc., aparate de radio, frigidere, 
scutere, aragaze, aparate de fotogra
fiat, mașini de spălat rufe, de cusut, 
aspiratoare, covoare de lînă, stofe, 
ceasornice, stilouri etc.

Depuneți chiar acum bu’etinele dtim- 
npa'"'-’'tră pentru tragerea specială 
Pronoexpres din 13 țgai oare vă p<M.-

onosport
te aduce o suită mare de premii valo
roase în obiecte și în bani!

Concursul Pronosport nr. 20 din 17 
mai cuprinde etapa respectivă a cam
pionatului categoriei A și a catego
riei B.

Capul de afiș este deținut de meciul 
C.C.A.—Steagul roșu. Va fi o partidă 
interesantă în care este de așteptat ca 
militarii să facă tot posibilul pentru 
a confirma impresia bună pe care au 
lăsat-o spectatorilor din Capitală cu 
prilejul meciului cu diriamoviștii bucu- 
reșteni. Singurul pronostic care se 
poate realiza este 1.

Progresul București primește vizita 
Jiului și evoluția celor două formații, 
aflate în a doua jumătate a clasamen
tului, este așteptată cu nerăbdare. In 
mod normal pronosticul este 1.

Dinamo București se va deplasa la 
Cluj pentru a confirma ascensiunea 
de formă pe care o marchează în ul
timul timp. Pentru că studenții au 
mare nevoie de puncte în efortul pe 
care-1 fac pentru a scăpa de retrogra- 
dye, credarn că esje bine să le acor-.

dăm o șansă. Pronosticurile care se 
impun sînt deci 1 ți 2.

Meciul Farul Constanța — Petrolul 
PIoești are o deosebită importanță 
pentru ambele formații. Petrolul îți 
poate consolida poziția de lider în 
cazul unei victorii iar Farul poate pă
răsi zona periculoasă. Pronosticurile 
sînt 1 și. 2.

In meciul U.T.A.—Dinamo Bacău 
oaspeții nu au mai njiilt decît șansa 
unui meci egal în timp ce primul pro
nostic care se impune este favorabil 
textiiiștilor.

Va reuși oare Știința Timișoara să 
reediteze performanța din meciul cu 
Farul Constanța în meciul pe care îl 
susține pe teren propriu cu Rapid 
București? Pronosticurile sînt: 1 și X.

Gaz Metan Mediaș joacă cu Minerul 
Lupeni un meci foarte important pen
tru configurația primelor locuri 
ale clasamentului. Pronosticurile care 
se impun pentru acest meci : 1 și X.

In general, programul concursului 
Pronosport cuprinde meciuri intere
sante care prin faptul că vor fi dis
putate pot oferi rezultate neprevăzute 
care de cele mai multe ori aduc după 
ele premii importante.

In cadrul 
duminică se 
al cărei program cuprinde următoarele 
partide:

Botoșani — Vatra Dornei, Bacău — 
Iași, Brăila — Focșani, Baia Mare 
— Zalău, Cugir — Hunedoara, Sebeș 
Alba — Sibiu, Ploeșli — Orașul Sta
lin, Vioara — Mediaș, Cluj I — Si- 
ghet, Medgidia — București I, TopN- 
ța — Cimpio Turzii, Tg. Jiu — Pe
troșani, Alexandria — București II, 
Oradea — Arad, Timișoara 1 — Lugoj 
și Reșița — Craiova.

Ședința antrenorilor bucureștenl

In cadrul șt iinței antrenorilor de 
fotbal din orașul BnctircțH, ședință 
care are loc. astăzi Ia ora 19,30 m 
sala clubului Dinamo, se va susține 
referatul: „Metode și mijloace pentru 
progresul tehnic și tactic în procesul 
de instruire". Dată fiind importanța 
referatului sînt chemați să ia parte 
toți antrenorii bucureșteni.

Cuplaj la „23 August"

Și duminică cele două partide 
categorie A din București se vor 
pută in cuplaj pe stadionul „23 
gust". Programul este următorul:

Ora 15,15: Progresul — Jiul
Ora 17: C.C.A — Steagul roșu

de 
di s- 
Auj

Rubrică redactată de 1. S. Loto- 
Pro^osport,



A

Pretată", de. npfi°n^litale ...rppună și 
germană: Zenaida Todiriță, Trânte 
Dohl, Renate Artz șt celelalte. „Se în
țeleg de minune fetele, spune cu sa- 

ttisfacție președintele. ’ Sîrtt împreună 
la muncă, la sport, la eăininul cultu
ral". I.a feT Stau lucrurile și- în. echi
pa băieților, care de fapt este ’ <7 re- 
prezentativă a comunei: pe lingă mun
citorii de la „IUrtia cfetată" joacă, 
aici și membri ai gospodăriei agri
cole colective. Muncitorii Sandu llie, 
Alexandru Dăneț, Thomas Horst luptă 
alături de colectiviștii Gi'nther Rlutsch, 
frații Alies și alții, penirp victoria 

să-mi schimb iiinerariul acelorași culori sportive. Echipa lor 
se află pe locul 2 în campionatul re
gional 
cunosc 
tocmai
legere

Ion
culae i
30 de ani, unul din 
comunei.
parte din echipa hipică a colectivei. 
E brigadierul sectorului legumicol al 
gospodăriei. „La noi muncesc înfră
țiți țăranii romîni și cci de naționa
litate germană, îmi spune el. Firește 
că și la sport sînt mereu alături. Din 
echipa noastră hipică, cea mai bună 
pe raion, fac parte colectiviști frun
tași ca Ion Ciurea, Viorel Paraschiv, 
Gunther Klutsch, Willi Rausch. Acesta 
din urmă a primit chiar aseară o 
distincție pentru contribuția sa la ob
ținerea unor recolte bogate".

Ii întîlnesc — cuprinși de zorul pre
gătirilor pentru apropiatul joc — și 
pe partenerii ghimbăvenilor, handba- 
liștii de la .Victoria" Copșa Mică. Ei 
reprezintă pe muncitorii întreprinderilor 
din Copșa, „Nicolae Teclu“ și „21 De

Ej ti mia Ei
tlun3ț-Sș _____ _ ____ __

de iii Crapul Stirhn la Făgăraș. 
N-am ieșit bine din oraș și în zare 
se și vede 'conturul unei com-me mari. 
Z irescilume multă indreptindu-se spre 
ac-lași‘‘-loc. Ale apropierii șt-observ iift‘ 
teren de fotbal, de jiir-împrejurul că
ruia se cdlă adunate cîteva sute de 
persoane. Vecinul meu de bancă e din 
Co.llea. Spectacolul i se pare de bună 
scârnă foarfecunos'cuf ' șî 'nu-i dă nici 
o a'enhe. „Așa c în fiecare duminică 
la Glrmbav, îmi spune. Iese tot sa
tul la terenul dc sport". Mă hotărăsc 
din‘r-o dată
și profit de oprirea din mijlocul co
munei petiț-ru a cobori. La teren te 
ajunge direct de la șosea. Tribune 
nu sînt, dur multi au venit cu scau
ne de acasă.

Spectatorii din jur par ații de ab
sorbiți de meci, incit îmi vine greu 
să-i tulbur cu întrebări. Deodată, sînt 
interpelat : 
Da. așa e aici.
trerre" și biletul se cumpără după ce 
ți-ai găsit locul. Totuși, intimplarea e 
bine venită, 
noștință cu 
comună.

Primul cu 
Ion Rusuleț, 
președintele asociației 
bricii „.
driu comunei. A fost construită în anii 
puterii populare și metanicul Rusuleț 
s-a numărat printre cei dinții lucră
tori. In după-amiuza aceasta are 
multe emoții. Ambele echipe de hand
bal ale fabricii vor susține meciuri 
decisive în campionatul regional. 11 
rog să-mi prezinte echipele. Toate ju
cătoarele sînt muncitoare la „Hîrtia

da pă- aniază Aujpbuziil 
lin pe asfâ’t’. 'ducîndii-i’e

Biletul dvs., vă rog !“ 
Terenul n-are „in-

pentru că pot face 
oficialități sportive

care stau de vorbă 
un om cit un munte. E 

sportive a fa- 
Hîrtia cretată“. Fabrica e min-

este

și’, după cum spun cei care o 
; bine, principala ei calitate stă 

in perfecta coeziune 
între jucători.
Rusuleț mi-l 

Morarii. E un

ri inte

Prima paj'fe a campionatului republican 
luat sfîrșit
ciori susținute, lu'-tătctrii dfnarrovi-'i 
aii cîștigat 234, dintre care 157 prin 
tuș, și. au pierdut numai 6. O bună 
comportare au avut de asemenea echi
pele Steagul Rosti Grașii! Stalin, (lo
cul 2) și C.QA. (locul' 3). Ca .în fo
care an, constante — ca loc în cla-

de lupte a
. Cu întrecerile de sîmbătă și dumb 
nica s-a închei: t primul act al campio
natului republican de lupte pe echipe. 
Prima parte a campionatului pe 1959 
a scos în -evidență faptul că sportul 
luptelor este în continuu progres teh
nic. A.ni asistat în .timpul ejejop cincj 
etape lă'întflffiri debsebit de’Spectacti-' sament — s-au dovedit a fi și de data 
1 >ase și am consemnat o combativitate 
sporită, acțiuni variate, numeroase vic
torii prin tuș. (aceasta și pentru fap
tul că federația romîna de lupte a ipi- 
ț’iat un concurs în acest scop) și, în 
sfîrșit, lichidarea în bună parte a unui 
capitol deficitar de multă ■ vfeme : pre
gătirea fizică. Am remarcat, <is ase
menea, nu dc puține ori, arbitraje co
respunzătoare, deși în această direc
ție mai sînț multe de făcut. (Necunoaș
terea în suficientă măsură a regula
mentului, ca și interpretările felurite 
date de unii arbitri, au afeqtat uneori 
buna desfășurare a întîlnirilor. Este 
drept că s-au împuținat cazurile de 
decizii care au influențat rezultatele, 
insă pe ici pe colo, neatenția
unor arbitri a lipsit pe unii sportivi 
și chiar unele echipe de victorii meri
tate. Am văzut, de pildă, în întîlnirile 
desfășurate duminică în Capitală, un 
caz tipie.4' In meciul P. Popescu 
(C.C.A.)—P; Sanda (Metalul M.I.G.), 
luptătorul militar a încercat un salt 
fără a se asigura în „pod" și din a- 
ceastă cauză a intrat în tuș. Arbitrii 
întilnirii nu alt semnalat însă 
lucru, spre surprinderea tuturor celor 
prezenți în sală.

După încheierea primei părți a cam
pionatului .fruntașă în clasament este 
echipa Dinamo București, care a avtR 
comportarea cea mai constantă. Edi
ficator este faptul că din cele 240 me

Cembrie". Căpitanul echipei iste ingi
nerul Gheorghe Tîrpe. A îndrăgit 
handbalul la Politehnica din Bucu
rești. Atunci a devenit și un destoinic 
organizator -sportiv (a lucrat cîțiva 
ani ca responsabil sportiv în 'comi
tetul U.T.M. pe institut'). Sosit acum 
trei ani la Copșa Mică, tînărul ingi
ner nletalurgist 
repede 
echipe 
lumea nu știa 
echipa 
pionului regional, mai fac parte su
dorii Anton ■ Cioară și loan Pel ger, 
tehnicienii Isidor Puica și Gerhardt 
Weihnold, instalatorul Ladislau Sze- 
gedi, Umplând Ludovic Szbcs și alții. 
„Partidul nc învață să întărim necon
tenit frăția ’ între oamenii muncii ro- 
mînii și ai naționalităților conlocui
toare. De acest lucru ține în perma
nență seama comitetul U.T.M." — spune 
inginerul Tîrpe. De aceea — continuă 
el — în echipele noastre sportive și 
artistice, în brigăzile de muncă 
triotică, veți găsi activînd cot la 
tineri romîni, maghiari, germani, 
tre ei se dezvoltă o strînsă și 
ceră prietenie".

...Toate aceste fapte, și multe 
tele înfățișînd aceleași realități, le-am 
aflat intr-o duminică după-amiază, 
oprindu-mă din întîmplare pe un te
ren de sport din Ghimbav.

ii știut să găsească 
adepți pentru înființarea unei 
de handbal, acolo unde toată 

.deed de folbpl. Din 
care acum a ajuns in cam-

aceasta C.F.R. Timișoara, C.S.M. Re
șița, Cetatea Bucur și Metalul M.I.G., 
situate la jumătate i clasamentului. 
Voința Lugoj, Construct rul C’uj, 
Tractorul Ga'.ați și Voința Tg. Mureș 
au făcut cu greu față întrecerilor dlrt 
turul campionatului. Slab s-a compor
tat și formația C.S.M. Baia Mare, care 

ridice la valoarea 
pe care o conside-

nu reușește să se 
sa reală. O echipă r. _ ...........
ram pretendentă la titlu — C.S.A, .Ma
rina Constanța — a arătat lipsă (le 
pregătire tehnică, astfel că acum-—la- 
șfîrșitul turului — se afla în ultima 
parte a clasamentului I Și dacă nu își 
va îmbunătăți pregătirea, nu este ex
clus ca formația marinarilor să se nu
mere printre echipele care vor retro-, 
grada.

.Vî-
vreo

prezintă
bărbat 

sportivii buni ai 
Joacă oină și volei, face

pe 
la

pa- 
cot
In-

sin-

at acest

Concurs pionieresc 
de aeromodele la Tg. Mureș

Au fost desemnate echipele campioane 
republicane școlare la volei

ORAȘUL STALIN 10 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică an continuat în lo
calitate întrecerile de vriei din ca-

Intilniri de box
in Capitală

Sîmbătă ©eena a avut loc în incinta 
bazei sportive universitare Știința ,,C. I. 
R-rhon* 1 o reuniune de box oigsj uzată 
de clubul, OUrnpia. Din cele 11 meciuri 
disputate au plăcut îndeosebi partidele 
dintre Gh. Rossler—E. Schnapp, Gb. 
Predescu—O. Eremia și I. Demeter—O. 
Silbewman, care s-au terminat la egali
tate. ALTE REZULTATE; M. Dumitru 
meci nul cu D. Florian, I. Stănescu 
1). [>. I. Mărgărit, I. Răcaru b. p. M. 
KIeiri, R Nemoianu b. p. D. Gattie], i’ 
Constantin b. ab. L. Biro, I. Ionete 
b. p. I Ion, B. Marian b. p. F. Oprea, 
Al. Eftimlu b. p. I.. Ailenii

V. DUMITRESCU-corespondent.
★

S'mbătă seara, începînd de la ora 
15.30, va avea loc pe stadionul Dinamo 
o reuniune, de box în organizarea aso
ciației sportive Spartac. In programul 
gdei figurează’ printre alții, Șt. Dvmd- 
trache, R. Davietovici, D. Fieraru, I. 
Demeter. N. Niță, T. Bătrînu, p. Zăi- 
nescu, S. Trifan, I. Pădpra-ru, M. Ni- 
coiau, A. Morăruș, I. Marin, T. Monea,

drul finalelor campionatului republican 
școlar. Partidele s-ait caracterizat 
printr-un nivel t.linie ridicat. Iată și 
rezultatele tehnice înregistrate în ulti
mele două zile ale întrecerilor finale: 
Fete: Șc. med. 1 Tg. Jiu—'Șc. med. 2 
Cluj 3-0, Șc. med. 2 îocșani—șc. 
meii. 5 Or. Stalin 0-3, Șc. med. .20 
Bile.—Șc. ined. 35 Buc. 2-3, Șc. med. 
1 Tg. Jiu—Șc. med. 2 Focșani 3-2, Șc. 
med. 5 Or. Stalin—Șc. med. 20 Bttc. 
1-3, Șc. nwd. 35 Buc.—Șc. med. 2 Chij 
3-1. Băieți: Șc. med. 35 Buc.—;Șc. 
med. 2 Craiova 3-0, Șc. med. 1 Buc.— 
Șc. med. 5 Cluj 3-2, Șc. med. 1 Or. 
Stalin—Șc. med. 1 Roman' 3-0, Șc. 
med. 2 Craiova—Șc. med. 1 Buc. 2-3, 
Șc. med. 2 Cluj—Șc. med. 1 Or. Sta
lin 3-2, Șc. med. 1 Roman—Șc. med. 
35 Buc. 1-3.

In’ urma aqdstor rezultate, titlu
de campioane 
volei pe aiml 
chipelor școlii 
Orașul Stălîn
nr. 35, cu program special de educație 
fizică din București (băieți).

la 
e-

republicane școlare 
1959 a fost acordat 
medii nr. 5-„Unirea“ 

(fete) și școlii medii

Tinvp de 3 zile am avut prilejul să 
urmărim prin 'împrcjirrimile muntoase 
ale Sibiului una dintre cele mai re
ușite competiții inototicli.ște din ulti
mul timp. Este -vorba de concursul re
publican dc regularitate' și- rezistență, 
prima alergare a sezonului menită să 
verifice stadiul dc pregătire al moto- 
cicliștilor noștri frnrltași. Spre Satis
facția noastră, alergătorii au trecut cu 
succes acest jfh’m exâmcri. Ei au de
monstrat o înaltă 'pregătire; tin curaj 
și o voință de luptă care toate la un 
loc i-au ajutrrt sa îrft’Tngă dificultățile 
unui traseu dur, marea majoritate a 
sportivilor reitșin'd '£ă 'acopere cei a- 
proapc 1000 kirt ai celor trei etape 
fără a suferi 'pcnalîiări. '

Concursul republican' de regularitate 
și rezistență a fost cîștigat pe echipe 
de formația Afetalul Reșița (G. Mi
kusch, O. Kiadny, \V. Hirschvogel, E. 
Kralic), iar individual de C. Butnarii 
(Rapid Buc.) spqrtivi.în al căror pal
mares succqsul obținut la Sibiu cores- 
punde cu prima lor .mare victorie. Din-

tre motock-liștii tineri ținem să remar
căm pe G. Mikusch, care a fost la un 
pas să se situeze pe priiin.il loc în cla
samentul individual, Ervin Seiler IRa- 
pid Buc.) P. Fischer (Voința Sibiu). 
Aceștia, ca de altfel și toți ceilalți mo- 
tociciiști tineri -care au realizat fru
moasa performanții de a. absolvi cu 
succes cele trei etape ale întrecerii, 
vor trebui să persevereze cu aceeași 
conștiinciozitate în pregătire, continu- 
înd să dea dovadă de modestie și as
cultare față de sfaturile antrenorilor.

Dintre mofocicliștii fruntași s au a- 
rătat la înălțimea așteptărilor Șt. Ian- 
covici, C. Radovici și Gr. Bereni 
(Met. Buc.), Al. Huhn (C.C.A.) și Al. 
I.ăziirescu (Rapid Buc.). Ne pare rău 
că nu i-am putut vedea la această 
competiție importantă pe alergătorii 
de Ia Dinamo (care cuprind, de alt
fel, majoritatea motocicliștdor 
din lot) precum și o parte 
sportivii de la C.C.A. care în 
zile participau la o competiție 
națională în R. Cehoslovacă.

lată acum clasamentele: ECHIPE: 
I. Metalul Reșița 6 p penalizări: 2. 
Voința Sibiu (C. Dovitz, K, Rauțen-

noștri 
dintre 
aceste 
inter-

ION MAN04.E

> Ă » .''V-'v"»
N. lovtci, cîștigăforul celei

Victoriei46 la schi
a fost cucerita de N. loviri

I \- r

&

A XlV-a ediție a tradiționalei com
petiții de schi dotata cu „Cupa Victo
riei", organizată de federația de 
specialitate, s-a desfășurat pe firul 
Văii Albe, pe un traseu înghețat și 
pe o vreme noroasă. In general, con
cursul s-a Bucurat de un frumos succes, 
•participanții faeind curse frumoase, 
întrecerea a constat dintr-o ■cursă de 
slalom special, pe uri traseu lung de 
220 in, cu o diferență de nivel de 
80 m. Traseul a fost comun pentru 
seniori și juniori. Ediția 1959 a

SS.W
XIV-a ediții a „Cupei VĂti.-riei".

(Foto: D. Stănculescu)
„Cupei Victoriei" a fost dominată 
schiprii tineri, între care s-a și 
lupta pentru locurile fruntașe.

Iată clasamentele: seniori : 1.
IoVici (Dinamo Qrasul Stalinî 52.1 
(26.9+25.2); 2. P. 'Cfinci (C.C.A.) 
55.0 ( 28.2+26.8): 3.-4. H. Hanich și 
K. Golin (ambii Dinamo Orașul Stalin) 
55.4; juniori: 1. C. Bălan (Voința 
Sinaia) 65.6 (34.5+31.1); 2. D. C'hivu 
(Progresul Sinaia) 67.7 (35.6-( .32.1); 
3. V. Moldoveana (Progresul Sinaia) 
98.0, La seniori, I. Secui și M. Enachc 
au fost descalificați.

La concurs au asistat numeroși 
spectatori care au urcat pe Valea Albă 
venind din Bușteni, Azuga și Sinaia.

de
dat

N.

strauch, R. Ratitenstrâucfi, O. Leikepp) 
101 p; 3. Metalul Buc. (II. Sitzler, S. 
lancovici, C. Radovici, B. Predescu) 
201 p; 4. Voința Buc. (S. Murgii,. Al. 
Trifu, Gh. Blaga, N. Mătăoami) 472 
p; INDIVIDUAL : 1. C. Butnarii (Ra
pid Buc., 0 p. pen. — concursul de 
regularitate 2 p. pen. proba de depar
tajare; 2. G. Mikusch (Met. Reșița) 
0 p. — 6 p.; 3. Șt. lancovici (Met. Buc ) 
Op — 8 p.; 4. E. Seiler (Rapid Buc.) 0 p 
— 9 p; 5. R. Rautenstrauch (Voința 
Sibiu) 0 p - 10 p; 6. W. Hirschvogel 
(Met. Reșița) 0 p — tl p; 7. C. Do
vitz (Voința Sibiu) 0 p — 13 p; 8. 
Al. Huhn (C.C.A.) 8 p — 16 p: 9. 
M. Șerban (Voința Buc.) Op — 18p; 
10. C. Radovici (Met. Buc.) Op — 22 
p; II. H. Sitzter (Met. Buc.) 1 p — 
0 ................* ............ ....
P
p — 17 p; 14. O. Leikepp (Voința Si
biu) 1 p — 18 p; 15. O. Kiadny (Met. 
Reșița) 3 p — 5 p; 10. E. Kralic (Met. 
Reșița) 3 p — Op; 17. P. Enescu 
(Met. Buc.) 53 p — 0 p; 18. P. Fi
scher (Voința Sibiu) 117 p — 8 p.

p; 12 Al. Lăzărescu (Rapid Buc.) 1
— 6 p; 13. Gr. Bereni (Met. Buc.) I

£. ^TEFANESCU

V. ZBARCEA — corespondent

Zilele trecute s a desfășurat pe ae
rodromul TAROM din Tg. Mureș ua 
reușit concurs interregional de aero
modele la categoria A-l și A-2. La 
concurs au participat 43 pionieri ae- 
romodeliști din Timișoara, 
Gheorghe, 
Reghin și 
pul a fost 
întrecerile 
bun nivel

lată clasamentul pe eehipe : 1. Re
giunea Cluj (Al. Balint, C. Săndules- 
cti, A. Tbrdk, P. Hoick) 2158 p; 2. Tg. 
Mureș (G. Pușcaș, V.' Schncdarex, 
L. Laszlo. G. Huszbi) 2142 p; 3. Ti
misoara (I- Matias, C. Trifu, S. Foaie, 
I. Dolea) 1468 p. INDIVIDUAL. Cate-

1. Al. Balint (Cluj) 559

Cluj, Sf. 
Odorhei. Miercurea Cine, 
Cristuru Secuiesc. Deși tini- 
nefavorabil (vînt puternic), 
pionierilor au fost de tui 

tehnic.

goria A-l :
p; 2. I. Kurtifan (Tg. Mureș) 524 p; 
3. C. Săndulescu (Cluj) 470 p. Cate
goria A-2 : 1. G. Jluszti (Tg. Mureș) 
822 p; 2. A. 'Iiiri’k (Cluj) 714 p; 3. 
L. Laszlo (Tg. Mureș). 649 p.

Dintre fete, cel mai frumos rezultat 
l-a obținut pioniera Stanca Foaie, 
(reg. Timișoara), care a totalizat 
370 p.

După înclteiere.1 concursului, pionie
rii au primit numeroase premii. Tot 
cu acest prilej, aeroclubul regional 
A.V.S.A.P. a anunțat că va organiza 
în zilele de 23 și 24 mai mi concurs 
interregional de aerom dele planoare 
A-2., aeromodele eu motor de cauciuc 
și rnecanic-conciirs care va fi d stat cu 
Cupa memorială ,,Traian Vuia".

ION PAUȘ — corespondent.

Rezultatele din categoria 3 
la volei

Iată rezultatele tehnice înregistrat^ 
duminică în categorii B. SERIA I: Poll- 
tehnica Orașul Stdin—C.F.R. rovina 
Craiova 3—1 (15—3. 15—1'0, 6—15, 15—11K» 
Voința Bacău—Voința Suceava 3—î 
(.5—6, 10—15, 15—8, 16—14), Științx Ga
lații—Aurul Negru Ploești 2—3 (15—12,
13—.15, W—8. G—15, 13—15), Feroviarul
Constanța—Marin a Constanta 3—1 (15—11, 
15—15, 15—12, 15—11). SERIA A II-A:
Știința Timișoara—.Casa Ofițerilor Ti
mișoara 3—0 (18—10, 15—4, 1G—14), Di
namo Tg. Mureș—utila iui Petroșani 0—3 
(lt?,, 10, 9), I.c’ Arad—C. S. Rîmnicu
Vîlopa 3—2 (15^—12, 7—15, 15—l.p, 10 -15, 
15—8), Dinamo Oradea—Șoimii Orașul 
Dr. Petru Groza 3-0 (8, 10, 11).

Medii orare ridicate în circuital ciclist 
al reyiunii Ploaști

— Ludovic Zanoni și Dinamo, cîștigâtorii competifici-
PLOEȘTI (prin telefon). 60 dc 

cicliști, reprezentînd 12 echipe, au 
luat startul în Cea de a IIl-a ediție 
a circuitului regiunii Ploești. Cele 4 
etape desfășurate atl fost deosebit de 
pasionante, realizîndu-se medii orate 
destul de ridicate. Animatorii compe
tiției ati fost cicliștii de la Dinamo și 
Victoria, secondați de alergătorii de 
la Olimpia Orașul Stalin. Iată cîști- 
gătorii etapelor: etapa I : Ploești— 
Buzău—Ploești 147 km: Ion Istrate 
(Victoria II) urmat de încă 28 aler
gători în același timp. Media orară 
39,107 km. Etapa a ll-a: Ploești— 
Văleni—Ploești—Sinaia 125 km : Lu
dovic Zanoni (individual). Media orară 
38 km. Etapa a lll-a: Sinaia—Cio
plea—Predeal—Ploești 117 km: Petre 
Șoltuz (Dinamo Buc). Media orară 
40,507 km. Duminică s-a alergat etapa 
a IV-a pe circuit în orașul JPloejti

(80 km) care 
namovist Ion 
111 59:25.

lata acum 
individual : 1.

a revenit rutierului d:- 
Cbsma’cu timpul de

clasamentul general 
Ludovic .Zanoni (iudi- 

vidual) 12 li 00:02j 2. Matei Krainu.er 
(Olimpia Or. Stalin) la 36 s?c.; 

3. Ion Cosma (Dinamo) la 49 sec. 
Pe echipe circuitul a fost cîștigat de 
Dinamo urmat de Victoria I .și Olimpia 
Orașul Stalin.

ȘT. IONESCU — corespondent
CLUJ (prin telefon). Duminică s-a 

desfășurat pe ruta Cluj—Panic (6*3  
km) o cursa ciclistă la care au luat 
startul 48 de alergători. Iată învingă
torii : seniori : C. Slobozeanu (Di
namo); categoria a 11 l-a și nectasiti- 
cați: Ovidin Jucau (C.F.R.); juniori I: 
Alcx. Mureșan (Dina.mo); juniori H; 
Alex. Porutiu (C.F.R.). V

R. FISCH, — 0orc5£pn4cnl re^5 /

priiin.il


Atletismul din R. P. Chineză 
a făcut în numai cinci ani 

un impresionant salt valoric
Dttp.ă voleibaliști, baschetbailști, tră

gători, jucători de tenis de masă și 
fotbaliști, este rîndul atleților romîni 
să fie oaspeții sportivilor din Republica 
Populară Chineză. Așa cunt am mai 
anunțat, un. lot de douăzeci dintre cei 
mai buni atleți ai țării noastre va în
treprinde un turneu prin mai multe 
orașe din’ R.P. Chineză, participated lă 
o serie de concursuri și la mai multe 
antrenamente'comune alături de spor
tivii chinezi.

★

Pentru tineretul marelui popor chi
nez, atletismul este o cunoștință nouă. 
Nu sînt mai mult de cinci-șase ani de 
cînd acest ‘ frumos sport a devenit 
popular în rîndul tinerilor sportivi 

..... chiiczi.-Pentru\e:nc'. a «are cercetează 
.ștafstKjlc. atlctfsutuh.'i ia a-'
pare limpede uriașul salt înregistrat 
de tinerii atleți, care aproape de la 
„ZERO" au ajuns în numai eîțiva ani 
la o valcarc ridicată pe plan interna
țional.

Să ne amintim numai de întrecerile 
primei ediții a Jocurilor Sportive In
ternaționale Prietenești găzduite în. a- 
nul 1953 de Stadionul Republicii din 
capitala țaiii noastre. Atunci, partici
parea atleților chinezi, care debutau 
ru acest prilej în competiții interna
ționale, a fost mai mult simbolică, re
zultatele lor fiind modeste. Dar din 
1953 și pînă astăzi, atletismul a înre
gistrat u:i progres, uriaș. Numeroși ti
neri au urmat cursurile institutelor de 
cultura fizică din Uniunea Sovietică, 
R.P. Ungară, R.D. Germană, R. Ce 
hoslovacă etc, au învățat din expe-
riența înaintată a celor 
mai buni profesori, pe
dagogi și antrenori din 
ace&te țări și o dată re- 
întorși în patrie au tre
cut cu sîrguință la o 
muncă susținută de popu
larizare a atletismului. 
Roadele acestei munci și 
în special a sprijinului 
imens pe care statul de
mocrat popular l-a acor
dat mișcării de cultură 
fizică s-au putut vedea 
curînd.

Atleții chinezi au fost 
oaspeții sportivilor noștri 
la ultimele două ediții, 

ale campionatelor noa
stre internaționale și de 
fiecare dată au înregis
trat la noi, pe Stadio
nul Republicii, sumedenie 
de rezultate de valoare 
și numeroase recorduri 
ale țării. Majoritatea at
leților chinezi sînt foarte 
tineri. Ei au deprins 
încă de la început teh
nica cea mai corectă, cea 

mai modernă. Vă este desigur foarte 
cunoscut numele săritoarei în înălțime 
Cen Fen-iun, care în anul 1957 a reu
șit să devină recordmană a lumii cu 
1,77 m. Săritorul de triplu Ccn Ceao- 
ciun (21 de ani) are în fața sa un vii
tor strălucit. El a debutat în anul 1955 
(13,80 m) și de atunci rezultatele sale 
au fost înlr-o continuă creștere: 14,55 
m în 1956; 15,18 ni în 1957; 15,65 ni 
în 1958 iar recent — 1Ș,79 m anunțîn- 
du-se iui „'candidat" serios’ la cei 16 
metri, visul oricărui săritor de triplu.

R. VILARA

Recordurile masculine ale R.P Chi
neze.

100 m 10,6 I.ian Cien-siu 1958
200 m 21,6 Llu Cln-ien 1957
400 m 40,1 Liu Cin-ien - .J 1955
see m 1S1.8 n Cliin-lin , 1'953
1500m 3:59,t! cen Yu-tsaf? 1357
5OC0 m 15:00,2 Su Ven-ieh 1953
10.000 m 31:22,4 Su Ven-Ien 1953
110 mg 14,3 Cîu Lien-li 7953
460 mg 54,7 Ciu I.ien-H 1958
3000 m oh. 9UO,6 Cen lu-tsat 1958
lungime 7,39 Gao Su-kuei 1957
tilplu 15,79 Cen Ceso-ciun 1959
înălțime 2,01 Ma Siau-lun 1958
prăjină 4,45 Cei I-pu 1959
greutate 15.65 Ho lun-sien 1358
disc 51,75 Sun Siu-iuan 1953
sulița 73,47 Ma Lian-ciun 1958
ciocan 52,78 PI Hun-fu 1956
4.:0 m 42,4 Echipa Pekin 1953
4x .00m 3:22,4 Echipa R.P.C. 1958

Recordurile feminine

100 m 11,9 Cian Yu-min 1958
200 m 24,8 Clan Yu-min 1957
600 m 56,6 Clan Yu-min 1955
800 m 2:15,2 Cen Ccn-slu 1958
80 mg 11,0 Van Iun-cen 1958
lungime 5,33 LI Sln-iu .1953
înălțime 1,77 Cen Fen-iun 1957
greutate 13,62 Sien Sao-mei 1958
disc 50,93 Si Pao-ciu 1953
suliță 48,84 Van Ii 1953
4x100 m 48,4 Echipa R.P.C. 1953

Si Pao-ciu, recordmana R. P. Chineze la arun
carea discului.

din articulație. Vorba aia : din lac in 
puț!

Cu pumnul gol
Cu 70 de ani in urmă, la 8 iulie 

1889. a amil loc in orașul Richburg 
(S.U.A.) ultimul meci de box fără 
mănuși. .. Atunci, greul D. Sullivan 
l-a învins (mai exact spus — l-a 
„bătut") pe adversarul său Af. Killrain 
după o luptă desfășurată pe distanța 
de... 75 reprize.

Trecerea la boxul cu mănuși a re
prezentat, firește, începutul unei etape 
de progres în această disciplină spor
tivă. Iată însă că se mai găsesc 
oameni în Occident care tînjesc după 
formele primitive de box, dătătoare 
de „senzații tari". O telegramă a 
agenției „Erance-Presse" anunță că în 
provincia Yorkshire din Anglia au 
avut loc de curînd meciuri de box 
fără mănuși, care s-au bucurat de 
o „bună primire" din partea publicu
lui. E drept, în jurul acestor meciuri 

‘se întreține o atmosferă de discreție, 
ele fiind în afara literei regulamente
lor polițienești. Dar acest -amănunt 
are tocmai darul de a excita și 
mai mult interesul „rafituiților" ama
tori 4.?. p^l-

Stadionul Central „V. 1. Lenin". Vedere din avion.

Marele complex sportiv din Moscova
Perdru alcătuirea planului de reconstrucție n raionului Lufntki din Moscova si pentru crearea corn piexu- 

a!,,en.ai“ri sportive de pe Stadionul Central „V. I. Lenin", un grup de arhitecti si constructori alcătuit 
diti Stepau Adeasoo, Moisei Bass, Alexandr Vlasov, Georgy Polikar pop, Nikolai Rcznikov. Igor Rojin 
Nikolai Ullas, Alexandr Hreakov, Boris 'Scepetoo șl Așot Etmekdjian au fost distinși cu Premiul Lenin.
PUȚIN’A ISTORIE

In sudul capitalei sovietice, acolo 
unde fluviul Moscova face un luare.,cot 
apropiindu-se de Colinele liii Lenin, se 
întindea încă acum patru ani unul 
dintre raioanele cele mai neamenajate 
ale orașului — Lujniki. Se aflau aici, 
pe cea mai mare parte a teritoriului, 
mici case cu un etaj, construite fără 
nici tm plan, fără sistematizare. In 
timpul primăverii, Lujniki se acoperea 
dese ori de ape și circulația se între
rupea pentru cîteva zile.

In ianuarie 1955 Guvernul U.R.S.S. 
a luat liotărirea de reconstrucție și a- 
meiiajare a acestui raion. S-a stabilit 
să se ridice aici, intr-un termen extrem 
de. scurt, un mare complex de amena
jări sporțive.N-a trecut multă yreme 
și văzduliul a răsunat de zgomotul fe
luritelor mecanisme. Vechile clădiri au 
fost dărîmate, iar locuitorii mutați în 
noile blocuri care se înalță necontenit 
pe teritoriul Moscovei. Tehnica cea 
mai avansată a fost folosită pentru a 
respecta termenele construcției. Din 
albia fluviului Mbscova au fost scoase 
cîteva milioane metri cubi de pietriș, 
rîdicîriclu-se cu un metru și jumătate 
nivelul solului viitorului stadion. Cu 
fiecare zi ritmul muncii a crescut. Șan
tierul Stadionului Central a fost decla
rat șantier al Comsomolului. Tineri din 
toate colțurile Uniunii Sovietice au ve
nit aici, răspunzînd sarcinii. patriotice 
ce le-a stat în față.

Și astfel, într-un termen record a 
fost construit cel mai mare complex 
sportiv din Europa. Pe un teritoriu de 
peste 200 hectare au fost ridicate a- 
proape un milion metri ci.bi de con
strucție. Albia fluviului Moscova a fost 
adîncită, lărgită și împrejmuită cu 5 
km. de chei betonat. Au fost sădiți a- 
proapc 50.000 pomi.

întreaga construcție a fost terminată 

unor ase- 
se sinclii- 

că aduc 
secol în

a îndentmi

tească prețurile piperate ale biletelor 
de intrare pentru aceste reuniuni de 
„box".

Și, firește, organizatorii 
menea meciuri barbare nu 
sesc prea mult de faptul 
boxul cu trei sferturi de 
urmă. Bani să iasă !..

Ospitalitate...
Există diverse moduri de 

obligațiile de gazdă... lată de pildă 
cum se achită de' asemenea îndatoriri 
federația braziliană de fotbal.

Cînd reprezentativa de fotbal a 
Angliei a ajuns la Rio de Janeiro in 
vederea meciului pe care-l va susține 
mîine împotriva echipei campioane 
mondiale, jucătorii europeni au fost 
surprinși de căldura toridă care dom
nește în capitala Braziliei. Motiv pen
tru care conducătorii delegației au 
cerut organizatorilor meciului să amine 
lovitura de începere cu o oră, pentru 
a evita — oarecum — canicula. De 
asemenea, fotbaliștii britanici au ce
rut să efectueze un antrenament pe 
stadionul Marocana, locul de disputare 
al viitorului meci.

Ambele^ ceteri au primit refuzul net 
gl LeAela!l?J bD'ZjlP-lLț.:.!! X, 

în numai 450 zile. La 31 iulie 1956 
Stadionul Central „V. 1. Lenin" a fost 
inaugurat, iar puțin mai tirziu a găz
duit marea întrecere, „Spartachiada 
popoarelor din U.R.S.S.".

„UN ADEVĂRAT PARADIS 
AL SPORTIVILOR"

„N'-am văzut niciodată piuă acum 
un comp'ex sportiv, de o asemenea per
fecțiune. Aș spune că aici este un a- 
deyărat paradis penlru sportivi". 
Aceste cuvinte de admirație aparțin 
earn;,ionului olimpic de marș, neo
zeelandezul Norman Read, oaspete al 
Moscovei cu prilejul celui de al Vl-lea 
Festival. Intr-adevăr, stadionul Cen
tral „V. I. Lenin" reprezintă o con
strucție cu totul excepțională, care a- 
sigură sportivilor condiții ideale pen
tru a-și desfășura activitatea.

Complexul este alcătuit din: Marea 
arenă centrală, cu tribune pentru 
103:000 spectatori, Mica arenă — 
15.600 locuri, un bazin descoperit — 
13.200 locuri, im Palat al sportului — 
17.500 locuri. La dispoziția sportivilor 
se află li terenuri de fotbal, 29 de 
tenis, peste 30 terenuri de volei și 
bascliet, 21 săli de spoft, 4 bazine de 
înot etc. etc.

Construcția principală o constituie,

EXCELENTE REZULTATE 
ALE ATLEȚILOR SOVIETICI
Timpul călduros și însorit din sudul 

Uniunii Sovietice a permis sportivilor 
să ia parte la numeroase concursuri, 
în aceste zile orașul Nalcik a fost 
centrul activității atletice din U.R.S.S. 
De acolo ne-au sosit veștile despre 
excepțio lalele recorduri realizate de 
Oleg Fedoseev (16,70 in la triplu salt) 
șî Vladimir Bulatov (4,62 m la prăji
nă). Dar la Nalcik au mai fost în
registrate o serie de performanțe va
loroase.

In întrecerea feminină, Maria Itkina 
a arătat o formă excelentă cîștigînd 
ambele probe de sprint: 11,5 sec. pe 
100 m și 23,8 sec. pe 200 m. La să
ritura în lungime, fosta campioană eu
ropeană Valentina Litueva a reușit c 
încercare de 6,02 m, întreeînd-o cu 
7 cm pe Vera Krepkina. La arunca
rea suliței, tînăra A. Șastitko a ob
ținut 54,22 m iar E. Ozolina 53,18 m.

In probele masculine menționăm pe 
Iurii Konovalov și Leonid Barteniev, 
ambii cu 10,4 sec. pe 100 m. La pră
jină, în urma lui Bulatov s-au clasat 
S. Beleaev —- 4,50 m, V. Rozenfeld, 
I. Jurkovski și I. Krasovski cu 4,40 m. 
toți îndeplinind norma de maestru al 
sportului. Rudenkov a cîștigat proba 
de aruncare a ciocanului, cu 65,80 m, 
înaintea lui Samoțvetov — 63,16 m. 
Oleg Fedoseev a triumfat și la sări
tura în lungime cu un rezultat de 
7,70 m. Igor Kașkarov își revine la 
forma obișnuită. La Nalcik el a cîști
gat săritura în înălțime £u 2*05  m. 

Gardă personală 
pentru... arbitrii argentinieni

1 Să nu credeți cumva că este semnul 
unei deosebite prețuiri pentrp „cava
lerii fluierului". Dar, in urma grevei 
generale a arbitrilor furmare a dese
lor molestări din partea jucătorilor șt 
a publicului la care sini supuși con
ducătorii de Pleduri) poliția din Bue
nos Aires a fost nevoită să ia măsuri. 
S-a stabilit că la fiecare meci arbi
trul va fi păzii de 20 polițiști repar
tizați astfel: 3 la intrarea in stadion, 
15 in locul cel mai vizat de bătăuși 
— cabina, ’ 2 (p'us un ofițer) la ieșire, 
unde va staționa permanent și... o ma
șină blindată.

Riimine de văzut dacă aceste mă
suri de supremă precauție se vor do
vedi eficiente

Alegere nefericită
Boxerul profesionist englez Ben 

Kerth a Mărit să-și schimbe ocu
pația — pe care o considera prea pe
riculoasă pentru integritatea sa cor

porală — și să se facă rugbist. Dar 
primul meci a fost suficient pentru 
a arăta cit de amarnic s-a înșelat 
Ben. lui sfirșitul partidei fostul boxer 
a trebuit să fie transportat la spital 
fu ptaxilarul spart sț cu o muia scoasă

firește, Marea arenă,* 1 care poate găz
dui cc:e mai importante competiții. De 
reiiiarcat că sub fribtmele sale se află 
peste 1000 de diferite încăperi. In plus 
există un liotei confortabil cu 350 
locuri. Tot aici sîflt cabinete medicale, 
vestiare, camere de odihnă, bufete, co
fetării, doua restaurante, cabine telefo
nice și telegrafice, două săli de cinema
tograf și chiar un Muzeu al Sportului.

Calitatea pistei StadioniTuj Central 
a fost verificată în multe competiții’in
ternaționale. Ea a și fost martora a 
numeroase recorduri mondiale și euro
pene.

Nici tm stadion djn lume nu dispune 
de un sistem de informare a spectatori
lor egal celui de pe Marea arenă. Două 
panouri electrice, fiecare avînd o su
prafață de 90 m.p., 200 megafoane mari 
și peste 1000 de mici megafoane permit 
spectatorilor să fie la curent în perma
nență cu desfășurarea'competiției. Sis
temul de iluminare pentru nocturnă dis
pune de 1200 reflectoare care asigură 
o luminozitate perfectă.

Interesant că evacuarea acestui sta
dion, care jioate găzdui [lopuiația unui 
întreg oraș, se face în numai .8 mi
nute.

Cisteakov. Rîbak și Rulin an trecut 
2,00 m. Fostul recordman mondial Se
men Riîșcin a cîștigat cu ușurință 
citrsa de 3.000 m obslaco'e în 8:46,8 
urmat de N. Sokolov (8:47,6). și S. Po
nomarev (8:48,2). Foarte bune au fost 
și rezultatele aruncătorilor de disc: 
Trusenev — 56.25 m. Buhantev —• 
55,30 in.

La Moscova, Nina Ponomareva a 
obținut la aruncarea discului 53.23 m.

Două recorduri mondiale 
la parașutism

MOSCOVA 11 (Agerpres).
Parașutistul sovietic M. Demidenko din 
Kiev a stabilit uu nou record mondial 
la lansarea combinată de la o înălțime 
de 1000 ni. Media rezultatelor în două 
salturi a fost de 1,65 m de pi,netul fix. 
Demidenko a întrecut astfel cu 2,11 m 
recordul mondial deținut pînă acum de 
parașutistul sportiv bulgar P. Mi.itev.

Un alt record mondial a stabilit gru
pul de parașutiști dill Sverdlovsk alcă
tuit din Guriasinov, Soloviev și Ka- 
ramîsev. Efectuînd mai multe salturi 
de la înălțimea de 1500 m ei au reali
zat o medie de aterizare de 5,72 m. 
Aceaslă performanță este superioară 
cu 1,30 m recordului mondial stabilit 
în 1958 de parașutiști i din Moscova —- 
Achimov, Soldadze și Rulev,
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Momente grele pentru cicliștii noștri
OOTTWALDOV 11 (prin telefon de 

la trimisul nostru specjal).
Din nou zi de odihnă în „Cursa 

Păcii". După etapele dificile pe care 
le-au parcurs de la intrarea pe pă- 
mîntul Cehoslovaciei, alergătorii be
neficiază astăzi de o bine meritată 
zi de repăus. De fapt odihna este 
numai sub aspect fizic, fiindcă psi
hic alergătorii n-au scăpat de emo
ția, de frămîntarea sufletească pe 
care le-o dă această mare întrecere 
internațională, adevărat campionat 
mondial al amatorilor. Speranțele in
fluențează direct calculele, •dorințele 
se împletesc armonios cu voința și 
dîrzenia fiecărui participant, iar sta
tisticile — seci ca întotdeauna, dar 
elocvente — încurajează sau deza
măgesc pe unii dintre cicliști. Doar 
vizitele la uzinele și fabricile care 
patronează echipele reușesc să-i _dis- 
tragă pentru cîteva ore pe alergători 
de la aceste firești discuții.

CU ALERGĂTORII ROMÎNI 
LA M.E.Z. VSETIN

Gottwaldovul este un puternic cen
tru industrial al R. Cehoslovace, re
cunoscut prin fabricile sale de în
călțăminte. Localitatea este așezată 
într-o regiune pitorească și are as
pectul unei veritabile stațiuni de 
odihnă. Priveliștile incintă ochii spor
tivilor. le dă senzația unei zile plă
cute de concediu (este drept, foarte 
scurtă!) in mijlocul frumuseților na
turii. De dimineață ne aștepta In fața 
hotelului un autocar. Cu el am parcurs 
drumul de aproape 35 km pînă la 
Vsetin. o mică localitate în care se 
află Uzinele Electrotehnice Morave 
(M.E.Z.). La intrarea în fabrică am 
fost întîmpinați cu saluturi rostite în 
limba romînă la stația de radioam
plificare a uzinelor. Am vizitat, halele, 
clubul muncitorilor, clădirile în con
strucție, am stat de vorbă cu mun
citorii. Harnicii muncitori de la, M.E.Z. 
s-au interesat de succesele în pro
ducție dobindite de muncitorii romîni. 
de progresele realizate de țara noa
stră în domeniul electrotehnicii. La 
ri ridul nostru ne-am interesat de 
succesele dobindite de ei. Așa am aflat 
că din 1945 și pînă acum producția 
fabricii s-a mărit de 7 ori, că s-a 
mărit considerabil capacitatea uzinei, 
că s-au îmbunătățit condițiile de 
muncă. La blocul uzinelor a avut 
loc apoi o recepție la care delegația 
noastră a fost salutată de directorul 
M.E.Z., tov. Horskl. A răspuns iov. 
Emil Ștefan, conducătorul delegației, 
care le-a urat muncitorilor, în nu
mele sportivilor romîni, succese în 
munca lor.

O competiție care ne-a adus multe satisfacții: 

,,Cupa Victoriei" la tir RADU URZICEANU

întrecerile de tir din cadrul con
cursului dotat cu „Cupa Victoriei" 
ne-au adus o satisfacție deosebită. 
Buna pregătire a unor sportivi (în a- 
jutoi.-l cărora a venit și u.n timp ex 
cepțional I), a făcut ca la încheierea 
concursului să înregistrăm un bilanț 
îmbucurător : au fost corectate 12 ro 
corduri R.P.R. și au fost stabilite 3 
recorduri. A ieșit în evidență compor 
tarea juniorului M. Ferecatu, care în 
proba de armă liberă calibru redus 
3x30 focuri a cîștgat la toate cela 
trei poziții, totalizînd 848 p., la nit 
mai 1 punct de recordul mondial al 
probei. De asemenea s-a impus la a- 
ceastă probă junioara Mariana Muller, 
care a obținut la poziția culcat 289 p., 
la 1 punct de recordul R.P.R. Mențio
năm în același timp comportarea lo
tului tinerelor speranțe, a căror echi
pă a doborît 2 recorduri R.P.R. Din 
tre ceilalți partieipanți rezultate bune' 
au înregistrat: V. Panțuru în proba 
de armă militară, doborînd două re
corduri R.P.R., N. Rotaru a corectat 
recordul la armă liberă 60 focuri pozi 
ția culcat, Elena Seimeanu în proba 
de 3x30 la 1 punct de recordul R.P.R. 
etc.

Rezultate nesatisfăcătoare s-an în
registrat însă în probele de pistol vi
teză și pistol calibru mare, armă li
beră calibru mare 3x4o focuri, armă 
militară 3x20 (cu excepția rezulta tu 
lui obținut de V. Panțuru). La pistol 
viteză, de pildă, nici un concurent nu 
a reușit să depășească granița celor

Vizite similare au făcut și cele
lalte delegații de sportivi.

„CURSA PĂCII", O ÎNTRECERE 
EMOȚIONANTA

„Cursa Păcii" se dovedește 
odată o splendidă manifestație a 
tivilor dm diferite țări pentru 

încă- • portă 
spor- 
pace

tualul lider al clasamentului individual, ciclistul german Gustav Schur, con
duce plutonul

și înțelegere între popoare. Toți mem
brii caravanei sînt emoționați de ma
nifestația caldă, prietenească pe care 
le-o Iac muncitorii, țăranii muncitori, 
studenții, elevii, pionierii înșiruiți — 
aidoma unui culoar viu — de-a lun
gul șoselelor. Prin orașe și sate ne 
întîmpină fanfare, detașamente de pio
nieri purtînd brațele încărcate cu 
flori, tineri în costume naționale, care 
îi aplaudă și îi încurajează pe con- 
curenți. PACE, acest atît de minunat 
cuvînt, este prezent pretutindeni ca 
un simbol. Pe uriașe ■ panouri prinse 
de-a lungul sau de-a latul șoselii, 
pe placarde sau direct pe șosea sînt 
scrise urări în toate limbile țărilor 
participante, iar casele sînt împodobite 
festiv pentru a întîmpină această gran
dioasă manifestație sportivă.

PRINTRE CICLIȘTII ROMÎNI...

Etapele parcurse prin Cehoslovacia 
au fost cele mai grele Lungimea lor, 
duritatea și profilul parcursului au 
constituit dificultăți greu de întrecut. 
Dar tocmai aici echipele au găsit —< 
cum era și firesc — momentul să-și 
dispute șansele. Momentul acesta de
cisiv a surprins echipa noastră și — 
din păcate — ea s-a comportat slab.

580 p., marea lor majoritate dovedind 
o exagerată stare de emotivitate, dar 
mai ales inconstanță în timpul celor 
opt, vase și patru secunde. De acest 
lucru nu au fost scutiți nici favor iții 
probei, Ștefan Petrescu, 1. Tripșa și 
Gh. Dumitriu. „Lipsa de concursuri" 
invocată de trăgători nu motivează a 
ceasta comportare. Considerăm că, 
mai curînd, cauza trebuie căutată în 
lipsa de antrenament, în superficia
litatea cu care ei au privit pregătirea.

De la trăgătorii de armă ■ calibru 
mare și armă militară așteptam rezul
tate mult mai bune. Spre surprinderea 
noastră însă, specialiștii probei nu au 
atins nici măcar cifra de 1.100 puncte 
în clasamentul pe trei poziții (Con
stantin. Antonescu 1087 I și. P.. Șandbr 
10871). Primul nici nu se înscrisese la 
concurs, pe motiv,că... hu era pregătit! 
Este permis unui campion mondial să 
invoce lipsa de pregătire la deschi
derea sezonului .competițional și să 
obțină rezultate atît . de slabe îhtr-o 
probă în care era favoritul nr. 1 ? Nu 
cumva este vorba de înfumurare și. de 
subaprecierea unor concursuri cotate 
ca fiind de ' „mică importanță" ? C. 
Antonescu trebuie să. analizeze, temeinic, 
această situație, ținînd seama mai ales 
de faptul că nu peste multă vreme, trăgă
torii noștri fruntași se vor întrece în 
importanta competiție internațională 
„Cupa țărilor latine". Federația de 
specialitate trebuie să ia atitudine îm
potriva unor asemenea manifestări 
negative.

' V. GODESCU

Căderea lui Moiceanu s-a repercutat 
și asupra echipei: unul din oamenii de 
bază, care venea regulat cu p-imul p'u- 
ton nu mai contează acum. C. Dumitres
cu a cărui pregătire și talent, îi pretind 
prezența in fruntea cursei se com- 

sub valoarea sa. El ne-a de
clarat că pierderea celor 19 minute 
in etupa a II-a l-a descurajat și că

de atunci nu mai are „chef să lupte". 
Atitudinea sa este complet nejustifi
cată deoarece s-a verificat in prac
tică (în etapa Praga — Brno) că 
liind atent și combativ poți recupera 
o pierdere de 10—15 minute chiar 
într-o singură etapă. In plus el fiind 
căpitanul echipei dă un prost exem
plu cicliștilor tineri, debut anți în
„Cursa Păcii" — Braharu, Stoica și 
Voinea — care în timpul cursei îl 
privesc atent cerîndu-i sfatul, îndru
marea. Echipa are nevoie de aportul 
lui și deocamdată nu-l primește.

Intr-o discuție avută astăzi C. Du
mitrescu, G. Moiceanu și Ion Vasile 
(după ultimele succese acest alergă
tor are un moral ridicat) s-au. anga
jat să se reabiliteze și să muncească cu 
mai multă dragoste pentru echipă. 
Acum cînd nu mai avem nici un om în 
primele locuri singurul obiectiv este 
acela de a ajuta echipa să urce în 
clasament.

...Șl PRINTRE CEILALJI
Pentru primul loc fa echipe se dă | 

o luptă încordată între formațiile 
U.R.S.S., R.D.G. și Angliei. Față de 
omogenitatea și pregătirea pe care o 
au, este scontată victoria componenți- 
lor formației U.R.S.S. La individual 
luptă cu șanse Schur, Adler, Hris- 
tov și Melehov. Pronosticul dat în fa
voarea lui Schur este susținut de con
stanța acestuia și de ajutorul pe care 
i-1 oferă colegii săi.

întinerirea echipelor reprezentative—obiectiv 
principal in fotbalul european

O dată cu venirea primăverii, me
ciurile internaționale sînt tot mai nu
meroase.

Privind ultimele rezultate con
statăm că surpriza cea mai mare s-a 
înregistrat la. Londra, unde echipa 
Italiei a terminat la egalitate cu re
prezentativa Angliei. O victorie ca
tegorică și pe deplin meritată a 
obținut formația Cehoslovaciei în me
ciul revanșă pentru „Cupa Europei" 
cu Irlanda. Firește, cehoslovacii sînt 
favoriți în meciul cu Danemarca, ast
fel că ei vor fi — după toate pro
babilitățile — adversarii echipei re
prezentative a țării noastre în vii
torul meci din cadrul „Cupei Eu
ropei". Mai puțin așteptat a fost 
meciul mil al echipei Olandei la Is
tanbul cu Turcia.

Cercetînd formațiile care au evo
luat în ultimele meciuri internațio
nale, ajungem la concluzia că ma
joritatea reprezentativelor folosesc o 
serie de jucători noi, tineri. Tendin
ța întineririi echipelor, reprezentative 
este generală în Europa și ea- dove
dește că antrenorii se preocupă de 
pe acum de pregătirea jucătorilor 
pentru campionatele mondiale . din 
1962.

Să luăm, de pildă, echipa Bulga
riei care, după cum se știe, de ani 
de zile a utilizat în mare majori
tate întreaga. formație, a echipei cam
pioane Ț.D.N.A. in meciul de. mîine 
cu Olanda, în echipa R. P. Bulgaria 
figurează doar 5 jucători de la

Carnet șahist international
Suetin înaintea Iul Boleslavski

Campionatul de șah al R.S.S. Bielo
ruse desfășurat la Minsk s-a bucurat 
de o participare valoroasă. \ ictorla a 
fost de partea maestrului A. Suetin cu 
131/» P; (din 15) care i-a lăsat cu l'/2. 
p. în urmă pe marele maestru interna
țional Bplcslavski. Pe. locurile 3—4 s-au 
clasat la egalitate de puncte Sokolski 
și Șăgalovici cu cîte 10 p.

drid este egal (2—2) tirmînd să se 
dispute o a treia partidă a cărei dată 
de disputare nu se cunoaște încă. Ai 
doilea meci dintre Reims și Young 
Boys va avea loc la Paris Ia 13 mai. 
In prima partidă victoria a revenit 
echipei Young Boys cu 1—0.

• INTR-UN MECI AMICAL DE 
FOTBAL desfășurat la Ziirich W'olver- 
hamptom Wanderers, campioana An
gliei, a dispus cu scorul de 6—2 de 
echipa Grasshopers.
• Atletul polonez Edmund Piatkow

ski a reușit să amelioreze pentru a 
doua oară în decurs de două săptă-* 
mini recordul Europei la proba de a- 
runcare a discului. Noua sa perlor-1 
manță este de 57,89 m și se înscrie 
ea valoare drept al patrulea rezult 
din istoria acestei probe.
• In cadrul unui concurs dv 

tism desfășurat la Fresno (Califo., 
atletul.de culoare Ray Norton a egalat 
din nou recordul mondial pe 100 y 
cu timpul 9,3. In finala probei; el a 
întrecut cu o zecime de secundă pe 
campionul olimpic Morrow.

• In cel de al doilea tur al între
cerilor zonei europene din cadrul „Cu
pei Davis", la Madrid, echipa Spaniei 
a eliminat Elveția ctt scorul de 5—0, 
urmînd să întîlnească acum pe învini 
gătoarea meciului Brazilia — R. P< 
Polonă. La Copenhaga, Franța s-a ca-4 
lificat în meciul cu Danemarca cîști- 
gînd întîlnirile primelor două zile: 
Darmon — Nielsen 6—2, 7—5, 6—4 I 
Haillet — Ullrich 6—2, 2—6, 6—4, 
5—1 (ab.); Mollinari, Grinda — Niel
sen, Ullrich 9—7, 6—4, 6—2. Franța 
urmează să joace în turul următor cu 
învingătoarea întîlnirii de la București, 
dintre reprezentativele. R.P. Romîne și 
Noii Zeelande.

gliei îl va susține în aceste zile 
peste ocean, unde va întîlni Brazi
lia, Peru, Mexic și Ș.U.A. Dar...W,n- 
terbottom vrea să . pregătească o e- 
chipa nouă pentru viitoarea ediție a 
campionatelor mondiale. .

Reprezentativa Italiei a constituit 
o adevărată surpriză. De ani de zile, 
presa progresistă italiană a criticat 
cu vehemență selecționarea jucători
lor străini în echipa reprezentativă a 
Italiei. Pentru prima oară după ani 
de zile, Italia a folosit numai jucă
tori... italieni, care au dat deplină 
satisfacție, lată formația: Buffon — 
Robotti, Bernascani, Casteletti — Za- 
glio, Segatto — Mariani, Graton, Bri- 
gendi, Galli, Petris. Cei mai mulți 
dintre aceștia în frunte cu Brigenti, 
Mariani, Robotti, Petris și Casteletti 
•sînt tineri.

Echipa Scoției, victorioasă cu 
3—2 în meciul cu R. F. Germană, 
a folosit și ea o formație schimbată 
față de cea utilizată la campionatele 
mondiale din Suedia. Din echipa 
scoțiană de anul trecut n-au mai 
rămas decît Mc. Kay, Evans, Cal- 
dow, Legat și Collins, restul jucăto
rilor fiind debutanți. Scoțienii. au 
condus cu 2—0 și apoi cu 3—1, iar 
ultimele minute ale primei reprize, 
Juskoviak a redus scorul printr-un 
penalti. „Echipa tînără a Scoției — 
a scris presa — a fost superioară 
și a meritat pe deplin victoria în 

fata rutinatei echipe vest-germane“.
ION OCHSENFELD ț

★
TALLIN 11 (Agerpres).
Meciul de șah dintre echipele R.S.S. 

Estone și Finlandei a fost câștigat de 
șahiștii sovietici cu scorul de F3* */ 2— 
ii'/2 puncte. La prima masă un reziLt.it 
bun a obținut finlandezul Oiailen care 
a remizat Cu matele maestru Keres,

LA SANTIAGO : un nou succes 
pentru Ludek Pachman

Majoritatea participanților la turneul 
de la1 Mar del Plata s-att reunit în 
concursul internațional organizat la 
Santiago de Chile. Confirmînd forma

MOSCOVA II (Agerpres).
In cea de-a lV-a etapă a campionatu

lui unional de fotbal s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Torpedo Moscova- 
Lokomotiv Moscova 2—I: Zenit Lenin- 
grad-TSK MO I—1; Dinamo Mos
cova- Aripile Sovietelor Kuibîșev 3—1 ; 
Spartak 7-lescova-Sahtior Stalino 1—1 ; 
Dinamo Tbilisi-Dinamo Kiev 4—2 ; 
Moldova Chișinău-SKVO Rostov pe 
Don 2—1.

In clasament conduce Dinamo Mos
cova cu 8 puncte urmată de Zenit Le
ningrad 7 puncte, Moldova Chișinău t 
puncte, Lokomotiv Moscova și SKVO 
Rostov pe Don 5 puncte fiecare.
• DUMINICA SEARA s-a desfă

șurat pe stadionul „Levski" din So
fia, în fața a 10.000 spectatori, du
bla întîlnire internațională de baschet 
dintre reprezentativele R.P. Chineze și 
R.P. Bulgaria. Intîln-irea feminină s-a 
terminat la egalitate: 51—51, după ce 
la pauză echipa gazdă conducea cu 
30—25. In meciul masculin, baschet- 
bâliștii bulgari au cîștigat cu 82— 
68 (33—28). T. Hristou-coresp.

• IATA C.ITEVA REZULTATE AT
LETICE înregistrate în diferite con
cursuri : 2000 m: Valentin (R.D.G.) 
5:09,6-record R.D.G.; disc femei: Erika 
Schuh (R.D.G.) 50,63 m; 100 m: Hary 
(R.F.G.) 10,6; 200 m g. Lauer (R.F.G.) 
23,1; lungime: Grabowski (R.P. Pol.) 
7,75 m; Krîiger (R.F.G.) 7,49; ciocan: 
Cieply (R.P. Pol.) 63,25; greutate fe
mei: Saramovici (R.P. Bulgaria) 14,84 
m (record bulgar).

• FINALA „CUPEI CAMPIONILOR 
EUROPENI" la fotbal va avea Ioc 
la Stuttgart la 3 iunie. Deocamdată nu 
se cunosc finaliștii. După două par
tide scorul dintre Atletico și Real Ma-

Ț.D.N.A. Linia de mijlocași a fost 
complet schimbată (Largov, Gheor- 
ghiev) iar în atac pe postul de ex 
trem stingă a intrat un iînăr talen
tat: Dușev. In meciul de antrena
ment pe care echipa —R. P. Bul
garia l-a susținut duminică cu echipa 
de tineret (și pe -care l-a cîștigat 
cu 7—1), Vasilev a marcat 3 go
luri, arătînd o formă excelentă iar 
restul punctelor au fost înscrise de 
Abagiev, Dușev, Pa>na»otov (din pe- 
nalti) și Kolev.

Antrenorul cehoslovac Vytlacil a 
avut o inspirație foarte fericită atunci 
cînd a schimbat aproape complet 
scheletul reprezentativei. Cu toate. că 
schimbarea echipei înaintea unui exa
men deosebit de dificil — (așa cum 
a fost meciul cu Irlanda în care gaz
dele aveau de recuperat un avans 
de două goluri) prezenta multe riscuri, 
Vytlacil a avut. totuși curajul să in
troducă în echțpă jucători tineri ca 
Matlak, Pavlovici, Zelinski, care au 
dat deplină satisfacție.

Intîlnirea Anglia—Italia a opus 
de asemenea două formații în Care au 
evoluat numeroși jucători tineri. In 
echipa engleză au figurat nume noi 
ca înaintașii Bradley (extremă dreap
tă), Broadbend (inter dreapta), Hol
den (extremă stîngă). Spectatorii de 
pe stadionul Wembley au fost însă 
dezamăgiți de factura jocului pres
tat de echipa lor. Cercurile sportive en
gleze privesc acum cu multă îngrijorare 
turneul pe care reprezentativa An

excelentă arătată ‘în 'Argentina (locul 
1—2 la egalitate cu Najdorf), .marele 
maestru cehoslovac Ludek Pachman a 
ocupat din nou primul loc, împărțin- 
du-1 de data aceasta cu marele maestru 
iugoslav Bora Ivkov. învingătorii au ai 
cumulat 9 p. din 12 posibile. .Locul 3, 
cu 8 p-, a revenit lui Pilnik, urmat de 
Sanguinetti, Fisher și Sanchez 7‘/2 p^ 
Flores și llaurcgui 6 p. etc.

Și la Santiago Pachman l-a învins pa 
Fisher în partidă directă. Evoluția ma
relui maestru american în cele două 
turnee este privită ca un eșec. .

Gligorici pentru a opta oară 
campion al iugoslaviei

Cel de al 14-lea campionat al R.P.F, 
Iugoslavia s-a soldat cu victoria ma
relui maestru internațional Svetozar 
Gligorici, care a acumulat ll'/2 p., din 
17. Pe locul 2, Matanovici —11 p. —■ 
urmat de Trifunmici 10'j2 p. Un mare 
succes a înregistrat tînărtil candidat 
de maestru SÎriederevat, clasat al pa
trulea cu 19 p.
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