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Etapa a XVIII - a
a categoriei A Ia fotbal

Jfeciarile zilei la: Constanța, Cluj 
și timișoara

I Cele 12 echipe de categorie A se 
'află în ajunul unei etape foarte im
portante pentru pozițiile lor în clasa
ment.

Echipele fruntașe vor suporta 
îhîine asaltul formațiilor situate în 
partea a doua a clasamentului și mai 
ales al celor de pe ultimele locuri. 
De altfel, prin aceasta se și caracte
rizează etapa de mîine, a XVIII-a. 
Iată de altfel programul:

București (cuplaj Ms stadionul 23

F ar ga (stingă) iși va face reintrarea în echipa Dinamo București, du
minică la Cluj. In fotografie, Varga — urmărit de Motroc — va trage la 
poartă (fază de la antrenamentul dinamoviștilor).

(Foto B. Ciobanu)
August): Progresul—Jiul (ora 15,15) 
și C.C.A.—Steagul roșu (ora 17) 

i Constanța: Farul—Petrolul Ploești
Cluj: Știința—Dinamo București 
Timișoara: Știința—Rapid București

! Arad: U.T.Ă.—Dinamo Bacău.
• Din simpla citire a partidelor re
zultă importanța fiecărui joc, chiar și 
a celui de la Arad, care interesează 
doar locurile 5 și 6. Echipele au fă
cut antrenamente intense, în cursul 
cărora au fost folosite, în general,

După prima zi în vCupa Davisu

R. P. Romînă conduce cu 1-0 în meciul cu Noua Zeelandă
• Gh. Viziru la învins pe

E ușor de bănuit că amatorii bucu- 
reșteni ai sportului alb au umplut 
‘eri tribunele terenului central din 
/arcul Progresul cu mult timp înain
te de ora 15, cînd avea să înceapă 
prima partidă din cadrul întîlnirii de 
„Cupa Davis", R. P. Romînă — Noua 
Zeelandă. Adversarii tenismenilor ro- 
mîni veneau cu o carte de vizită 
destul de frumoasă. Recomandația 
cea mai bună le-o dădea acel 5—0 
obținut în fața Irlandei. Era, deci, 
firească nerăbdarea de a vedea cum 
se vor comporta reprezentanții noș
tri în fața unor parteneri familiarizați 
cu concursurile internaționale. Și pri
ma zi de întreceri ne-a oferit satis
facția unei victorii prețioase a cam
pionului nostru Gh. Viziru asupra 
lui Mark Otway și a comportării 
bune a lui Ion Țiriac, care a furni
zat în compania redutabilului Lewis 
Gerrard un meci de toată frumusețea, 
neterminat însă.

GHEORGHE VIZIRU — MARK OT
WAY 3—6, 5—7, 6—3, 6—0, 6—1

La capătul a două ore și jumătate 
de joc, Gheorghe Viziru a reușit să-și 
impună superioritatea în fața unui 
adversar pe care îl putea învinge cu 
mai multă ușurință. In mod nejustifi
cat însă, jucătorul romîn a ac
ționat în primele două seturi fără 
îndrăzneală, excesiv de timid, dînd 
posibilitate lui Otway să aibă iniția
tiva și să-și adjudece ghemuri după 
ghemuri cu mijloace destul de mo
deste. De altfel, în general, jocul nu 
a oferit o dispută dinamică, fiind 
chiar anost în unele momente, iar 
mijloacele tehnice la care s-a recurs 
de ambele părți au fost reduse. Me
ritul învingătorului constă în faptul 
că nu a abandonat lupta după în
ceputul slab, și că a folosit avan
tajul unei rezistențe mai bune în fi
nalul partidei.

In primul și cel de al doilea set, 
Otway l-a incomodat pe Viziru prin 
efectul imprimat mingilor cu back
hands, cu cel de al doilea serviciu, 
cu un voleu eficace și cu smeciuri 

echipele preconizate pentru mîine. Mai 
jos, găsiți Cîteva amănunte.

Jiul antrenat la București™

Echipa Jiului a sosit ieri dimineață 
în Gapitală și la prînz a și făcut un 
antrenament pe stadionul 23 August. 
Formația pentru mîine? Antrenorul 
Andrei Șepci ne-a anunțat aceeași 
care a jucat la Bacău, mai puțin 
portarul Gram, care fiind accidentat 

la o mînă în cursul partidei cu Di
namo. va fi înlocuit cu Crîsnic.

Progresul la... Pitești

PITEȘTI 15. (Prin telefon). — In 
cadrul sărbătoririi celei de a Îl-a a- 
niversări a asociației sportive Dina
mo, echipa locală a jucat joi cu Pro
gresul București. Oaspeții au cîștigat

(Continuare în pag. 5-a)

Otway • Intîlnirea Gorrard-Tirlac

foarte sigure. Este drept că și jucă
torul romîn n-a părăsit prea des li
nia de fund a terenului, n-a lobat mai 
lung pentru a-1 depăși pe Otway și 
nici n-a pistonat suficient forhandul 
acestuia, evident mai slab. Cu toate

Alături de fratele său geamăn, MARIN 
VIZIRU va evolua astăzi in meciul 

de dublu

acestea, în setul al ll-lea. situația 
putea fi alta dacă tenismenul nos
tru, după ce a egalat la 5—5 și a 
avut 40—15, nu ar fi făcut o serie 
de greșeli elementare;^pierzînd astfel 
un ghem foarte important. In ulti
mele trei seturi însă, Gh. Viziru joacă 
mai variat, atacă mai des șj cu mai 
multă încredere la fileu, își „plimbă"
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Ședința Comitetului Olimpic Romîn
Joi 14 mai a.c. a avut loc ședința Comitetului Olimpic Romîn In 

cadrul căreia s-au discutat măsurile luate pînă In present tn vederea 
pregătirilor pentru Jocurile Olimpice de la Roma — 1940.

Cu acest prilej s-a procedat la reorganizarea C.O.R. prin comple
tarea sa cu noi membri, pentru asigurarea unei mai bune operativități 
în muncă, finind seama de sarcinile pe care le ridică anul 1959 — »n 
preolimpic.

Din Comitetul Olimpic Romîn fac parte 42 de persoane, care au 
ales Biroul C.O.R. format din :

— Manele Bodnăraș — Președinte
— Ion Balaș, Ion Tulpan și Emil Ghibu — Vicepreședinți
— Paul Georgescu — Secretar general

Mîine la Tbilisi

Re Se S« Gruzină * R. Pe Romînă 
la lupte clasice

Mîine la Tbilisi (R.S.S. Gruzină), 
reprezentativa de lupte clasice a țârii 
noastre susține prima întîlnire inter
națională din acest an în cadrul tur
neului pe care-1 întreprinde în URSS. 
In R.S.S. Gruzină sportul luptelor 
este foarte dezvoltat. Luptătorii so
vietici sînt renumiți pentru forța, vi
teza și tehnica pe care o posedă. De 
aceea, component» lotului nostru s-au 
pregătit cu multă seriozitate în ve
derea acestui eveniment. Așteptăm o 
comportare cît mai frumoasă din par
tea lor, comportare care să oglindeas
că stadiul de pregătire a echipei re
prezentative în vederea importantei

s-a întrerupt și va fi reluată azi

adversarul care dă semne vădite de 
oboseală și obține astfel o victorie 
clară (a cîștigat 16 din ultimele 17 
gheme) : R. P. Romînă — Noua 
Zeelandă 1—0

LEWIS GERRARD — ION TIRIAC
6—4, 15—13. 3—0 (întrerupt)

Diametral opusă ca desfășurare, în- 
tîlnirea dintre' cei mai tineri repre
zentanți ai celor două țări s-a ridi
cat la un nivel superior, presărată cu 
numeroase faze de mare spectaculo
zitate. Ambii jucători, posesori ai 
unor servicii puternice, au schimbat 
mingi tari de-a lungul liniilor, au 
venit deseori la plasă și s-au pasat 
reciproc cu multă adresă. Țiriac a 
ripostat curajos mingilor rapide și 
razante ale lui Gerrard, prin schim
bări de direcție sau de ritm, prin 
incursiuni la fileu. Cu mai multă, 
regularitate și cu un voie puțin mai 
sigur, Ion Țiriac ar fi putut da un 
alt curs scorului și așa destul de 
strîns. In primul set, el a condus cu 
2—0, dar precizia adversarului, retu
rurile sale prompte au adus rezul
tatul în favoarea neozeelandezului : 
5—2. Și cu toate că Țiriaa s-a apro
piat pînă la 4—5 prin cîțiva „pași" la 
serviciu sau obligîndu-1 pe' Gerrard 
prin mingi lungi să stea departe de 
fileu, el nu a putut să-și fructifice 
deplin revirimentul.

Setul al doilea poate fi denumit 
adevărat „maraton" de tenis (el a 
ținut mai mult de o oră), un „ma
raton" care a pasionat prin evoluția 
scorului, prin tenacitatea adversarilor. 
Țiriac a fost de cîteva ori la un pas 
de victorie în acest set (6—5 și 
setbol, 8—7, 10—9 și 13—12) dar i a 
lipsit o doză de energie în plus pen
tru a cîștiga un set în care a făcut 
dovada unor cunoștințe tactice avan
sate. Setul al treilea s-a întrerupt din 
cauza întunericului la scorul de 3—0 
pentru Gerrard. Intîlnirea va fi re
luată astăzi de la ora 15. după care 
va urma partida de dublu Gh. Vi
ziru, M. Viziru — Gerrard, Otway 
și meciul amical A. Bardan (R.P.R.) 
— B. Woolf (N. Zeelandă).

Duminică după-amiază, tot pe te

competiții internaționale „Trofeul ora
șelor țărilor balcanice*, care va avea 
loc la Istanbul la jumătatea lunii vi
itoare.

In turneul pe care-1 fac în U.R.S.S., 
sportivii noștri mai întîlnesc în ziua 
de 20 mai la Erevan reprezentativa 
R.S.S. Armenia, iar la 23 mai la 
Baku, pe cea a R.S.S. Azerbaidjan. 
Echipa noastră va folosi următoarea 
formație: categ. 52 kg: Gh. Szabad 
(Lustig) ; cat. 57 kg: I. Cernea; 
cat. 62 kg : D. Popescu (M. Schultz); 
cat. 67 kg: Gh. Dumitru; cat. 73 kg> 
V. Bularca; cat. 79 kg: I. Țăranu 
(I. ionescu) ; cat 87 kg: Gh. Po- 
povici; cat. grea : I. Radu.

renul Progresul (cu începere de la 
ora 15) se va juca meciul Gh. Vi
ziru — Gerrard și apoi Țiriac — 
Otway.

C. COMARNISCHI
N. MARDAN

Astă^seară pe stadionul Dinamo

O interesantă reuniune de box
Amatorii de box din Capitală au 

prilejul astă seară, începînd de la ora 
19,30, să urmărească o nouă reuniune 
pugilistică. Asociația sportivă Spartac, 
care organizează această reuniune, a 
reușit să alcătuiască un program deo
sebit de atractiv, din care desprindem, 
printre altele, următoarele meciuri: 1. 
Răileanu — Al. Bariciu, Șt. Dumi- 
trache — A. Olteanu, R. Davidovici 
— A. Morăruș, D. Fieraru — P. Zăi- 
nescu (Cîmpina), D. Șerban (Cîmpi
na) — T. Lucian, 1. Gheorghe — I. 
Lepădatu, 1, Demeter — Stroe Triian

Mîine in Capitală 
„Ziua atletismului școlar”

Mîine, pe trei dintre cele mai 
mari stadioane ale Capit’dei, vor 
avea loc întrecerile din cadrul 
„Zilei atletismului școlar". In 
această competiție sînt incluse în 
trecerile etapei pe raion a campio
natului republican școlar de atletism, 
ca și cele contînd pentru „Cupa 
balcanică pentru juniori". întrecerile 
încep la ora 9 și se vor desfășura 
după cum urmează :

Stadionul 23 August — școlile 
din raioanele 23 August și Tudor 
Vladimirescu ;

Stadionul Republicii — școlile 
din raioanele V. I. Lenin, Gh. 
Gheorghiu-Dej, Nicolae Bălcescu și 
șc. medie Nr. 35, cu program spe
cial de educație fizică.

Stadionul Tineretului — școlile 
din raioanele 1 Mai, I. V. Stalin 
și Grivița Roșie.

Intilnire internațională de box 
la Timișoara

Mîine va avea loc la Timișoara 9 
interesantă Intilnire internațională ăe 
box: pugiliștii echipei timișorene Ener
gia IM.B. vor încrucișa mănușile cu 
boxerii echipei Dozsa Kaposvăr (R.P< 
Ungară). Dozsa Kaposvăr, a patra 
clasată în campionatul R.P.U., numără 
în rîndurile ei o serie de boxeri va
loroși ca Dorogi, Flize si, Attila Ko- 
văcs șl alții. Din echipa timișoreSKd 
remarcăm numele lui Andrei și Mar
ton Farkas, Fr. Pazmany șl O. Lio- 
loca.

Gh. Viziru a obținut ieri o victorie 
grea, dar care poate conta mult in 
rezultatul final. Iată-l in plină ac
țiune in meciul cîștigat la Otway

(Cîmpina), 1. Low — Al. Eftimie, T. 
Bătrinu — Gh. Rossler.

După cum se vede, vor evolua în 
fața publicului bucureștean o seamă 
de boxeri valoroși din Capitală, pre4 
cum și cîțiva talentați pugiliști din 
Cîmpina. De asemenea, va fi interesant 
de urmărit meciurile revanșă I. Răi-' 
leanu — Al. Bariciu și T. Bătrînu —* 
Gh. Rossler, ale căror întîlniri au 
fost — deseori ■— de o bună calk 
tate.

Reuniunea ere loc în incinta stadion 
nul ui Dinamo.



In regiunea Craiova, activitatea 
sportivă se afla în plin avînt :.1:

Călătoriile noastre de-a lungul și de-a latul țării 
(deși la intervale scurte de timp una de alta) 

sînt revelatoare. Așa mă gîndeam, deunăzi, 
’ privind pe fereastră din goana trenului la lanul de
■ griu al cărui fir îl știam cu puține zile în urmă mic
' și firav. Tot așa, văzînd cu ochii, se schimbă necon- 
■ ienit în anii puterii populare și profilul scumpei

noastre patrii. Să exemplificăm doar cu fapte dintr-o 
i singură regiune - CRAIOVA — obiectul raidului
' nostru, și credem că este suficient.
? lată, de pildă, Craiova, reședință de regiune, a de

venit în zilele noastre un puternic centru industrial 
și universitar; Turnu Severin, important șantier naval 
al țării. Tg. Jiu, oraș din care este con

dusă activitatea noilor trusturi petrolifere, ale căror 
sonde, se întind pe sute de kilometri sub dealurile 
Gorjultii etc., etc.

Peste tot pe unde am trecut, omul, marele meșter 
al acestor uriașe realizări, se bucură de o prețuire 
cum n-a avut-o, nicicînd, în trecut. L-am văzut în 
diferite situații: la locul de muncă, acasă și pe stadion. 
Aici l-am căutat îndeosebi... și l-am privit atent, 
i-am citit în ochi fericirea de a trăi, de a se ști stă- 
pîn pe viața sa. A crescut în același timp cu tot 
ceea ce se dezvoltă în juru-i, devenind sănătos, frumos 
și puternic. Despre el va fi vorba în rindurile ce ur
mează, căci ale lui sînt toate înfăptuirile realizate 
în acești ani însoriți de democrație populară, sub 
conducerea Partidului nostru drag.

însemnări din Tg. Jiu
’ „Orașul Tg. Jiu — scrie Pop Simion 
în volumul de reportaje „Paralela 45°“, 
stirprinzînd noul — ți se înfățișează în
șelat or de calm. Necunoscutul ar pier
de din vedere că de fapt din acest 
oraș aparent adormit se dirijează ac
tivitatea unor trusturi petrolifere care 
«u înălțat în anul din urmă păduri de 
sonde în cîmpia Olteniei".

Cu aceste noi cunoștințe, aflate din 
paginile scrise de Pop Simion, cobo
ram deunăzi în gara Tg. Jiu. Alai îna
inte de a vizita orășelul — sosisem 
doar cit scopuri bine precizate — m-am 
îndreptat spre bazele sportive ale ora
șului.

BAZA SPORTIVĂ 
„ILIE PINTILIE"...

•... construită în anii puterii
Isre, te impresionează plăcut încă de 
la intrare. Dincolo de gardul care îm- 
prejmuiește terenul de fotbal (unul din 
cele două terenuri ale complexului

popii-

Vrgil Busuioc, 
un președinte model
Este greu să nu fii cucerit din pri

mul moment de figura prietenoasă, 
deschisă, a președintelui consiliului 
raional U.C.F.S. Tr. Severin, Virgil 
Busuioc

In decursul anilor, comunistul Vir
gil Busuioc a îndrumat, controlat și 
coordonat cu multă conștiinciozitate 
Bin "ca din asociațiile sportive ale ra
ionului, cîștigîndu-și stima și dragos
tea sportivilor. Bun organizator al 
concursurilor sportive de masă, Virgil 
Busuioc a căutat să dezvolte activi
tatea sportivă în cele mai îndepăr
tate comune, sate și cătune ale raio
nului, popularizînd cît mai multe dis
cipline sportive printre care oină, 
handbalul, tenisul de masă, voleiul și 
atletismul Echipele sportive alcătuite 
datorită străduinței sale au avut com
portări frumoase și evoluția lor a dus 
la atragerea a noi tineri îr» activitatea 
sportivă, a dus la formarea a noi 
și noi asociații sportive. Tot ca o 
urmare a străduințelor sale și, bine
înțeles, a sprijinului dat de consiliul 
asociației sportive, la fabrica de con
ice ii Ada-Kaleli a fost introdusă 
gimnastica de producție.
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se ridică la un nivel iot mai XȚ Sportul de performanță din Craiova /«/.(,(/ IU UU ILLUCL IUL HIUL -f- 

,-JȚ Echipa masculină de baschet a Institutului Agronomic deține pri- ▼ 
3 mul loc în categoria B și are cele mai mari șanse pentru a se califica 

în categoria A. Printre alte performanțe amintim cucerirea titlului 
.vj de campioănă universitară, ediția 1958! 1959.

iarba 
un a-

sportiv), patru oameni cosesc 
crescută prea înalt Aici se află 
devărat complex sportiv, așa îneît vi
zitez și terenurile de volei, baschet, 
bazinul de înot de dimensiuni olim
pice și ajung, în sfîrșit, și la terenu
rile de tenis unde...

40 DE COPII SIMT INIȚIAȚI 
IN TAINELE „SPORTULUI ALB" 

DE CĂTRE UN PROFESOR DE... 
MATEMATICI

Facem cunoștință cu profesorul Leo
nid Gebeanu, cel mai în vîrstă (47 
ani), dar și cel mai valoros jucător de 
tenis din Tg. Jiu. Aflăm că el conduce 
centrul de tenis inițiat de federația, de 
specialitate, că sînt înscriși 40 de co
pii (copiii muncitorilor din oraș) în
tre 7-14 ani și că lucrul va continua 
pînă la 1 octombrie. Privim peste umă
rul antrenorului la micii tenismani 
care exersează de zor la „zidul de be
ton", pentru a-și însuși reflexele spe
cifice jocului de tenis. O clipă, pe 
fruntea profesorului de matematici a 
apărut d cută... Și-a adus aminte că 
abia la 24 ani a avut pentru prima 
oară în mînă o rachetă de tenis. Ii 
lipsea însă „recomandația" cu cr.ro 
putea să pătrundă pe terenul de ter.is 
(singurul în tot orașul) rezervat cîtoi va 
privilegiați.

Pe cînd astăzi...? Și se uită cu drag 
la copii...

*
Am cunoscut cîte ceva și din acti

vitatea asociațiilor sportive din Tg. 
Jiu (12 la număr), cîte puțin din nu
meroasele succese obținute de sporti
vii elevi de la școlile medii ,,Tudor 
Vladimirescu“ (băieți) și „Ecaterina 
Teodoroiu" (fete). Ara voTbit cu lo-

SPORTIVII DE LA „ELECTROPUTERE44...
In ultimii ani, în paginile ziarelor și 

revistelor noastre cititorul a putut găsi 
multe știri și reportaje in care s-a vor
bit despre hărnicia și iscusința mun
citorilor de la uzinele Electroputere 
din Craiova. Eucureștean fiind, și cu- 
nosetnd bine unul din numeroasele 
produse finite realizate aici — tram
vaiele de mare oapacitate, — o dată 
aflat la Craiova m-am grăbit, firește, 
să vizitez uzina și cu acest prilej și 

calnicii despre muncitorii de la fabri
ca de confecții și m-am gîndit că după 
viața care pulsează în toate domeniile 
de activitate în acest orășel, după rit
mul în care se muncește peste tot, cele 
scrise recent de Pop Simion în volu
mul său de reportaje „Paralela 45°“ 
își vor păstra doar pentru puțină 
vreme nota actuală.

In satele raionului Craiova 
sportul se dezvoltă neîncetat

moșierilorDistracția duminicală a 
și a vechililor lor era, înainte de 1944, 
în afara partidelor de poker și a che
furilor pînă la ziuă... sportul. Cei care 
exploatau la sînge pe țăranii din sa
tele din jurul Craiovei asistau ia „în
treceri sportive" organizate numai și 
numai pentru amuzamentul lor. Pro

bele? Cățăratul pe stîlpi unși cu pă
cură, sau prinderea rațelor. Acestea e- 
rau „sporturile" pe care aveau dreptul 

‘ să le practice sătenii. Voleiul, fotbalul 
sau tenisul de masă erau sporturi per
mise doar fiilor celor avuți, care pe
treceau cîteva săptăinîni pe an la co
nac.

Au trecut însă mulți ani de cînd și 
viața țăranilor muncitori din satele 
raionului Craiova s-a schimbat. An de 
an, viața sătenilor a devenit tot mai 
frumoasă, iar sportul și-a cucerit un 
loc de seamă în activitatea oamenilor 
muncii din satele raionului. Competi
țiile de mase organizate anual au 
contribuit la atragerea unui marc nu- 

pe numeroșii el sportivi despre care 
aflasem numai lucruri frumoase.

Iată-mă, așadar, intrat pe poarta u- 
zinei însoțit de un tovarăș; in drum 
spre asociația sportivă trec prin fața 
impunătoarelor hale (reprezentind di
ferite sectoare de muncă) înșiruite pe 
o suprafață de cîteva hectare. Fără 
să vreau, ajuns in sfirșit la clădirea 
în care se găsește asociația sportivă 
(trecuseră vreo zece minute), mă gin- 
desc la confortabilele tramvaie de ma
re capacitate...

Fac cunoștință cu un tovarăș din 
consiliul asociației, de la care notez 
urntăfoarele: asociația sportivă Elec
troputere Craiova are 1024 membri 
U.C.F.S., toți cu cotizația la zi. Mun
citorii și funcționarii de la Electropu
tere participă cu entuziasm la toate 
competițiile cu caracter de mase: spar- 
tachiade, crosuri, concursuri pentru in-

Muncă și sport la întovărășirea „Viața Nouă“ 
din satul Aninișu, raionul Novaci

T-a „granița" regiunii Craiova cu re
giunile Hunedoara și Pitești se află 
raionul Novaci. Aci, în satul Aninișu 
din comuna Cărpiniș cele 80 de fami
lii membre ale întovărășirii „ Viața 
Nouă" muncesc cu multă dragoste și 
rivnă pentru consolidarea si dezvolta
rea acestei unități agr'cole socialiste. 
Membrii întovărășirii obțin recolte fru
moase, oare nici nu puteau fi visate în 
regimurile trecute. In afara porumbu
lui, pe cele 63 hectare de pămint cra
bii se cultivă zarzavat și cartofi. In 
plus, au fast altoiți 2.000 de pomi, Ijt-

K Sala sporturilor din orașul Cra-fi 
A iova este una din frumoasele rea-fi 
»Uzări in domeniul bazelor spor- 6) 
'stive. Ea poate găzdui în condiții« 
tfiopiime întreceri de gimnastică, oo-« 
Ulei, baschet, box, lupte, haltere, 
W/us de masă ș. a. S

măr de săteni spre practicarea unor 
sporturi de mare utilitate, iar sprijinul 
acordat — sub îndrumarea organiza
țiilor P.M.R. — de organizațiile U.T.M., 
sfaturile populare și conducerile S.M.T., 
G.A.S. și G.A.C. a dus la necontenita 
creștere a bazei materiale a sportului 
din raion. De unde înainte erau doar 
două terenuri de fotbal în tot raionul, 
acum aproape că nu se mai știe nu
mărul bazelor sportive. 21 terenuri 
de fotbal, 28 terenuri de volei, 21 
piste de atletism simple, 26 sectoare 
pentru greutate și tot atîtea gropi pen
tru sărituri. Numărul participanților la 
diferite întreceri este de asemenea eloc
vent: 5.208 la Spartachiada de vară 
a tineretului ediția 1958, 7.539 la
Spartachiada de iarnă în ediția 1959, 
1.736 la crosul „1 Mai“, 1.0521a Spar
tachiada fetelor.

Iată cifre care vorbesc despre viața 
nouă, despre continua creștere a ni
velului de trai a oamenilor muncii de 
la sate.

signa „Cel mai bun sportiv din 10" 
sau de „Campion al asociației" etc. De 
asemenea, echipele diferitelor secții pe 
ramuri de sport participă la activita
tea com pel ițională oficială. Astfel, e- 
chipa masculină de handbal ocupă un 
loc fruntaș în campionatul de califi
care, componența formației de tenis de 
masă au ocupat locul 2 in campionatul 
orășenesc, echipa masculină de volei 
conduce în campionatul orășenesc de 
calificare, echipa de fotbal ocupă locul 
4 in campionatul regional, șahiștii 
s-au clasat pe primul loc în campiona
tul orășenesc. Ne-am informat apoi 
care sînt cei mai buni sportivi ai u- 
zinei. Răspunsul a venit prompt: elec
tricianul Stan Dișteanu, inginerul Tra
ian Bidulățeanu, desenatoarea tehnică 
Marinela Dur, muncitorul de la ma
șini rotative Marius Pasăre, maestrul 
metalurgist Titu Diaconu.

tovărășirea mai posedă 200 oi, caste au 
dat in acest an 150 miei.

Succesele in muncă realizate de 
membrii întovărășirii „Viața Nouă" au 
o deosebită importanță și in dezvolta
rea activității sportive a tinerilor din 
satul Aninișu. Datorită veniturilor re
alizate, tinerii sportivi și-au puiuț îm
bogăți magazia de echipament și ma
terial sportiv. In acest fel, avind o 
bază materială asigurată, întrecerile de 
fotbal, volei, șah, tenis de masă și 
trînlă se desfășoară cu succes.. Unul 
din animatorii activității sportive este

Cifre grăitoare
• In regiunea Craiova activează 

152.083 membri U.C.F.S., încadrați în 
654 asociații sportive și 3 cluburi 
sportive.

• Numărul purtătorilor insignei 
G.M.A. este de 48.508.

• în regiunea Craiova există 59
antrenori calificați (față dc 5 cîți 
erau înainte de 23 August 1944), 
instructori (față dc... nici tuiul in . -
cut), 385 arbitri (față de 23), 288 
profesori de educație fizică (față de 
51).

• 1.422 oameni ai muncii practică 
cu regularitate gimnastica de produc
ție, în următoarele centre: orașul Cra
iova 753, raionul Craiova 296, orașul 
Tr. Severin 33, raionul Tr. Severin 
87, orașul Tg. Jiu 343.

• 287 de tineri se pregătesc în sec
țiile de , atletism, baschet, box și gim
nastică din cadrul școlii sportive 
U.C.F.S.

® In cadrul Școlii sportive de elevi 
a Ministerului învățămîni.ului și Cul
turii se pregătesc 633 de elevi fa ur
mătoarele discipline sportive: atlelism, 
baschet, gimnastică, handbal și volei»

• La campionatele de casă ale 
asociațiilor sportive din regiunea Cra
iova au luat parte pînă acum 33.649 
sportivi, iar la concursurile „Cel mai 
bun sportiv din 10“ 3.139.

e Participând la Spartachiada 
vară a tineretului în 1958: 188.54/; 
la Spartachiada de iarnă din 1959 : 
125.815. La Spartachiada fetelor din 
1958 au luat parte 67.212 sportive.
• La crosul organizat în cinstea 

zilei de 7 Noiembrie (1958) au luat 
startul 42.674 sportivi, iar la crosul 
organizat în cinstea zilei de 1 Mai 
(1959) s-au prezentai 38.369 concu- 
renți.

• In momentul de față în regiu
nea Craiova există 881 baze sportive 
(față de 62 cite erau înainte de 23 
August 1944), împărțite astfel; 3 ba
zine de înot, 5 terenuri de fotbal cu 
pistă, 340 terenuri de fotbal fără pistă, 
461 terenuri de volei, 28 de baschet, 
5 pentru tenis de cîmp, 3 poligoane 
de tir, 12 săli de gimnastică. 22 po- 
picării, o bază hipică și o bază pentru 
sporturi nautice.

Pagină redactată de GH. NI- 
COLAESCU, D. STANCULF.SCU 
în colaborare cu GH. BANOEA 
și EMIL DĂESCU, corespondenți.

comunistul Gheorghe Gheorghe, mem
bru în conducerea întovărășirii, cord 
sprijină și îndrumă activitatea sporti
vilor din sat. Tineretului din satul Ar 
ninișil îi sînt create cele mai bune 
condiții pentru practicarea sportului, 
iar animația care domnește pc terenul 
rile de sport ale satului, in special dur 
minica, este o dovadă a prețuirii ce se 
acordă acestui puternic mijloc de în
tărire a sănătății, despre cwe țăranii 
muncitori din acest sat nici nu auzi
seră pe vremea regimului burghezo- 
țnoșieresc.
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Sportivi cu care ne mîndrim

DOBRE componentă 
a lotului republican

; LUCIA
'de bază „ _____ . ______
de handbal, a apărat de multe 
t>ri culorile patriei in întrece
rile internaționale. Dar cel mai

a făcut-o în anul 1956, 
echipa țării noastre a cu- 
titlul de campioană mon

dială. Pentru aceasta, ca Și 
pentru întreaga sa activitate 
sportivă, Lucia Dobre a primit, 
o dată cu colegele ei de echipă, 
titlul de maesiră emerită a 
sportului.

Succeselor 
nista Lucia 
de sport li 
moașele realizări la locul de 
muncă. In calitate de tehniciană 
la fabrica de ciorapi ,7 NO
IEMBRIE" din Sibiu ea este 
mult apreciată de tovarășii de 
muncă. In timpul liber Lucia 
Dobre se preocupă intens de 
dezvoltarea activității sportive 
din fabrică, atrăgînd mereu noi 
tineri în practicarea sportului.

obținute de comu- 
Dobre pe terenurile 
se adaugă și !ra

S-a deschis „Expoziția construcției 
economice a Republicii Populare Chineze“

Timp de trei săptămîni, în 
Parcul „1. V. Stalin" va fi 
găzduită „Expoziția construc
ției economice a Republicii 
Populare Chineze". Vizitatorul 
țâre pășește în vasta clădire a 
expoziției este impresionat de 
diversitatea produselor ce i se 
înfățișază ochilor: de la expo
nate ale industriei grele, ale 
industriei constructoare de 
inașini, la cele oglindind dez
voltarea industriei ușoare, a 
celei textile, a producției bunu
rilor de larg consum, a secto
rului producției alimentare. Pot 
" văzute, de asemenea, ultimele 

puri de tractoare, aparate de 
radio „Sputnik", un uriaș strung 
Carusel, țesături de mătase, o- 
biecte din fildeș și jad dăltuite 
tu o inegalabilă artă. Expoziția 
îți oferă o imagine sugestivă a 
puterii economice a harnicului 

.popor chinez, cape cunoaște suc
cese fără precedent pe drumul 
luminos al construcției pașnice, 
Socialiste. In imaginea de față, 
un colț al expoziției, reprezen- 
Itînd un stand cu materiale

sportive fabricate în R.P. Qii- 
neză: mingi de fotbal, volei, 
baschet, mingi medicinale, pan
tofi pentru atletism etc.

7D

Premiere...
• Prima ediție a tradiționa

lei competiții atleticei crosul 
„LTIumanite" s-a desfășurat în 
anul 1934.
• Primul meci internațional 

al campionului olimpic Nicolae 
Linca a avut loc în anul 1948, 
cu prilejul îrjjtîlnirii de box 
R.P.R.—R.P. Bulgaria de la 
Sofia. El a cucerit atunci o 
frumoasă victorie,

• Prima federație sportivă 
înființată în țara noastră a 
fost cea de atletism. Ea a fost 
constituită în anul 1912.

• Prima publicație sportivă 
cunoscută în istoria presei ro- 
mînești este „Buletinul Socie
tății de Dare la Semn din 
București". Acest buletin a apă
rut în jurul anului 1870 (data 
exactă nu este cunoscută) și 
se găsește în unic exemplar 
la Biblioteca Academiei.

• Primul Institut de Cultură 
fizică din Uniunea Sovietică a 
fost organizat în 1918, la Mos
cova. El dovedea însemnătatea 
pe care primul stat al munci
torilor și țăranifor înțelegea să 
o acorde acestei probleme.

• Prima ediție a campiona
tului mondial masculin de volei 
a avut loc la Praga în anul 
1949. Voleibalistele s-au întîlnit 
întîia oară în lupta pentru titlul 
suprem în 1952, la Moscova.

® Sportivii romîni au partici
pat pentru prima oară la Jocu
rile Olimpice în anul 1924. 
Echipele de rugbi și fotbal, 
alcătuite atunci după criteriul 
burghez „Cine are bani să-și 
plătească drumul și întreține
rea face deplasarea" au pierdut 
la scoruri categorice întîlnirile 
disputate.

Olimpice
• La vechii greci Olimpiada 

nu însemna desfășurarea pro- 
priu-zisă a jocurilor olimpice, 
ci intervalul 
ceste jocuri, 
dura 1457 
nute.

• Timp 
fășurat cu 
ții ale jocurilor olimpice antice, 
adică din anul 776 î. e. n. de 
cînd au început să fie numărate 
olimpiadele și pînă în anul 394 
(anul II al celei de a 293 olim
piade) cînd au fost interzise.

• Doriți să știți și numele 
primului învingător cunoscut al 
jocurilor olimpice ? El a fost 
Coribos Elianul, cîștigătorul

de 4 ani dintre a- 
care mai exact 

zile 10 ore și 40 mi-

de 1172 ani s-au des- 
regularitate 293 edi-

UMOR

SĂRBĂTORIRI...
H 'Acțiunea se petrece în toate 
.tablourile la o asociație spor
tivă care are obiceiul să-șl 
i,sărbătorească" săptămînal e- 
«ahipa de fotbal prin mese cu 
suporterii.
P Personaje: președintele aso
ciației și responsabilul adnii- 
țiistrativ-financiar.

mai sar
de astăzi

data asta 
meciului.

TABLOUL I

Resp.: — Acum ce 
bătorim? Că meciul 
a fost aminat...

Președintele : — De 
sărbătorim aminarea
care ne-a permis să scăpăm de 
la o înfringere sigură, intrucit 
echipa adversă este in 
formă l

(Cortina se lasă... greu con
vinsă de motivul de mai

Recunoștință
— Ce ai vrea să fii tu, Ta

tiana, cînd te vei face mare?
întrebarea n-o găsea niciodată 

nepregătită pe fetița cu părul 
Cîrlioniat, dar cu priviri prea 
serioase pentru vîrsta el fra
gedă. Ea îți răspundea sigură:

— Ca doamna!
„Doamna" era invătătoared 

din sat. Răspunsul Tatianei fă
cea să se ivească întotdeauna 
pe fața părinților ei, Șerban și 
lordana Sterpu, țărani săraci 
din satul Niculițel, raionul Tul. 
cea, un zîmbet îngăduitor dar 
plin de amărăciune. „Auzi la 
ea, mititica, ce vrea: ca doam
na 1 Dar pe ceilalți trei copil cu 
ce să-l creștem ?" se întrebau 
din ochi soții Sterpu. Privirile 
mamei deveneau atunci rugătoa
re : „Barem pe ea s-o dăm la 
învățătură/ E atît de vioaie șl 
harnică la carte..."

— Ușor de spus, dar cu ce? 
Că numai palmele astea le am. 
răspundea amărlt și mtnios Șer
ban Sterpii. Pină la urmă, a mal 
strîns cureaua și acum 15 ani 
intra sfioasă pe poarta liceului 
de fete din Tulcea o fetiță de la 
țară. Era Tatiana Sterpu.

Primii ani au trecut mai greii. 
Țara întreagă era în mari pre
faceri. O viață nouă, luminoasă 
se întrezărea însă la capătul 
unor lupte înverșunate cu ve
chiul. Tatiana Sterpu se afla în 
acele vremuri pe băncile școlii, 
înțelegind prea puțin că tn u- 
zine și pe ogoare, muncitorii și 
țăranii muncitori, în frunte cu 
partidul, dădeau marea bătălie, 
punînd la cale viitorul ei șl al 
celor de o seamă cu ea. De da 
ta aceasta Șerban și lordana 
Sterpu nu mai erau singuri...

Iași 1952... Pe ușa sălii tn 
care avea loc ședința obișnuită 
a cercului pedagogic al profesa 
rilor de educație fizică își făcu 
apariția o fată cu o servietă 
sub braț. Luă loc in sală. La 
privite întrebătoare ale condu
cătorului cercului, fata se ridică 
și răspunse tot ații de dezinvolt 
ca in urmă cu 15 ani:

— Mă numesc Tatiana Ster
pii, absolventă din acest an a 
Școlii medii tehnice de cultură 
fizică Galați și am fost numită

primului stadiu (alergare pe 
distanța de 192 m.).

• Ultimul cîștigător al jocu
rilor olimpice antice: un per
san din Armenia, Varasdatos.

• Dintre figurile cele mai ce
lebre de campioni olimpici an
tici se citează: Milon din Cro- 
tona, Titorunus, Xenofon Gorin- 
tianul Theagene. Despre primul 
se spune că a fost cîștigător de 
6 ori al titlului olimpic la lup
te — ultima oară acordîndu-i-se 
fără adversar; de asemenea că 
ridica în brațe un bou pe care-1 
plimba în jurul stadionului, că 
și-a dus pe umeri statuia ce-1 
înfățișa, așezînd-o pe soclu etc.

• Din documentele timpuri
lor reiese că numărul mediu al 
spectatorilor la jocurile olimpi
ce antice era de 40.000. Ei erau . 
înșirați pe colinele din împreju
rimile stadionului Olimpia.

• înainte de începerea fiecă
rei ediții a J. O. antice avea 
loc ritualul jurămîntului olim-

care âtleți, antrenori, o- 
arbitri, depuneau jură- 
în fața Iui Zeus Orkios, 
pe mistrețul adus spre

pic în 
ficiali, 
mîntul 
jurînd 
sacrificare, că în timpul jocuri
lor olimpice nu vor comite nici 
o faptă rea.

• Primindu-și învingătorii 
J. O., cetățenii orașelor grecești 
le acordau mari onoruri, prin
tre care ritualul intrării în ce
tate : sportivul era introdus în 
triumf printr-o spărtură în zi
durile cetății, pe motiv că, a- 
vînd asemenea eroi, nu mai 
este nevoie de ziduri. Poeții și 
artiștii le închinau operele lor, 
li se executau statui etc. In pri
vința statuilor exista însă o 
restricție: nu era permis să se 
depășească mărimea naturală 
(dimensiunile celui reprezentat). 
Explicația acestei restricții ? 
Preoți se temeau că datorită 
popularității de care se bucu
rau învingătorii J. O. să nu se 
facă concurență... zeilor.

O parte din jucătorii de tenis greșesc adesea 
lovituri pe care nu le stăpînesc deajuns.

unele

In învățămlnt iri orașul dum
neavoastră.

'Au trecut de atunci 7 ani. De 
ctirlnd, cu prilejul unei vizite 
făcute pe la cîteva școli din lași, 
am revăzut-o pe profesoara de 
educație fizică Tatiana Sterpu, 
de la Școala medie de fete Nr. 4. 
Era tocmai la oră in sala de 
gimnastică, cu elevele din clasa 
a.a. In mijlocul sălii se aflau 
două bănci întoarse, iar ceva 
mai încolo o saltea. Tatiana im-

Profesoara de educație fizică 
Sterpu și prietena ei cartea : 
după o zi de muncă.

alerga- 
apoi in 
saltea, 
asigu-

părțise clasa în două grupe ce 
urmau să se întreacă în 
re pe stinghia băncii și 
rostogolire peste cap pe 
Comenzi scurte, precise,
rau întrecerea care, mărturisesc, 
devenise pasionantă. Priveam la 
tinerele fete cu cită voioșie se 
tntrec și se bucură de acea oră 
înscrisă în program. Printre ele
ve erau și cîteva fete de țărani. 
Toate priveau cu admirație la 
profesoara lor. Știau oare că șt 
Tatiana a venit de la țară? Se 
poate, dar în zilele noastre a- 
cest lucru a devenit ceva obiș. 
nuit, așa că altul trebuia să fi 
fost... secretul. Mai știi ? Poate 
că unele doreau să ajungă șl 
ele ca Tatiana.

Tatiana Sterpu nu este sim
patizată numai de elevele ei. Im 
aceeași școală muncesc alături 
de ea alte două profesoare de 
educație fizică: Maria Plugaru 
și lana Baran. Imbinind de mi
nune experiența pe care au acu
mulat-o de-a lungul anilor, cu 
talentul și entuziasmul Talia, 
nei, cele trei profesoare de la

pjita

ii Președintele: — Tovarășe, 
Scoate de la bancă niște bani 
bă discard sărbătorim succesul 
'fotbaliștilor noștri...

Resp. adm.-fiu. : — Care suc- 
bes ? Că doar ai noștri au 
fost 'învinși cu 3—01

Președintele : — Tocmai acest 
tezultat e un succes pentru 
floi. Alte echipe au pierdut in 
fața adversarilor noștri de azi 
la un scor și mai

(Cortina f literă
In fonduri).

TABLOUL
1 Președintele : — 
un cec să scoți niște bani din 
bancă, intrucit astă-seară săr
bătorim...

TABLOUL III

sever I
a pagubă...

II
Tovarășe, fă

Resp. : — Tovarășe președin
te, trebuie să scoatem niște 
bani...

Președintele: — Ce, avem 
diseară o nouă sărbătorire a 
fotbaliștilor noștri ?

Resp. : — Nu, avem 
Și trebuie să scoatem 
din buzunarul nostru, 
tim sumele ce ni s-au 
cu sărbătorirea echipei 
bal /

(Cortina nu mai cade, ca să 
se vadă cit de greșit este a- 
cest sistem 'de a „stimula" 
chlpa de fotbal).

control. 
bani... 

să piă- 
imputat 
de fot-

y. Ds POPA

sus).

mare

nițică răbdare.
nu pice un

că nu se poate să
• {Desen de D. Petrică)

Școală medie nr. 4 din Iași 41 
înfăptuit pînă acum multe lu
cruri frumoase, pe care iova-, 
rășa _ Elisabeta Bruger, direct 
toarcă și Ioana Stoicescu secret 
tara organizației de 
P.'MR-, iubitoare și ele dp 
Sport, au de ce să fie mulțiuț 
mite: asociația sportivă a șco
lii, „Unirea", are 400 membri 
cotizanți, echipa de volei a ocu<- 
pat primul loc la faza pe re
giune a campionatelor școlara 

din acest an și lo
cul II la faza die 
zonă, echipa d<r 
handbal redus s-a 
clasat pe locul li 
în „Cupa 8 Mar
tie", din banii 
strinși pe cotizații 
s-au cumpărat dou& 
rînduri de echipa
ment, materiale 
sportive pentru 
gimnastică șt un 
steag al asociației, 
iar ansamblul de 
gimnastică pregă
tit pentru 1 Mai « 
smuls ropote de a» 
platize. Și cite, s» 
vor mai face de a- 
cum încolo I Cheză
șie stau perseve
rența, seriozitatea 
și mai ales dra
gostea pentru sport 
cu care muncește 
Tatiana Sterpii.

De însemnătatei 
luptelor și a jertfe- 
lor ce le-au dat 
muncitorii și țăranii 
muncitori in Urmă 
cu 15 ani, cînd ea 
se afla in primul 
an de liceii.Tăiiana 

dă acum bine sea- 
’ s-a luptdi 

libertate.

i Tatiana 
s-au regăsit

Sterpu 
ma. 
tunel 
tru 
tor obidiți, pentru ea, 
Sterpu, fată d.

baztt

îsz 
Da, 
pentru 

punerea in drepturi a ce- 
.......  Tatlani 

l.e țăran s ry, 
astăzi profesoară de educ "ți fi
zică în învățămîhtul mc : :i si, 
în curind, absolventă a Instl'u- 
tului de Cultură Tizică — sec
ția fără frecvență.

De ar avea două inimi și tot 
n-ar fi deajuns unde să încapă 
recunoștința Tatianei Sterpu 
pentru tot ce a făcut pentru ea 
in acești 15 ani partidul clasei 
muncitoare, partidul care a fă. 
cut-o om.

OCTAVIAN GINGU

a-
n:n-

In pateu rîndurî

Mă

In cadrul concursu’ui 
de tir „Cupa Victoriei" au 
fost doborîte 12 recorduri 
ale R.P.R.

tot gîtideăm cînd părăseam 
incinta:

— Ce de recorduri doborite-n 
șirt 

înseamnă că acest concurs de 
tir 

A reușit ca să-si atingă, tmlaf 
V. P.

T1BER1U BAC1U, ORAȘUL 
STALIN. — 1) Dacă a mai 
reeditat cineva performanța lui 
Ion Moina din 1946 — 10,4 
sec. pe 100 metri? Da... tot 
Moina, în 1948. — 2) Didi are 
29 de ani. E de statură me
die: 1,74 m. Garrincha (24 ani.) 
și Pele (18 ani) n-au decîț 
1,69 m. înălțime.

T. FLORESCU, PUCIOASA. 
•— Arbitrul a procedat. just.

VITILA SPIREA, PEC.ICA. 
— Cupa de aur „Jules. Rimei", 
care se acordă echipei cam 
pioane mondiale la fotbal, nu 
rămîne definitiv în posesiunea 
nici uneia din țări, oricare ar 
Ii numărul victoriilor consecu
tive sau alternative pe care 
le-ar obține de-a lungul ani
lor, în cadrul acestei mari 
competiții. Cu alte cuvinte, e 
vorba de un „challenge-perpe- 
tuutn"

ALEXANDRU VOINEA, CA
RACAL. — 1) Balon „mort" 
la rugbi, înseamnă ca pentru 
o clipă 
Aceasta

a
o
o
(transformare) după

trul 
dica 
după 
țintă

el nu poate fi jucat, 
se întîmplă cînd arbi- 
fluierat pentru a în- 
oprire a jocului, sau 
tentativă nereușită de

încercare. — 2) Recordul țării 
noastre la proba de 200 m. 
fluture este 2:29,9. A fosl rea
lizat în 1956, la Melbourne, 
de Alexandru Popescu.

MARCEL ----------------------
REȘTI. 
a jucat 
niori a 
chipă de 
gul roșu

V. PECHICI, SATU MARE. 
—• 1) Scorurile pe care le-a 
realizat echipa de fotbal a Ro- 
mînici la Balcaniada din 1933 
au fost: 
7—0 cu Bulgaria 
Grecia. — 2) S-a ridicat 
mai multe ori proljlema 
repunerea mingii în joc la 
turile de tușă să nu se 
facă cu mina, ci printr-o 
vitură liberă dictată împotriva 
echipei care a trimis mingea 
afară, frînîndu-se în felul acesta 
„tactica 
jucători de a 
afară în anumite 
punerea n-a fost 
în considerație de F.I.F.A. Ceî 
puțin pînă acum. Dar 
se schimbă... Chiar și 
terie de regulament!

MANEA, BUC.U- 
Virgil Fiorea, caro 

în selecționata de ju- 
țării joacă într o. e- 
categoria A.: la S.tea- 
Orașul Stalin.

5—0 cu Iugoslavia, 
și 1—0 cu 

de 
ca 

au- 
mai 
to

unor echipe și a unor 
trimite mingea 

situații. Pro- 
luată însă

midto 
în ma-

ION POȘTAȘUL



Să îmbunătățim munca de instruire și educație
în rîndul atleților fruntași /

r Competiția de atletism dotată cu 
„Cupa Victoriei" a marcat inaugura
rea seriei principalelor concursuri in
terne din acest sezon, dar a însemnat 
In același timp și încheierea unui ca
pitol important din pregătirea atleților 
noștri pentru activitatea competițio- 
naiă a anului 1959.

Așa cum am mai arătat, rezultatele 
au fost in majoritatea cazurilor superi
oare celor înregistrate in anii trecuți, în 
aceeași perioadă de timp. Dar, crește
rea aceasta este totuși prea mică față 
de nivelul cerințelor actuale ale atle
tismului nostru, in comparație cu ceea 
ce se realizează pe plan internațional. 
Așa se face că in timp ce in numeroa- 
ce țări recordurile cad într-un ritm 
vertiginos, in ceea ce ne privește con
tinuăm să ne complăcem, în general, 
Intr-o stare nu întrutotul corespunză
toare. Bilanțul întocmit în ultimii ani 
pe marginea rezultatelor înregistrate 
ia diferite țări ale Europei, arată că 
atletismul nostru este clasificat a:l 
14-lea în 1957 și 1958. Ținind seama 
de condițiile create de statul nostru de
mocrat popular dezvoltării sportului 
In general și atletismului în special, 
de resursele pe care le avem, conside
răm că acest loc de mijloc în ierarhia 
valorilor europene nu reflectă adevăra
tele noastre posibilități și tocmai de 
aceea el nu trebuie să ne mulțumeas
că in nici un fel.

Este adevărat că avem o serie de 
individualități remarcabile în frunte cu 
maestra emerită a sportului lolanda 
Balaș — recordmană mondială și cam
pioană europeană la săritura in înălți
me —dar rezultatele acestor fruntași 
nu pot schimba impresia generală des
pre aotuala stare de lucruri a atle
tismului nostru de performanță. Sta
tisticile arată cît se poate de clar că 
performanțele înregistrate de atleții 
noștri fruntași într-o serie de probe 
«um ar fi: 100 și 200 m, săritura în 
lungime la bărbați și mai ales la fe
mei, triplu, aruncarea discului (probă 
care de peste 20 de ani a rămas la a- 
celași nivel) etc. raportate la valoarea 
rezultatele obținute astăzi în Europa 
•ini departe de un nivel acceptabil.

Cu riscul de a repeta mereu aceeași 
Întrebare, o vom formula totuși și cu 
•cest prilej: care să fie oare cauzele 
care determină o asemenea situație în 
atletismul nostru 7

★

Se știe că F.R.A. este una din fede
rațiile noastre care are un număr sa
tisfăcător de cadre tehnice cuprinse 
tn schemele cluburilor și ale asociați
ilor sportive și că atletismul se bucu
ră de condiții optime obținerii unor re
zultate superioare, condiții la care cu 
ani în urmă atleții noștri nici 
măcar nu se puteau gîndi...

Și totuși, cu tot sprijinul existent, 
«a toată atenția care este acordată a- 
•estui sport, atletismul nostru nu a 
reușit să atingă treapta valorică pe 
«•re în mod firesc ar trebui să se afle. 
Astăzi ne vedem puși în situația de a 
fl Intrecuțl de atleți dintr-o serie de 
țări, față de care, nu cu prea multi 
•ni in urmă, reprezentanții noștri ma- 
nWestau o netă superioritate.

Și atunci, nu este firesc să ne între
băm care să fie cauzele care au de
terminat ca atletismul nostru să bată 
pasul pe loc și să Înregistreze progre
se puțin Însemnate ?

Una din concluzii ar fl aceea că o 
parte din cadrele tehnice duc o muncă 
de suprafață, ale cărei principale ca
racteristici sînt: superficialitatea, fipsa 
de conținut și de perspectivă. Mulți 
dintre antrenorii noștri nu se preocupă 
de formarea unui număr cît mai mare 
de juniori, miilțumindu-se doar cu ac
tivitatea la nivel mediu pe care o des
fășoară cei câțiva atleți cu care fucrea- 
xă, deși este știut că numai o muncă 
ausținută cu juniorii poate asigura lăr
girea bazei de mase a atletismului 
nostru și, implicit, posibilitatea de a 
•elecționa pe cei mai dotați și mai ta- 
lentați, care să completeze lotul atle
ților fruntași.

Unii dintre antrenorii noștri nu s-au 
convins încă de necesitatea antrena
mentelor intensive, aplicate astăzi pe 
cea mai largă scară de atleții de pre
tutindeni și chiar dacă ei sînt convinși 
în mod teoretic, activitatea lor practi
că nu o dovedește. Numai astfel se 
poate explica cum de atîțîa ani un nu
măr de antrenori printre care Al. Sto- 
cnescu, E. Lupșa, T. Folvary, Gh.
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Kiss, Al. Szolnay, Al. Ardeleanu, D. 
Osiac și alții nu au reușit să aducă o 
contribuție corespunzătoare ridicării 
nivelului performanțelor atleților lor.

★

Pe de altă parte, mulți dintre atleții 
noștri fruntași dovedesc o mentalitate 
complet greșită, fiind foarte puțin exi- 
genți față de propria lor pregătire, 
față de rezultatele pe care le obțin. Ei 
se mulțumesc doar cu cit le este nece
sar pentru a putea fi selecționați în 
lotul republican, considerînd că se pot 
bucura de accleari drepturi cu cei care 
muncesc serios, fără a transpira 
prea mult. Așa se explică de ce o serie 
de atleți printre care: R. Coveanu, 
E. Vîlsan, I. Bădici, S. Ioan, N. Ivanov, 
M. Trandafilov, Gh. Stănel, toți sprin
terii noștri, Leontina Neța, Maria Pân
dele, Lia Manoliu, Melania Silaghi, 
Maria Iordan etc., se complac în me
diocritate de ani și ani, la adăpostul 
călduț al locului „cucerit" în lotul re
publican.

Au dreptul oare acești atleți să se 
declare mulțumiți cu rezultatele obți
nute pînă acum? Noi credem că nu 1...

In legătură cu aceasta, ce exemplu 
pozitiv, mai bun, poate fi dat decit cel 
oferit de maestrul emerit al sportului 
Dinu Cristea care, la vîrsta de 48 de 
ani, se menține în lotul atleților frun
tași și care la recenta ediție a crosu
lui ziarului „l’Humanite" a ieșit învin
gător în proba rezervată alergătorilor 
de peste 40 de ani 1...

Mulți dintre atleți nu depun tot in
teresul și nu folosesc întreaga lor ca
pacitate fizică și intelectuală pentru 
ridicarea nivelului performanțe’or lor 
sportive la înălțimea cerințelor actuale.

★

Pregătirea atleților jn cadrul sec
țiilor cluburilor și asociațiilor sportive 
nu are, cu cîteva excepții, un carac
ter continuu și organizat. Uneori se 
neglijează și latura educativă, ceea 
ce lipsește pe sportivi de o temeinică 
pregătire. Este cît se poate de clar: se 
muncește puțin, nu se respectă pla
nificările și din această cauză 

se lucrează în salturi. Că este 
așa și nu altfel, o dovedește și faptul 
că în primul mare concurs al anului 
(„Cupa Victoriei") doar puțini dintre 
membrii lotului republican și-au înde
plinit normele de control stabilite în 
planurile de pregătire pentru etapa 
respectivă: E. Kineses. Gh. Ciobănit, 
Z. Vamoș, C. Porumb, E. Ducu, Gh. 
Constantin, V. Cincă, Al. Bizim, Ioana 
Petrescu, Gabriela Luță, lolanda Ba
laș, Rodica Voroneanu, Ana Coman, 
Olimpia Cataramă, Maria Diți. Oare 
numărul lor nu este cu mult prea mic 
față de ceea ce se așteaptă de la atle
ții noștri fruntași ? Noi credem că da.

In această privință există și o con
cepție total greșită — și de care atle
ții noștri și antrenorii lor trebuie să 
se debaraseze cît mai repede — cttrn 
că punerea în formă la începutul se
zonului impietează asupra evoluției 
sportive viitoare. Experiența atleților 
sovietici și a altor atleți renuiniți ai 
lumii dovedește însă tocmai contra
riul. Aceștia dispun de o formă spor
tivă la înalt nivel pe tot timpul sezo
nului competițional și sînt apți, în 
orice moment, pentru a stabili rezulta
te mari. Asemenea exemple avem și în 
țara noastră, lolanda Balaș a atins in 
1958, încă de la începutul lunii mai, 
o formă sportivă superioară și totuși 
antrenamentele din etapa următoare 
nu și-au schimbat caracterul. Dimpo
trivă, în ceea ce privește intensitatea 
muncii, ea a crescut pină la sfirșitul 

Astăzi începe finala campionatului

I

lunii august, menținîndu-se apoi la 
un înalt nivel pînă la sfirșitul 
sezonului. Cu toate acestea în decursul 
celor șase luni de „vîrf" ale sezonului, 
atleta nu a semnalat ieșire din formă 
sau fluctuații însemnate.

Pe de altă parte, s-a putut constata 
că antrenorii și atleții nu colaborează 
decît sporadic șl cu totul întîmplător 
cu medicul sportiv, deși se știe bine 
că de la un anumit nivel de perfor
manță numai o muncă științifică or
ganizată poate contribui la ridicarea 
nivelului rezultatelor și în nici un caz 
empirismul. De aci a apărut ca o ne
cesitate imperioasă: cunoașterea pe 
bază de investigații științifice a resur
selor reale, fizice și psihice, ale atle- 
țtlor, pentru a ști cu exactitate cum a- 
ntitne și cît să se lucreze. Exemplul 
cel mai bun l-a oferit recent Ioana 
Luță-Petrescu și antrenorul său Dumi
tru Constantin care, colaborînd intens 
cu doctorul Parteniu, au putut găsi 
cel mai bun sistem de pregătire, adap
tabil calităților atletei. Și rezultatul 
s-a văzut: 12,0 sec. — record republi
can egalat,

*

In vederea Jocurilor Balcanice de la 
București, care reprezintă obiectivul 
nr. 1 pentru acest an al atleților noș
tri, antrenorii trebuie să imprime cu 
mai mult curaj intensități mai ridica
te muncii de instruire și antrenament, 
chiar și cu acei atleți care dețin încă 
de pe acum o formă sportivă cores
punzătoare.

In această privință, un ajutor în
semnat trebuie să-l aducă cluburile și 
asociațiile sportive. Din păcate însă a- 
cestea nu duc o muncă corespunzătoa
re de instruire și educație, atenția 
și preocupările lor fiind îndreptate 

de multe ori aproape în exclu
sivitate spre echipa de fotbal. Astfel, 
sînt cluburi și asociații ca Drubeta Tr. 
Severin, Jiul Petroșani, Cetatea 
Bucur, C. S. Oradea, C.SJVL Tg. Mu
reș, C.S.M.S. Iași etc. care au o acti
vitate cu totul nesatisfăcătoare în ceea 
ce privește atletismul. Alte cluburi, 
dînd dovadă de un sectarism îngust, 
se mulțumesc să-și măsoare succesele 
prin numărul titlurilor de campioni cu
cerite de atleții lor și nu prin nivelul 
performanțelor obținute de aceștia. In 
această direcție poate fi citată „riva
litatea" devenită tradițională dintre 
Dinamo București și Știința, oare 
uneori a îmbrăcat și aspecte ne

principiale, care au inlocuit preocu
parea asupra rezultatelor cu cea asu
pra numărului victoriilor atleților lor, 
considerînd ca un succes dacă unul 
sau altul au cucerit mai multe locuri 
întîi, indiferent dacă, de exemplu, 
cursa de 100 m la bărbați se cîștiga 
cu 1.1,0 secunde 1

Desigur că mai sînt încă multe as
pecte ale muncii din cluburi și asoci
ații sportive, care fac ca atletismul să 
nu aibă încă, cu excepția asociațiilor 
școlare, o bază viguroasă de masă.

★

Trebuie să se muncească mai mult 
și mai bine 1 Este necesar, în direc
ția îmbunătățirii muncii de instruire 
și educație, să se organizeze mai 
multe concursuri, să se sporească e- 
xigența din partea federației asu
pra activității antrenorilor. De ase
menea, este necesar ca, de la caz la 
caz, să se ia măsuri față de 
antrenorii care nu depun o actjyitate 
conștiincioasă. Trebuie să ne străduim 
din răsputeri ca, în scurt timp, atle
tismul nostru să se ridice la locul ce 
i se cuvine I

Imdre 20 și 24 mai ia SiMti și Mediaș

Turneu 

republican

final al campionatului 
de handbal la juniori

Săptamîna viitoare se va desfășura 
la Sibiu și Mediaș turneul final al 
campionatului republican * de ■handbal 
la juniori. Organizarea acestei între
ceri sportive rezervată echipelor de 
handbal alcătuite din jutijori sau juni
oare a stîrnit un rnare interes. La 
etapa regională a competiției au luat 
parte sute de echipe, dintre care mul
te au practicat un joc frumos.

In ultimele săptămîrri s-a disputat 
etapa interregională cu participarea 
formațiilor campioane regionale. în
vingătoarele acestei etape au cucerit 
dreptul de a lua parte la turneul fi
nal. Pentru această ultimă etapă s-au 
calificat 6 echipe masculine și 6 femi
nine. Echipele masculine, care se vor

începe campionatul republican de polo

Jucătorul dinamovist Bădiță se pregătește să șuteze la poartă eu țoală 
intervenția adversarului său direct
Mîine dimineață la ștrandul Tinere

tului din Capitală se dispută (cu în
cepere de la ora 12) jocurile din 
cadrul primei etape a campionatului 
republican de polo pe apă.

In prima partidă Casa Centrală a 
Armatei primește replica Științei 
Cluj. -Militarii — care s-au pregătit 
cu atenție în vederea acestei întîl- 
niri — vor prezenta următoarea for
mație: Marinescu — Firoiu, Blajec

Regiunea Stalin învingătoare in concursul 
de tir prin corespondență

După centralizarea rezultatelor con
cursului de tir interregiuni, prin cores
pondență, la proba de armă sport 
3 X 20 focuri cu înălțător, a ieșit în 
evidență buna comportare a unor tră
gători din regiunile Ploești, Craiova, 
R.A.M., Timișoara și Stalin. Rezul
tate promițătoare au obținut îndeosebi 
Gh. Mușal (regiunea Ploești): 545 p., 
Eleonora Cosma (R.A.A4.) : 525 p și 
juniorul Gh. Gîrceag (reg. Stalin) 
523 p.

Iată CLASAMENTELE INDIVIDU
ALE:

Seniori: 1. Gh. Mușat (reg. Ploești) 
545 p; 2. I. Stănescu (reg. Ploești) 
525 p ; 3. Mișu Pîslaru (reg. Craiova) 
523 p; 4. Dumitru Stavarache (reg. 
Craiova) 522 p; 5. Zoltan Molnar 
(R.A.M.) 480 pi

republican individual

de gimnastică

După cum am mai anunțai, astăzi și 
mîine sala livreasca din Capitală găz
duiește întrecerile finale ale campiona
tului republican individual de gimnas
tică, la care vor lua parte gimnaști și 
gimnaste de categoria maestru. Con
curența s-au pregătit cu sirguință pen
tru acest important , concurs. . Lupta 
pentru titlul de campion se anunță 
deosebit de strînsă.

Astăzi, cu începere de la ara 16, se 
desfășoară exercițiile impuse, iar mii
ne de la ora 17 exercițiile liber alese, 
edit pentru băieți, cît și pentru fete. 
Cele 32 de gimnaste participante suit 
împărțite in 4 grupe, iar cei 18 gim
naști în 2 grupe.

k

Fotografia noastră îl reprezintă pe 
Gheorghe Grigorescn (București), unu! 
dintre participanta la finala campiona- 
LuIMl executing o săritură la cal, 

întrece la Sibiu, au fost împărțite tn 
două serii: SERIA I: Șc. prof, de mei 
serii lași, Petrolul Teleajen și învini 
gătorul din jocul Clubul Sportiv Șco- 
Iar București—Șc. medie Buhuși; SE? 
RIA a 11-a: Luceafărul Pitești, Voința 
Sibiu, Telinometal Timișoara.

Echipele feminine se vor întrece Ia 
Mediaș, tot în două serii: SERIA 14 
Record Mediaș, Cetatea Bucur, Șc» 
medie Buhuși; SERIA a Il-a : Ileifoț 
Tg. Mureș, Textila Lugoj, Dunărea Tn 
Măgurele.

In cadrul seriilor se va juca sistem 
turneu, numai tur, după care voj 
avea loc meciuri pentru stabilirea cla
samentelor finale.

— losim — Magyari, Grințescu, 
Neacștt.

Cel de al doilea meci opune echi
pele Știința București și C.S. Qradea. 
Studenții au anunțat următoarea for
mație: M. Ștefănescu — Zane, Var
laam — Chirvăsuță — V. Ștefănescu, 
Vasiliu, Cloșcă. Jocul Dinamo Bucu
rești — Flamura roșie Timișoara a 
fost amînat la cererea timișorenilor.

Senioare: 1. Eleonora Cosma
(R.A.M.) 525 p; 2. Suzană Griinfeld 
(reg. Timișoara) 516 p; 3. Rose Bo- 
lesch (reg. Stalin) 514 p: 4. luliana 
Dașcă (reg. Timișoara) 512 p; 5. Ge- 
ta StănCescu (oraș Buc.) 506 p ;

Juniori; 1. Gh. Gîrceag (reg. Sta
lin) 525 p ; 2. N. Mololovan (reg. Sta
lin) 519 p; 3. Gh. Stoian (reg. Buc.)’ 
518 p; 4. St. Opriș (reg. Timișoara) 
508 p ; 5. Eugen Solyam (reg. Stalin) 
506 p;

CLASAMENTE PE ECHIPE:
Seniori: 1. regiunea Craiova 2068pj 

2. Ploești 2031 p ; 3. reg. Stalin 
2011 p; 4. Timișoara 1985 p; 5. Reg. 
Aut. Maghiară 1982 p ;

Senioare: 1. Reg. Timișoara 1526p) 
2. Reg. Stalin 1481 p; 3. Craiova 
1455 p; 4. Ploești 1454 p ; 5. Oraș 
București 1437 p ;

Juniori: 1. Regiunea Stalin 1550 pj 
2. Timișoara 1488 p ; 3. Oraș Bucu
rești 1481 p; 4. Reg. București 1454 p) 
5. Reg. Craiova 1409 p;

CLASAMENT GENERAL PE ECHI
PE : 1. Regiunea Stalin 6 p ; 2. Timi
șoara 7 p ; 3. Craiova 9 p ; 4. Ploești 
12 p ; 5. Oraș București 15 p.

Reuniuns te box la Casa Scinteii
Mîi.r>e dimineață va avea loc o reu- 

rifune de tex la sala de festivități de 
la combinatul Casa Scîntcii. l,a această 
reuniune vor participa numeroși tineri 
care s-au evidențiat în ultimele reuniuni. 
Gala va începe la ora 10.

Miine, la Clinteai vor avea Ioc 
demonstrații de aviație sportivă

Mîine, începînd de la ora 10, va avea 
loc pe aeroportul sportiv de la Glinceni 
o demonstrația de aviație cu prilejul 
deschiderii anului de învățămînt aviatic 
sportiv în cadrul A.V.SAP, Cu această 
ocazie, se vor face lansări de . parașu- 
liști, acrobație aviatică, la» sări de ae- 
îomodeJe, evoluții cu planoare, la care 
vor participa fruntași ai sporturilor avia
tice din țam no stră.

Ea aeroportul Ciirtceni se poate 
cu tramvaiul 15 (pînă li Frr ui R.Jîo- 
va) și apoi cu autobuzele I.T.B. . _i



3oxerii noștri participă intens la pregătirile tu vederea „europenelor" de 
tcerna. lată-i în fotografie făeind exerciții cu mingea medicinală, pentru 
'ea forței brațelor.

★

(Foto B. Ciobanu)

★ —----------------

In preajma „europenelor**

un antrenament al boxerilor noștri
i că și pe boxeri îi pasionează 
ui. Pe teren, apăruseră 22 tineri 
legați, care își disputau cu ar- 

balonul rotund. Nu erau alții 
.. boxerii din lotul reprezentativ 
rtenerii lor de antrenament, 

urmărit oarecum surprinși 
celor 22 pugiliști, deveniți, 
spune „ad-hoc“, entuziaști 

i. Dar, se vede treaba că, 
i cu strășnicie balonul, glodurile 
geau tot la ... mănușile de box', 
i că, la semnalul antrenorului 

„fotbaliștii" s-au ■ îndreptat re- 
spre sala de antrenamente la 

Timp dc aproape, două ore, sacii 
nfo*n, pticiiigurile, au suportat 
i. bombardamente, boxerii do- 
du-se. în vervă. Constantin

Nicolac Linca, Dumitru 
Gheoghe Negrea, ca și 

iști, se angajaseră în 
p> z»«« nnacH n/4 var C f» r I **

evo- 
cum 
fot- 

de.și

se angajaseră 
cu acești „adversari

Gheor- 
Glicor- 
ceilal ți 
dispute 
neînsu-

timp, pe ringul instalat într-unre
11 sălii, și-au făcut apariția primii 
i : Mircea Dobrescu și Toma llie. 
ișteptam, firește, să fim martori 
mi simplu antrenament, cu opriri 

și lovituri slabe. Dar cei doi,

Nou record republican
de juniori la atletism

cadrul unui concurs școlar desfă- 
miercu.ri la Cluj, atletul Bella 

y a stabilit un nou record republi- 
ir miori la aruncarea ciocanului 

48,66 m/Vechiuj record îi 
inea din acest an cu 48,19m/. Un 
at promițător a înregistrat elevul 
Moisescu în proba de aruncarea 
lui de 1,5 kg cu 4-6,99 m.

s-au angajat într-o partidă . extrem 
de dinamică și spectaculoasă care a 
cucerit pe... boxerii transformați în 
spectatori.

O nouă repriză,. dar de data asta 
cu un alt adversar: Șt. Mihăilescu. 
Lupta a fost la fel de dinamică. Se 
crede.a că în ultimul rotind, Dobrescu 
va da semne de oboseală, mai cu 
seamă că în această ultimă repriză 
ci avea ca adversar pe dinamovistul 
Ludovic Ambruș. Și de data aceasta 
însă Mircea Dobrescu, ca și cei care 
au urmat, a dovedit că are resurse 
fizice deosebite, el terminînd partida 
aproape în același tempo în care o 
începuse. Efortul maxim în antrena
ment și-a spus cuvântul.

— Vrem să-i învățăm pe boxeri — 
spunea unul dintre antrenori — cu 
adversari puternici și rezistenți. Tocmai 
de aceea le opunem în fiecare repriză 
cîte un adversar și, după cum vedeți, 
selecționații nu obosesc deloc. Dim
potrivă ...

Au urcat apoi pe ring aproape 40 
pugiliști. Pe deoparte cei 8 din lotul 
reprezentativ, iar pe de altă parte 
ceilalți boxeri veniți să snrijine pregă
tirile selecționaților. Disputele for 
dîrze, purtate în regim de meciuri 
oficiale, au creat însă unora dintre 
cei prezenți impresia că se desfășoară 

■ într-un ritm prea obositor. Dar, după 
fiecare meci, dorind parcă să infirme 
aceste prezumții, pugiliștii din lot 
se postau (ca și înainte de disputele 
la mănuși) în fața sacilor cit nisip, 
pe care îi... bombardau din nou, 
parcă și mai puternic ca înainte.

Tntr-ădevăr, antrenorul lotului avu
sese dreptate...

c.

«scurs motocîclist 
e viteză pe circii t
tivitatea competițională pentru a- 
riie motocicliste de viteză pe cir- 
se va inaugura mîine dimineață 
8) în Capitală printr-o competi- 

zrganizată de comisia orășenească 
•pecialitate.
trecerile vor avea loc pe traseul 
t în vecinătatea stadionului „23 
ist" cu . plecările și sosirile din j 
la Maior Coravu. I

mcursul Pronosport Nr. 20 (etapa 
17 mai) care se închide în întrea
bă astă-seară, cuprinde 12 meciuri 
otbal din campionatul țării noas- 
(6 meciuri de categoria A și 6 
uni de categoria B). Ținînd sea- 
de faptul că în această etapă o 

• de echipe redutabile evoluează 
iCplasare, este de așteptat ca acest 
urs să se soldeze cu surprize, in 
.ecință, este indicat să se parti- 

în colectiv, cu scheme cît mai 
i, care să cuprindă eventualele sur- 
e.
asionații concursurilor Pronosport 

convinși de un lucru: acest con- 
3 nu se va mai solda cu prea multe 
orii ale echipelor gazdă. Și este 
: știut că premiile frumoase vin la 
cursurile în care apar multe semne 
X și 2.
eCESUL TRAGERII SPECIALE 

PRONOEXPRES
’rima tragere specială Pronoexpres 

mai 1959) s-a încheiat cu un 
re succes. Fondul de premii a atins 

mai mare valoare de la inkodu-

Bună și, mai ales, tîuără echipa R. Cehoslovace'* 
De vorbă cu antrenorii A. Botescu și A« Niculescu despre echipa 

de fotbal cehoslovacă și jocul ei
Cunoașterea adversarului este o preocupare principală a unui antre

nor de fotbal și trimiterea de obser vatori a devenit în ultimii ani o 
todă foarte importantă, des folosită, mai cu seamă înaintea 
ternaționale. Ea ajută la pregătirea 
vedere tactic.

Așa se explică de ce un antrenor 
bulgar, Pacedgiev, a asistat la me
ciul Elveția — Iugoslavia disputat 
la Basel (la 31 mai Bulgaria joacă 
cu Iugoslavia), de ce Herberger, se
lecționerul și antrenorul vestgerman, a 
asistat la partida Anglia 
(după care 
ția) și de 
A. Botescu 
prezenți în 
Bratislava, 
— Irlanda 
în Cupa Europei urma să fie desem
nat de această partidă, în urma ne- 
prezentării Danemarcii).

Deplasarea de la Bratislava a fost 
foarte instructivă pentru cei doi an
trenori și acest lucru a reieșit dintr-o 
convorbire pe care am avut-o 

La prima întrebarb: Cum 
părut echipa cehoslovacă?, 
răspuns antrenorul federal 
Niculescu:

— Bună și, mai ales, tînără.

Scoția 
R.F.G. a jucat cu Sco- 
ce doi antrenori romîni, 
și A. Niculescu, au fost 
tribunele stadionului din 

la meciul R. Cehoslovacă 
(viitorul nostru adversar

cu ei. 
vi s-a

ne-a 
A.

Afară 
de Nowak, Pavlovici și Bubnik, care 
au peste 30 de ani, toți ceilalți sînt 
sub 25 de ani. Mijlocașul Mat'ak 
și extremul stingă Dolinsky au debu
tat în partida cu ' 
Tichy și Dolinsky 
rești acum patru 
tineret a R. Cehoslovace.

— Ce caracteristici prezintă?
— Joc colectiv, pase la mică dis

tanță (o reeditare a faimoasei „ulița 
cehă"), acțiuni pornite din pase în 
triunghi — a spus, de data aceasta, 
A. Botescu. Jucătorii cehoslovaci po
sedă o tehnică bună și o gîndire 
tactică remarcabilă. Joacă cu centrul 
înaintaș retras (Bubnik), dar revin 
în formulă normală de atac dacă 
desfășurarea meciului o cere. Schim
bul de locuri este prezent în orice 
fază. Chiar extremele ajung de pe 
o parte pe alta. Așa s-a și marcat 
un gol în partida cu Irlanda. De 
altfel, extremele Pavlovici și Dolinsky 
mi s-au părut cei mai periculoși ju
cători. Ca valoare însă, mi-au plă
cut foarte mult Kaciani și Bubernik, 
doi tineri de mari perspective. Sto
perul Popluhar este un jucător bine 
dezvoltat fizicește (de altfel, ca toți 
ceilalți), care atacă „tare" și joacă 
bine cu capul.

— Cunoscând echipa cehoslovacă, 
chiar într-un singur meci, ce po
sibilități vedeți pentru echipa noa
stră în partidele cu R. Ceho
slovacă?

— Echipa noastră națională, în 
completul ei și cu o atentă pregătire 
a jucătorilor la cluburi, Ia asociații 
și la antrenamentele comune, are

Irlanda. Bttbernik, 
au jucat la Bucu- 
ani în echipa de

tiri, rezultate
Miercuri, etapă de Cupă

După cum se știe, la 20 mai se va 
disputa etapa sferturilor de finală a 
Cupei R.P.R. Jocurile se cunosc. Fede
rația a stabilit recent și terenurile pe 
care se vor disputa :

Orașul Stalin : C.S.M. Baia Mare— 
Petrolul Ploești

Arad : Aurul Brad—Rapid București
București: C.C.A.—Dinamo Bucu

rești
Focșani: Dinamo Bacău—Progresul

București.
Jocurile vor începe la ora 16,15, ca 

să fie timp pentru eventualele prelun
giri, 
e Tg. JIU. (Prin telefon). Miercuri 
s-a disputat înțîlnirea restanță din ca
drul seriei a VI-a a categoriei C, din-

echipelor, in special din
jocurilor 
punct

față cu

nie- 
in- 
de

posibilitatea de a face 
ces jocurilor cu cehoslovacii 
răspuns A. Botescu. Evoluția 
tora însă, mai trebuie urmărită, pen
tru că din echipa lor de bază au 
lipsit jucători ca Masopust și Molnar, 
internaționali consacrați. De altfel, 
pentru antrenorii echipei este o 
problemă fluctuația de formă de la o 
etapă la alta a jucătorilor și echi
pelor în campionat.

— De aceea — a intervenit A. 
Niculescu — antrenorii sînt preocu
pați în prezent de problema îmbună
tățirii procesului de antrenament la

SUC- 
— a 
aces-

cluburi, prin folosirea eforturilor ma
ximale și mărirea intensității. Echi
pele fac cite 6—8 antrenamente pe 

cu balonul, 
fizică. Se

săptămînă, foarte mult 
chiar și în pregătirea 
pune un accent deosebit pe perfecțio
narea factorilor specifici: tehnica și 
tactica.

Ultima întrebare s-a referit Ia e-
ventuaie discuții privind datele me
ciurilor cu R. Cehoslovacă. Cei 
antrenori ai noștri au abordat
ceasta problemă în discuțiile lor 
antrenorii echipei cehoslovace și ai 
ceștia, în mod neoficial, au spus căe 
foarte puțin probabil să aibă loc în 
acest an, deoarece reprezentativa lor 
are un program foarte încărcat. Pro
blema va fi rezolvată de cele două 
federații de specialitate. — (p.g.).

Etapa a XVHI-a 
a categoriei A Ia fotbal

(Urmare din pag. 1)
4:1 (3:0) prin punctele înscrise decu

Marin (min. 12, 72), Pereț (min. 24) 
și Dinulescti (min. 35). Pentru Dina
mo: Lovin (min. 52). Progresul a a- 
liniat echipa: Mîndru (Birlașu) — 
Cojocaru (Dobrescu), Caricaș, Soare 
(Scarlaf) — Petrescu. Știrbei (Cio- 
cea) — Oaidă (Blujdea), Smărăn- 
descu (Banciu), 
(Mafteuță), Marin.
respondent).

Mtne, Progresul 
obișnuită. F. probabilă însă, o rema
niere a liniei de mijlocași

Formație standard la C.C.A.
Echipa militară a jucat joi la două 

porți cu C.S.A. In acest meci au fost 
folosiți o parte ............. .

jucat duminică

Dinulescu, Peret
(I. Chilibar, co-

n-au
din jucătorii 

(Zavoda II,
care

Apol-

doi
a-
cu

teanu — Marcu — Suciu — Ivansua 
— H. Moldovan.

♦ La antrenamentul de joi, Dina
mo a folosit ca inter pe Varga. Dina- 
moviștii opiniază pentru următoarea 
formație: Uțu — Popa, Călinoiu, Pa- 
nait — AL Vasile, Nunweiller — V. 
Anghel, Varga, Ene, Szakăcs, Ko- 
szegy.

Mare interes la Constanța

Jocul cu Petrolul este așteptat 
legitim interes la Constanța. Farul 
jucat joi cu Dinamo din localitate 
a cîștigat cu 4:2 (1:0), prin punctele 
marcate de Moroianu, Sever, Ciosescu 
și R. Lazăr. A jucat echipa care pro
babil va fi opusă Petrolului: Ghibă- 
nescu — Siraton, Ciuncan, Toma — 
Corneanu, Pană — 
Ciosescu, Niculescu,

cu 
a 

Și

Moroianu, Sever, 
R. Lazăr.

tre Flacăra din localitate și Drubeta 
din Țr. Severin. Meciul a luat sfîrșit 
cu un rezultat de egalitate: 1-1 (0-1). 
Punctele au fost marcate de Slăveanu 
pentru Drubeta și Sandu pentru Fla
căra. I. Fometescu, corespondent

© BAIA MARE 15 (Prin telefon). 
Joi, C.S.M. Baia Mare s-a antrenat în 
compania selecționatei orașului Satu 
Mare de care a dispus cu 8-1 (2-1). 
Au marcat: Sulyok (3), Drăgan (2), 
V. Moldovan (2) și Vlad I, respectiv 
Ambruș. Intîlnirea de juniori, pentru 
Cupa Orașelor, Baia Mare—Satu Mare 
s-a încheiat cu victoria băimărenilor 
la storul de 4-1 (1-0).

V. Săsăranu 
corespondent regional .

ono sport
cerea acestui sistem de joc: 1.564.951 
lei. Aproximativ 5.000 participanți’ au 
obținut frumoase premii în bani și 
peste 3.000 participanți au obținut 
premii suplimentare în obiecte.

Un succes deosebit a repurtat ț”> 
colectiv de participanți din Brăila 
care jucînd 5 combinații de cîte 8 
numere, după schema publicată în 
Programul Loto-Pronosport Nr. 255, 
a obținut pe una din cele 5 combina
ții de cîte 15 variante, un număr de 
15 premii dintre care... 5 de categoria 
11-a (6 din 8), revenindu-i suma to
tală de 153.456 Ici.

Amintim celor care au obținut 
mii suplimentare în obiecte că 
obligați să comunice în scris 
la data de 20 mai 1959, prin
soare recomandată, grupa de obiecte 
aleasă din cadrul categoriei la care 
au cîștigat, indicând numele și ,pro-

numele, adresa exactă și stația C.F.R. 
de destinație.

Cei care au premii suplimentare în 
bani (cat. VI) nu vor face comu
nicări și vor primi banii prin poștă, 
pe baza trierii șj omologării buletine
lor respective.

Iată acum premiile tragerii speciale 
Pronoexpres din 13 mai.

PREMIILE IN BANI

Il-a: 8 variante a 27.394

pre
sent 

pînă 
seri-

Cat.
fiecare

Cat.
fiecare

Cat.
fiecare

Cat.
fiecare

Cat. 
fiecare.

S-a reportai suma de 250£000

lei

IlI-a: 38 variante a 5.767

IV a:

V-a;

Vl-a:

lei

184 variante a 1.191

1.171 variante a 280

3.488 variante a 94

lei

lei

lei

lei

C.C.,4. s-a antrenat joi cu C.S.A. (echipă din campionatul regional). Fo
tografia înfățișează un atac la poarta echipei G.S.A. Portarul prinde balonul 
trimis de Zavoda 1 (in mijloc, pe planul al doilea).

(Foto B. Ciobanu)
a jucat ia Cîmpina
15. (Prin telefon). Joi; 
antrenat cu Poiana de

zan, Dragomirescu, Mihăilescu, Raksi). 
Contra Steagului roșu, bucureștenii vor 
’olosi formația de duminica trecută.

Steagul roșu sosește azi
Adversara formației militare, echipa 

Steagul roșu, sosește azi la prînz în 
Capitală cu o formație completă: 
Ghiță — Zbîroea, Zaharia, Tîrnovea- 
nu — Ilidișan, Szigeti — Hașoti, Fu- 
sulan, Proca, Campo, David.
Schimbări la Știința Cluj și Dinam.o

♦ Mateianu, după cum s-a anunțat 
din Cluj, nu va juca duminică fiind 
indisponibil. In acest caz, linia de 
atac urmează să aibă formația: Mun-

Petrolul
CIMP1NA

Petrolul s-a 
care a dispus cu 2:1 (0:1). Au mar
cat: Babone și Dridea, respectiv Filip. 
Formația pentru duminică, anunțată 
de antrenorul Oană după antrenament, 
este următoarea: Sfetcu — Pahonțu, 
Marinescu, Neacșu I. — Fronea, Ta- 
barcea ■— Zaharia, Constantinescu, 
Dridea, Babone, Aăarin Marcel.
(Gli. Briotă, cores-pondcnt).

Pregătiri pentru jocul 
de Ia Timișoara

Știința Timișoara a jucat joi cti 
Au marcat:

la categoria l-a pentru concursul din 
20 mai 1959.

Premiile în obiecte stabilite pen
tru concufsul special Pronoexpres din 
13 mai se. vor comunica ulterior.

Programul concursului Nr. 21 
(etapa din 24 mai 1959)

R.P.R.—R. Cehoslovacă (rugbi) 
Rapid—Petrolul
U.T.A.—Progresul
Dinamo Bacău—C.C.A.
St. Roșu Or. Stalin—Șt. Cluj 
Jiul—Știința Timișoara 

I. C.F.R. Tim.—Gaz Metan Mediaș
Reșița
SibiuC.S. Tg. Mureș—C.S.A.

Ind. Sîrmii C Turzii—CFR Arad 
Flacăra Moroni—Tarom Buc.
Foresta Fălt.—Met. Titanii Buc.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pfonosport.

♦
Progresul: 11:2 (1:2).
Constantin (5), Milaru (3), Cojerea- 
nu (2), lordăchescti. Formația proba
bilă: Enăchescu — Codreanu, Tîlves- 
cu, Florescu — Neacșu, Tănase —■ 
Gîrleanu (Constantin), Cădariu, Co- 
jereanu, Lereler, Mițaru.

♦ Rapid a plecat ieri la Timișoa? 
ra. Joi, ceferiștii au jucat cu Bumba
cul și ao cîștigat cu 3:1 (au
torii golurilor: Georgescu și Olarii 
2). A. jucat formația: Țndor (Dungu) 
— Dodeanu, Stâncii, Bodo ( Văcaru j 
—■ Langa, Neamțt» (Bodo) — Copil, 
Raab, Ene (Nisipeanu), Georgescu 
(Olaru), Văcaru (Matei). Duminică 
va juca probabil echipa de duminica, 
trecută.

U.T.A. s-a reîntors la Arad
ARAD 15 (Prin telefon). Joi 

înapoiat, venind din R. Cehoslovacă, 
echipa U.T.A., iar azi a făcut un 
antrenament la două porți în compa
nia select onatei de juniori a orașu
lui. In meciul cu Dinamo Bacău, tex- 
tihștii -vor folosi echipa: Cornan — 
Szfios, Capaș, Seres — Petschowski, 
Koczka ’urcă (Szoher), Igna, Țîr- 
tea, ’’ '' ean. (St. Weinbec-
ger, corespondent).



Bin activitatea secției Be cultură fizică și sport a S.R.S.C. 
reînființată la sfîrșitul anului 1957/ 
«cția de cultură fizică și sport a So- 
l^tății pentru Răspîndirea Științei

Culturii (S.R.S.C.) desfășoară o 
țfectivi.tate dintre cele mai rodnice în 
‘fiomeniul popularizării mișcării noas- 
țfe sportive. De acest lucru ne-am pu
tut convinge și cu prilejul unei recen- 
Je discuții pe care ara avut-o cu tova- 
ășa Marieta Radu, secretara acestei 

fee ții.
ii „Activitatea secției de cultură Ezi
tă și sport a S.R.S.C. crește an de an, 
Revine tot mai interesantă—ne-a spus 
lovarășa Radu. Anul trecut, de pil
dă, au fost programate conîerințe fra- 
tînd despre istoricul culturii fizice, 
(despre perspectivele de dezvoltare ale 
culturii fizice și sportului in țara noas
tră, despre rolul sportului de mase, 
ca izvor nesecat de noi elemente pen
tru sportul de performanță etc. Ca
racterul oarecum experimental al a- 
cestei secții — în primul ei an de e- 
xistență — ne-a determinat să limităm 
activitatea, în raport cu aceea a 
lorlalte secții ale S.R.S.C. Or, 
de succesul de care s-au bucurat con
ferințele mai sus amintite (și aici 
trebuie spus că în afară de sportivi 
si activiști sportivi, la conferință par
ticipă tin număr apreciabil de tineri 

’muncitori, elevi și studenți, tehnicieni 
'și funcționari) am socotit necesar ca 
în acest an să mărim volumul confe- 
jrințelor".

In legătură cu tematica conferințe
lor programate în acest an, tovarășa 
,Radu ne-a făcut următoarele preci
zări: 
iț „De la începutul anului și pînă în 
frezent au fost programate două con
ferințe. Prima, trafînd despre rolul și 
fmporîanța gimnasticii de 
'(lector dr. Mihail Dorcl), a 
jfema „Părinților — despre 
fizică a copiilor" (lector, 
Istrato) Sînt în pregătire alte două 
iconferințe. care au ca subiect „Rolul

ee-.
față

culturii fizice ca factor curativ" și 
' „Educația fiz’că, mijloc de educație a 

voinței și disciplinei". Acestea din ur
mă vor fi programate pînă la sfîrșitul 
primului semestru al

Lucruri interesante 
vate și în ceea ce 
iatea de extindere a 
pe plan general.

„Dat fiind interesul tot mai larg a- 
cordat problemelor culturii fizice și 
sportului nu numai in Capitală, ci și 
in multe orașe din țară, s-a ivit nece
sitatea înființării unor secții asemănă
toare pe lingă filialele regionale ale 
societății. Pînă acum, problemele care 
priveau cultura fizică și sportul erau 
înglobate în sfera de activitate a sec
ției medicale. In prezent a fost întoc
mit și difuzat filialelor S.R.S.C. din 
întreaga țară un material metodologic 
care cuprinde indicațiuni speciale pri
vind organizarea noilor secții, mo
dul în care trebuie alcătuite colecti- five pe care le reprezintă.

anului".
ne-au fost rele- 

privește posibili- 
activității secției

vele de lucru, normele după care 
vor trebui să se ghideze aceste colec
tive în elaborarea planului tematic 
al conferințelor. Pentru buna organi
zare a secțiilor de cultură fizică și 
sport pe lingă filialele S.R.S.C. — a în
cheiat tovarășa Radu — așteptăm în
să sprijinul secțiunilor de învățămînt 
și cultură ale sfaturilor populare re
gionale precum și al consiliilor sin
dicale, ca și al consiliilor U.C.F.S.".

Ne exprimăm convingerea că or
ganele regionale direct solicitate în 
sprijinul înființării acestor secții vor 
contribui substanțial la realizarea 
unei acțiuni menite să facă cunoscut 
în masele largi de oameni ai muncii 
caracterul practic al culturii fizice și 
sportului și în același timp să scoa
tă în relief importanta sa valoare 
educativă în formarea unui tineret 
sănătos și puternic, atașat de locul 
de muncă, de culorile asociației spor-

Clasamentul turului cam
re 1 !• J îpublican de Iu*

pionatului

e

sportivi la locul de muncă

producție 
doua cu 
educația 

prof. Hie

Al REVISTEI ILUSTRATE

După terminarea turului campionatului 
clasamentul are următoarea înfățișare:
1. Dinamo București
2. St. roșu O. Stalin
3. C.C.A.
4. C.F.R. Timișoara
5. C.S.M. Reșița
6. Dinamo Satu Mare
7. Cetatea Bucur
8. Rapid Oradea
9. Metalul M.I.G.

10. C.S.M. B. Mare
11. A. S. M. Lugoj
12. Constructorul Cluj
13. C.S.A. Marina C-ța
14. Voința Lugoj
15. C.S.M. Galați
16. Voința Tg. Mureș

9—2—
9—1 —

republican de lupte pe echipe-

60—18) =45
82— 8) =43

In fabrică maistru-pe teren căpitanul echipei
Secția dc ramificații a Uzinelor de 

Construcții Metalice și Mașini Agricole 
din Bocșa Romînă unde se fac ramifi
cațiile de șine pentru calea ferată, 
este una dintre secțiile fruntașe ale fa
bricii. Acest important sector condus 
de maistrul Gheorghe Avram, stoperul 
echipei Metalul Bocșa Romînă, care 
activează in seria Vl-a a categoriei C 
a depășit cu 25 la sută plănui pe luna 
aprilie.

... In urmă cu 12 ani, în echipa de 
fotbal a uzinelor din Bocșa a apărut un 
nou jucător, ucenicul lăcătuș Gheorghe 
Avram. După un început timid pe te
ren și în uzină, tinărul Avram a prins 
să se afirme. In atelierul de lăcătușe- 
rie, maiștrii au început să se ocupe 
din ce in ce mai mult de acest băie- 
țandru foarte silitor. Pe terenul de 
sport, Avram era tot atit de preocupat 
să învețe, să devină un bun jucător. 
Antrenorului, firește, i-a fost drag să 
lucreze cu un tinăr atit de disciplinat 
și de sirguincios Preocuparea acelora 
care ani de-a rindul l-au invățat să.și 
însușească tainele meseriei și fotba
lului a dat roade. Zilele trecute, stind 
de vorbă cu președintele comitetului 
de întreprindere din uzină, Bloju lancu 
și cu antrenorul echipei, Silviu Bindea, 
aceștia ne-au confirmat că Gheorghe 
Avram este unul dintre cei mai buni 
maiștri ai uzinei și unul din cei mai 
buni jucători ai echipei.

In uzină Gh. Avram este iubit și 
stimat. Muncitorii din secția lui îl pre
țuiesc pentru priceperea cu care ii în
drumă in munca lor de zi cu zi. „h’u 
degeaba a primit certificatul nr. 1 lâ

reexaminarea maiștrilor" — mi-a spu- 
un bătrin sudor din secția lui. „Aurarr, 
este stil pul apărării" — spunea antre- 
norul echipei. Are viteză, trage cu am 
bele picioare, se plasează bine, folo
sește corect corpul in lupta pentru ba 
Ion.

Gheorghe 'Avram are mai multe do 
rinți. In primul rînd dorește — și st 
străduiește — ca secția al cărui mai 
stru este să fie mereu fruntașă. Dl 
asemenea, ar dori să fie incă muli 
timp căpitanul echipei de fotbal. Și ai 
mai vrea ceva. Echipa in care joace 
de peste 10 ani să se califice în cate
goria B. Ar fi un dar făcut tovarășilol 
de muncă din uzină și celorlalți spec
tatori din Bocșa Romînă, care il 
rajează cu multă căldură.

incil-

Mîine incept

Circuitul ciclist al regiunii Stalin
Mîine se dă startul în cea de a 

VllI-a ediție a circuitului ciclist al re
giunii Stalin — cursa ziarului „Drum 
nou", competiție la care și-au anunțat 
participarea alergătorii de Ia C.C.A.,

Vomț;
Olimpit 

din Orașul Stalin* precum și o selec 
n orașului Plnosti

avea ș

Victoria, Progresul, Recolta, 
Cluj, Dinamo Cluj, Tractorul,

lin 'ww

Campionatul republican de popice pe echipe 
lari surprize în întrecerile 
8C3 p.d. • Etapă

Turul etapei a doua a 
regionale a campionatului 
de popice s-a caracterizat 
aprigă dintre cele 18 formații (10 
masculine și 8 feminine) rămase în 
cursa pentru cucerirea titlului de echipă 
campioană a țării. Disputele de sîm- 
băta și duminica trecută au fost mult 
mai echilibrate deeît în întrecerile 
primei etape, unele dintre ele închein- 
du-se cu surprize. Astfe', C.S. Oradea
— deținătoarea titlului pe anul 1958
— a fost întrecută la Cluj de echipa

calmă în

fazei inter- 
republican 
prin lupta

Azi
!

IN CAPITALA
GIMNASTICA: sala Floreasca, de la 

|ora 16; finala campionatelor republicane 
individuale.

NATAȚIE; ștrandul Tineretului, de 
la ora 17.30: concurs de verificare a fo
itului republican.

BOX: stadionul Dinamo, de la ora 
119-30: reuniune organizata de asociația 
{Sparta c

i TENIS: teren Progresul, 
.16.30: n-rtida de dublu din _ 
mirii R P R.— Noua Zeelandă (Gh.

Viziru—Gerrard, Otway).
POPICE: arena 23 August, de

U7: 1.0 R. București—Pețr.olul
.(camp, masculin al R P.R).

de la ora 
cadrul întîl- 

Viz ru.

la ora 
Ploejti

15.15: Progresul—Jiul (A); ora 17: C.C.A. 
— Steagul roșu (A); stadionul Giulești, oră 
10.30: Tarom—Dinamo Galați (B); teren 
C.A.M., ora 15: Universitatea Parhon— 
I. S E. București (finala campionatu
lui universitar); ora 17: Victoria—C S U.
(C).

HANDBAL: stadionul Dinamo, ora 
12,3D: Cetatea Bucur-Ilefor Tg. Mureș 
(fem. cat. A); stadion Dinamo, ora 11: 

Dinamo—Știința Timișoara (mase cat A); 
stadion Giulești, ora 12.30: Rapid—C.S.U. 
București (fem cat. A).

CICLISM; șoseaua Giurgiului, km. 8, 
ora 8 30: cursa dot dă cu „Cupa Cons- 
tructorul“ deschisă tuturor categoriilor 
de alergători.

HOCHEI PE IARBA: Stadionul 23 Au
gust, teren III. ora 8.30: Știința Bucu- 
rești-Fulgerul Oltenița; ora IO: C.S.A. VI 
—Voința Ploești; ora 11,30; Constructorul 
București—Politehnica Or. (meciuri
în cadrul camp ion atu Lui republican).

CLUJ:
IN TARA

concurs repubpca,n de călărie. IN ȚARA

Mîine
IN CAPITALA

I GIMNASTICA: sala Floreasca, de la 
#na 17: finala campionatelor republicane 
individuale.

NATAȚIE: ștrandul Tineretului, de la 
țora 10: concurs de verificare a Iotului 
republican; ora 12: meciuri în camoio- 

’ matul cat A de polo pe apă (C.C.A.— 
i Știința Cluj, Știința București—C. “ 
"jOradea).
i TIR: poligonul Tunari, de la ora 
tampionateLe Capitalei la armă liberă și 
jpistol.

AVIAȚIE; aeroportul Clinceni, de la 
«>ra 10: demonstrații de parașutism, acro
bații aviatice, planorism

! TENIS; teren Progresul, de la ora 15: 
"lultimeie două meciuri de simplu din ca
drul întîlnirli R.P.R.-Noua Zeelandă 
j(Gh. Viziru—Gerrard; I. Țiriac—Otway).

I POPICE: arena Giulești, de la ora 8: 
ȚRapid București—Unirea Azuga, (camo. 
feminin aj R.P.R.).

FOTBAL: stadionul 23 August, ora

SPORTUL POPULAR 
.Eâfc S-a Mf. 3493

s.
9:

CĂLĂRIE: Cluj: concurs republican 
LUPTE: Baia Mare: finala campiona

telor individuale pentru juniori.
HANDBAL: Campionatul masculin, cat.

A: Orașul Stalin: Dinamo-'—C.C.A ; Timi
șoara; Te’inometa!—Petrolul ploești; iași: 
C.S.M,S—Victoria Jimabolla; Sibiu: Vo 
ința—Chimia Făgara.ș; Reșița: C.S M— 
R?pi<J București; feminin cat. A.; Si
ghișoara; Gloria—Record Mediaș; Sibiiu: 
Flamura roșie—Știința Timișoara; Timi
șoara; Constructorul—Măgura Codlel: 
Orașul Stalin: Tractorul—Olimpia Bu-cti, 
resti; campionatul masculin, cat B: Si 
ghîșoara — Voința Textila Clsnădi&î 
Bacău: Victoria—Stăruința Odorhet;
Cluj: Știința—C.S.U. București; Galați: 
Știința—I. C. Arad; Hălchiu: Recolta— 
Dinamo Tg. Metres: Constanța: C S.A 
Marina—Balanța Sibiu

BOX. Timișoara: Energia I.M.B.—DOZSa 
Kaposvar (R P.U ). .

VOLEI: Campionatul cat. B, seria 
T: Suceava: Voința—Politehnica Orașul 
Stalin; Craiova: C F.R. Rovine—Ferovia
rul Constanța; Constanța: C.S.A. Marina 
—Știința Galați; Ploești: Aurul Negru— 
Voința Bacău; Seria a Il-a: Petroșani: 
Utilajul—Dinamo Or idea; Orașul Dr, Pe
tru Groza: Șoimii— Șțiinta Timișoara: Ti
mișoara: Casa Ofițerilor—I. C. Arl’fd; 
Rîmnicul Vîlcea: C. S. Rm, V—Dinamo 
Tg. Mure& __

masculine ® 24 jucători cu peste 
întrecerile feminine

locală Voința, care se prezintă din 
ce în ce mai bine; Constructorul 
Pitești a învins pe teren propriu cu
noscuta formație bucureșteană Lami
norul, iar C.S.M.S. Iași a întrecut pe 
fosta campioană a țarii, F.Z. Roman, 
la o diferență greu de recuperat în 
returul etapei.

îmbucurător este faptul că aproape 
toate echipele s-au prezentat bine 
puse la punct. Majoritatea jucătorilor 
au' realizat procentaje valoroase. 24 
din cei 60 de concurenți au depășit 
cifra de 800 p.d., iar alții au obținut 
rezultate între 750—800 p.d. Buna 
comportare individuală a creat omo
genitate în echipe și a făcut — în 
general — ca diferențele 
rtirîle finale să fie mici, 
lăsat deschisă lupta și 
etapei.

In întrecerile feminine 
gistrat rezultate normale. Echipele 

favorite au arătat o formă constantă, 
obținînd scoruri care dovedesc că se 
pregătesc cu multă conștiinciozitate.

dintre sco- 
ceea ce a 
în returul

s-au înre-

Cel mai bun rezultat al etapei 
obținut Voința Tg. Mureș care a 
trecut C.S. Oradea cu 2289—2018 p.d., 
iar cele mai bune procentaje indivi
duale au fost realizate
Koncsag 400 p.d. (Tg. M.) urmată de 
dubla noastră campioană Margareta 
Szemany (Tg. M.) care cu acest 
prilej și-a reluat activitatea.

Iată rezultatele turului:
Masculin ; Voința Petroșani—C.F.R. 

Timișoara 4691—4781 p.d. ; Petrolul 
Ploești—I.O.R. București 4780—4733 
p.d ; Laminorul București—Construc
torul Pitești 4716—4728 p.d. • C.S.M.S. 
Iași—F.Z. Roman 4752— 4607 p.d. ; 
Voința Cluj—C.S. Oradea 4835—4781 
p.d.

Feminin: Unirea Azuga — Rapid 
București 2111—2241 p.d.; Recolta 
București—Cetatea Giurgiu 2205—1896 
p.d ; Voința Tg. Mureș—C.S. Oradea 
2289—2018 p.d. ; Voința Timișoara— 
U.T. Arad 2192—2112 p.d.

Astăzi și mîine se defășoară retu
rul etapei a Il-a după programul de 
mai sus, gazde fiind ultimele echipe.

l-a 
în-

de Iulia

țională a orașului Ploești.
Circuitul regiunii Stalin va 

în acest an un caracter internațional 
Alături de sportivii noștri participă c 
selecționată din R.P.U. și alergători d( 
la clubul militarilor din Varna 
(R.P.B.).

Competiția măsoară peste 1.100 krr 
împărțiți în următoarele etape: 17 mai 
etapa I: Orașul Stalin—Cîmpina-retui 
160 km; 18 mai, etapa a Il-a: Orașul 
Stalin—Brețcii-retur 140 km; 19 mai 
etapa a Ill-a: Orașul Stalin—Sibit
(prin orașul Victoria) 160 km; 20 mai. 
etapa a IV-a: Sibiu—Cluj 175 km; 21 
mai, zi de odihnă la Cluj; 22 mai.e 
tapa a V-a: Cluj—Sibiu 175 km; 21 
mai, etapa a VI-a' Sibiu—Mediaș— 
Tîrnăveni—Sibiu 180 km; 24 mai, e- 
taoa a \'II-a: Sibiu—Orașul Stalin 144 
km. După fiecare etapă se vor alcătui 
clasamente: pe echipe, individual și al 
cățărătorilor, lată acum cîștigător1' e- 
dițiilor anterioare: 1952 — Martie 
fănescu; 1953 — Marin 
1954 și 1955 • 
1956 — Rudolf 
rel Munteanu; 
feanti.

AL. DINCA, corespondent regional

Dumitrescu;
— Constantin Istrate; 
Schuster; 1957 —- Au- 
1958 — Nicol ae Muu-

începe faza regională 
a campionatului republican 

de tenis pe echipe
întrecerile de

Patinatorii artistici iau acum startul 
în... campionatul pe 1960

Poate vă surprinde faptul că pati
natorii artistici se anlrenează cu ace
eași intensitate de astă iarnă și în a- 
ceste zile călduroase. Dar ei se află 
în pragul unei interesante competiții 
(bineînțeles, nu pe gheață) dotată cu 

„Insigna Patinatorului". Acest con- 
purs constituie o etapă obligatorie în 
vederea participării la viitorul cam
pionat republican. Deci, la concursu
rile care vor începe în luna iunie și 
vor dura pînă la sfîrșitul lui octombrie 
— vor participa toți patinatorii noș
tri, care întreeîndu-se în această com
petiție își vor îmbunătății pregătirea 
fizică și tehnică. O astfel de compe
tiție era necesară pentrit că ea asi
gură o activitate continuă în perioada 
iunie-octombrie. lată, de altfel, ce ne-a 
spus mai demult în această privință 
antrenorul emerit cehoslovac, Jozef

RECTIFICARE
r

In articolul apărut în numărul 3398 
privitor la mtîlnirea de box dintre N. 
Popa (Galați) șl Gh. Predescu (Bucu
rești). în mod eronat s-a scris că victo
ria prin abandon a revenit secundului, 
ea fiind cîșttgată în realitate de boxe- 
ruj găiățean.

Șturm, care a lucrat timp de două lu
ni în țara noastră cu specialiștii și 
patinatorii romîni.

„Soarele nu este un inamic al pa
tinatorilor; dimpotrivă. Numai dacă 
exersează cu conștiinciozitate în tim
pul verii, patinatorul va putea obține 
rezultate frumoase în concursuri. Să 
nu vă surprindă dacă vă spun că în 
programul pe care l-am alcătuit cu 
specialiștii romîni am stabilit ca în 
timpul verii să se desfășoare cîte trei 
antrenamente săptămînal, fiecare de 
cîte circa 2 ore. In această perioadă, 
sportivii avansați vor executa linia 
desenelor obligatorii, iar cu ajutorul 
unor patine de lemn vor interpreta pi
ruete, sărituri și alte exerciții libere. 
Ei vor participa la diferite concursuri 
în deosebi de gimnastică și atletism, 
pentru dezvoltarea mușchiulaturii și 
îmbunătățirea reflexelor".

De aici reiese clar că baza pregăti
rii patinatorilor o constituie antrena
mentele și concursurile din timpul ve
rii. Iată de ce întrecerile „Insignei 
Patinatorului" sînt deosebit de impor
tante și de ce trebuie privite cu toată 
seriozitate de patinatorii noștri.

IR. h

La 23 mai vor începe 
tenis ale campionatului icpuLlican pe 
echipe, faza regională. Pentru echipele 
din orașul și regiunea București înscrie
rile se fac la sediul comisiei de specia
litate București plină în ziua de marți 
19 mai ora 18 și la terenul Știința Poli
tehnica, unde vor avea loc și tragerile 
la sorți.

IHI n IP H § M
Alergările de astăzi și mîine

Hipodromul Republican de Stat organi
zează astăzi o reuniune de trap, inre’ 
pînd de la ora 16.

Programul prezintă cîteva puncte da 
atracție

In pregătirea pentru Derbi caii d» 
patru ani parcurg distanțe progresiv 
lungite. In premiul Gura Leului 7 cat 
din această generație concurează pe 
2 3D0 metri.

In premiul Rama III figurează 1’0 con
curenți, printre care Hamefal, Rosa. Her, 
mina, Olteț, Ticău, oțel și Zvon II, ulti
mii patru avînd recorduri sub 1’26.

A treia atracție constă în debutul 
pei Uniunii Ziariștilor în premiul 
vana.

Premiul de încercare
Duminică dimineața se dispută 

hipodromul de galop, prima alergare 
clasică a anului, premiul de încercare, 
pe 1.600 metri

Această probă este rezervată frunta
șilor generației cailor de trei ani. Sînt 
înscriși: Sovata, Sir cer, Germinai, Graur, 
Pardubice, Stejar II. Nașa Mea și No
rocoasa.

In premiile începătorilor și Debut an- 
ților apar în public 17 cal de doi ani

Celelalte alergări se remarcă prin ma
rele număr mncnr^iți in cele 8
alergări participă 71 cat.

Pariul ordine i triplă funcționează în. 
trei alergări, a treia, a cincea și a 
șaptea.

începutul reuniunii este fixat nentrU 
era 10. _

eohl- 
N tr

pe
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La Tokio vom primi cu brațele deschise 
pe sportivii din toate țările!..."

■— ne-a declarat d. Kenkichi Oshima, membru 
în Comitetul Olimpic Japonez

Am avut ca oaspete în redacția noastră un fost recordman mondial 
a triplu salt! Este vorba de Kenkichi Oshima, membru în Comitetul Olim- 
ic Japonez. D. Oshima este în drum spre Roma și apoi Miinchen, orașul 
i care se va deschide peste cîteva zile sesiunea ordinară a Comitetului 
limpic Internațional și cu acest prilej
Pentru prima oară în Rotuînia, el 
fpst însă de mai multe ori pe con- 

lentuT nostru îrt trecut] în calitate 
■ sportiv:, activ. Intr-adeviir, Kenkichi 
shiina este una și aceeași persoană 
i atletul japonez care în anul 1935 
deținut cea mai bună: performanță 

ondială la triplu : 15,82. ni.
— ...Performanță cu care n-aș ptt- 
a să intru în reprezentativa R.P.R. 
sntru J.O. de la Roma! — remarca 
urnind oaspetele nostru, privind fa
da i

Se dezvoltă sportul în R.P.D. Coreeană )|
Tînf»rpftil T?nniiS1îrîî PnniiLnrp Dp-

normelor olimpice pentru atleții

imîni și unde în dreptul probei res- 
ective stă scris: 15,85 m.
— De la recordul meu s-a scurs 

îsă un sfert de secol și multe s-au 
rhimbat de atunci în sportul mon- 
ial — continuă interlocutorul nostru, 
ită, de pildă, înainte de război noi, 
iponezii, consideram că țara euro- 
eană cea mai înaintată în atletism 
ste Finlanda. Dar după recenta mea 
izită la Moscova, la Varșovia, Pra- 
a, Budapesta, București, această ve- 
he părere trebuie să mi-o modific 
adical. Intr-adevăr, am văzut la Mos- 
ova stadioane și baze sportive ini- 
unate, care demonstrează o dezvel
ire a mișcării sportive cum nici 
utea fi concepută în trecut.

II rugăm pe d. Oshima să ne 
cstească impresiile sale culese 
curta ședere 
re.

fi cele 
l-au surprins 
e mai înainte, consideram Rominia 
a o țară agricolă, nedezvoltată. As- 
lectul modern al Capitalei dvs., cu 
lenumăratele blocuri noi în construc- 
ie, ca și viața intensă care pulsează 
ici, mi-au dovedit că mă aflu într-o 
ară în plină dezvoltare, cu imense 
msibilități. Ca sportiv, sînt de ase- 
nenea profund impresionat de cele 
'ăzute aci. Stadioanele vizitate vă- 
lesc un grad de organizare foarte

impresiile
în Capitala

văzute în 
plăcut. Lin

nu

po 
în 

țării noas-

București 
cele auzi-

0

Tineretul Republicii Populare De
mocrate Coreene iubește mult spor
tul. Activitatea de cultură fizică cu
noaște în „țara dimineților liniștite" 
o mare dezvoltare, angrenînd acum 
peste 1.000.000 de oameni ai muncii 
care activează în cele aproape 15.0J0 
colective și cluburi sportive.

Criminalul război provocat de agreso
rii imperialiști împotriva Republicii 
Populare Democrate Coreene a pro
dus uriașe pagube. Au fost distruse 

i.prașe, 
sport, 
cenii 
iului. 
nind 
duluî 
de reconstrucție, 

a r ridicînd noi 
r_j| moașe. I

reci libere a făcut pași uriași 
inte. Au fost ameliorate toate recor
durile țării. La dispoziția maselor mereu

terenuri de 
necesare de- 
rănile războ- 
coreean, por- 

cu elan — sub conducerea parti- 
clăsei muncitoare — la munca 

a înlăturat ruinele, 
construcții, și mai fru- 

In anii din urmă sportul Co- ---  _ uriaș, țna.

fabrici, uzine, 
Părea că vor fi 

pentru a vindeca 
Dar harnicul popor

vizitează o serie de țări din Europa.
înalt al mișcării sportive, așa cum 
nu j se întîlnește, de pildă, în țara 
mea, cu toată tradiția mai veche a 
sportului japonez.

Subiectul principal al discuției 
noastre ' a fost viitoarea' sesiune a 
O.I.O. de la Munclien, în care ur
mează să fie fixat și 1 
tare a J. O. din 1964. După cum am . dl|rljc 
avut prilejul să scriem în ziarul nos-J crcscjncj, 

sportivă internațională sînt de părere 
că organizarea celei 
ediții a J. O. trebuie 
lui Tokio.

.pa?°.n’,a f“}ce Pe ucum mar*\ dicat la poalele muntelui Aloranbon. Pe terenurile sale 
pregătiri in vederea acestui eveniment 4 , i. ....................... .
— ne-a declarat în continuare 
petele nostru. — Vechiul stadion de] R.P.D. Coreene. 
70.000 Uocuri din Tokio care trebuiaț 
să găzduiască Olimpiada 
a intrat în reconstrucție și 
rit pînă la 100.000 locuri, 
fixa detaliile organizatorice, 
primarul orașului Tokio, va 
din delegația japoneză prezentă la 
viitoarea sesiune de la Miinchen a 
C.I.O. și va vizita cu acest prilej și 
Roma, locul de disputare a J.O. din 
1960.

împărtășim d-lui Oshima părerea 
noastră că organizarea Olimpiadei la 
Tokio ar constitui un important im
puls dat sportului în țările asiatice.

— Actualmente mișcarea sportivă 
din Extremul Orient nu este suficient 
dezvoltată — spune d. Oshima. 
Dar o serie întreagă de țări au în
ceput să facă progrese importante în 
această direcție și printre ele trebuie 
menționată în primul rind China. De 
aceea, personal consider că poate fi 
rezolvată pozitiv problema serioasă 
a situației Republicii Populare Chi
neze în C.I.O. Consider atitudinea 
unora dintre membrii C.I.O. față 
această problemă drept complet 
realistă. Nu poate fi ignorată o 
țiune de peste G00 milioane care 
vedește pe zi ce trece un progres 
mai ridicat în domeniul sportului, 
asiatic, eu înțeleg perfect atitudinea 
Chinei, care s-a retras din C.I.O. și 
dintr-o serie întreagă de federații inter
naționale unde era pusă alături de Tai- 
van. Totodată, pot să afirm cu hotărîre 
că la Tokio vom primi cu brațele des
chise în cadrul J. O. pe sportivii 
Chinei, ca și pe cei din toate țările 
de pe întreg globul pămîntesc. Fiindcă 
sportul este un excelent mijloc de 
strîngere a legăturilor prietenești în
tre oamenii de toate naționalitățile 
și rasele.

La încheierea scurtei 
trevederi, i-am urat d-lui 
'Oshima succes în activitatea d-sale, 
rugind să transmită sportivilor japo
nezi un cald salut din partea spor
tivilor din țara noastră.

1, in care ur-^L 
locul de dispu-/
După cum am »

1 A
y * -
$... ■

avut prilejui sa scriem m ziarm descin.de de iubitori ai sportului a fost pusă o bogată
rU1 ,? „SCI.I<! de personal ița i din viața, lliater;aig jn orașe si îa sate au fost inalțate s.a- cnnrriva infnrnntinnaln dtnr nr> mrbrP'j

)
, YVIT' < dioane, terenuri complexe dc sport,, au fost construite 

, 13 j;săli de gimnastică și bazine de înot. In fruntea tuturor
acer a a oraști-, acesțor construcții se situează fără îndoială marele sta- 

./ dion din Phenian, cu o capacitate de 80.000 locuri, ri
pe acum mari. nr»j»lAl» miinlpJui Mnr^nlmn Pe terenurile sale

oas-f pulsează. în principal, activitatea sportivă a capitalei 
. d n i a r1--- „

din 1910 
va fi mă-
Pentru a 
dr. Azina, 
face parte

sportivă

Atleții sovietici se află în preaj
ma primei mari competiții oficiale — 
meciul Moscova-Lenmgrad-R.S.F.S.R.- 
Ucraina. Zi’.cle trecute ei au participat 
la noi concursuri, obținînd o serie de 
rezultate valoroase.

NALCIK. — Femei: 100 m — Polea- 
kova 11,5 sec., 80 m.g. — Burenkova 
11,1 seci, lungime — iiilkevici 6,02 in, 
înălțime Doica 1,70 ni, greutate — 
Jdanova 15,84 m. Bărbați: 100 in —• 
Konovalov 10,4 sec., înălțime — Sav- 
lakadze, Ribak, Cistcakov, Poleakov, 
Bolșov 2,00 m. prăjină — Bulatov 
4,42 ni, Krasovski, Jurkovski 4,30 m, 
ciocan — Rudenkov 66,70 m (cel mai 
bun rezultat 
greutate — 
16.77.

mondial al sezonului).
Nikolaev 16,82, Șciaghin

Femei: lungime — Rad
in, Krepkina 6,03 ni, 80

KIEV. — 
ccnko 6,10 
m g. — Makoșina 10,9 sec. Bărbați: 
100 m — Arhipciuk 10,4 sec., Lipman 
J0,4 sec., ciocan — Țkacev 63,39 ni,

A crescut considerabil măiestria sportivilor coreeni. yț 
Printre sporturile cele mai populare din R.P.D. Co- 
reeană se numără baschetul. In țară există mii de S» 
echipe de baschet care-și dispută cu ardoare întîietatea. V 
In fotografie, un aspect de la întrecerile de baschet din A" 
cadrul Spartacbiadei naționale, care a avut loc anul V 
trecut. In luna august tineretul coreean se va alinia 
din nou la startul marii întreceri a Spartachiadei. Z,

Campionatul de fotbai
După 4 etape Dinamo Moscova 

se află la a... 15-a victorie consecu
tivă în campionatele unionale pe 1958 
și 1959!

Să nu credeți că vă aflați în fața 
unei... greșeli de tipar. Intr-adevăr, 
dinamoviștii au cîștigat 15 partide la

DINAMO MOSCOVA:

4 meciuri, 4 victorii!
"• -------------————— ------- \
readucă vechea faimă fotbalistică ora
șului de pe malurile Nevei. Neînvinsă

(tricouri închise) — Dinamo Kiev la

tineri, care dau deplină satisfacție* 
Bine a debulaL în clasa „A“ proasa 
păta promovată SKVO-Rostov.

Campioana țării și deținătoarea 
„Cupei U.R.S.S.", Spartak Moscova* 
ocupă doar locul 10. Faptul este în 
măsură să producă senzație. După 
cum remarcă diferiți cronicari sovier 
tici, nit s-ar putea spune că SpartaM 
a jucat mult mai slab iu aceste med 
ciuri. Dar celelalte formații au proa 
gresat simțitor.

Iată acum clasamentul după patrii 
etape :

noastre în-
Kenkichi

RD. V.

Egorov 61,17 ni, prăjină ■— Cernobai
4.43 m, trip’ll — Efremov 15.76 ni.

LENINGRAD — Bărbați : 100 m 
Czo in 10,5 sec., înălțime — Saenko 
2,03 ni, prăjină — Petrov, Zanzinskii, 
Basov 4 10 m, greutate — Linsnis 
17,35 ni, suliță — Zaharov 74,76 in. 
greutate femei — Tamara Press 16.07 
ni.

STALINABAD — Bărbați: 100 m 
— V. Petrov IC,4 sec, ciocan — Di- 
kin 62,14 m, 20 km marș — Panicikin 
lli 31:07,0 (cea mai bur.ă performan
ță mondială).

• Campionii dc cros ai U.R.S.S. au 
devenit Nina Mnih 
Pioine la bărbați.

la femei și Ionas

și 19 iulie va avea 
meciul de atletism

• In zilele de 18 
loc la Philadelphia 
U.R.S.S.-S.U.A. Echipa americană va 
fi alcătuită după campionatele de a- 
lletisni ale S.U.A., programate cu o

Fază din meciul Dinamo Moscova 
ediția de anul trecut a campionatului.

rînd, dacă la cele 4 din această 
primăvară adăugăm suita de 11 vic
torii consecutive realizate în toamna 
anului trecut, cu care n-a putut a- 
junge totuși pe Spartak.

In toate cele patru meciuri, dina
moviștii au aplicat o tactică ofensivă 
(ținîndu-și astfel promisiunea făcută 
înaintea începerii campionatului) au 
practicat un admirabil joc colectiv.

In mare progres se află formația 
Zenit din Leningrad, hotărîtă să

atle-
10,6, 

ciocan

lună înainte in orașul Boulder. Primii 
doi clasați vor face parte din echipa 
reprezentativă. Aceeași echipa va par
ticipa între 27 august și 7 septembrie 
la jocurile Panamericane

® Iată cîteva rezultate ale 
ților polonezi: 100 m — Foik 
prăjină — Gronovski 4,30 ni,
Cieply 62,68 ni, greutate — Sosgornik 
17,38 m (record polonez), triplusalt — 
Schmidt 16.22 ni

• In cadrul unui concurs de pregă
tire a atlețiior' maghiari, Szecsenyi a 
aruncat discul la 56,25 ni. In afară de 
concurs el a aruncat 57,20 ni. Iată 
alte rezultate: Retezar 14.9 pe 110 
m. g., Ida Nemeth 11,2. pe 80 m. g. etc.

e Consiliul Federației internaționale 
dc atletism, întrunit la Roma, a în
sărcinat comisia 
să se ocupe dc 
standard care să 
țările la diferite 
la. piimplia.de.

tehnică a federației 
alegerea unei sulițe 
fie utilizată. în toate 
concursuri, inclusiv

după patru etape este și eclrpa Mol
dova din Chișinău. Toate cele trei 
formații utilizează numeroși jucători

1. Diitanio Â 4 4 0 0 9:3 8
2. Zenit 4 3 10 9:4 Z
3. Moldova 4 2 2 0 .5:3 6
4. Lokomotiv 4 2 11 7:4 5
5. ȘKVO 4 2 11 9:6 5
6. Torpedo 4 2 0 2 5:3 4
7. Dinamo Tb. 4 12 1 8:9 4
8. T.S.K.M.O. 4 12 1 3:4 4

9. Sahtior 4 0 2 2 4:8 2
10. Spartak 4 0 2 2 2:5 2

11. Ar. Sovietelor 4 0 13 4:9
12. Dinamo K. 4 0 0 4 5:12 0

Vie activitate șahistă internațională
• Cinci dintre candidați! la titlul «uprem iau startul în turneul de la 
Ziirich • Va reuși Pachman a treia victorie consecutivă în America 

de Sud ?

măcar rui-i o cifră rotundă. înțeleg si 
ea 150 de ani, un secol și jumătate* 
pentru asta aș da bucuros bani...

„Nu știm dacă „mecenatui" elvețiaii 
mai este în viață, fn orice caz —? 
remarca cu umorul său caracteristic, 
marele maestru Flohr — nu văd cd 
motive ar fi găsit acum să se... eschi-< 
veze“.

Lumea șahistă internațională așteap
tă cu nerăbdare această a două 
ediție a turneului de la Zurich, îa 
care se 
cipalele

Intre 16 mai și 8 iunie Clubul de 
Șah din Zurich va organiza un mare 
turneu internațional cu prilejul ani
versării a 150 ani de existență. Con
cursul se bucură de o participare extrem 
de valoroasă In nodul marilor maeș
tri prezenți pe tabela de turneu se 
află 5 din cei 8 competitori la titlul 
suprem din „turneul candidaților" : 
Kercs. Tal. Gligorici, Olafsson și Fis
her. La Ziirich vor mai juca Unziker, 
Barcza, Larsen. Donner, Duckstein, 
Blau precum și patru șahiști elve
țieni.

Cu un sfert de veac în urmă, Clu
bul de Șah din Ziirich a găzduit un 
mare turneu jubiliar la aniversarea 
a 125 ani de activitate. După cum se știe, 
campionul mondial Alexandr Alehin a 
repurtat atunci o 
Dintre
Ziirich 
marii 
invitați
rele maestru sovietic Flohr povestește 
o întîmplare amuzantă legată de or
ganizarea turneului de acum 25 ani. 
Neajungînd fondurile pentru buna des
fășurare a concursului, clubul s-a a- 
dresat unui mare bogătaș din loca
litate. un bătrîn în vîrstă de 80 dc 
anii, rugîiidu-1 să finanțeze turneul 
Acesta a dat următorul răspuns : „Ce 
vă trebuie să aniversați 125 ani de 
existență?. — a spus bogătașul. Nici

participant» la 
din 1934 mai 
maeștri Flohr și 

de onoare la

strălucită victorie, 
turneul de la 
sînt în viață 
Euwe. Ei sînt 
concurs. Ma-

vor confruata cîteva din prin-: 
forte șa-histe contemporane. jj-

*
întrecerilor șahiste stidameriiSuita

cane continuă cu turneul de la Lima; 
In capitala statului Peru se vor în-, 
trece cei mai mulți dintre pârtiei- 
panții la concursurile de la Mar del1 
Plata și Santiago, în frunte cu învin* 
gătorul acestor două turnee, Pachmajt* 
(cldsat pe primul loc. în ambele)^ 
Ivkov și Najdorf, precum și Pilnih^i 
Sanches și alții. Iubitorii de șah sînt 
curioși să vadă dacă marele maestru . 
cehoslovac Ludek Packman va reușii 
performanța de a cîștiga toate celest 
trei tradiționale concursuri sudameri4 
cane. In orice caz, pînă acum ni4 
meni nu a realizat aceasta.
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Dubla victorie a reprezentativelor 
de volei ale Bucureștiului 

asupra echipelor Parisului
CONSTANȚA 15. (Prin telefon de 

Ia trimisul nostru). — Frumoasa sală 
a sporturilor din Constanța a găzduit 
azi dubla intilnire internațională de vo
lei dintre reprezentativele orașelor 
București și Paris. Un public numeros 
și bun cunoscător al 
umplut pînă la refuz 
cu căldură frumoasele 
pelor Bucureștiului.

Prima partidă, care

acestui sport a 
sala, ap'aitdind 
victorii a'.e cchi-

a opus echipele 
feminine ale c-elor două capitale, s a 
terminat cu victoria jucătoarelor roniîne 
Ia scorul de 3—0 (7, 6, 11). Echipa 
noastră, deși foarte tînără și cu multe 
nume noi, a corespuns, jucînd mai mult 
decît satisfăcător. Este o echipă de per
spectivă, care — dacă se va pregăti și 
în continuare cu conștiinciozitate — va 
obține rezultate din cele mai bune. Ju
cătoarele noastre r'i fost mai decise în 
atac, arătînd frumoase posibilități și în 
jocul din linia a It-a. Voleibalistele 
pariziene au constituit o frumoasă sur
priză, prezentînd un lot omogen. Ele 
au avut un blocaj coastant. forță apre
ciabilă în atac, dar nu au avut condi-

ție fizică. Arbitrul maghiar L. Ormay 
a condus următoarele formații: BUCI 1- 
REȘTI : Mocanu, Goloșie, Vlnțan, Con- 
stantincscu, Păunoiu, Busuiocescu- 
Codoi: PARIS: Molinier, Berard, Lom
bard, Port, Israel, Bentza.

Partida masculină dintre cele dotiă 
reprezentative, deși s-a terminat cu o 
victorie categorică a voleibaliștilor 
bucureșten-i, a oferit publicului prezent 
numeroase faze spectaculoase. Rominii 
au avut un atac superior, în care Nico- 
Iau a fost de depar.te cel mai bun.

Scorul final al întîlnirii: 3—0 (7,11, 
7) pentru reprezentativa Bucureștiului 
Z. Azmanov (R.P.B.) a condus cu com
petență cele două formații: 
REȘTI: Roman, Rusescu, 
Pavcl Nicolau-Pădurețu; 
Bertagnol, Bernard, Briere, 
tin, Jungfer, Ellinger-Cabalîero, 
Camus, Spaski.

Duminică, echipele Parisului vor 
tîlni reprezentativele de tineret 
Bucureștiului.

BUCU- 
Ganciu, 

PARIS : 
Cour- 

Le

în- 
ale

D. CALLIMACHI

„CUPA VICTORIEI"

Echipa de baschet a R. P. R. a plecat la Istanbul 
pentru a participa la campionatele europene

Pregătirile în vederea campionatului 
european de baschet masculin au în
ceput de mai multă vreme. Echipele 
care se vor întrece între 21 și 31 mai 
la Istanbul s-au antrenat intens și 
ati susținut meciuri de verificare,, 
căutind ca la această importantă 
confruntare să prezinte cu adevărat 
pe cei mai buni jucători, aflați în 
cea mai bună formă. Echipele Uniunii 
Sovietice, R. P. Ungare, R. Ceho
slovace, R. P. Bulgaria, considerate 
principale favorite, și-au întinerit for
mațiile și în partidele jucate în ultima , 
vreme au dovedit eficacitatea antre
namentelor, realizînd dispute de înalt 
nivel tehnic.

Reprezentativa țării noastre a pă
răsit Camtala ieri. Din lot fac parte 
printre alții Folbert, căpitanul echipei, 
i'odor, Nedeff, Em. Niculescu și Nova- 
cek. înaintea jocurilor din cadrul 

campionatului european, 
mîni vor efectua cîteva antrenamente 
de acomodare.

★
Și acum, o scurtă retrospectivă a- 

supra campionatelor europene. In

1946, la Geneva, titlul a fost cîștigat 
de echipa Cehoslovaciei. Un an mai 
tîrziu, la Praga, debutează cu succes 
deplin echipa Uniunii Sovietice, care 
învinge în finală echipa R. Cehos'ovace. 
Ediția 1949 a campionatului european, 
disputată la Cairo, are o participare 
redusă și este cîștigată de reprezen
tativa Egiptului. In 1951, la Paris, 
după o finală dramatică, U.R.S.S. 
dispune în finală de echipa R. Celio-

slovace (15—44). Tot echipa U.R.S 
cîștigă și în 1953 la Moscova, iar 
1955, la Budapesta, reprezentati 
R. P. Ungare își înscrie pentru pri 
dată numele pe lista campioane! 
Ultima ediție, găzduită în 1957 
Sofia, este cîștigată de reprezentat 
Uniunii Sovietice, cate cucerește as 
pentru a patra oară titlul de campioa 
europeană.

jucătorii ro-

LA RUGBI
complete ale echipelor. O Astăzi sosesc rugbiștii din R.D.G., î-'r mîine cei din R. P. Polonă • Loturile 

oaspe • Ultimul antrenament al rugbiștilor romîni,
Horky,
ga), Botibin, Johanides, Cerny, Benko, 
Trousil, Hlecek, Cervenka, Topol, Bar- 
chanek, Birn, Kores (Dinamo Praga), 
Horak (Slavia Brno), Vopalensky, 
Farkaci, Hradek Hrnicika, Vondracek, 
(Spartak A.S.K.Z.), Poslusny, Sebek 
(Spartak Motorlet), Blachut (V.Z.K.G.), 
Pleva (Gottwaldow).

• Federația poloneză de rugbi a a- 
nunțat lotul care va face deplasarea în 
țara noastră. Lotul cuprindă pe urmă
torii jucători: Lușzcz, Janus, Grohow- 
sky, Koter, Sokolowsky, Budzyn, Ko- 
niarz. Chodkiewicz, Jodkowsky, Zuraw- 
ski, Woycicki, Moczulski I, Klimkowski 
I, Nowak, Bartkowiak, Gladysz, Sozin- 
ski, Mieliczko, Lubas, Czaplicki, Kobza. 
Lotul va fi însoțit de un conducător (J. 
Pauko), un arbitru (J. Siekerski) și 
de antrenorul L. Bondarowicz.

• Ultimul antrenament al rugbiști- 
lor noștri a avut loc joi după amiază 
pe stadionul Dinamo și a constat din- 
ir-un meci în care partenere de joc. au 
fost formațiile Dinamo (în prima re
priză) și C.C.A. (în repriza secundă). 
O formă foarte bună au arătat-o Sava, 
Gherasim, Wussek, lordăchescu, Pen- 
ciu și Mateescu.

Ne aflăm la cîteva zile de startul 
competiției internaționale de rugbi do
tată cu „Cupa Victoriei", care se va 
desfășura între 19—24 mai în capitala 

- țării noastre. In rîndurile care urmea
ză, vom prezenta cititorilor noștri cî
teva amănunte în legătură cu pregă
tirile și componența loturilor echipelor 
participante la acest interesant eveni
ment rugbistic.

• Echipa de rugbi a R. D. Germane 
s-a pregătit intens în localitatea Bad- 
Blankenbur.g, în provincia Turingia. 
In ultimele zile, lotul care se va de
plasa în Romînia a susținut o serie 
de meciuri de antrenament în compa-

nia unor echipe regionale. Lotul, care 
urmează' să sosească la București în 
cursul zilei de astăzi, cuprinde un nu
măr de 20 de jucători: Horst Menke
— 23 ani, Siegfried Esch — 21 ani, 
Horst Fiedler — 26 ani, Alfred Fibgel
— 20 ani, Alfred Elker — 25 ani, Kurf 
uri mm — 28 ani, Joachim Jorgens — 
27 ani, Alfred Junge — 24 ani, Otto 
Kuftak — 21 ani, Horst Kluge 
ani, Heinz Konitz — 33 ani, 
Kreisch — 21 ani, Ernst Ladig 
ani, Fritz Seemann — 30 ani și 
Mishalzik — 28 ani.

• Secția de rugbi a R. Cehoslovace 
a alcătuit următorul lot de jucători:

Krejci, Matusek (Dnkla Pra-

— 21
Dieter
— 22
Heinz

LA PEKIN: Iolanda Balaș
1,80

1,82
1,81
1,80
1,80
1,80
1,80

a sărit m

înaintea ultimei etape l|. Schur (RJ.$ 
ș. U.R.S.S. conduc în clasamentele 

generale ale „Cursei păcii"

PEKIN 14. — După cura transmite 
agenția „China Nouă", joi după-amia- 
za s-a desfășurat pe stadionul central 
din Pekin primul concurs amical din
tre atleții romîni și atleții din R. P. 
Chineză. Un public numeros a fost pre
zent în tribunele stadionului, urmărind 
cu viu interes desfășurarea celcr 22 de 
probe ale concursului. Dintre acestea, 

. săritura în înălțime femei a fost 
punctul de atracție al concursului. Se 
întîlneau doar două dintre cele mai 

; bune săritoare ale lumii, recordmana 
mondială si campioana europeană lo-

in 
m 
in 
ni 
m 
m

București
Poiana Stalin 
Cluj
Ploești
București 
Pekin

4.10.1958
31. 7.1958
22. 6.1958

7. 9.1958
11.10.1958
11. 5.1959

doi în acest concurs amical, 
Cen Fen-iun cu rezultatul

Pe 'ocul 
s-a clasat 
de 1,65 m.

Din cele 22 de probe ale acestui 
concurs atleții romîni au reșit să 
mine victorioși în 15, ceea ce 
dent renrezintă tin frumos succes

ter- 
evi
tată

R. P. 
Romî-

1 magme d’n concursul de la Pekin: lolanda Balaș trece cu siguranță peste 
(Telefoto: Agerpres)ștachetă la 1,80 m.

landa Balaș (1,83 m) șl fosta deți
nătoare a 
iun (1,77 
cepțională 
ei valoare 
reușit să 
cată la 1,80 m, rezultat care repre
zintă cea mai bună performanță mon
dială din acest sezon. Iolanda Balaș, 
a cerut apoi să i se ridice ștacheta 
la 1,84 m. Ea a efectuat trei sărituri la 
această înălțime încercînd să-și do
boare propriul record mondial. Dar 
n-a .eușit. După forma arătată la 
acest concurs se poate aștepta totuși, 
pe cît de curînd, ca [olanda Balaș 
să realizeze un nou record mondial.

Cu acest ultim rezultat, de 1,80 ni, 
Iolanda Balaș și-a completat astlei 
strălucitul ei palmares:

1,83 m București 18.10.1958

recordului lumii, Cen Fen- 
m). Confirmind forma ex
in care se află și înalta 
sportivă, [olanda Balaș a 

treacă peste ștacheta ridi-

rezultatele tehnice înregistrate: BĂR
BAȚI: 100 m: Cen Li-șian 11,1; 200 
m: Liu Cin-jen 22,7; 400 m: Tr. Su- 
drigean 49,2; 800 m: Z. Vamoș 1:54,8; 
1.504) m: C. Grecescu 3:51,7; 110 mg: 
Ciu Lien-li 14,8; 3.000 m obst.: C 
Aioanei 
prăjină: 
Ivanov 
ciocan:
100 m:
Ioana Petrescu 25,7; 400 m: Cin Hu- 
cen 62,5; 800 m: Georgeta Dumitrescu 
2:14.1; 80 mg: Liu Cen 11.4; lungime: 
Ian lu-nin 5,74; greutate: Ana Coman 
14.39; disc: Si Pao-șu 46,97; suliță: 
Maria Diți 50,32.

Atleții romîni vor mai lua startul, 
în zilele următoare, și la alte concur
suri alături de cei mai buni atleți 
din R. P. Chineză.

3.000 m obst.: 
9:23,4; lungime: S. loan 7,03; 
Tsai Yi-șii 4,35; greutate: N. 

15,54; suliță: Al. Bizim 68,21; 
N. Rășcănescu 59,17; FEMEI: 
Ioana Petrescu 12,4; 200 m:

PROGRAMUL COMPLET AL „CUPEI 
VICTORIEI" :

19 mai, stadionul Dinamo: 
Polonă—R. Cehoslovacă; R. P. 
nă — R. D. Germană.

21 mai, stadionul Dinamo: R. P. Ro
mînă — R. P. Polonă; R. D. Germa
nă — R. Cehoslovacă.

23 mai, stadionul Dinamo: R.P. Po
lonă — R. D. Germană (în cuplaj cu 
meciul de fotbal de categorie A, Dina
mo București — Farul Constanța).

24 mai, stadionul 23 August (sau 
Republicii): R. P. Romînă — R. Ceho
slovacă (în cuplaj cu meciul de fotbal 
de categorie A. Rapid—Petrolul Plo
ești).

LODZ 15 (prin telefon de la trimi
sul nostru special). Etapa a Xl-a, Kra- 
c.ovia — Kattowice (132 km) s-a des
fășurat pe o vreme nefavorabilă: 
ploaie și vînt. La începutul etapei a- 
lergătorii noștri C. Dumitrescu și G. 
Moiceanu au încercat să evadeze dar 
tentativele lor n-au reușit. Momentul 
principal al cursei a fost evadarea 
unui pluton de 20 alergători la km 
50. Ordinea sosirii în etapă: 1. Vin- 
devogel (Belgia) 3 h. 13:42;... 29. C. 
Dumitrescu 3 11.21:52;... 38. Ion Stoi
ca;... 47—52 (pluton de 5 alergători) 
I. Vasile și M. Voinea — toți în 
același timp;... 66— 82 (pluton de 17 
alergători) G. Moiceanu și 1. Bra
haru 3 11.23:14.

In clasamentul general individual 
după etapa a Xl-a pe primul loc se 
află G. Schur, iar la echipe U.R.S.S.

Etapa a XlI-a a fost împărțită în 
două semietape: Kattowice — Czes- 
tohovo (40 km) individual contra-cro- 
nometru și Czestohovo — Lodz (127 
km) cu plecare în bloc. In prima parte 
a cursei clasamentul a fost următo
rul : 1. Ventureili (Italia) 58:55; 2. 
G. Schur (RDG) 59:22;... 16. C. Du
mitrescu 1 h.03:00;... 21. Ion Vasile 
1 h.03:19;... 31. M. Voinea 1 h.04:09; 
...64. G. Moiceanu 1 h.06:53:... 74. 
Ion Stoica 1 11.07:33;... 81. Ion Bra
haru 1 11.08:41. In cea de a doua 
parte după cîteva tentative, nereușite 
plutonii] se resemnează și rulează 
compact. La sosire cronometrorii a- 
cordă același timp la 79 cicliști.

Stoica
11.35:18.

Sprintul a fost cîștigat de ciclistul i 
lian Trape cu timpul de 3 11.26:37

Clasamentul general al etapei : 
Ventureili (Italia) 4 h.24:32; 2. 
Schur (RDG) 4 h.25:29 — timpi 
bonificație; ...19. C. Dumitrescu 4 
29:37;...21. Ion Vasile 4 11.29:56; ... 
M. Voinea 4 h.30:46; ...62. G. M 
ceanu 4 h 33:30; ...72. I. 
34:10*.. TI. 1. Braharu 4

Clasamente generale — individu, 
1. G. Schur (R.D.G.) 51 11.33:49; 
Ventureili (Italia) 51 11.38:18; 3. V: 
dervecken (Belgia) 51 11.39:03; .. 
C. Dumitrescu 52 h.22:56; ...33 I. \ 
sile 52 h.28:50; ...35 M. Voinea 
h.29:46: ...50 1. Stoica 53 h.02:57; 
I. Braharu 53 11.04:27; ...57. G. M 
ceanu 53 11.23:28; Echipe : 1. U.R.S 
154 11.45:43; 2. R.D. Germană 1 
h.48:46; 3. Anglia 155 h.02:20; ... 
R.P. Romînă 156 11.01:44.

Sîmbătă se aleargă ultima' 'a 
I.odz — Varșovia 132 km.

RADU URZ1CEANU

Trăgători romîni la concursul 
intsrnațional da la Moscova
De azi, capitala Uniunii Sovietice 

găzduiește un important concurs in
ternațional de tir care va dura pînă 
la 22 mai și la care participă trăgă
tori aparținînd cluburilor sportive Di
namo sau echipelor similare din 
(I.R.S.S., R.P. Chineză. R.P.D. Co
reeană, R.D. Vietnam, R.P. Mongolă, 
R.P. Polonă. R.P. Romînă, R.P. Un
gară, R.P. Bulgaria. R.P. Albania, R. 
Cehoslovacă și R.D. Germană. Din 
țara noastră vor lua parte trăgătorii 
clubului Dinămo, care au plecat joi 
dimineața. Printre cei care au făcut 
deplasarea 
Antonescu, I. Văcarii, P. Mocuță, I. 
Tripșa, T Jeglinski, Gavrilă Magyar, 
Ene Drăgan, M. Rusescu, J. Zvo- 
nevski, Paraschiva Almășan ș.a.

Penultimul meci din cadrul aeft 
lei ediții a „Cupei campionilor eui 
peni" s-a desfășurat miercuri ser 
la Paris între Reims și Toting Bo 
Berna. După ce în prima partidă 
acestei semifinale victoria a reve 
fotbaliștilor elvețieni cu 1—0, 
meciul revanșă Reims a cîștigat 
3—0 (1—0) calificîndu-se astfel 
finala competiției. Punctele ec!ii| 
franceze au fost mareate de Fontaii 
Piantoni și Penverne.

Finala „Cupei campionilor europei 
va opune la 3 iunie la Stuttg; 
(R.F.G.) formațiile Real Madrid 
Reims. După cura se știe, Real f ’dr 
a cîștigat toate cele trei ec 
pînă acum ale „Cupei campionii 
europeni".

se află V. Panțuru, V.

Luptă strînsă în turneul feminin de șah 
de la Plovdiv

de la Plovdiv se 
Au mai rămas de 
la încheierea com-

Turneul de șah 
apropie de sfîrșit. 
jucat 6 runde pînă 
petiției. In momentul de față, 7 jucă
toare se află angajate în lupta pentru 
primul loc. Sînt cele cinci reprezen
tante ale Uniunii Sovietice și cele două 
șahiste iugoslave. Ultimele runde pro
gramează o serie de întîlniri decisive 
între fruntașe, făcînd să crească și 
mai mult tensiunea și interesul față de 
turneu. Iată rezultatele:

Partide întrerupte : runda a Vil-a: 
Rinder—Zvorîkina 0—1, Rootare — 
Volpert */2—'/2, Rubțova—Keller 0—1, 
Eretova — Borisenko ‘/2—’/2, Lazare
vici — Karakas întreruptă, cu avantaj 
de partea albelor. Runda a VlII-a : 
Nedelcovici — Rootare 1—0, Keller — 
Lazarevici 0—1, Karakas — Eretova 
1—0, Borisenko — Pogorevici 1—0. 
Partida Pogorevici — Lazarevici, din 
runda a IV-a, s-a întrerupt a doua 
oară în poziție de remiză.

Runda a X-a: Lazarevici — Iluguet 
1—0, Rubțova—Zvorîkina 0—1, Gras
ser — Volpert 0—1, Rinder — Nedel
covici 0—1, Eretova — Keller */2—*/2, 
Todorova — Borisenko 0—1-, Pogore-

viei — Karakas întreruptă în poziție 
egală.

Clasamentul după 9 runde: 1—2 
Zvorîkina, Nedelcovici 6 p, 3—7. La- 
zarevici (2), Volpert, Rootare, Rubțo- 
va, Borisenko 5 p., 8. Keller 4*/2 p., 9. 
Eretova 4 p, 10—11. Pogorevici (2), 
Grasser 3 p., 12—13. Karakas (2) 
Rinder 2'/2 p., 14. Todorova 2 p., 15. 
Huguet l‘/2 p. (Rubțova, Borisenko, 
Keller, Grasser, Karakas și Rinder 
au o partidă mai mult jucată).

Concursul internațional 
de pentatlon modern 

de la Budapesta
Incepînd de mîine dimineață 

pînă joi, capitala R. P. Ungare 
găzdui întrecerile din cadrul unui ii 
portant concurs internațional de pe 
tatlon modern, dotat cu „Cupa orașul 
Budapesta". La întreceri vor pârtiei, 
echipele reprezentative ale R. Cell 
slovace, R. P. Romîne și R.,. P. U 
gare și în . plus mai miilțe echipe 
club din țara vecină. Așa cum am m 
anunțat echipa noastră va fi alcătui 
din Dan Ionescu — campionul rep 
blican de pentatlon modern pe an 
1958, Wilhelm Roman — cîștigător 
recentei competiții dotată cu ,.Cti| 
primăverii" și Dumitru Țintea, fost 
campion al țării. Este o echipă tînăr 
destul de bine pregătită, canabilă : 
poată face 
concurente 
național.

Mîine se 
lărie, iar luni cea de spadă.

fafă cu succes puternicei 
de la acest concurs inte

va desfășura proba de c

Concursul h'pic internațional de la Napoli
NAPOLI 15 (prin telefon). Întrecerile 

hipice internaționale au continuat joi 
cu proba dotată cu „Premiul Băncii 
din Napoli", cîștigată de polonezul 
Bischevschi pe calul Besson cu 0 p. 
penalizare. In această probă, Vasile 
Pinciu (pe calul Mindir) a ocupat locul 
5, iar Gh. Langa (pe Rubin) și V. 
Bărbuceanu (pe Robot) s-au clasat pe 
locurile 8 și respectiv 9. Proba dotată

cu „Premiul 
s-a desfășurat 
lui italian R. D’Inzeo cu 4 p. penalizar 
Vasile Pinciu (pe Mindir) a ocup: 
și în această probă locul 5 cu 8 r 
iar Bărbuceanu (pe Robot) și Lang 
(pe Rubin) s-a clasat pe locurile 1 
și respectiv 12.

Concursul continuă astăzi și se v 
termina mîine seară.

Marcello Orillia", ca: 
ieri, a revenit călăreți
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