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Mindru intervine și respinge mingea li 
peste Dridea, Știrbei și Ioniță.

Foto : AL Popescu jj

EUGEN BARBU

A fost o vreme cînd apariția 
unei femei pe stad'on stîr- 
nea tot atîta nedumerire 

cît a stîrnit apariția avionului 
sau a locomotivei. Era de ne
conceput ca mamele noastre, 
suror le noastre să lase cratița 
și creșterea pruncilor și să iasă 
în tricou pe iarbă. O falsă mora
litate judeca sufletul după scur
timea îmbrăcăminfii și, slavă 
domnului, această epocă a ră
mas numai o amintire istorică.

S-a dovedit, nu fără greutate, 
că femeia poate să f’e soldat, 
că femeia poate să fie inginer 
sau savant și, în sfîrșit. că fe
meia poate să aierge, să sară și 
să arunce cu sulița la fel de bine 
ca și bărbații. Pe frunț le senine 
și pure au fost așezate primele 
cununi și pe piedestalele învin
gătorilor au urcat primii pași 
plini de grație. Deasupra tribu
ne.or s au auzit aplauze, ca oma
giu adus primelor campioane.

N-am să reproduc aici tabelele 
recordurilor mondiale feminine, 
ceea ce m ar scuti de or ce de
monstrație, pentru că spațiul 
restrîns nu mi îngăduie să arăt 
matematic că ne aflăm în fata 
unor cifre impresionante, la gra
nițele celor masculine. B oqra- 
fiile marilor campioane ale lumii, 
atît de cunoscute celor ce iu
besc sportul, arată că drumul 
spre glorie a fost la fel de di
ficil și pentru... urmașele Evei, 
că la baza unor rezultate excep
ționale stă munca înverșunată 
și vo nța neostenită a acestor 
femei, dornice de a întrece a- 
"'e limite „dincolo de posibi- 
• ațile omeneșt ".
Vorbind odată cu una din cele 

mai redutabile atlete ale noas
tre, aceasta îmi mărturisea că nu 
înțelege de ce unii socotesc că 
ea duce o v ață oarecum scutită 
de griji. La prima vedere exis
tenta unei sportive pare un lu
cru lesnicios Este ușor să crezi 
că a alerga 100 de metri sau a 
arunca o bilă de metal dincolo 
de o linie închipu tă tine mai 
mult de o însușire specială oe 
care nu trebuie s o cultivi, dar 
nu ex stă eroare mai mare decît 
a gîndi astfel.

Știu oare toti cei ce aplaudă 
entuziasmați din tribună un re
cord cită sudoare, cîtă grijă, 
cît efort ascunde simpla trecere 
peste ștacheta înălțată Ia 1,84 m? 

Primăvară!

Foto;■ i. Minuică

lolanda Balaș se pregătește pen
tru Olimpiadă și potrivit celor 
spuse de ea în urmă cu mai 
multe săptămîni subsemnatului, 
ridicase într-o lună și 8 zile hal
tere în greutate totală de 12.270 
kg. (cîte 60—65 kg odată). De 
atunci cifra a crescut Cu siguran
ță. Este un efort ce trebuie să 
dea de gîndit oricui vrea să în
țeleagă istoria performanței.

Știu oare m'ile de spectatori 
din tribunele sălii Floreasca, iu
bitori ai tenisului de masă, care- 
au aplaudat-o de atîtea ori pe 
Angelica Rozeanu, cîte zile și 
ch ar nopți, cîte ore i au trebuit 
pentru a ajunge să ofere tării 
noastre atîtea titluri mondiale 
la o disciplină socotită altădată 
un fleac ?

De cîte ori va ft sărit oare cu 
parașuta din cer Elena Băcăoanu 
pentru ca să ajungă la marele hi 
salt care a impus-o lumii ? Cît 
curaj, cîtă dăruire de sine, cîte 
ore de pregăt're. de autodesă- 
vîrșire, cîte emoții se ascund 
în ace! drum scurt de sub p’a- 
fonul de nori pînă pe cîmpul de 
ate-izaj ?

Să ne gînd'm la numeroasele 
zile de antrenament ale Elenei 
Leuștean și ale Son'ei lovan, pe
trecute în săli pustii din care 
lipsesc aplauzele ce înaripează, 
la nesfîrșitele repetiții ale exer- 
c’țiiior admirabile pe bîrnă, 
stîrnind mai apoi admirația 
unanimă.

Să socot m cît timp îi va fi tre- 
bu t Anei Coman pentru ca să a- 
runce atît de departe greutatea 
și ce va fi făcut Ana Starck și 
E'ena Jianu pentru a dobîndi 
măiestria conducerii balonului 
cu mîna ? Să adunăm cîți kilo
metri pe apă și sub ea vor fi 
străbătut Sanda Iordan și Ingrld 
Wăchter ca să termine mai re
pede un sprint cu brațele I

Să ne mai gîndim că fără con
dițiile minunate create de parti
dul nostru, de noua rînduială, 
toate aceste nume și multe al 
tele ne ar fi fost necunoscute, 
iar talentele ior s-ar fi irosit, 
precum s-au irosit atîtea, în ne 
gura unor vremi apuse pentru 
totdeauna.

De ziua tovarășei noastre de 
sport să ne gindlm la toate a- 
ceste lucruri turburătoare și să 
aplaudăm cu inimă...

Noi maeștri emerlți ai sportului 
în U.R.S.S.

festiv: tare 
a Uniunii 

de la

La Moscova a avut loc o 
in cinstea echipei olimpice 
Sovietice .care s-a reîntors 
Squaw Valley. In cadrul festivității 
a fost acordat titlul de maestru eme
rit al sportului mai multor membri 
ai echipei, care au repurtat succese cu 
prilejul Jocurilor Olimpice de iarnă. 
Au primit înalta distincție 
blikova, Klara Guseva, 
Stenina, Tamara Rîlova, 
sakova, Viktor Kosicikin 
SL-nin.

Lidia Sko-
Valentina 

Maria Gu
și Boris

Betty Cuthbert învingătoare
ți învinsă...

I
 Au început campionatele de atletism 
ale Auslraliei. In proba feminină de 
220 y campioana olimpică Betty 
Cuthbert a reușit un nou record mon
dial cu timpul 23,2. Performanța în
trece cu 2/tO sec. vechiul record de
ținut de compatrioata sa Marlene 
Mathews, din anul 1958. In schimb 
la 100 y, Betty Cuthbert n-a sosit de- 
cit a treia, după tînăra Pat Duggan 
10,6 și Marlene Mathews 10,8. Alte 
rezultate: 100 y-Tipping 9,7,; 1 milă- 
II Elliot 4:02,1; 120 y. g. Chittick 
14,1; lungime-Bafeer 7 f>5; suliță fe- 

f mei-Ana Pazera 49,26; lungime fe
rmei — Mithess 6,01.

Aspect din intilnirea de hochei pe 
gheață C.C.A.— Voința Miercurea 
Cine, desfășurată duminică seara : 
un atac al Voinței este respins de 

apărarea bucureșteană.

Foto-: T. Roibu

| Prima etapă a „Cupei Primăverii" la 
marș s-a bucurat de o numeroasă 

j participare. In fotografie, plutonul 
fruntaș străbătînd traseul Arcul de 

Triumf—„Casa Scînteii".

Foto: H. Nandi
—-J

F. C. Internazionale (Milano) sosește azi 
in Capitală, cu un lot de 16 jucători

9 Formație completă la C.GA« 0 A fost alcătuit 
programul de Joi de la „23 August"

Intre două etape care interesează 
atît de mult pe cei ce urmăresc cu 
pasiune campionatul categoriei A, un 
„intermezzo" internațional așteptat cu 
multă nerăbdare : meciul dintre C.C.A. 
și reputata formație italiană, din pri
ma ligă profesionistă, F. C. Interna
zionale. După cum se știe, această 
întîlnire care promite un spectacol 
fotbalistic de bună calitate (dată fiind 
valoarea celor două echipe) se va des
fășura joi după-amiază pe stadionul 
„23 August".

Oaspeții și-au anunțat sosirea pentru

astăzi cu avionul. In cursul unei corn 
vorbiri telefonice, care a avut loc iert 
cu Milano, conducerea clubului Inter-, 
nazionale a comunicat lotul de juca* 
tori care va face deplasarea. Iata-lî 
Matteucci și Pontei (portari), Fongaro. 
Guarnieri, Gatti (fundași), Masiero, 
Cardarelli, Invernizzi, Venturi (mijlo* 
cași), Bicicli, Kancati, Firmani, Lind» 
skog, Bolchi, Meregheti și Gugliermoni,

Dumin'că, în partida cu 'Fiorentina, 
echipa milaneză a făcut un joc bun pa 
care însă l-a pierdut din cauza a 
două erori ale stoperului Cardarelli. 
Cei mai buni jucători în acest meci au 
fost fundașul Fongaro, mijlocașul in
ternațional Invernizzi și înaintașii 
Lindskog și Firmani. Anul trecut, Irt- 
ternazionale a reușit o serie de per
formanțe remarcabile, dintre care ci4 
tăm : 3-3 cu echipa națională a Sue
diei, 0-2 cu selecționata Argent neu 
3-2 cu F. C. Valencia (Spania), 7-0 
cu Olimpique Marseille (Franța), 3 2 
cu Santos (Brazilia) și 3—I cu Norrkoa 
ping (Suedia)..

Fotbaliștii echipei C.C.A. așteaptă cn 
mult interes această partidă, dornici 
să se afirme și în fața italienilor, așa 
cum au făcut-o și în alte întîlniri cu 
echipe de peste hotare. In part da de 
joi, C.C.A. urmează să alinieze forma
ția completă, inclusiv Constantin și A- 
lexandrescu, care nu au jucat dumini
că In Petroșani tocmai pentru a sa 
putea restabili de pe urma unor acci
dente suferite în perioada pregătitoare.

In deschidere la întîlnirea C.C.A — 
Internazionale (ora 16) se va disputa 
un joc între lotul de |uniori al R.P.R. 
și.echipa orășenească A. S. Academia 
Militară țora 14,15),



UN PUTERNIC CLUB SPORTIV: PROGRESUL BUCUREȘTI
T— ------------—.

* 'Rru e tereiiuri,e Și în sălile de sport din țara noastră au și evoluat — în 
primele lor întreceri — reprezentativele noului club sportiv Progresul 

Jt București — rezultat din contopirea cluburilor Progresul și Cetatea 
Bucur. Cei aproape 900 sportivi de performanță, care fac parte din noul 

iclub sportiv, vcr reprezenta, în cele mai importante întreceri sportive din 
jțara noastră, pe muncitorii și funcționarii din instituțiile administrative de 
i«tat și sfaturi populare din întreaga Capitală.

In ședința de fuzionare a cluburilor Progresul și Cetatea Bucur și de 
itonstituire a clubului sportiv Progresul București a fost ales consiliul clu- 
Ibului: tovarășii AUREL VIJOLI și DUMITRU DIACONESCU — președinți 
ide onoare; tov. ION CRAIU — președinte; tov. GH. CALCAN — prim 
•icepreședinte ; tovarășii C. MA1OREANU, V. CHERCIU și AL. PINTEA 
&- vicepreședinți; ION SIM1ON — secretar ș.a.

iDespre sarcinile și obiectivele actuale
(' Interviu cu tov. DUMITRU DIACONESCU, președinte de onoare
î Crearea clubului 9portiv Progresul 

/București a stîrnit— cum este și firesc — 
îinteres în lumea sportului. Cele două
• cluburi Progresul și Cetatea Bucur» 
’luate separat, aveau puternice secții de 
'performanță la unele discipline spor- 
itive, însă erau deficitare într-o serie de 
'alte ramuri de sport. Prin unificare. 
Iforța noului club este evident sporită 
jși Progresul București este astăzi unul 
i<Lin cele mai puternice cluburi sportive 
»din țara noastră. Pentru a aduce lă- 
imuriri suplimentare cititorilor noștri, 
ine-am adresat președintelui de onoare 
tal clubului sportiv Progresul București, 
’tovarășul Dumitru Diaconescu — pre
ședintele Sfatului Popular al Capitalei.

— Ce asigură — pentru dezvolta
rea activității sportive de perfor
manță — unificarea celor două clu
buri ?

/ — Cel mai important lucru este fără 
Îndoială temeinica dezvoltare și întărire 
a secțiilor clubului. Prin unificare s-au 
asigurat posibilități de economisire a 
unor importante sume de bani, prin 
reducerea chiriilor pentru bazele spor
tive, prin amenajarea și îngrijirea cu 
resurse proprii a bazelor și echipamen
tului. sportiv și printr-o mai judicioasă 
repartizare a tehnicienilor clubului. In 
plus noul club va asigura folosirea ra
țională a bazelor sportive, încadrarea 
secțiilor cu tehnicieni cu calificare su
perioară precum și consolidarea lor or
ganizatorică, sprijinirea marelui număr 
de asociații sportive aderente, pentru a 
se da posibilitate unui număr cit mai 
mare de oameni ai muncii să practice 
sportul, mărirea numărului de membri 
susținători, creșterea veniturilor printr-o 
pregătire mai judicioasă a manifestații* 
lor sportive organizate de club etc.

— In noul club sportiv Progresul 
București sînt reuniți o serie din 
cei mai buni sp-ortivi ai țării noas
tre. Ei vor evolua firește în loturile 
reprezentative. Ce se va face pentru 
creșterea măiestriei lor sportive ?

— Este adevărat ca în clubul sportiv 
(Progresul București sînt mulți sportivi
• de frunte ai țării. De la (ostul club 
t sportiv Progresul au fost preluați jucă-
• lorii de fotbal din categoria A, cam- 
]pionii de tenis de ci mp, campioanele 
•de tenis de masă, campioni republicani 
ila probele individuale, recordmani ai 
•țării. De.la clubul sportiv Cetatea Bucur 
<au venit campioanele țării pe anul 
*1959 la handbal în 7, campioane și 
•campioni la canotaj academic, atletism, 
ifah, natație ș.a. Ei formează acum un 
itot puternic, unitar și vor fi instr ui ți și 
[îndrumați de către tehnicieni, antrenori 
iți profesori cu înaltă calificare. Noi 
tavern în vedere nu numai faptul că 
sportivii clubului Progresul București

0 nouă asociație sportivă 
la Tu’cea

* Zilele acestea a avut loc Ia clubul 
H.l.D.P. din Tulcea ședința de consti
tuire a unei noi asociații sportive în 
^localitate. Cei peste 300 de muncitori, 
^ingineri și tehnicieni ai întreprinderii 
*de industrializare și desfacere a pește
lui, au hotărît ca în asociația sportivă

• să se practice următoarele discipline
• sportive: volei, șah, tenis de masă și 
Jpopice. Cu această ocazie comunistul 
ÎMarin Pescăruș a fost ales președintele
• asociației.

ION TURȘIE 
corespondent

SPORTUL POPULAR
LPag. a 2-a ^r. 3577 

vor reprezenta în competiții culorile a- 
cestui club ci și faptul — cel mai im
portant — că în multe întreceri inter
naționale ei vor îmbrăca tricourile re
prezentativei R.P.R. Tocmai de aceea 
vrem ca secțiile clubului 
să devină adevărate școli 
de pregătire, în care pro
cesul de instruire-antrena- 
ment să se desfășoare după 
cele mai stricte cerințe ale 
antrenamentului științific. 
Membrii consiliului clu
bului au primit sarcina de 
a se ocupa intens, de a 
ajuta efectiv sectorul teh
nic, în urmărirea modu
lui în care antrenorii înțe
leg să se ocupe de sportivi. 
Faptul că sportivii actua
lului club Progresul Bucu
rești provin din două clu
buri diferite, că uneori au 
fost în directă rivalitate 
sportivă, nu reprezintă un 
impediment. Ei au înțeles 
de la început — spre lau
da lor — că sub noile cu
lori vor fi mai puternici, 
vor avea condiții de in
struire mai bune, vor pu
tea urca cele mai înalte 
trepte ale măiestriei spor
tive. De aceea subliniam 
mai înainte că ei formea
ză un tot puternic, unitar.

— Pentru cluburile 
sportive din țara noas
tră se pune tot mai 
accentuat problema 
creșterii tinerelor ca
dre. In această direc
ție, care sînt proiectele 
clubului sportiv Pro
gresul București ?

— Creșterea tineretului 
reprezintă pentru clubul 
sportiv Progresul București un o- 
biectiv important în activitatea sa 
de viitor. Căile de recrutare a

„Să cucerim admirația spectatorilor printr-o comportare 
tehnică ridicată, prin disciplină și corectitudine”

- de vorbă cu tov. ION CRAIU, președintele clubului sportiv -

Președintele clubului sportiv Progre
sul București, tov. Ion Craiu — adjunct 
al Ministrului Finanțelor — ne-a decla
rat următoarele : „Sportivii clubului 
Progresul București vor trebui să cuce
rească simpatia și admirația publicului 
spectator printr-o comportare tehnică 
ridicată, prin disciplină și corectitudine. 
Pentru aceasta, paralel cu pregătirea 
tehnică ne vom ocupa permanent de 
educația sportivilor, vom cere sprijinul 
organizațiilor de partid și organizațiilor 
U.T.M. pentru încadrarea tuturor spor 
tî vil or în învățămîntul politic, vom 
duce o perseverentă muncă de ridicare 
a nivelului politic și cultural al spor
tivilor. Tinerii sportivi care vor con
cura sub culorile clubului Progresul 
București vor trebui să arate că au 
devenit cu adevărat sportivi de tip nou, 
că sînt conșlienți de misiunea impor
tantă pe care o au de îndeplinit.

De un important sprijin moral și ma
terial va trebui să se bucure clubul din 
partea membrilor susținători. Pînă acum 
s-a desfășurat o slabă muncă de popu
larizare a activității din cadrul celor 
două cluburi sportive — Progresul și 
Cetatea Bucur — și din această cauză 
nu au fost atrași decît aproximativ 
1.000 membri susținători. Va trebui 
ca prin continua creștere a măiestriei 
sportive a reprezentativelor noastre, 

Proiectele pe care și le-au făcut sportivii și activiștii sportivi din 
clubul Progresul București, sarcinile pe care s-au angajat să le înde
plinească, sînt grăitoare în ceea ce privește activitatea de viitor a acestui 
puternic club, sportiv. Dorim sportivilor si activiștilor sportivi ai clubului 
M Progresul București44 MSPOR LA MUNCA'

tineretului sînt multiple. Din numeroa
sele asociații sportive aderente, din 
cele 4 școli pe care le patronează și 
din mijlocul tinerilor care se prezintă 
la cele 10 centre de antrenament, clu
bul va putea să recruteze continuu ele
mente pentru secțiile sale de perfor
manță. Cei peste 40 antrenori și teh
nicieni mai au și sarcina de a se ocupa 
intens și cu toată seriozitatea de pregă
tirea celor peste 500 de copii din cen
trele de antrenament. Ajutorul pe care 
activiștii și tehnicienii clubului î.1 vor 
da la dezvoltarea activității sportive 
din cadrul asociațiilor sportive aderente 
va contribui direct la crearea unei baze 
de mase puternice, capabile să scoată 
la iveală elemente talentate. Consiliul 
clubului sportiv Progresul București va 
sprijini secțiile de juniori și centrele 
de copii pentru a li se crea o bogată 
activitate competițională. In calendarul

Unul dintre tinerii tenismani crescuți în clubul 
sportiv Progresul, Gh. Boaghe. El se afirmă —- 
ca și alți tineri sportivi instruiți în secțiile clubului 

— ca un talent remarcabil.
competițional al clubului vor fi incluse 
o seamă de întreceri pentru juniori 
și copii.

printr-o comportare demnă și corectă, 
să atragem în jurul clubului sportiv 
Progresul București peste 5.000 membri 
susținători. In această privință un rol 
de seamă îl au sportivii. Ei vor trebui 
să devină cei mai importanți agitatori. 
Luptînd cu toată însuflețirea — în li
mitele celei mai depline sportivități 
— ei vor trebui să facă dovada, în cele 
mai importante competiții ale țării/ 
că munca lor progresează în ritmul 
pe care-1 doresc exigenții iubitori ai 
sportului.

Unificarea celor două cluburi sportive 
într-unul singur va trebui să însemne 
un nou succes al sportului nostru de 
performanță. Reprezentativele clubulqi, 
sportiv Progresul București, selecționate 
din cei mai buni și mai în formă spor
tivi din cele două cluburi reunite, 
vor trebui să contribuie direct la creș
terea performanțelor sportive, să asi
gure reprezentativelor naționale oameni 
pregătiți din toate punctele de vedere.

Activiștii și sportivii clubului Pro
gresul București doresc să aducă sutelor 
de mii de oameni ai muncii care ur
măresc cu entuziasm întrecerile sportive 
din țara noastră satisfacții tot mai 
mari. Ei se angajează să lupte ferm 
pentru realizarea unor performanțe din 
ce în ce mai bune care să cinstească 
mișcarea de cultură fizică și sport din 
țara noastră”.

Activitatea G. M. A. într-un ra’on 
și o asociație sportivă

Multe asociații sportive din Capitală 
au desfășurat anul trecut o rodnică 
activitate pe linia complexului G.M.A. 
Astfel, în raioanele „V. I. Lenin ”, ..Tudor 
Vladimirescu” și „Gh. Gheorghiu-Dej“, 
numeroși tineri au devenit purtători ai 
insignei G.M.A. gr. I și s-au pregătit 
pentru trecerea normelor gradului II 
al complexului. Sînt însă și unele aso
ciații sportive care manifestă un slab 
interes față de organizarea cu regula
ritate a concursurilor pentru trecerea 
normelor G.M.A.

ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR

In raionul ,J. V. Slaliu”, comisia 
care îndrumă activitatea pe linia com
plexului G.M.A. este foarte tînără: a- 
bia a împlinit două luni. Firește, ea 
nu are o experiență bogată, care să-i 
permită să desfășoare o activitate in
tensă, continuă. In plus, noua comisie 
raională G.M.A. a preluat o situație 
critică în ceea ce privește numărul par- 
ticipanților la concursurile G.M.A. și 
al purtătorilor insignei. Anul trecut 
în întreg raionul și-au trecut complet 
normele G.M.A. doar 325 sportivi, o 
cifră cu totul ncsatisfăcătonre care ilu
strează de fapt și slaba activitate a 
comisiei raionale. Dar, noua comisie 
G.M.A. din raionul „I. V. Stalin'4 a 
pornit hotărîtă să schimbe situația. 
Președintele comisiei raionale tov. Vin- 
lilă Burlacii, precum și ceilalți mem
bri ai comisiei (Nicolae Popa, Maria
na- Wilvert, Șt. Rusu, I. Muradeli, L. 
Cutcudache) și-au luat în sarcină să 
îndrume asociațiile sportive din raion 
în organizarea cu regularitate a con
cursurilor pentru trecerea normelor 

G.M.A. în așa fel îneît anul acesta

Sportul, un prieten drag 
al muncitorilor de la fabrica 

„Steaua roșie'
— Halele erau cu totul insalubre. 

Turnătoria era un adevărat infern. Toți 
care lucram acolo făceam „febra turnă
torului", o boală care ne slăbea mult, 
ne vlăguia. Imediat după naționalizare, 
o comisie de medici care a vizitat fa
brica a avizat închiderea ei considerînd 
că condițiile de muncă sînt neprielnice 
sănătății muncitorilor.

E mare deosebire între vechea 
uzina a lui IVolff și uzina noastră de 
azi! Ilale noi, spațioase, luminoase. 
Cum este azi turnătoria și cum era pe 
vremuri? Febra turnătorului a devenit 
pentru cei bătrîni o amintire iar pentru 
cei tineri o legendă. Aș vrea să adaug 
încă un lucru, cred eu, edificator. Mult 
timp pe lîngă cabinetul medical din 
uzina noastră a funcționat și un medic 
specialist în boli pulmonare. Astăzi nu 
mai există. Nu mai este nevoie...

...Și tovarășul inginer Nicolae Mi- 
halcea continuă să povestească. Amin« 
tiri. unele ținînd de vremuri mai în
depărtate. altele de zile mai apropiate. 
Bine că l-am găsit în clipe de răgaz. 
Inginerul Nicolae Mihalcea are ea la 
40 de ani. II întreb :

— Dumneavoastră sînteți membru al 
asociației sportive din uzină?

— Dacă nu aș lua întrebarea drept 
o... deformație profesională, poate că 
m-dș supăra. De ce să nu fiu? Nu sînt 
nici prea în... vîrstă și sportul ne-a 
devenit un prieten drag nouă tuturor 
celor care muncim în uzinele metalur
gice „Steaua roșie". Avem o asociație 
sportivă cu sute de membri. Peste 450 
de muncitori practică în fiecare dimi
neață gimnastica în producție. Avem e- 
chipe de volei care activează în cam
pionatul raional, o echipă de fotbal 
file cărei atribute principale 'sînt tine
rețea și vigoarea. Și, ceea ce este mai 
important, sportivii noștri sînt și frun
tași în producție cu care noi ne mîn- 
drim. Dar, vă invit să mergem să-i cu
noaștem acolo unde muncesc...

Unul dintre cei mai buni sportivi 
este Marin Clos, mecanic de întreținere 
și portarul echipei de fotbal. Auzind 
despre ce e vorba ne zîmbește și ne 
face un gest amical cu mîna. N-are 
prea mult timp pentru discuții. Lucrează 
cu sîrguință. Plecăm mai departe.

Cu Ion Taman ne-am întîlnit la 
sectorul III construcții. Lucrează aci 
ca ajustor. Stăm de vorbă cîteva mi
nute. E un vechi component al echipei 
de fotbal a uzinei.

— Cum merge echipa ?
— Deocamdată, binișor. Sperăm însă 

că în curînd va merge bine. Avem 
în echipă mulți tineri care n-au căpă
tat încă experiența jocurilor grele...

— Fotbalul, voleiul, tenisul de masă, 
șahul sînt sporturi practicate de mulți 
muncitori ai uzinelor metalurgice 
„Steaua roșie" — ne spune și tovarășul 
Stan Gheorghe. secre-tarufl asociației 
sportive. Făcut insă că nu am muncit 

peste 1000 tineri și tinere să devină 
purtători ai insignelor F.G.M.A., G.M.A, 
gr. I și II.

O ASOCIAȚIE PUTERNICA... 
dar fără Activitate g.m.a.
Gri vița Roșie. Cine nu a auzit dc 

numele asociației sportive a marelui 
complex C.F.R.? Cine nu cunoaște și 
nu apreciază rezultatele obținute de 
sportivii puternicii asociații ceferiste? 
Tema convorbirii noastre este aceeași: 
activitatea G.M.A.

—•Am să vă răspund deschis 
ne spunea tov. Gheorghe Ion, secreta
rul consiliului asociației sportive de la 
Gri vița Roșie. Nu am făcut nimic !...

Da. concis ! Dar un răspuns 
nemulțumitor. In anul 1958 s-au 
făcut unele încercări de a se organiza 
concursuri pentru trecerea normelor. 
63 tineri s-au prezentat pe tere
nul de sport, au trecut cîteva probe, 
dar atunci cînd mai aveau de realizat 
doar normele de tir și cursa cu obsta
cole, totul a rămas baltă. Deci, prac
tic, în 1958, la asociația sportivă CFR 
Grivița Roșie nici un tînăr nu a cuce
rit insigna G.M.A. Ce a fost în 1959? 
Din nou s-au organizat cîteva con
cursuri, din nou tinerii și-au trecut 
cîteva probe, dar făcîndu-se treaba pe 
jumătate, nici de data aceasta insigne
le G.M.A. nu au intrat în posesia aspi
ranților.

Situația aceasta nu mai poate dăi
nui. Asociația sportivă C.F.R. Grivița 
Roșie, care se bucură de un bineme
ritat prestigiu, trebuie să intre în rîn- 
durile asociațiilor fruntașe pe Capita
lă în activitatea pe linia complexului 
sportiv G.M.A. Activitatea sportivă de 
mase în aer liber poate constitui, 
această direcție, un sprijin prețios p 
tru activiștii acestei asociații sportive.

R. C.

mai. mult pentru cuprinderea î/i activi
tatea sportivă a celorlalți muncitori care 
încă nu participă la diferitele con
cursuri sportiv>e".

'k
Vizităm sectoarele fabricii. Discutăm 

cu alți sportivi. La uzina termică îl 
întîlnim pe Vasile Gheorghe. vechi iu
bitor al sportului. E de părere că acest 
izvor de voie bună și sănătate — sportul 
— are mulți simpatizanți în uzinele 
„Steaua roșie”. Trebuie create însă 
prilejurile pentru ea aceștia să nu 
stea doar în... tribună. Să vir. 4
din cînd în cînd pe stadion. Tovanșul 
Gheorghe Stan a devenit parcă mai 
atent. Mă uit la el și observ că încearcă 
cumva încurcat să-și noteze ceva pe o 
bucățică de hîrtie. E cazul. Credem însă 
că ar fi fost mai bine ca întreg con
siliul asociației să fi fost martor la 
discuție. Și nu numai la aceasta. Dacă 
activiștii sportivi ar sta mai dog de 
vorbă cu muncitorii uzinei, desigur că 
în calendarul asociației ar fi figurat 
mai multe competiții, mai multe acțiuni 
pentru dezvoltarea sportului de mase. 
Prilejuri despre care vorbeam mai sus. 
De fapt, nici acum nu-i prea tîrziu...

VALENTIN PĂUNESCU

Cursuri de arbitri
o Consiliul regifiua! U.C F S„ în 

.colaborare cu . consiliul orășenesa 
U.C-1*S Pitești/ a deschis cursuri de 
arbitri la volei, fotbal, popice și tenis 
de masă. La fotbal s-au înscris 20 de 
amatori, la volei 18, la tenis de masă 
11 și la popice 8. Șed nțele de pre
gătire sînt conduse de arbitri cu o 
bogată experiență-

C Din inițiativa consiliului U.C.F.S. 
orășenesc, la Galați s-a organizat un 
curs de arbitri de fotbal pe care 
îl frecventează cu regularitate 24 de 
elevi- Lecțiile sînt predate de arbitrii 
de categorie republicană Gh. Ioncsctij 
O. Turcitu, E. Jecu, V. Paladescu și 
Gh. Lungii-

® Cei 20 de arbitri de fotbal din 
Bîrlad participă actualmente la un 
curs de reîmprospătare a cunoșt nțe- 
lor. Pînă acum s-au dezbătut proble
me ca: „Rolul arbitrilor în dezvolta-, 
rea fotbalului din țara noastră", „Le
gea avantajului" etc.

ION CH1LIBAR. VICTOR 
PALADESCU și SOLOMON ELIADE 

corespondenți
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La a 50-a aniversare
Cinstim astăzi, ziua de 8 Martie, 

zi de solidaritate a femeilor 
muncitoare din lumea întrea

gă în lupta pentru o viață mai 
bună, pentru drepturi și libertăți 
democratice, pentru pace și 
rul fericit al copiilor.

Anul acesta se împlinesc 
ani de cînd s-a hoiărît în 
Conferinței Internaționale a 
lor socialiste, în toamna anului 1910 
— la Copenhaga — sărbătorirea lui 
8 Martie ca o cinstire adusă acțiu
nilor eroice ale curajoaselor mun
citoare textiliste americane, care au 
înfruntat poliția, demonstrînd pe 
străzile New Yorkului pentru o via
ță mai bună șî condiții omenești 
ele lucru.

Ideea sărbătoririi acestei zile a 
fost lansată în cadrul Conferinței 
de militanta germană Clara Zetkin, 
pentru a se da astfel femeilor din 
întreaga lume posibilitatea de a-șl 
exprima revendicările *Tor, de a se 
întruni, îi fiecare an, ca să discute 
problemele ce preocupă femeile .pe 
planul muncii, al vieții familiilor și 
al funcțiilor lor sociale.

Mișcarea femeilor muncitoare din 
întreaga lume a străbătut o cale 
lungă, a cunoscut și văzut multe 
prefaceri în viața omenirii. Numă- 
ul femeilor care sărbătoresc acea

stă zi a crescut mereu, îndeosebi 
după cel de-al doilea război mon
dial. Femeile muncitoare din lumea 
întreagă, înțelegînd din ce în ce 
mat mult că unitatea de acțiune, 
solidaritatea, constituie o forță de
osebită, că numai 
eficacitate pentru 
tați democratice, 
femeile din lume 
drepturile care fac din oameni, in
diferent de rasă, credință sau con
vingeri politice, ființe egale, cu 
demnitate.

viito-

50 de 
cadrul 
femei-

așa pot lupta cu 
drepturi și liber- 
pentru ca toate 
să se bucure de

In Uniunea Sovietică, țara con
strucției desfășurate a comunismu
lui, și în celelalte țări din lagărul 
socialismului, femeile din toate 
meniîle de activitate se bucură 
cele mai depline drepturi. Toate 
vendicările esențiale pentru care 
luptat generații de femei, și-au 
sit pe deplin rezolvarea în țările 
socialiste. Trecutul 
pentru totdeauna 
viața lor.

In regimul nostru
- Iar, sub 
partidului, 
litatea ca să-și desfășoare forțele și 
capacitatea lor creatoare în slujba 
înfloririi patriei. Femeile sint con
siderate în regimul nostru ca o 
forță socia-ă uriașă, fără de care 
nu poate fi vorba de transformarea 
socialistă a țării.- Femeile din patria 
noastră își aduc din plin contribu
ția lor activă la conducerea trebu
rilor statului, Ia dezvoltarea econo
mică și culturală a patriei.

Oamenii muncii respectă și pre
țuiesc munca tovarășelor lor de 
viață, sint gata să apere cu brațul 
lor oțelit pacea, gînguritul copiilor, 
munca plină de avînt creator a tu
turor femeilor. Sub conducerea par
tidului femeile din patria noastră 
muncesc cu răspundere pe linia e- 
ducării tineretului, cultivînd în rîn- 
dul copiilor cele mai esențiale în
sușiri ale omului : dragostea de 
muncă, cinstea, respectul față de 
cei mai în vîrstă, dragostea față de 
patrie.

Cu prilejul zilei de 8 Martie, po
porul nostru, sportivii patriei noa
stre, adresează un călduros salut 
femeilor din Republica Populară 
Romină tovarășele lor de muncă și 
viață.

do- 
de

re- 
au 

gă-

negru a fost 
îndepărtat din

domocrat-popu-
conducerea înțeleaptă a 
femeile au toată posibi-

G. VAS I LE

0 sportivă a zilelor noastre

Imagini de ieri și de azi
Filmul amintiri- _____

lor mi se perindă IRINA RĂCHIȚEANU-Ș1RIANU bucură 
prin fața ochilor.

Iar din mozaicul 
imaginilor, cîte 
unele se desprind 
cu stăruință, alăturîndu-se perechi- 
perechi: de ieri și de azi...

... Un cartier dărăpănat, cu căsuțe 
mizere, cu străzi înguste și noroioase, 
mai degrabă canale ale unei Veneții 
de mocirlă, își risipește sumbrul con
tur sub razele puternice de lumină pe 
care se reflectă un grup de blocuri ^ăm pe aceia și pe acelea care au 
noi, un cvartal muncitoresc, oglindind '
fidel grija față de om.

... Silueta unei femei prea timpuriu 
ofilită, plecată de lingă copiii ador
miți de foame în căutarea unei munci 
care să-i permită întreținerea flăcării 
pî'pîinde a vieții micuților dragi, se 
estompează șî dispare, făcînd loc cu
lorilor vii ale autobusului pe carefe- 
meia-șofer î| pregătește, fericită și 
grijulie, pentru odihna nocturnă, după 
încă o zi de muncă rodnică.

Imaginile pe care le-am amintit, 
poate primele care mi-au venit în 
minte cînd am vrut să-mi aștern pe 
hîrtie gîndurile din prag de 8 martie, 
sint caracteristice. Blocurile noi au a- 
lungat imaginea hîdă a cocioabelor 
și locurilor virane. Azi, mama necă
jită de altă dată a copiilor înfome
tați a dispărut, făcînd loc femeii-șo- 
fer, femeii-savant, femei i-deputat, fe-

Artistă emerită, 
laureată a Premiului de Stat

Harnicele noastre 
corespondentemcii-mamă care se 

i de viață 
împreună cu copiii 
ei.

Dar, avînd în fa
ță și admirînd a- 

ale zilelor noastre de 
ai 

ac
ad ucem aminte

le-am avut din 
lumină

realități __ ____  _____
beneficiem noi toți, oameni

ceste
care __ ____ ____„. _____
muncii din toate domeniile de 
tivitate, 
mereu 
totdeauna :
doar de 15 ani încoace. Să nu-i ui-

La începutul anului trecut, prin
tre numeroasele scrisori sosite în 
cadrul concursului ..Pentru cea mai 
bună corespondență” am primit și o

să 
că

i ne
nu

ne bucurăm de

mers pînă la sacrificiul suprem pen
tru a ni le asigura. Și nici voi, spor
tivi ai țării noastre libere, să nu ui
tați că în anii negri, chiar și acei pu
țini oameni nevoiași care făceau sport 
își rupeau de la gură pentru asia, iar 
femeilor li se impunea robia casnică 
și Ii se refuzau binefacerile exercițiu
lui fizic. Nu aveau dreptul să dis
pună de „o minte sănătoasă într-un 
corp sănătos ..“

Și eu iubesc sportul- II iubesc și 
atunci cînd, în timpul liber, mă des- 
tind în apele mării sau ale uneia din
tre frumoasele noastre ștranduri, și 
atunci cînd urmăresc zborul sacadat 
al mingii de tenis lovite de brațul 
viguros al foștilor băieți de mingi.

Și, totodată,- mă bucur aflînd că 
dintre copiii adormiți de foame ai fe
meii nu mai puțin înfometate de ieri, 
nu puțini dețin azi recorduri și titluri 
mondiale.

NACEAde la MIOARAscrisoare
din Slatina. Am deschis plicul și nici 
nu ne-am dat seama cînd am ter
minat de citit cele două file bătute 
la mașină. Apoi, le-am recitit. Erau 
scrise cu atâta căldură... De atunci, 
Mioara Nacea continuă să ne scrie 
cu pasiune despre diversele aspecte 
ale activității sportive, din orașul ei.

Douăsprezece prietene
Uneori și poveștile adevărate încep 

cu „a fost odată",., Au fost odată 
douăsprezece codane, fiecare în alt 
sat, fiecare pe alte plaiuri.

In colțișorul lor de fără, ' cînd în
serarea desemna umbre, în inimile 
fetelor se înfiripau vise minunate. Și 
cîte visuri nu ascunde un suflet de 
fată ?

Ioana Florea de pe meleagurile 
Craiovei, Gabriela Macarenco, țârancă 
din valea Buzăului, Trandafira Oni- 
cel de pe dea'urile Bistrifei moldove
nești sau Elena Voichifoiu din comu
na Horezu, s-au întilnit într-o bună 
zi — era prin anul 1956 — în marea 
familie 
erau cu ele 
tinere, la fel 
încrezătoare
Burcea, Ana 
Maria Ciochină, Constanța Toteanu, 
Constanța Ghiocel, Elena Popa și Ma
ria Mareș. Una lucrează la strungă-- 
rie, alta la garaj, alta timplărie, fie
care are altă îndeletnicire, dar toate 
au aceeași pasiune : sportul.

Prietenia lor s-a închegat pe drept
unghiul de gazon desenat cu var al 
terenului de handbal. Aruncau cu 
mingea, încercau s-o prindă, și-o zvîr- 
lecui una, alteia. Alfabetici jocului n-a 
fost pentru ele un lucru greu și cînd 
cu un an mai tîrziu s-au prins în în
trecerea handbalistelor din raion, e- 
chipa lor s-a clasat pe primat loc.

Spartachiada tineretului... Au mers

Acasă, maestra sportului Florica Greceș
tii a schimbat treningul cu șorțul. Pe^te 
ftâteva clipe masa va fi șervițcL'

Pe care copil nu-l incintă pozele ? Cui nu-i place sa rasfoiasca seara îm
preună cu mămica o carte ilustrată de povești ? Fraților gemeni Grecescu le plac 
însă mai mult revistele ilustrate. De ce 7 Pentru că in ele găsesc mai întotdeauna 
chipurile dragi ale părinților. Ii descoperă in „pluton" sau pe podiumul învingă
torilor ii. ~ ,,,r. f oto i T. Roibu B, Ciobaiiu *

O amintire de la a XVIII-a ediție 
a Jocurilor Balcanice de atletism. La 
sfîrșitul probei de 800 m femei, pe po
diumul învingătorilor s-au urcat Elisa- 
beta Todorov, Florica Grecescu (R.P.R.) 

Tvetlana Isaieva (R.P.B.).

a muncitorilor itebiști. Mai 
și alte fete, la fel de 
de entuziaste, la fel de 
în forțele lor: Elena 
Burcea, Aurica Preda,

mai departe. Victorii, mereu victorii. 
Din nou prima pe raion. Locul I în 
întrecerea raioanelor. Locul I în re
giunea București. Cinstea de a repre
zenta capitala țării în întrecerea ce
lor mai bune echipe de handbal. 
Și-au măsurat forțele șl priceperea 
cu echipe de tradiție ca cele din O- 
roșul Stalin, din Mediaș, din Timi
șoara...

Visele au început să prindă viață 
și o dală cu ele prietenia lor se lega 
tot mai strins.

Jucătoarele purtînd tricourile al
bastre cu roșu, culorile handbalis
telor de la I. T. B., sîni aplaudate 
cu căldură de muncitor ii itebiști. 
Ele se îngrijesc de echipamentul lor, 
îl spală, îl aranjează, îl repară dacă 
e nevoie. Mai mult, gospodine pri
cepute, handbalistele noastre lucrează 
în multe după-amiezi în magazia a- 
sociației sportive I.T.B., purilnd la 
punct echipamentul celorlalte echipe.

La căminul unde locuiesc, cînd se 
organizează serbări cultural-sportive, 
cele 12 prietene sint fruntea progra
mului. Cine mai cîntă ca ele, cine 
mai încinge hora ca ele?

Mereu împreună. La antrenamente, 
la meciuri, pe scena căminului sau în 
concediile de odihnă pe valea Praho
vei, prietenia lor a devenit un exem
plu. Motiv pentru care antrenorul e- 
chipei, Cornel Zegreanu, are uneori 
„greutăți. Aseară, de pildă, i-a fost 
foarte greu să găsească 12 mărțișoa- 
re, ca 12 surioare gemene. La antre
namentul de astăzi, primul punct al 
programului este prinderea pe tricoul 
albastru-roș a acestor mici simboluri 
ale primăverii. Un omagiu adus tova
rășelor de muncă și de sport.

SANDU MARIAN

VALERIA V LĂDOI ANU din Sibiu 
a urmat exemplul soțului ei, Mircea 
Vlădoianu, care este corespondent al 
ziarului nostru de mai bine de zece 
ani. Acum cîțiva ani, ea primea de 
la soțul ei primele indicații de felul 
cum se redactează o cronică, o știre 
sau un articol de analiză. Acum, a 
început..', o aprigă dispută în familie 
pentru trimiterea a cît mai multe și 
mai interesante materiale redacției 
noastre! Cine va cîștiga ? Deocam
dată nu putem da un rezultat precis 
pentru că cei doi 
plină întrecere !...

I

soți se află în

AMALIA KREISb din Ploești a în
ceput să scrie ziarului nostru încă de 
pe cînd se afla pe băncile școlii 
medii. Atunci se cam pierdea în stân
găciile inerente începutului. Acum, 
Amalia Kreiss ne scrie cu multă 
pricepere despre realizările și lip
surile din activitatea asociațiilor 
sportive din orașul Ploești și a- 
proape în fiecare duminică seara 
ne transmite telefonic cronicile di
feritelor competiții.

OE ILOO
Liei Manoliu 

disc îți dăm. ca mărțișor 
să-l arunci la vară-n zbor 

Și să-ajungă ca-n povești. 
Din Roma, pînă-n București! 
(Nu discul că-i prea lungă cale, 
Ci vestea biruinței tale!)

Olga Orban-Szabo 
în mare

Scrimerei
Cînd armele adine 
Vor fi zvîrlite cu grămada 
In săli de sport, biruitoare.
Doar Olga va mai trage... spada!

Olgăi Tudorache, artistă Ia Teatrul 
Tineretului

Ia hipism ești specialistă.
Deci nu e nici un miracol
Că și-n scenă, ca artistă.
X’reci u$or orice.., obslacolL

i

• ••
Io-Iaudei Balaș, cînd va sosi de la Roma*. 
Cînd vameșul va întreba :
■— Aveți de declarat ceva ?
Răspunsul et va fi normal :
— Da, încă un record mondial !

Șahistei Maria
Cu jocul tău subtil și fin 
De public des aplaudat, 
In șahul nistru feminin 
Ești un... pion înaintat»

Pogorevici

/

V. 
s«

D. POPA
CRISTIAN k

SPORTUL POPULAR
£4r. 357Z _ l’ag- ft 3-&
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> •Voinfa Miercurea Ciuc: 
ieri, o echipă de jun ori, 
azi, campioană republicană

campioane de ho- 
tării noastre a 
nou: VOINȚA

nunie-

De lista echipelor 
clici pe gheață ale 
apărut un nume 
Miercurea Ciuc. Această echipă — 
carV a pornit ca formație de juniori — 
a reușit, avînd în linii mari cam 
aceeași componență, rezultate din ce 
în ce mai bune, culminînd cu cuce
rirea .campionatului republican. Și 
această performanță nu este întîm- 
piătoare.

Voința M. Ciuc s-a impus încă din 
anul trecut ca o formație omogenă, 
cu un joc modern, prima îndreptățită 
să aspire la . titlul deținut în ultimii 
ani . de echipa C.C.A. Previziunile 
s-au realizat, spre satisfacția
roșilor susținători ai acestei echipe 
atît de simpatizate.

L-a începutul acestui sezon
— ca urmare a unei bune pregătiri 
—- a demonstrat că a mers înainte pe 
calea îmbunătățirii jocului său. fiind 
o formație omogenă, tînără, cu multă 
putere de luptă, cu iendința spre jocul 
ofensiv, cu o tehnică superioară față 
de anul trecut atît în patinaj, cît și 
în mînuirea crosei. Echipa manifesta 
însă unele slăbiciuni în ceea ce priveș
te apărarea. Pe parcursul sezonului, 
Voința și-a ameliorat jocul defensiv 
așa îneît începutul campionatului a 
găsit-o pregătită să poată asalta cu 
succes titlul de campion. In această 
privință, evoluția — mai ales în pri
ma campionatului, cînd
Voința d serioasă opțiune a-

Voința

SCRIIMTft

Plusuri dar și minusuri în concursul
de duminică din Capitală

supra titlului învingînd net principala 
adversară (C.C.A.) — a fost conclu
dentă.

In acest campionat, Voința a folosit 
un lot de 15 jucători. Poarta 
apărată de Purcărea, înlocuit o 
Tașnadi. Liniile de apărare 
Balint II și Hollo l-llollo II 
de valoare apropiată, jucătorii 
compun mareînd ---- : -- -----

a fost 
dată de 
Varga- 

au lost 
care le 

mari progrese în 
acest sezon. Cel mai mare progres l-a 
realizat Balint 11, care a devenit un 
fundaș bun, încadrîndu-se cu succes, 
alături de ceilalți trei fundași, pe linia 
participării la acțiunile ofensive. De 
remarcat că fundașii Voinței sînt bum 
șuteri la poartă. Din atac fără îndoială 
că cel mai mult a plăcut linia Szabo 
II-Ferenczi-Szabo I. care — din pă
cate— n-a piitut’fi folosită tot timpul, 
datorită accidentării lui Szabo II. Au 
mai fost folosiți Balint I, Spirer și 
Zeroes. Cealaltă linie de atac Ciorba- 
Andrei-Takacs I a plăcut îndeosebi 
prin combativitate.

Nu trebuie să uităm faptul că 
Voința Miercurea Ciuc a dat lotului 
nostru reprezentativ nu mai puțin de 
7 jucători. Echipa a practicat un joc 
corect, fără durități, cîștigîndu-și și 
prin aceasta simpatia spectatorilor. 'Jn 
merit important în pregătirea echipei 
rqvine antrenorului Paul Sprencz, 
care s-a ocupat de majoritatea jucă
torilor acestei echipe, încă de 
erau juniori.

Campionii, la 
(sus): Spirer, 
(jos): Varga,

clipe după primirea cupei. De la stingă la dreapta 
Ciorbă, Balint I, Hollo I, Ferenczi, Balint II. Hollo II, Andrei 
Szabo II, Purcărea, Szabo 1 (căpitanul echipei), Tașnadi, 

■ Takacs I.

Ani la rînd numărul concursurilor de 
scrimă a fost redus. In afara campio
natelor R.P.R. (individual și pe echipe) 
și de întrecerea juniorilor, ici-colo cite 
un. concurs, cîte o cupă și... atît. Luni 
.și luni sportivii din această ramură mi 
aveau activitate. Și, firește, rezulta.ele 
celor mai mulți nu erau pe măsura ca
lităților lor, iar baza de masă a scrimei 
nu se putea lărgi.

Incepînd cu anul I960, datorită noii 
orientări a sistemului competițional, 
scrima — ca și toate celei..Le sparturi 
— are as'gurată o activitate continuă, 
permanentă. întrecerile din cadrul cam
pionatului R.P.R. (etapele pe ora'.e) 
dau posibilitatea tuturor scrimerilor de 
a lua parte la lupta pentru calificarea 
în turneu! final. Astfel, alături de mae
ștrii sportului, concurează mulți tineri 
și tinere care au în felul acesta toate 
condițiile de afirmare și prilejul de a 
învăța de la fruntași.

In Capitală, întrecerile pre'imina-e 
a'e campionatului R.P.R. sînt organi
zate cu multă atenție. Este o notă .bună 
pentru comisia orășenească, pentru ar
bitrii și tehnicienii care duminică' de 
duminică „trec" peste masa de prînz 
stînd la datorie. De ce este nevoie de 
aceste mici sacrificii? Pentru că de fie
care dată se prezintă pe planșe un 
mare număr de concurenți și sînt ne-’ 
cesare serii, sferturi de finale, semifi
nale și... ceasuri întregi de muncă.

Duminică a avut loc un nou con
curs. S-au întrecut floreîistele și sa- 
brerii. Au fost prezenți — din nou — 
șt câțiva dintre componenții lotului 
R.P.R. Am înregistrat, ca și data tre
cută, asalturi de bună valoare tehnică,

dar și cîteva observații 
mai puțin îmbucurătoare. 
Este vorba în primul rînd 
de slaba pregătire fizică a 
multor trăgători, chiar 
dintre cei fruntași. Remar
ca este mai valabilă pen
tru floretiste, care — cu 
cît se apropiau de finală 
— cu atît erau mai obo
site (mai puțin Olga Sza
bo). Apoi, se 
xistă tmdința 
din întreceri o 
malitate. (Ne 
la finala de 
mei) și, în șfîrșit, la lipsa 
unui medic, a cărui pre
zență este foarte necesară 
într-un concurs de scri
mă și care duminică ar fi 
putui confirma temeiul 
sau greșita retragere din 
concurs a trăgătorului 
fruntaș D. Mustață.

Iată clasamentul între
cerilor: FLORETA FEMEI: 
I. Olga Szabo; 2. Elena 
Ferenczi; 3. Ecaterina La- 
zăr (toate din lotul 
R.P.R.); 4-5:. Valeria Lut- 
man (lot) și Paula Ro
man (C.C.A.) ; 6. Lidia 
Gribb ; 7. G. Sachelarie; 8. 
El. Mclak 
la C C.
B1E : 1. C. Pelmuș ;
L. Rohony (toți din 
Gh. Gulcea (C.C.A.);
(lot) ; 6. I. Istrate (Progr.) ; 
Stelian (C.C.A.).

pare că e- 
de a face 
simplă for- 
referim tot 
floretă fe-

(toate 
A.) ;

de 
SA- 

2. 1. 
lotul

5.

întrecerile de sabie au fost foarte disputate. Iată 
o imagine de la concursul de duminică: asalt 

intre D. Mustață (stingă) și Bădescu.
Foto : Gh. Dumitru

Szantlio; 3.
R.P.R.); 4. 
Ein. Aruș

7. C.

— E. M. —

in concursul internațional de la Leipzig
fiecare an are loc la Leipzig nn 
concurs internațional de scrimă,

In
mare
la care iau parte cîte 2 trăgători (de 
probă) din mai multe țări. La această 
tradițională întrecere, țara noastră este 
reprezentată de cei mai în formă spor
tivi. In general, de cîte ori 
pat, sportivii din R.P.R. au 
succese frumoase, care au 
valoarea scrimei romînești.

La concursul care a avut loc sîmbătă

au partici- 
înregi strat 
confirmat

Despre concurenții probelor alpine

și duminică, R. P. Romînă a fost re
prezentată de tinerii floretiști Tănase 
Mureșanu și Alila Csipler. Confirmînd 
forma bună manifestată Ia antrenamen
tele din ultima vreme, cei doi floretiști 
s-au comportat foarte bine, fiind tot 
timpul pe primul plan al întrecerii. 
Intr-o finală deosebit de valoroasă, 
Atila Csipler și Tănase Mureșanu au 
ocupat în această ordine locurile II și 
111 la egalitate de victorii : 5. Concursul 
a fost cîștigat de polonezul Rozycki 
care a totalizat 6 victorii. De remarcat 
că singura înfrîngere a lui Rozycki a 
fost înregistrată Ia Tănase Mureșanu. 
Au luat parte la întreceri scrimeri din 
R. P. Ungară, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă și R. D. Germană.

Concurs de verificareConcurs de verificare
a lotului republican
Așa cum se știe, fruntașii tenisului 

de la noi au început pregătirile, unul 
din obiectivele acestor antrenamente 
fiind fără îndoială întîlnirea care va 
avea loc la București cu reprezentati
va R.P. Polone în cadrul primului tur 
al Cupei Davis. Și un prim mijloc 
de verificare a gradului de pregătire 
îl constituie desigur și concursul care 
a început ieri în sala C.C.A. din Calea 
Plevnei 114. La aceasta competiție, la 
simplu participă campionul ** republican 
Ion Țiriac, maestrul emerit al sportu
lui Gheorghe Viziru, Georgescu, Năs
tase, Bosch și M. Viziru. Pe lîngă me
ciurile de simplu vor avea loc și cî
teva întreceri de dublu. Luni, în pri
ma zi a concursului — care se va des-, 
fășura pînă la 15 martie - au avut ’

v, .
8-6, 
Gh.
Ti-

partidele : Gh. Viziru-Georgescu 
6-3, 6-4), Năstase-M. Viziru (6-3,
6-1). Astăzi vor avea loc meciurile 
Viziru—Năstase, Georgescu—Bosch,
riac-M. Viziru.

Miercuri se vor disputa două întîl- 
niri de dublu : Gh. Viziru, Țiriac— 
Georgescu, Năstase și M. Viziru, Bur- 
cescu-Bosch, Dumitru Viziru. Și azi 
și mîine meciurile încep la ora 16.

Aruncînd o privire de ansamblu a- 
supra desfășurării campionatelor re
publicane de schi alpin — încheiate 
duminică la Poiana Stalin — desprin
dem o serie de aspecte interesante, 
care ilustrează progresul evident în
registrat în această ramură a schiu
lui

De Ia început dorim să subliniem 
că ceea ce ne-a bucurat în cea mai 
urare măsură a fost participarea ma
sivă a elementelor noi. tinere, virsta 
lor nedepășind 16 aut Dan Puiu, 
Mihai Puiu, Adrian Puiu. Marin Foc- 
șeneanu, loan Porojan, Emil Balint, 
Mihai Ciocoiu din Sinaia, Mihai Mi
ron. Feron Pardăti, Eugen Mihă'lă 
din Vatra Dornei, Virgil Apopei, Gfeeor- 
ghe Lascu din Piatra Neamț, Erie 
Mircea, Visarion Moldovan, Nicolae 
Slinghe din Orașul Stalin și mulți 
alții ne-au impresionat prin corecti
tudinea elementelor tehnice însușite, 
prin curajul și hotărîrea cu care s-au 
avîntat pe pîrtiile grele ale Postă
varului. Pentru grija dovedită în pri
vința creșterii cadrelor tinere vom fe
licita în primul rînd consiliile aso-

citațiilor sportive Carpați și Progre
sul Sinaia, precum și Școala sportivă 
U.C.F.S. din aceeași localitate, care 
au prezentat concurenții cei mai nu
meroși și coi mai bine pregătiți.

întrecerile junioarelor și ale junio
rilor „mari" au fost dominate de Zo- 
rița Suciu (Știința București), cîști- 
gătoarea tuturor celor patru titluri 
de campioană republicană și de Ni- 
culae Șuteu (Voința Orașul Stalin), 
deținător a trei titluri de campion. 
Zorița Suciu s-a dovedit o demnă re
prezentantă a noii generații, iar N. 
Șuteu a confirmat încă o dată că 
este cel mai valoros juniori din țară- 
Ca și anul trecut, disputele juniorilor 
au fost dominate de reprezentanții 
asociațiilor Voința Orașul Stalin, Vo
ința Sinaia, Voința Sibiu și ai clubu
rilor Dinamo și Olimpia din Orașul 
Stalin.

La senioare, problema 
nu a fost pusă nici un 
tegoric mai bună prin 
tehnică și fizică, Ilona 
narao Orașul Stalin) a
moașă preformanță de a-și adjudecă 
pentru a doua oară consecutiv toate 
cele patru titluri de campioană re
publicană. Deși învinse detașat, cele
lalte concurente au dovedit un însem
nat salt valoric, ceea ce a dus la 
desfășurarea unor curse de ridicat ni
vel tehnic, net superioare din acest 
punct' de vedere celor din anii trecuți.

Fără îndoială, disputele care au in
teresat în cea mai mare măsură au 
fost cele ale seniorilor, dominate și 
în acest an de schiorii de la C.C.A. 
După eșecul din cursa de slalom uri
aș (cîșligală de talentatul dmamovist 
Kurt Gohn), Cornei Tăbăraș, Gheor
ghe Bălan, Nicubae Pandrea, Ion 
Zangor, Mircea' Enache și Radu Banii 
s-au întrecut pe ei înșiși pentru a le-

prezenta cu cinste culorile clubului. 
Performerul întrecerilor a fost Cornel 
Tăbăraș, care în afara probei de sla
lom special, cîștigată într-o manieră 
impresionantă, a cucgrit pentru a treia 
oară consecutiv titlul de campion re
publican la combinată alpină. Subli
niem, de asemenea, cursa excelentă 
făcută de Gh. Bălan în proba de cobo- 
rîre, desfășurată pe pîrtia Lupului. 
Dintre celelalte cluburi și asociații 
care au avut reprezentanți la probele 
alpine — seniori — vom evidenția 
pentru preocuparea arătată pe Dina
mo Orașul Stalin, Olimpia Orașul 
Stalin și Carpați Sinaia, ai căror schi
ori au arătat o bună pregătire și 
multă hotărîre.

D. STANCULESCt)

TEHIIS DE MASA

Au început turneele finale la probele de simplu 
in concursul internațional de la Moscova

MOSCOVA 7 (prin telefon). Dumi
nică și luni au continuat în sala Ari
pile Sovietelor jocurile din cadrul pro
belor individuale ale concursului inter
național. Duminică seara au luat sfîr- 
șit meciurile din cadrul turneelor pre
liminarii ale probelor de simplu femei 
și bărbați.

lată cîteva rezultate mai importante: 
Angelica Rozeanu cu Paisiarv 2—0,

SCHIDRI ROMÎNI LA CONCURSUL
DE LA OBERWIESENTHAL (R.D.G.)

Mîihe dimineață pleacă cu avionul 
spre localitatea Oberwiesenthal din 
R D. .Germană lotul de schi alpin al 
țării noastre pentru a participa la 
•un important concurs internațional ce 
va avea loc in zilele de 12 și 13 mar
tie La acest concurs, în cadrul că
ruia se vor desfășura probe de slalom 
special și slalom - uriaș, vom fi re- 
prezentați de Corne) Tăbăraș, Nicu- 
lae Pandrea, Gheorghe Bălan și Ilon-a 
iMțctoș.

cîștigătoarei 
moment. Ca- 
pregătirea ei
Micloș (Di- 
realizat fru-

Zonta Suciu (Știința București), cea mai bună junioară o țării la probele 
alpine. Foto ; D. Stăucuiescu

Belațerskovskaia 2—1; Maria Alexan
dru cu Saar 2—0, Kunșina 2—0, Cor. 
neeva 2—0. Pentru turneul final fe
minin s-au calificat Angelica Rozeanu, 
Maria Alexandru, Paisiarv, Grafkova, 
Lestal și Zaharian.

La băieți: Negulescu cu Paskiavicius
2— 1, Schwartz 2—0, Novikov 2—0| 
Popescu cu Stanek 0—2, Lisinas 2—0, 
Agopian 2—1, Berman 2—0; Cobîrzan. 
cu Saunoris 0—2, Slabașnîkov 2—0, 
Fridman 2—0, Morozov 2—0. In tur
neul final s-au calificat Negulescu, 
Cobîrzan, Popescu, Saunoris, Stanek, 
Averin, Paskiavicius și Polakovic.

In partidele desfășurate him în ca
drul celor două turnee finale s-att în
registrat următoarele rezultate: Ange
lica Rozeanu cu Maria Alexandru 3—2, 
Lestal 3—0; Negulescu cti Popescu
3— 1, Cobîrzan 1—3; Cobîrzan — Ave
rin 3— 1.

Dintre întîlnirile eliminatorii de du
blu sînt de reținut cîteva rezultate: 
dublu bărbați, . turul I: Popescu, 
Schwartz — Corolev, Tarapanov 2—0, 
Negulescu, Cobîrzan — Isvefcov, Novi
kov 2—0, turul II : Saunoris, Paskia- 
viciuș — Popescu, Schwartz 2—01 
dublu mixt, turul l: Kunșina, Agopian 
— Kondrataite, Pțpescu 2—1, Alexan
dru, Cobîrzan ’— ■ Rulnova, Isveleoy 
2.—0 ; turul 11 : Alexandru, Cobîrzan—- 
Paisiarv, Saunoris 2—0, Rozeanu, Ne
gulescu — Lestal, Paskiavicius 2—0.

Competiția continuă marți și miercuri, 
cîiid va lua slîrșit.



La început de sezon oficial la fotbal...
• Bună pregătirea fizică a echipelor, tn schimb cal'tatea jocurilor a lăsat de dorit • Unde poate duce lipsa 

de disciplină... • Liniile de înaintare au rămas datoare...

C
a de obicei, sezonul oficial de fotbal a început în 
mijlocul. unui interes general. Pretutindeni, meciu
rile primei etape a returului au fost urmărite de un 

mare număr de spectatori. Calitatea jocurilor însă, nu a 
satisfăcut așteptările. Din acest punct de vedere puține 
partide au. corespuns și acelea numai parțial: la Petro
șani, la Ploești și la București (Dinamo—Șțiința). A- 
ceasta a decurs și dintr-o pregătire tehmco-tactică încă 
nepusă la punct, ceea ce explică . în mare măsură com
portarea nesatisfăcătoare a liniilor de înaintare. In afara 
jocului combinația mai puțin pronunțat, înaintașii au 
manifestat multă ineficacitate, fn șase jocuri s.-au marcat 
11 goluri și acestea datorită numai a 6 echipe (alte șase

nu au înscris nici un gol), ceea ce este puțin. In schimb, 
pregătirea fizică a echipelor este bună, mai ales ca 
rezistență și ritm susținut.

Desigur, aceste constatări se mărginesc la o singură 
etapă. Sîntem la început de sezon și în plus echipele aii 
avut circumstanțe atenuante în starea timpului și a te
renurilor, care au ■ cerut eforturi deosebite. Rămîne ca 
etapele următoare să ne dea posibilitatea unor constatări 
mat concludente în condițiuni de joc mai 
cele normale.

apropiate de

Nr antrenorii

5 minute după meci...
R. GHIURI!AN (Rapid) : „Lipsa de 

disciplină este prima cauză a inhingerii. 
Echipa noastră a jucat nervos, incîlcit 
și nu a știut să străpungă apărarea 
organizată a dinamoviștilor băcăoam. 
In ce privește jucătorii, trebuie să sub
liniez că Ozon și Ene II ne-au înșelat 
așteptările."

★
Revenind la etapa de duminică, ne vom 

cîtorva aspecte mai importante.
opri asupra

%

O fază spectaculoasă în fața porții echipei studențești: Moguț în duel „aerian" cu Ene și Eftimie. Georgescu 
‘ ~ ' . - „ ! din meciul Dinamo—Știința 0—0).

Foto : B. Ciobanu
(in stingă) este gata să intervină ca să ferească poarta goală... (Imagine

Ce a determinat victoria liderului...
I.a Petroșani, înainte de joc, Gică 

Popescu — antrenorul militarilor — 
nu-șî ascundea îngrijorarea : „Ne lip
sesc doi titulari dintr-un singur com
partiment și, in plus, 
cesta..."

Pe terenul ace ta 
formații au luptat 60 
tempo de tul de rapid,

și terenul a-

greoi, ambele 
minute într-un 
dovedind, ast

fel, o bună pregătire fizică. La suc
cesul bucureșteiiilor au conlucrat un 
plus de cunoștințe tehnice și, îndeo
sebi,. o concepție de joc mult mai ma- 

Iutr-adevăr, în prima repriză, 
înscris cele două goluri, echipa 

C.C.A. a acționat ca un tot unitar, 
ca o echipă în adevăratul înțeles al 
cuvîntului. Pe acest teren desfundat 
militarii au ieșit cu ușurință din apă-’ 
rare în atac, ca urmare a bunei coe
ziuni dintre compartimente. Mijlocașii 
și interii au trimis cu operativitate 
mingi spre aripi, pe unde Cacoveanu 
și Tătaru beneficiind de porțiuni mai 
uscate, au creat panică în careul ad
vers. Cînd replica fundașilor mineri 
s-a făcut simțită pe margini, militarii 
au sezisat acest lucru și au acționat 
pe tripletă.

Nu tot așa a procedat adversarul. 
Ia prima repriză Jiul a contraatacat 
întotdeauna în inferioritate numerică 
și deci acțiunile ofensive au fost ușor 
de anihilat; după pauză, cînd erau 
conduși cu 2—0, timorați de scurge
rea timpului și de... ineficacitate, au 
trimis baloane la întîmplare în ca
reul advers. Din acest joc confuz, fără 
orizont, n-a ieșit decît autogolul lui 
Zavoda II... (gb. n.)

Ceea ce am dori să nu se mai 
întîmpte

In declarația pe care o publicăm 
alaiuri, antrenorul rapidist Ghiurițan 
se plînge de faptul' că jucătorii echi
pei sale n-au respectat disciplina de 
joc. Este o observație , justa, pentru 
că într adevăr mulți dintre rapidiști 
au greșit, în. ioclil cu Dinamo Bacău, 
la acest capitol. In aceste rîndttri, 
vrem sa ne ocupăm însă și de aspec
tele disciplinare propriu-zise - ridicate- 
dc meciul de duminica/ din Giulești. 
De la început, trebuie să ne manifes
tam regretul ca ce'e două echipe și 
în special Rapid — ■ destul de bine 
pregătite pentru a oferi publicului un 
joc de calitate — n-au prestat jocul 
așteptat, din cauză că — în loc să 
se ipreocupe în. principal de calitatea 
jocului -— unii jucători s-au lăsat an
grenați pe panta neregularităților, a 
ioctrliti obstructionist, 'a micilor „1' 
fuieli" personale, Dinamoviștii (Uj- 
vari, Cîrnaru și uneori Asari) au co
mis, neregiilarități,’ atacuri dure, dar 
— ripostînd — rapidișfii au ' comis 
gesturi nesportive și mai mari, lovin- 
dir-și intenționat adversarul fără min
ge. Așa au făcut: Macri (care La lo
vit-pe Asan cînd băcâoanul își mani
festa bucuria dună golul înscris de 
echipa șa), Greavu (care l-a lovit pe

Gram după ce mingea ieșise din te
ren), Todor (care după ce a prins 
mingea a dat cu ea în Gram). De 
altfel, golul al doilea al dinamoviștilor 
pleacă tot dintr-o asemenea „răbuf
nire" a lui Todor, care ieșind din 
poartă ca să se arunce neregulamen
tar pe piciorul Iui Drâgoi — n-a prins 
balonul, pe care extremul băcăoan l-a 
trimis apoi în poartă.

Fără îndoială, conducerea și antre
norii Rapidului trebuie să intervină...

(c. r.)
O problemă mereu actuală: trasul 

la poartă
Eșecul suferit pe teren propriu de 

campionii republicani se datorește 
nu numai unor deficiențe în pregătirea 
fizică ci și unei insuficiente pregătiri 
tehnice. Este vorba, mai ales, de tra
sul la poartă. Chiar atunci cînd vîntul 
le-a fost favorabil și au dominat — 
prima repriză — ploeștenii au șutat 
doar de nouă ori șt numai în două 
rînduri balonul a atins spațiul porții 
și o dată bara. In aceeași perioadă de 
timp, cînd s-au apărat, bucureștenii 
au tras șapte lovituri, din care patru 
tn cadrul porții lui Sfetcu. In repriza 
a doua, Progresul a realizat ace
lași număr de șuturi (înscriind o 
dată prin Dinulescu) în timp ce îna
intarea Petrolului nu a șutat decît de 
trei ori și numai o dată mingea a a- 
îiins la Mîndru. Deci (și această con 
statare este valabilă pentru 
formații) numărul loviturilor 
tă a fost mult prea mic, iar 
lor a lăsat de dorit.

Mai menționăm și faptul 
toate cele 8 cornere avute de Petro
lul (față de două ale Progresului) 
nu ă fost creată nici o fază care să 
pună într-adevăr în pericol spațiul 
apărat de Mîndru. Așadar, s-ar cu
veni ca și în această direcție antre
norii noștri împreună cu jucătorii 
să-și îndrepte toată atenția (ct. c.)

Portarii au— stat degeaba 
la Constanta

Farul a rezolvat problema apărării, 
avînd în linia de mijlocași și de fun- 

,dași. punctul forte al echipei (păcat 
însă că în' meciul de duminică Ciun- 
can și Florescii au încercat să-și in
timideze adversarii prin unele „in
trări" excesive). înaintarea, în schimb, 
nu acționează încă destul de clar, nu 
ștăpînește îndeajuns balonul și pre
feră' pătrunderile în forță, neglijînd 
jocul combiriativ. De aici a rezultat 
câ în repriza a doua (cu excepția u- 

,ră-' nor atacuri în trombă, cînd ș,i-a în
ghesuit adversarii în careu) a acțio
nat fără orizont, jucătorii reușind rare
ori să intre în poziție de șut. E inad
misibil ca o înaintare, avînd în față un 
portar improvizat, să tragă atît de puțin 
în spațiul porții! Aceasta tre
buie să dea de gîndit eonstănțenilor, 
dar și înaintașilor echipei arădane, 
care deși în repriza ’întîi au tras de
seori spie poarta, , nu; au prea nimerit

ambele 
la poar- 
precizia

că, din

nici ei 
ne, au 
partidă

poarta. Portarii, putem spu- 
...stat degeaba în această

1 înaintașii texfiliști au invo
cat ca scuză jocul „tare" ăl apărării 
adverse. Ei însă fiind mai buni teh
nicieni, trebuiau să evite întîlnirile 
directe cu adversarii (cum a făcut 
Pîrcălab pînă spre sfîrșitul jocului 
cînd la o ciocnire cu Florescu s-a ac
cidentat) care le-au fost superiori din 
punct de vedere fizic, (al. i.)

Un gest frumos
Muncitorii Șantierelor navale 

August" din Constanța, pasionanți ai 
jocului cu balonul rotund, au produs 
o surpriză plăcută spectatorilor și ju
cătorilor prezenți la întîlnirea Farul— 
U.T.A. înainte de începerea partidei, 
o delegație a șantierelor a îmnînat 
maestrului emerit Iosif Petschowski, 
drept apreciere a îndelungatei sale 
activități fotbalistice și a străduinței 
de a-și ridica necontenit măiestria 
sportivă, o machetă a farului din 
port. Un gest de caldă prietenie față 

'de un sportiv dintr-o echipă oaspe, 
care urma să se confrunte chiar cu 
formația preferată a muncitorilor na
vali 1

,23

GICA NICU LAE (Dinamo Bacău) : 
„Suit mulțumii de rezultat, dar nu și 
de joc, care n-a fost de calitate. Echi
pa noastră a dovedit din nou că știe 
să joace în deplasare. S-a organizat 
bine în apărare (unde, cunoscînd faptul 
că tripleta Rapidului este un punct 
forte, a „barat" centrul terenului) și 
a ieșit, după cum a fost cazul, la atac 
prin pase scurte sau prin pase lungi. 
Mă așteptam la mai mult din partea 
Rapidului. Acesta a jucat foarte mult 
pe tripletă, pe unde a canalizat aproape 
toate acțiunile, și a ignorat jocul pe 
aripi. Rapid are extreme destul de bune 
dur nu știe să le folosească".

bun, dinamic, desfășurat intr-un ritm 
susținut. Fazele au lost și de o parte 
Ș' de alta bine închegate. Jucătorii pe 
care îi antrenez au comis greșeli în 
fața porții. In schimb sini mulțumit că 
sînt la punct cu pregătirea fizică. Una 
din cauzele eșecului petroliștilor este 
și lipsa de omogenitate mai ales ia 
înaintare, după desele transformări 
efectuate în ultimul timp".

I. LENGHERIU (Farul) : „Timpul 
nefavorabil a împiedicat desfășurarea 
unui joc de calitate. Apărarea echipei 
noastre s-a achitat de sarcini; înain
tarea. în schimb, a păcătuit cînd, în 
special in repriza a doua, nu a tras la 
poartă."

C. BRA'JN (U.T.A.) : „Sînt afectat, 
nu atît pentru infrîngere cit pentru ac
cidentarea lui Coman. In zece oameni, 
cu un portar improvizat, în plus, avînd 
in față o apărare „tare", intimidind pe 
tinerii din înaintarea 
putut face mai mult".

noastră, nu am

A. ȘEPCI (Știința Cluj) : „A fost 
un joc specific de început de sezon, 
care a constituit o mică decepție 
tru mine, mai ales după partida 
ținută duminica trecută de echipa 
stră la Ploești. A fost un meci 
luptă, cu ratări de ambele părți,
că in etapa viitoare cele două echipe 
se vor prezenta mai bine. Consider că 
rezultatul este echitabil".

pen-
sus- 
noa- 

de 
Cred

TR. 1ONESCU (Dinamo) : 
bucur că echipa manifestă tot 
multă preocupare pentru practicarea 
unui fotbal bun. Alai avem, desigur, 
deficiențe mari, printre care aceea a 
unei slabe finalizări. Este de neiertat 
pentru o înaintare să rateze situa
ții atît de clare ca în meciul cu
Știința. Cu timpul însă, sper să li
chidăm aceste lipsuri. In ce privește 
pe Știința Cluj, trebuie să spun că 
atacul ei nu a fost o surpriză pentru 
mine. II consider ca unul din cele 
mai bune din categoria A. Cel mai 
mult mi-au plăcut Petru Emil, Mate- 
ianu șl Ivartsuc".

„Mă 
mai

ILIE O AN A (Petrolul) : „Progresul 
a acoperit mai bine mijlocul terenului. 
Noi am ratat toate ocaziile 
scrie, în schimb bucureștenii ău reușit
să fructifice una. Cum au cîștigat oas
peții, tot așa puteam învinge și noi".

de a în

AUGUSTIN BOTESCU (Progresul) : 
I .Jocul ambelor echipe a fost destul de

GII. POPESCU (C.C.A.): „Joc
foarte greu, dar victoria noastră a fost 
pe deplin meritată. In plus, am satis
facția că noua formulă a atacului, for
țată de împrejurări, a corespuns inte
gral. Terenul greu a solicitat jucăto
rilor eforturi considerabile."

IN JURUL BALONULUI
• Vineri la ora 

trenori al orașului 
o ședință plenară în cursul căreia va 
fi prezentată o informare asupra mun
cii antrenorilor și va fi instalat noul 
colegiu. Ședința — care se va ține 
în sala clubului Dinamo — va fi ur
mată de filme documentare de fotbal.

• Victoria 
goria B, va susține următoarele par
tide amicale pînă ia începerea retu
rului : la 13 și 20 martie cu Prahova 
Ploești, la 17 și 24 martie cu Poiana 
Cîmpina.

19, colegiul de an- 
București va ține

Buzău, echipă de caie-

Am pășit în campionat...
S-a reluat campionatul de fotbal 

al R.P.R. și o dată cu el au început 
să-și facă apariția și surprizele- Pro
gramul concursului Pronosport de 
duminică 6 martie a cuprins cele șase 
întîlniri din prima etapă a returului 
campionatului cat. A de fotbal. îna
inte de închiderea concursului, păre
rile celor care discutau aprins anali- 
zînd șansele echipelor, erau împărțite.

— „Va fi o etapă calmă", spuneau 
unii.

— „Vor Ieși destule surprize", erați 
de părere alții.

In cele din urmă, fiecare și-a ales 
pronosticurile cum a crezut de cuviință, 
așteptînd disputarea meciurilor care 
urmau să le confirme sau ntt preve
derile- lată-ne acum în posesia rezul
tatelor celor 12 meciuri ale progra
mului concursului nr. 10, avînd po
sibilitatea să facem aprecieri concrete 
asupra acestei, etape. Putem spune 
deci că prima etapă a returului n-a 
fost „calmă", și că surprizele și-au 
spus cuvîntul încă' de la prima con
fruntare a celor mai bune 12 echipe 
ale fotbalului nostru- Dacă suporterii 
Farului și Steagului roșu, cît și cei
lalți amatori de fotbal, intr-o măsură 
oarecare, scontau pe victor ile celor 
două formații în meciurile de duminică, 
în schimb, mai greu de prevăzut erau 
victoriile în deplasare obținute de 
Progresul și Dinamo Bacău în meciu
rile cu Petrolul și 'respectiv, Rapid. 
Meciul nut reușit de ȘFința Ctuj în 
fața formației dinamovisfe din Bucu
rești constituie de asemenea o surpriză.

Nici victoria C.C-A. la Petroșani 
nu putea fi prevăzută cu certitudine.

Intr-un cuvînt, returul campionatului 
R.P-R. a fost inaugurat cu o etapă 
interesantă care ne face să credem 
că vom avea, în continuare, etape 
foarte disputate, deci, surprize și 
premii frumoase la concursurile Prono
sport.

Dar, fiindcă etapa din 6 martie s-a 
consumat și am pășit în campronat, 
să privim în continuare- Ca atare,

@ronosportI

11,70 variante cu 12 rezultate, 
406,70 variante cu 11 rezultate și 
4643,90 variante cit' 10 rezultate.

Omologarea este în curs de desfă
șurare.

PRONOEXPRES
Spectatorii prezenți la tragerea Loto 

Central și la spectacolul care a avut 
loc sîmbătă în Sala Floreasca au 
avut prilejul să asiste la plata pre
miului de 97.841 lei obținut Ia ultimul 
concurs Pronoexpres de Raicu Petre 
din comuna Crîngeni, raionul Dragă- 
nești, regiunea Pitești. Este fără în
doială un premiu frumos, care nu 
face decît să confirme faptul câ 
Pronoexpresii) oferă în fieeare săp- 
tămînă premii mari și numeroase-

In fiecare săptămână numărul celor 
care cîștigă pe buletinele sistem redus 
este- tot mai mare. Buletinele sistem 
redus-oferă posibilitatea obținerii unor 
premii mari cu o taxă de participare 
redusă.

Nu uitați I 
care' se mai 
Pronoexpres.

să trecem fugitiv în revistă programul 
concursului Pronosport din 13 martie, 
care, ca structură, se aseamănă foarte 
mult cu cel din 6 martie : șase întîl- 
niri din campionatul R P.R și șase 
din campionatul francez- Dintre cele 
șase meciuri romînești, sînt de re
marcat înfîlnirile C.C.A-—-Petrolul,
U.T.A.—Rapid. Dinamo Bacău—St. 
roșu și Minerul—Dinamo București-

Din campionatul francez, așa cum 
am arătat, avem șase meciuri în pro
gramul acestui concurs- Intîlnirile St. ______ _______ __
Etienne—Racing și Strasbourg—Mo-, va avea loc mîine |ă ora 19 în sala 
naco se detașează oarecum cu toate 
că și celelalte, sînt extrem de inte
resante.

★
In urma trierii variantelor depuse 

la concursul Pronosport nr. 10 din 6 
martie au fost stabilite următoarele 
rezultate provizorii:

Azi este ultima zi în 
pot depune buletinele

★
Tragerea din urnă a ’numerelor 

concursului Pronoexpres din 0 martie
Tragerea

din ‘ str. Doamnei 2 și va fi urmată 
de film.

Intrarea liberă.
Rubrică redactată rle 1. S. loto- 

Pronos v>rt.
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Pe feme educative

S-a scliîmbai ceva în via|a 
echipei Unirea Focșani.»» Pe cînd și al doilea pas?

’ De la încheierea primei părți a cam
pionatului de fotbal, iubitorii acestui 
sport din orașul Focșani își pun me
reu întrebarea : va fi oare capabilă 
erhipa Unirea, care le reprezintă ora
șul in categoria B, să scape de retro
gradare ? Întrebarea este însoțită deo- 
bicei și de reflecția (amară) : „Echipa 
noastră a mai trecut prin Situații ne
plăcute. Dar, ca acum, să se afle pe 
ultimul loc în clasament nu s-a mai 
înt’mplat..."

«tare să fie cauzele care an determi
nat insuccesele echipei. Unii acuză 
antrenorii, alții socotesc că s-a greșit 
reimnțîndu-se la jucători cu nume... 
so lore, a căror plecare, chipurile, ar fi 
slăbit potențialul echipei. Foarte mulți 
consideră insă că vina principală o 
țpo.irtă conducerea secției de fotbal, 
care. â avut o atitudine șovăielnică. 
Care să fie în 
popasul făcut în 
cov am încercat 
acestei probleme.

Unirea Focșani
natul trecut într-o 
Firesc, trebuia să retrogradeze. Per
spectiva, de bună seamă, n-a surîs 
jucătorilor cu veleități de mari fot
baliști. $i astfel „păsările călătoare" 
și-au luat zborul. Cioboată, Solyom, 
Varga, Niculescu, Cotruț sau Kocsis, 
care nu sc străduiseră să mențină e- 
chipa în categoria B, cînd au văzut-o 
în pragul retrogradării au plecat. A 
apărut o echipă, aproape nouă: juniori 
din cadrul asociației și jucători care 
activaseră în raion sail cel mult în 
regiune. Dar iată .că prin hotărîrea 
forului de specialitate,’ categoria B 
(avea să se extindă la trei serii cu die

fond realitatea? In 
orașul de pe Mil- 
să dăm dezlegare

11 echipe și Unirea Focșani urma să 
rătnînă mai departe în B. Campiona
tul însă batea la ușă, timpul era prea 
scurt pentru a mai fi legitimați alți 
jucători. Și atunci s-a acționat curajos: 
„vom merge în campionat cu echipa 
pe care o avem". Echipa însă n-a 
„mers“. N-a ,,mers“ pentru că în sînul 
ei nu se real'zase omogenitatea nece
sară. Disciplina mai lăsa de dorit. 
Intr-un meci, jucătorul Stoenescu și-a 
bruscat un adversar, fapt pentru care 
a fost suspendat pe 8 etape. Un alt 
jucător, Culcer, într-o situație aproape 
identică a fost suspendat și el pe 
două etape. Să mai adăugăm viața 
nesănătoasă a unor jucători (Călinoiu 
de pildă, pînă la urmă scos definitiv 
din lot), unele indisponibilități, lipsu
rile ne justificate de la antrenamente și 
vom avea imaginea completă a situa
ției.

Nu s-a scurs multă vreme de la data 
cînd sala Floreasca din Capitală găz
duia o importantă întrecere din ca
lendarul competițiilor de handbal în 7: 
turneul final al campionatului repu
blican masculin. Urmărită cu un viu 
interes de numeroși spectatori, în
trecerea s-a încheiat, după meciuri 
aprig disputate, cu victoria echipei 
bucureștene Dinamo.

cutie că 
tere de
București. Ne obișnuisem chiar 
gîndul că dinamoviștii bucureșteni 
au adversar de talia lor (mai ales 
această privință!) în țară. Turneul
nai a probat însă că prezența în echi
pă a unor jucători cu o mure forță și 
precizie în șut nu mai constituie pen
tru Dinamo un „atu". Spre exemplu,

echipa cu cea 
concretizare

mai mare pu- 
este Dinilmo 

cu 
nu 
în 
fi-

terminase și campio- 
situație dificilă.

La asociația sportivă 
„Victoria”

La clubul asociației sportive „Victo
ria” din Bistrița vin zilnic mulți mem
bri ai cooperativelor meșteșugărești 
^Deservirea", „Unirea” și „Tâmplarul” 
din localitate. Ei au Ia dispoziție aici 
piese de șah, tenis de masă, biliard etc.

Periodic, la sediul clubului au loc 
Concursuri de tenis de masă și șah care 
Be bucură de un 
rîndul membrilor 
bună deci pentru 
asociației sportive
preocupă cu multă dragoste să asigure 
muncitorilor cooperativelor amintite 
mai sus toate condițiile de a-și putea 
petrece timpul liber intr-un mod cil 
mai plăcut.

interes deosebit în 
cooperatori. O notă 
conducerea clubului 
„Victoria”, care sc

MIHAI BAIER
corespondent

★
— Convingerea mea este că lucrurile 

se pot schimba, că echipa este capa
bilă să evite retrogradarea — cu aceste 
cuvinte ne-a întîmpinat noul antrenor 
al Unirii Focșani, tovarășul Ego Mun- 
teanu, după unul din antrenamentele 
pregătitoare. A ținut însă să adauge :

— Va trebui să muncim mult, iar 
Jucătorii să ducă o viață ordonată, să 
învețe, să se străduiască ca prin com
portarea lor să fie exemple* pentru 
sportivii din oraș.

începutul a și fost făcut. Sub în
drumarea organizațiilor de partid din 
cadrul întreprinderilor la care lucrează 
fotbaliștii de la Unirea (Sfatul popu
lar, complexul C.F.R., T.A.P.L. etc.), 
consiliul asociației sportive, noua con
ducere a secției de fotbal se intere
sează acum îndeaproape de aportul pe 
care jucătorii îl aduc în producție, de 
felul cum participă la învățămîntul 
politic, de preocuparea pe care o au 
pentru ridicarea nivelului lor cultural. 
Pe fotbaliștii de la Unirea Focșani îi 
poți vedea astăzi mergind împreună 
eu antrenorul lor 1a spectacole de tea
tru, la cinema, citind și recenzând 
cărți. Sînt aspecte noi. altădată ne
cunoscute în viața echipei. La antre
namente, pregătirea fizică generală — 
capitolul deficitar al echipei în prima 
parte a campionatului — constituie 
un obiectiv important. Asistînd la a- 
ceste antrenamente, îți dai seama de 
priceperea antrenorului de a spori pu
terea de luptă a echipei, de a ridica 
gradul de pregătire al fiecărui jucător 
la nivelul celor mai buni. Iți dai seama 
totodată de strădaniile jucătorilor pen
tru ridicarea pregătirii lor sportive. O 
atmosferă de optimism sănătos domneș
te printre componenții echipei. Cu ori
care dintre jucători vei sta de vorbă, 
îți va snune : „Ne simțim parcă alți oa
meni. Mai încrezători în puterile noas
tre și convinși că vom realiza ceea 
ce suporterii așteaptă de la noi : să 
scăpăm de retrogradare".

Fără îndoială că nu este un lucru 
tocmai ușor. Echipa este însă hotărîtă 
să lupte cu tot avîntul pentru a rea
liza revirimentul mult așteptat. Și a- 
cesta este cel mai important lucru.

T. STAMA

campioană 
o echipă 

, ,_ __ ... ... __  ____  . pe proas-
7 ăntise seu, Costache 1, Covaci, căpitanul
Re dl, Ivănescu, Bogolea ; (jos) : Costache 11,

Echipa DINAMO BUCUREȘTI a cîștigat pentru a doua oară 
republicană la handbal în 7. Formația bucu reșteană a arătat din nou că este 
valoroasă, omogenă, capabilă să . realizeze performanțe de certă valoare, Iată-i 
peții campioni : de la stînga la dreapta (sus) : '1 ănasescu, Costache 1, Covaci,, 
echipei, Oprea Vlase, antrenorul echipei, »*-’»» - »» »
Ristoiu, Popescu, Ilnat, Bădulescu.

Ducă în privința formației învingă 
toare această ediție a campionatului 
republican nu s-a deosebit de cea 
precedentă, în schimb, în ceea ce pri
vește echilibrul valoric dintre echipele 
participante, lucrurile s-au petrecut, de 
această dată, altfel. Datorită acestui 
fapt, dinamoviștii bucureșteni au tre 
huit să depună eforturi considerabile 
pentru a-și putea apăra titlul de 
campioni, serios amenințat de alte for
mații. Constatarea este îmbucurătoa
re, deoarece ea arată clar sensul po
zitiv în care evoluează handbalul nos
tru în 7. Pregătirea minuțioasă, rea
lizată pe un plan superior, folosirea 
celor mai moderne principii tactice de 
joc, dîrzenia cu care au luptat, toate 
acestea au făcut ca trei dintre echipele 
participante (Dinamo București, Ra
pid București și C.C.A.) să se pre 
zinte foarte apropiate ca valoare, iar 
— în ultimă instanță — ele să se di
ferențieze numai prin experiența șî 
calmul de care au putut 
în momentele decisive. Și 
privință Dinamo București 
nat net adversarii.

Firește că despre felul în 
voluat aceste trei echipe fruntașe se 
mai pot spune încă multe alte lucruri. 
Să ne ocupăm, pe scurt, de orientarea 
In acțiunile ofensive. Nu încape dis-

Rapid șî, într-o mai mică măsură 
C.C.A., au pierdut la limită întâlnirile 
cu Dinamo București, reușind in bună 
parte să anihileze pe principalii rea
lizatori _ dînamoviști. Mai mult, aceste 
formații au realizat 
de pe semicerc, din 
pâtul cărora pivoții 
gaiați.

De aci rezultă că
s-a făcut un prim pas pe calea îmbu
nătățirii jocului în atac. Astfel, apar» 
din ce în ce mai evident că „tactica" 
de a se aștepta totul de la unul sau 
doi realizatori principali, cunoscuți 
prin forța lor de șut, nu duce la nimic

numeroase goluri 
faze rapide la ca 
au fost bine aii-

în handbalul în 7

bun. Spunem «cest lucru, deoarece nu 
cu mult timp în urmă se împămînte- 
nise convingerea că, pentru a se putea 
realiza rezultate superioare în handba
lul în 7, este neapărată nevo:e numai 
de linul sau doi jucători cu forță în 
șut. Felul în care echipele noastre 
fruntașe se orientau în privința orga
nizării acțiunilor ofensive era conclu
dent în această privință. Acum, lucru
rile s-att schimbat mult și meciurile 
disputate cu ocazia turneului final al 
campionatului masculin au 
acest lucru.

Deci, folosirea pivoților 
trunderilor pe semicerc a 
apară, este foarte adevărat 
în preocupările ofensive ale echipelor 
noastre. Tn această direcție trebuie 
ins:stat. Se va ajunge astfel să apară 
jucători mai multi și mai bine pregă
tiți pentru a îndeplini în echipe acest 
rol, iar, pe de altă parte, conducătorii 
de joc vor învăța să anga jeze pivoții 
exact în fracțiunea de secundă cea 
mai favorabilă. O dată perfecționați 
în această direcție, handbaliștii noștri 
vor putea să facă cel de al doilea pas 
în îmbunătățirea calitativă a jocului 
(fo’osirea alternativă a șuturilor de la 
distanță și a acțiunilor pe semicerc), 
ceea ce ar fi echivalent cu atingerea 
unui nivel superior, egal cu al celor 
mai bune echipe din Europa. Acea.-ta, 
cu condiția ca să n'i fie neglijată cea
laltă problemă, adică aceea a creș-l 
terii unor jucători cu forță de șut 
Mergîndu-se paralel în această direc
ție, se va ajunge ca echipele noastre 
și implicit și echipa reprezentativă să 
poată folosi cu succes ambele arme de 
atac. In acest fel, organizîndu-și ac
țiunile ofensive alternativ, cînd cu șu
turi de la distanță și cînd cu acțiuni 
la semicerc, handbaliștii noștri nu vor 
mai fi în situația de a vedea că, a- 
iunci cînd principalii realizatori sînt 
marcați „om la om", randamentul sca
de în proporții îngrijorătoare.

Așteptăm deci ca, trăgînd învăță- 
minte'e din recent înclie:atul campionat 
republican, echipele noastre să facă 
și cel de al doilea pas. Atunci vom 
avea o noua șî mai prețioasă confir
mare a progresului înregistrat de 
handbalul nostru în 7.

CALIN ANTONESCU 1

arătat clar

La Uzinele Chimice Romîne

da dovadă 
în această 
și-a doini-

care au e

Lipsește activitatea sportiva de mase
' Tramvaiul 25 ne-a lăsat la 
fabricii. Pe drum, schițasem în 
felul cum avea să se desfășoare dis
cuția cu tovarășii din consiliul aso
ciației sportive a Uzinelor Chimice 
Romîne: cîți membri UCFS are aso
ciația, care este situația cotizațiilor și, 
ceea ce ne interesa în mod deosebit, 
ce s-n făcut în. privința cuprinderii în 
activitatea sportivă din fabrică a unui 
pumăr cît mai mare de muncitori.

Dar, abia intrat pe poarta întreprin
derii, am și avut o primă surpriză: 
președintele asociației, tov. G. Arde- 
ieariu, lucra în altă tură. Nu-i nimic, 
me-am zis, . secretarul asociației cu
noaște tot atât de bine activitatea 
isportivă din fabrică... Așa l-am cu
noscut pe tov. Romulus Vasilacbe.

poarta 
minte

Ceva despre evidență

Printre primele chestiuni la care 
Ham rugat să ne dea lămuriri a fost 

-își aceea dacă membrii asociației își 
j jplățesc cu. regularitate (sau nu) coti- 

zațiije. Numai că ceea ce am aflat a 
dost departe <țe a ne clarifica. Nu cu
nosc cîți membri U.C.F.S. sînt în fa- 
ibrică —. ne-a... „lămurit" simplu tov. 
[Vasilache, Așa că...
1 — Dar despre cotizații cunoașteți 
4eva ?

— ...De ce să dau date inexacte? — 
s-a scuzat secretarul asociației sportive. 
Nu știu precis. Evidenta trebuie să o 
țină tovarășa Aura Marin care e 
membru în consiliul asociației noastre, 
dar ea este... delăsătoare în muncă.

Fie-ne permis să le spunem noi a- 
cum, tovarășilor din consiliul asocia 
ției sportive U.C.R. care este situația 
membrilor și a cotizațiilor U.C.F.S. La 
începutul anului 1959, consiliul aso 
ciației s-a angajat să înscrie în 
U.C.F.S. 500 de salariați. Angajamen 
tul însă nu a fost realizat decît în 
proporție de 50 la sută. Cît privește 
încasarea cotizațiilor de membru al 
U.C.F.S. situația este și. mai proastă. 
Numărul restanțierilor este foarte 
mare. In acest an nu s-a încasat nici 
o cotizație sportivă, ceea ce dovedește 
că membrii consiliului acestei asociații 
manifestă uu slab interes față de în
tărirea organizatorică a asociației lor.

Lipsă de cunoaștere 
sau dezinformare ?

n-ar 
unei 
este

Baza materială a asociației

u
SPORTUL POPULAR

a JS'r. 3577

S ar.put.ea .crede că ,în fabrică 
exista condiții pentru asigurare-a 
bogate activități sportive. Dar nu 
așa.
U.C.R. este destul de puternică, există 
echipament, sportiv, o masă de tenis, 
jocuri de șah, o popicărie în curtea fa
bricii etc. Ce lipsește atunci consiliu 
lui asociației pentru impulsionarea aci

tivității sportive? Răspunsul nu e greu 
de aflat : tovarășilor din conducerea 
asociației le lipsește pasiunea pentru 
munca sportivă, inițiativa pentru gă
sirea unor forme cît mai variate și a- 
tractive care să cuprindă în activ' 
tatea sportivă cît mai mulți muncitori

— Ați organizat cumva campionate 
p» asociație ?

— Da. ne-a răspuns tov. Vasilache 
La fotbal, popice și șah...

Realitatea însă este alta. Anul tre
cut, într-o zi după terminarea lucrului, 
câțiva tovarăși din conducerea între
prinderii precum și cîțiva muncitori de 
la secțiile „teniși presați" și „meca
nică" au hotărît să-și petreacă după- 
amiaza făcînd sport. Unii au jucat șah 
în sala clubului, alții au jucat,un meci 
de fotbal. Aceste întreceri, organizate 
întâmplător, sînt intitulate de secreta
rul asociației sportive U.C.R. „Cam
pionate pe asociație!“ Fără regula
ment (se știe că un campionat pe a- 
sociație trebuie organizat în baza unui 
regulament), fără campioni, fără di 
plome acordate învingătorilor. Nu știm 
cum. să numim aceasta: lipsă de cu
noaștere a ceea ce înseamnă un cam
pionat pe asociație sau dezinformare? 
Considerăm că a sosit vremea ca to
varășii care conduc activitatea:sportivă 
la Uzinele Chimice Romîne să se gin 
deascâ serios la munca ce le-a fost 
încredințată și să pornească 
la treabă.

■+»i

serios

R. CALARAȘANU

Echipele Dinamo (f) și Rapid (m' 
învingătoare în „Cupa primăverii'

Reîntâlnirea cu echipele noastre frun
tașe a oterit amatorilor de volei din 
Capitală posibilitatea de a trăi din nou 
atmosfera pasionantelor dispute de la 
sfîrșitiiil turului campionatului republi
can. Cit prilejul partidelor desfășurate 
în cadrul „Cupei primăverii", organi
zată de clubul Dinamo, jucătoarele și 
jucătorii care au evoluat aii făcut — 
în majoritatea lor — apel la bogatul 
lor bagaj de cunoștințe tehnice și tac
tice, oferindu-ne spectacole dintre cele 
mai plăcute.

Competiția a înlesnit formațiilor par
ticipante o ultimă verificare înaintea 
reluării campionatului, iar nouă, posi
bilitatea de a trage unele concluzii pri
vind stadiul pregătirii echipelor bucu
reștene la numai cîteva zile înainte de 
prima etapă a returului. O impresie 
bună au lăsat cîștigătoarele cefor două 
cupe puse în joc: echipa feminină a 
clubului Dinamo și cea masculină a 
Rapidului. Dinamoyistele au obținut 
victoria în cele două meciuri susținute 
fără ca să piardă un set, demonstrînd 
că alcătuiesc — la ora actuală — cea 
mai bună echipă de club din țară. 
Omogenitatea formației, forța supe
rioară în atac le-au permis dinamo- 
vistelor să întreacă în finală, fără drept

de apel, echipa Rapidului (învingătoa
re, nu fără emoții, sîmbătă, în jocul 
cu C.P.B.).

Turneul masculin a revenit, la fel de 
ușor, echipei Rapid. Feroviarii au în
vins categoric Progresul, care încă nu 
este pusă la punct cu antrenamentele 
(?!), iar în finală, cu Dinamo, după ce 
au pierdut la mare luptă primul set, 
le-au cîștigat cu ușurință pe următoa
rele trei. Dinamoviștii au demonstrat în 
unele momente virtuozitate, dar și mul
tă inconstanță, iar C.C.A. că mai este 
încă o echipă cu un 
(ce-i drept, excelent) :

singur trăgător 
Corbeanu.
A. VAS1LIU (

REZULTATELE TEHNICE

SIMBATA: Dinamo-Progresitl (f) 
3-0 (1, 4, 7); Rapid-C.P.B. (f) 3-2 
(13, 11, —13,. —10, 8) ; Dinamo-C.C.A. 
(m) 3-1 (12, —11, IG, 3) ; Rapid- Pro
gresul (m) 3-0 (11, 7, 12).

DUMINICA: locurile 3-4:
Progresul (f) 3-1 (3, 13, —8, 12) ; 
C.C.A.-ProgresuI (tn) 3-2 (G, 13, —8, 
—5, 11) ; locurile 1-2 Dinamo-Rapid 
(f) 3-0 (2, 8, 7) ; RapiJ-Diiiaino (m) 
3-1 (—14, 9, G, 3).

C.P.B.-

Locațune de bilete
O Bilete pentru jocuf internațional 

de fotbal dintre echipele C.C.A. și 
Internazionale Milano se mai găsesc 
la următoarele case de bilete: Pro
nosport (calea Victoriei nr. 9), sta
dionul Dinamo (șos. Ștefan cel Mare), 
stadionul Republicii (str. Puțu cu apă 
rece) și la casa specială din str. fon 
Vidu. Sînt valabile biletele cu seria 
nr. G3. . ■

» La jocul C.C.A.-Internazionale 
sînt valabile următoarele permise: 
bastre 
sector 
matin 
bal"), 
acces

Carnetele verzi de ziariști sînt va
labile la tribuna 1, sector 0t taso-

al- 
și roșii în piele ta tribuna I, 
0, albastre dermatin, gris der- 
(nurnai cele cu ștampila „fot- 
arbitrii și antrenorii fotbal au 

la tribuna I, sectoarele 1 și 4G.

țite de delegații vizate, în limita foc<P 
iilor rezervate la masa presei; restul 
carnetelor verzi sînt valabile la tri
buna I sectoarele 1 și 4G. .

Sînt valabile numai permisele cu 
viza pe anul 1960.

9 La întîlnirea internațională de 
box dintre echipele reprezentative ale 
R. P. Romîne și Scoției, care are loc 
în ziua de 10 martie, sînt valabile ur
mătoarele permise: albastre și roșii 
în piele, albastre dermatin cu stampila 
„box", gris dermatin cu stampila 
„tex". Carnetele verzi de ziariști sînt 
valabile însoțite 
presei și naniai 
zervate fiecărui

Sînt valabile 
viza pe anul

de delegații la masa 
în limita locurilor re- 
ziar.
numai permisele . cu 

I960, -



îmbunătățirea arbitrajetor—o dorință a tuturor jucătorilor
< I * ==-

ȘTIRI... REZULTATE..
Primele partide oficale de rugbi 

ne-au adus și cele dinții satisfacții. 
Bineînțe'es, ne-a bucurat — în pri
mul rînd—comportarea echipelor frun
tașe (C.F.R. Grivița Roșie. Progresul, 
Dinamo, Metalul, Știința Clu.', Știința 
București, Știința Petroșani, C.C.A. 
ș.a.) parcă mai atent pregătite ca în 
oricare alt an. Dar, totodată, am în
cercat o veritabilă surpriză — și cît 
se poate de plăcută — umărind pri
mele arbitraje. Intr-adevăr, cu foarte 
mici excepții, arbitrii noștri au ținut 
— în acest început de sezon — pasul 
cu pregătirea superioară a rugbiștilor, 
constituind un factor important în a- 
sigurarea unor spectacole de calitate. 
Și sperăm că asemenea arbitraje se 
vor permanent'za de-a lungul întregu
lui campionat. Aceasta fiindcă numai 
astfel rugbiul nostru își va putea conti
nua drumul ascendent pe care a por
nit.

★
Desigur că nu e chiar atît de ușor 

să fii un bun arbitru. Trebuie să în
trunești un complex de calități. Arbi
trul, prin felul în care apreciază succe
siunea fazelor, prin modul cum opreș
te jocul și sancționează încălcările de 
regulament, poate decide atît rezulta
tul cit și latura spectaculară a jocu
lui cu balonul oval. In diferite rînduri 
am auzit vorbindu-se despre arb trajul 
„larg" sau „strîns". Sini noțiuni total 
greșite, pentru că nu există decit o 
singură manieră de a conduce im 
meci : arbitrajul sprijinit pe regula
ment și pe înmănunchierea calităților 
mai sus enumerate. Atit și nimic mai 

uit! Și cti toate ace.tea...
...Am auzit mtilți spectatori profes- 

tînd adesea’ la dec'ziile arb trului : 
„Ce-a fost ?" sau : „De ce-o fi fluierat 
asta?" (Pe teren luase naș'ere — să 
spunem — o „grămadă spontană" în 
urma unei ,,margini". Se puteau întim- 
pla deci o serie de neregulărîtăți a- 
proape imposibil de observat din tri
bună.) Dar unii spectatori nu erau de 
acord însă cu decizia arbitrului și 
pp.ee !

Este adevărat însă că de multe ori, 
arbitrii noștri greșesc. Și greșesc fla
grant. Anul trecut, multe jocuri au 
fost „stricate" de fluierul arbitrului 
(vezi întîlnirile conduse de I. Ocuiea-

După trei runde, 
•n „Turneul maeștrilor”

au disputat trei runde în actuala 
ediție a „Turneului maeștrilor" și tot 
atîtea victorii sînt trecute la activul lui 
Em. Reicher, actual lider în clasament 
In runda a 3-a, el l-a învins pe Joița, 
care acum împarte ultimele locuri cu 
Botez. Acesta a fost învins de Troia- 
nescu. La a doua victorie se află 
Nacht, care (cu negrele) l-a întrecut 
pe Bozdogiiină.

Sîmbătă s-au jucat partidele întrerupte. 
D ouă dintre ele n-au mai fost reluate, 
dezechilibrul forțelor de pe tablă jus- 
tificind consemnarea rezultatelor fără 
joc; Botez-Reicher 0-1, ...Gluțescu-Ga- 
vrilă 0-1. Un interesant*fi 1 de Jud 
nuri a cîștigat Ghițescu în fața lui 
Pavlov. Tot sîmbătă s-a jucat o par
tida amînată între Cioeîllea și Pușcașii 
(cu albul). La întrerupere, avantajul 
este de partea ultimului.

înaintea rundei a 4-a, care este pro
gramată pentru astăzi după amiază, 
clasamentul primilor se prezintă astfel: 
Reicher 3, Nacht 2, Gavrilă l‘/2 (din 
2 partide), Pavlov I‘/2, Ghițescu 1 (1), 
Troian eseu 1 (din 2).

O nouă bază sportivă
Muncitorii fabrftii de cărămidă „1 

Ma i“ din Bucov, raionul Ploești, au 
de cîtva timp la dispoziție o frumoa
să sală de sport utilată cu două mese 
de tenis, zece mese de șah, saltele și 
alte materiale necesare practicării di
feritelor sporturi.

Consiliul asociației va organiza în 
curînd o întîlnire triunghiulară între 
sportivii fabricii de produse refractare 
Pleașa, sportivii din comună și jucă
torii de șah, tenis de masă și popice 
ai fabricii „1 Mai"- Sportivii fabricii 
de cărămidă se pregătesc intens în 
vederea acestei cornpet ții sub supra
vegherea instructorilor voluntari Pom- 
piliu Alexandrescti, Ioana Nagy și 
Stelian Mateescu. In momentul de 
față se desfășoară un concurs pe fa

nu, C. Florea sau Paul Georgescu din 
București și multe altele), de un fluie
rat puternic, ce se voia autoritar, prin 
stridența sa, dar nu și prin cunoaște
rea regulamentului și justa ppreciere a 
fazei. Jocurile au fost influențate de 
unii arbitri, care veneau pe teren doar 
ca să-și etaleze cunoștințele (destul 
de sărace, de altfel) și deveneau niște 
adevărați „vînători" de greșeli. Ei se 
dovedeau însă lipsiți total de curaj, 
atunci cînd era vorba de sancționarea 
infracțiunilor mari, capable să decidă 
un rezultat și foarte mulțumiți dacă 
jocul se sfirșea h egalitate. (Este ca
zul arb trilor S, Valsamos-Galați, Gh. 
Te.odorescu-Tecuc', Gh. Fîntîneanu-Ga- 
lați ș.a.)

Des:gur, a surprins de asemenea și 
sancționarea d'ferită a aceleiași faze. 
Mărturisim că este un lucru de neîn
țeles. El s-a întîmplat din vina birou
lui colegiului de arbitri, care nu a

A devenit aproape o obiș
nuință (ce-i drept foarte 
plăcută) ca la bilanțul fie
cărei etape să constatăm 
că cele mai multe dintre 
partidele programate săp- 
tămînal, prin dinamismul 
și spectaculozitatea lor 
asigură actualelor ediții 
ale campionatelor repu
blicane și în special celei 
masculine, o valoare dintre 
cele mai ridicate. Este și 
explicabil de altLl. Valoa
rea participantelor în ac
tualul campionat mascu
lin (exceptind formația 
C.C.A., care prin omoge
nitate și o pregătire supe
rioară se impune în mod 
categoric) a devenit sen
sibil egală. Și, astfel, as
tăzi putem constata că e- 
chîpele bucureștene, care 
într-un trecut apropiat do
minau evident fiecare e- 
diție a campionatelor re
publica ie, sînt întrecute de 
cele din țară, de multe 
ori chi :r și pe teren pro
priu. Cea mai bună do
vadă o constituie în
suși clasamentul competi
ției. de unde lesne se 
poate vedea că 5 echipe 
din provincie, împreună cu 
Știința București, își dis
pută locurile următoare 
celui deținut de C.C.A., 
iar în lupta pentru evi
tarea retrogradării sînt 
angrenate 4 formații 
bucureștene.
Șfîința Ciuj — performera ultimei 

etape

Dacă ar fjsă acordăm calificati
vul de cea mai bună echipă a etapei 
de' duminică, fără îndoială ca cei 
care l-ar merita cel mai. mult ar fi 
studenții clujeni. Folosind din plin 
remarcabilele lor calități fizice și teh
nice și avi,nd o mare precizie în a- 
runcările la coș (în 4 meciuri au în
scris 323 puncte!), clujenii au reu
șit, în ciuda unei replici dîrze a ad
versarului lor (Progresul București) 
să obțină și cea de a patra victorie 

brică pentru selecționarea jucătorilor 
care vor reprezenta asociația sportivă 
în această întîlnire triunghiulară

ȘT. DUMITRESCU

întreceri sportive la sate
• In comunele Mărtinești, raionul 

Orăștie, și Rahău, raionul Sebeș, s-au 
desfășurat reușite competiții în cins
tea adunărilor generale ale asociații
lor sportive din aceste comune. Peste 
160 de tineri și tinere s-ait întrecut 
în concursuri de șah, fotbal, tir, tenis 
de masă și popice-

GH. CIORANU

Numeroase concursuri de schi
• Pe pîrtia amenajată pe Cîmniil 

lui Neag, unde s-a construit recent o 

reușit să aplice o concepție unitară 
și, îndeosebi, să stabilească o linie 
unică a interpretării regulamentului.

Așa au stat lucrurile în 1959. Dorin
ța tuturor rugbiștilor, acum la început 
de campionat, este ca aceste lipsuri 
să nu se mai repete. Primele arbitraje 
prestate în „Cupa Grigore Preoteasa" 
au arătat că lucrurile au pornit pe un 
drum bun. Sancționînd cu promptitudi
ne infracțiunile din momentele fixe a'e 
jocului (ceea ce va duce la elimina
rea din rugbi a tendințelor unor jucă
tori spre acțiuni neregulamentare), dar 
dînd o largă aplicare legii avantajului 
— în spiritul regulamentului — arbi
trii noștri vor asigura rugbiului o mai 
mare cursivitate, ajutînd acestui fru
mos joc să cîștige atît în spectaculozi
tate, cit și în eficacitate.

AL. CARNABEL, 
membru în Colegiul Central 

de Arbitri

1: kfdTR di
Neînvinsă în returi

Știința Cluj a înscris 323 puncte îa patru pattide

Fază din meciul Știința București—Dinamo Bucu
rești. Dinamovistul Dan Niculescu încearcă să pă
trundă sul) panou cu toată opoziția lui Nagy și 

Nosievici.
Foto: I. Atihăică

consecutivă în retur. Și încă în ce 
mod! Pentru prima oară în ultimii 
ani, foaia de arbitraj a unei partide 
de campionat a înregistrat o cifră de 
peste 100 puncte! O performanță ob
ținută printr-un joc simplu, rapid și 
eficace pentru care întreaga echipă 
împreună cu antrenorul său Al- Șer- 
ban merită să fie evidențiată.

Duelul Știința București — Rapid...

...continuă să pasioneze în campio
natul feminin. Cele două echipe pre
zintă în actualul campionat loturile 
cele mai omogene și valoroase domi- 

frumoasă cabană, asociația sportivă 
Minerul Lupeni a organizat un con
curs de schi, la care au participat 
peste 30 de sportivi. Cei aproape 500 
de spectatori au aplaudat pe Adalbert 
Kato, care a cucerit proba de slalom 
și pe Gh. Lupaș, care a trecut primul 
linia de sosire în proba de 10 km- 
Cu acest prilej s-au mai remarcat 
schiorii Petru Ambruș, Zoitan Am- 
bruș, Iosif Ulman și Maria Radulescu.

S. BALOI

• Recent, pîrtiile de pe Valea lui 
Carp au găzduit întrecerile celei de 
a VllI-a ediții a „Cupei Drmnarilor",

„Cupa 8 Martie" în Capitală

Comisia de atletism a orașului Bucu
rești a organizat duminică dimineața, 
in sala Floreasca 11, un concurs re
zervat femeilor, care a fost condus nu
mai de arbitre. lată cîteva din rezul
tatele înregistrate: 50 m plat: Ga
briela Luță (Rapid) 6,9; Ioana Pe
trescu (Rapid) 6,9; Georgeta Palade 
(Progresul) 7,1; 40 m garduri: Au

relia Sîrbu (Metalul) 6,5; Sanda Gro- 
su (Știința) 6,6; Jam Javorschi (Pro
gresul) 6,8; lurtaime: maria Pândele 
(Avîntul) 5,59; Sanda Grosu 5,46; Ga
briela Luță 5,44 ; înălțime: Sanda Gro
su 1,43; Maria Hublea (Șc. M. 35) 
1,43; Mia Mărgineanu (C.S.S.) 1,40; 
greutate: Anca Gurău (Progresul) 
12,77; Margareta Wittgenstein (Pro
gresul) 11,88; Aurel, i Sîrbu 10,80.

„Cupa 8 Martie" a fost cîștigată de 
sportivele clubului Pro cesul, care au 

nînd cu autoritate întregul pluton. In 
rest celelalte formații — cu mici ex
cepții, — continuă să practice jocuri 
confuze cu preocupări exclusive pen
tru rezultatul direct al partidei. Este 
timpul ca aceasta să dea mai mult de 
gîndit antrenorilor respectivi I

V. ADRIAN

FEMININ

MASCULIN

1. C.C.A. 15 14 0 1 1137:891 43
2. Știința Buc. 15 9 2 4 929:845 35
3. Știința Cluj 15 10 0 5 1066:993 35
4. Dinamo Tg. Mureș 15 8 2 5 1009:899 33
5. Dinamo Oradea 15 9 0 6 957:979 33
6. Voința Iași 15 9 0 6 899:943 33

7. Știința Tim. 14 8 0 6 771:786 30
8. Steagul roșu

or. Stalin 15 6 1 8 809:897 28
9. Dinamo Buc. 15 5 1 9 883:906 26

10. Rapid Buc. 15 3 1 11 847:904 22
11. Metalul Buc. 15 3 0 12 800:912 21
12. Progresul Buc. 14 1 1 12 830:982 17

4. Constructorul Euc. 13 11 0 5 719:631 38

1. Știința Buc. 16 16 0 0 1045:576 48
2. Rapid Buc. 16 15 0 1 835:567 46
3. C.S. Tg. Mureș 16 12 0 4 822:669 40

Floreasca găzduiește meciul restant din 
cadrul campionatului feminin dintre 
I.C.F. șl c.S. Oradea.

5. C.S. Oradea 15 9 0 6 700:649 33
6. Progresul Buc. 16 7 0 9 696:742 30
7. Voința Or. Stalin 16 6 0 10 716:776 28
8. Voința Tg. Mureș M 5 0 11 626:771 26
9. Voința Buc. 16 4 1 11 650:805 25

10. C.S.S. Banatul
Timișoara 16 4 0 12 546:756 24

11. I.C.F. 15 3 0 12 578:695 21
12. Știința Cluj 16 2 1 13 614:910 21

• Astăzi, începînd de la ora 18, sala

Știința a cucerit „Cupa 8 Martie”
La sfîrșitul săptămînii trecute, bazi

nul acoperit de la Floreasca a găz
duit concursul de natație dotat cu 
„Cupa 8 Martie". Timp de două zile, 
peste 200 de concurente, printre care 
și cîteva înotătoare fruntașe din Capi
tală, au luat startul în acest concurs, 
al cărui trofeu a revenit în cele din 

competiție tradițională organizată de 
asociația sportivă Proiectantul din 
București. Vremea splendidă și zăpa
da excelentă au oferit concurenților 
cele mai bune condiții de întrecere. 
Iată cîștigăto’ii : SLALOM SPE
CIAL : Mihaela Mîzgăreanu (Pro- 
ie-ct-Buc.) ; Dan Porfireanu (Gloria- 
Buc.) ; SLALOM URIAȘ: Welther 
Hildegard (Gloria Buc.) ; Mihai 
Zinc (Proiect-). Trofeul competi
ției a fost cîștigat de echipa Pro
iectantul Buc. iar „Cupa 8 Martie" 
oferită de asociația sportivă Centro- 
coop a revenit schioarei Mihaela 
Mîzgăreanu.

HORIA VASCULESCU 

totalizat 32 p. Locurile următoare aii 
fost ocupate de Metalul 18 p și Ra-i 
pid 16 p.

„Cupa primăverii" la marș
Tn ciuda timpului complet nefavora-' 

bil, mărșăluitorii bucureșteiii și-au 
inaugurat activitatea oficială din acest 
sezon participînd la prima etapă a 
tradiționalei competiții dotată cu „Cupa 
primăverii". întrecerile s-au desfășurat 
pe traseul cuprins între Casa Scînteii 
și Arcul de Triumf. Iată primii clasați : 
seniori (6 km): H. Răcescu (Dinamo),
S. Pavelescu (Spartac), I. Popa (Di
namo), M. Neagu (Dinamo), V. Teo- 
dosiu (P.T.T.), C. Nourescu (Metalul); 
juniori (3 km): D. Roateș (Spartac),
T. Anghel (Spartac), M. Perșinaru 
(P.T.T.), I. Costache (Spartac), E. Bă
răgan (Dinamo). Clasamentul pe 
echipe: 1. Dinamo 26 p; 2. Spartac; 
3. P.T.T.

NICOLAE D. NICOLAE
corespondent.

Pregătiri pentru „Crosul Bakan’c"
Recent a avut loc la Belgrad un 

concurs de verificare a alergătorilor 
iugoslavi, în vederea „Crosului Balca
nic" pe care îl va găzdui Bucureștiul 
la 20 martie. întrecerea a avut loc pe 
un traseu lung de 5 km și s-a încheiat 
cu următoarele rezultate: 1. Subotici 
19:25,0; 2. Ivanovici 19:29,0; 3. Vazici 
19:37,0; 4. Iovanovici 19:40,0; Stritof 
19:47,6; Stevcevici 19:53,8; Stojanovici 
19:55,8; Bogunovici 20:04,0.

———(
* 

In legătură < f *
Icu legitimațiile de intrare î 

la manifestațiile sportive •

Comitetul de organizare a ț
U.C.F.S. aduce la cunoștința pese- * 

( sorilor de legii mâții de liberă in- ) 
trare la manifestațiile sportive ur- ( 
mătoarele :

1. Legitimațiile eliberate de Co- ț 
mitetuî de organizare a U.C.F.S. se ' 
vor depune pentru viza anuală la 
secretariatul Comitetului de orga- } 
nizare a U.C.F.S. în perioada 1—8 ț 
martie 1960. j

2. In aceeași perioadă se vor ) 
depune pentru viza anuală: ț

— la federația emitentă, leg ti- j 
mațiile eliberate de U.C.F.S. corn - 1 
tetul de organizare, care poartă j 
stampila unei ramuri de sport; ;

— la forul emitent, legit mațiile J 
de culoare maro dermatin, elibera': ț 
de U.C.F.S. Oraș București si | 
U.C.F.S. Ro’-i'inea București;

— la coi. .iile regionale U.C.F.S. I 
legitimațiile de culoare bej. el be- j 
rate de către aceste orga-ne. ■

3. Incepînd cu data de 8 martie { 
a.c. legitimațiile de liberă intrare la î 
manifestațiile sportive, de toate ca- j 
tegoriile, care nu vor purta viza ’ 
pe anul 1960 își pierd valabilitate::, j 

___ i

urmă reprezentantelor clubului Știința. 
Iată cîteva din rezultatele înregistr. te: 
SENIOARE. 400 m liber: Margai eta 
Wittgenstein (Progresul) 5:51,2; 190 
m bras: Sanda Iordan (Dina: o) 
1:28,1; 100 m fluture : Nicoleta ! le-? 
fănescu (Rapid) 1:24,7; 290 m bras: 
Sanda Iordan 3:07,6; JUNIOARE
GATEG. I, 100 m fluture : Măriuca 
Rotam (Rapid) 1:30,1; 100 m lib r; 
Leonfna Marinescu (Știința) 1:17,9; 
JUNIOARE GATEG. A II-A, 100 in 
spate: Anca Trohani (C.S.Ș.) 1:26,1; 
100 m bras: Anca Demetrescti ( ti-? 
inja) 1:33,9; 100 ni liber: Cris; na 
Balaban (C.G.A.) 1:22,7; FETI i E,
33,33 m bras : Voichița Novac (C.S.Ș.) 
28,9; 33,33 m spate: Cristina Șendro-j 
viei (Știința) 36,5.

In clasamentul general al compeli-; 
ției primul loc a revenit clubului Ști-! 
ința, care a totalizat 110 puncte, ur-i 
mat de Clubul Sportiv Școlar 96 p.,- 
Rapid 65 p., Progresul 54 p., Dina io 
51 p., Constructorul 42 p., Școala Spor-: 
livă de Elevi 40 p. C.C.A. 34 p. și 
Școala Sportivă U.C.F.S. 5 p.
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pregătiri pentru meciurile de box
1 ?. Romînă — Scoția

' Amatorii de reuniuni pugilistice din 
HBucurești și Sonstanța vor avea prile- 
Mul să vizioneze săptămîna aceasta 
două întîlniri internaționale deosebit 
de interesante. Este vorba de meciurile 
j>e care le vor susține boxerii noștri 

fcu cei scoțieni, joi la București și sîm- 
’ liăfă la Constanța. Aceste două întîl
niri cu Scoția constituie pentru pugi- 
liștii noștri — datorită valorii spor
tivilor scoțieni care vor evolua în țara 
noastră — un examen dificil și, în ace
lași timp, o etapă importantă a pre
gătirilor pentru Jocurile Olimpice de Ia 
Roma. Antrenorii lotului nostru au lu
crat serios în ultimul timp pentru pu- 
tierea la punct a boxerilor care se vor 
Întrece cu cei scoțieni. Xceștia, după 
Icum am mai scris, se află după cam
pionatele Scoției, deci se prezintă cu 
lin stadiu de pregătire avansat, verifi

cat în partide decisive. Membrii echi
pei Scoției sînt cu toții campioni pe 
acest an.

Antrenorii lotului R.P.R. nu s-au 
fixat încă asupra componenței defi
nitive a celor două echipe. Ele ur
mează să fie stabilite în cursul zilei 
de azi. In principiu se știe că la Bucu
rești va evolua echipa: Dobrescu
(Puiu), Turcu, Cișmaș, Mihalik, Ghe- 
rasim, Stoian, Serbu, Monea, Negrea 
și Mariuțan, iar la Constanța: Puiu 
(Dobrescu), Mîndreanu, Gheorghiu, 
-Mihalik, Ion Marin, Neagu, Stoenescu, 
Nicolau, Negrea și Ghiorghioni.

Cîntarul oficial va avea loc joi 
dimineața. Intîlnirile vor fi conduse 
în ring de arbitrul neutru Delcev 
(R. P. Bulgaria). Din partea R.P.R. vor 
arbitra M. Stănescu și C. Chiriac.

G. Schur se pregătește pentru J,O. de la Roma, 
iar K. Ampler pentru cele de la 7 okio!

Interviu cu antrenorul W. Schiffner
Tîrziu, aproape de miezul nopții, 

reflectoarele s-au anrins din nou pe 
pista de betofi a aeroportului interna
țional Băneasa. Avionul, care întîr- 
ziase < 
mii ne 
oprit în

Rezultate valoroase în concursul international 
de haltere de la Moscova

In Palatul Sporturilor din Moscova 
se desfășoară un mare concurs inter- 

. national de haltere, la care participă 
sportivi din Suedia, R. Cehoslovacă, 
Finlanda, R. P. Mongolă, R. P. Po
lonă, R. P. Chineză, R. D. Germană, 
iR. P. Bulgaria, R. A. U. și U.R.S.S. 
Concursul este dotat cu premiul ora
șul: i Moscova. Rezultate excelente au 
nuv cat desfășurarea întrecerilor din 
prima zi. La categoria cocoș pe pri
mul loc s-a clasat STEPAU UL1A- 
NOV (U.R.S.S.) cu 360 kg. urmat de 
Li Tin-iuan (R. P. Chineză) 320 kg. 
și Petkov (R. P. Bulgaria) 295 kg. 
Jnviigător la categoria pană a fost 
sovieticul MINAIEV, care a corectat 
cu 2,500 kg. recordul unional la triat- 
Ion, ridiclnd 367,500 kg. Pe locul doi

s-a clasat Aleksei Pak (U.R.S.S.) —
332.500 kg. iar pe locul trei Jankowski 
(R. P. Polonă) cu 315 kg. Haltero
filii sovietici AN ATOLII JGUN si 
OGLI-1AGLI au ocupat primele locuri 
la categoria ușoară, totalizind la cele 
trei stiluri 390 kg. De remarcat că 
Anatolii Jgun a doborît recordul mon
dial la stilul „smuls" cu 126,500 kg. 
"Vechiul record definut de Rostii ev 
(U. R. S. S.) era de 126 kg. La cate
goria semi-mijlocie victoria a revenit 
lui ALERSE1 KURINOV (U.R.S.S.) 
415 kg., urmat de Hamcenko (U.R.S.S.) 
395 kg.
382.500 
(U. R. 
mijlocie

aproape două ore din cauza vre- 
efavorabile, a aterizat lin și s-a
' i fața impunătoarei cupole. 

Printre călătorii sosiți se află și cu
noscutul antrenor de ciclism din R.D. 
Germană, W. Schiffner. Cu „profeso
rul" campionului mondial, Gustav 
Schur, nu este de loc dificil să intri 
în vorbă. 11 întrebi ceva despre „ele- . după 
vul“ său și... totul este în regulă. 
Așa am procedat și noi.

— Schur ? Schur are astăzi 
foarte multi... invitați. împli

nește 29 ani și prietenii îl săr
bătoresc.

— Deși nu sînteți lingă el, avem 
totuși convingerea că dv. cunoașteți
— tot atît de bine ca și Schur — care 
sînt dorințele spre a căror îndeplinire 
își îndreaptă el astăzi gîndul.

— Firește „Tăve" dorește ca în 
cel de al 30-lea an de viață să 
obțină un loc bun în „Cursa 
Păcii", pentru a 
tlul de campion 
pentru prima oară 
pion olimpic.

Discuția — așa cum
— s-a legat repede. Din 
antrenorul W. Schiffr.er 
trabucul enorm din
reu...

— Ce performanțe 
țineți anul acesta ?

— Este greu

bun în
i treia oară ti

monă al 
titlul

și 
de cam-

an anticipat 
cînd în cînd, 
își reaprinde 

care pufăie

scontați să

de răspuns.

me-

ob-

și Abadjiev (R. P. Bulgaria) 
kg. VASILII PEGOV 

S. S.) a învins la categoria 
cu 445 kg. (Agerpres).

To
tuși am credința că vom obține 
cîteva victorii. Băieții noștri 
progresează de la un an 
altul și 
sper la 
ce mai 
„Cursa 
nați G.
Lorke,
J. Schober, M. Weisleder,

la 
asta îmi dă dreptul să 
performanțe din ce în 

bune. In lotul pentru 
Păcii" au fost selecțio- 

Schur, E. Adler, G. 
B. Eckstein, L. Hohne, 

W.

Scurt bilanț al întrecerii celor mai buni șahiști sovietici
Articol scris special pentru ziarul „Sportul popular^

LILIENTHAL
internațional

Pentru iubitorii sportului, anul 1960 
are o semnificație deosebită. Este an 
olimpic. Nu s-au stins încă ecourile 
întrecerilor de la Squaw Valley și 
iată că sportivii lumii își îndreaptă 
atenția spre un alt loc: Roma, care 
Va găzdui Olimpiada de vară.

Și pentru șahiști 1960 este an olim
pic. Toamna, Leipzigul va găzdui Tur
neul Națiunilor, campionatul mondial 
Pe echipe, supranumit și olimpiada 
șahistă. Iar marii maeștri sovietici, de 
patru ori cîștigători ai competiției, se 
pregătesc să ducă în R. D. Germană 
Cupa de Aur șalanj, și... s-o poarte 
înapoi cu ei la Moscova. S-ar părea că 
pînă la Olimpiadă mai e timp. Dar 
echipa trebuie completată de pe acum. 
$1 dacă doi din membrii săi sînt ou- 
noscuți (campionul mondial Botvinik 
și partenerul său în apropiatul meci 
pentru titlu, Mihail Tal) celelalte pa
tru locuri sînt vacante.

Iată de ce campionatul 
tJ.R.S.S., încheiat nu de 
patat de această dată o 
deoseb tă. Se înțelege că 
țațele înregistrate în campionat vor 
dfi desemnați olimpicii.

1 Care este bilanțul întrecerii dispu- 
ftale (: np de o lună la l eningrad ? 
ȚTiirnenl a fost deosebit de puternic — 
48 mari maeștri și 12 maeștri — ridi- 
«îndure la un nivel tehnic și teoretic 
«extrem de înalt. După multe emoții am 

/aflat campionul. Pentru prima dată 
-acest titlu a revenit marelui maestru 
.din Leningrad, VIKTOR KORC1NOI. 
j-£l a jucat într-adevăr cel mai bine.
H2 par* de cîștigate, față de 4 remize 

,»și 3 în'rîngeri, reprezintă un strălucit 
‘"bilanț. Stilul lui Korcinoi este caracte
rizat în primul rînd de îndrăzneală, 
de risc, chiar dacă uneori poziția nu 
o cere neapărat. La aceasta trebuie 
adăugată 
trecerile nea; . , .
admirabilă tehnică a finalului. 
Leningrad, care din toată inima 
susțineau pe Korcinoi, spuneau că în 
timpul part delor sa'e în sală parcă

de ANDREI 
mare maestru

de șah al 
mult a că- 
importanță 

după rezul-

inventivitatea în apărare, 
ișteptate la contraatac, o 
:hnică a finalului. Cei din 

îl

s-ar vedea „umbra lui Tal". într-ade
văr, jocul noului campion al țării a- 
mintește foarte mult maniera preten
dentului la titlul suprem.

Deși Tigran Petrosian a pierdut tit
lul, el n-a pierdut de loc înalta sa au
toritate șahistă. Petrosian rămîne în 
continuare un mare maestru de supra- 
clasă. Și oricine are de învățat de la 
el. Dacă am vorbi numai despre re
zultatul tehnic, este evident că jumă
tatea de punct care îl separă de lider 
nu face decît să demonstreze și mai 
grăitor lupta strînsă care a avut loc. 
împreună cu Petrosian pe locurile 
2-3 se află Efim Gheller. La adresa 
sa se pot spune de asemenea multe 
cuvinte de laudă. Gheller a jucat ex
celent și la finiș a fost foarte aproape 
de victorie. Doar înfrîngerea în parti
da decisivă cu Korcinoi l-a împiedicat 
să-și prindă la rever medalia de aur 
a campionului.

Un mare succes a fost repurtat în 
acest campionat de unul din debutam 
ții în competiție. Este vorba de tînărul 
maestru din Baku Vladimir Baghirov. 
La Leningrad el a fost poreclit „spai
ma marilor maeștri". Intr-adevăr, Ba
ghirov i-a învins pe Korcinoi, Spasski 
și Bronstein, iar cu ceilalți 5 mari 
maeștri a făcut remiză fără să piardă 
vreo partidă. Strașnic . debutant !•.. Să 
menționăm că prezența sa în turneu 
a fost oarecum întimplătoare. El a 
fost invitat abia atunci cînd s-a aflat 
că Paul Keres nu poate lua parte. Iar 
Keres poate fi mulțumit. „înlocuitorul" 
său s-a achitat cu cinste de dificila 
sarcină ce i-a stat în față. Baghirov 
a realizat totodată și prima notă de 
mare maestru.

Dacă locul 7-8 reprezintă pentru Tai- 
manov un rezultat mai mult sau mai 
puțin mulțumitor, de la „perechea" 
sa, fostul campion al lumii Vaj'liî 
Smîslov, era dn așteptat mai mult. 
Probabil însă că ei n-a depășit „șo-

cui" suferit anul trecut la tur
neul candidaților. In ultimii ani Sinîs- 
Iov a jucat sporad'c în campionatul 
țării și faptul acesta a lăsat urme. 
Smîslov a înțeles și el aceasta, dar... 
destul de tîrzill. Mai ales că în a e- 
menea turnee numai cu tehnica n-ai 
să ajungi prea departe. Personal nu 
țin minte vreun concurs în care Smîs
lov să facă o serie de 15 (!) remize 
și să cîștige doar 3 partide.

Este destul de dureroasă criza prin 
care trece David Bronstein. In ceea 
ce îl privește pe Spasski, unul din 
marii favoriți, el a ocupat un loc mai 
mult decît modest (9—10). In schimb, 
tînărul șahist a jucat cîteva partide 
strălucite, răscumpărîndu-și într-o oa
recare măsură eșecul din punct de ve
dere al... clasamentului

In general, această ediție a cam
pionatului celor mai burii șahiști, so
vietici a . dat multe realizări frumoase 
și valoroase.

Grabo și E. Hagen. Un alt lot 
format din alergătorii G. Lo
ftier, R. Pluskat, B. Barleben, 
H. Scheibner, R. Henning, II. 
Zirngibl, .1. Grunzig, II. Kappel 
și P. Harfei, se pregătește pen
tru „Turul Tunisiei", programat 
între 14 și 24 aprilie.

— Printre alergătorii pe care i-ain 
notat nu se află insă KI. Ampler, tî
nărul ciclist care a condus în „Iu- 
rul Egiptului" dm acest an și care — 

cîte știm — n-a cîștigat din 
cauza unei busculade.

— Este adevărat. El se 
în lotul olimpic împreună 
cicliștii din 
„Cursa Păcii" 
siei" și cu o serie de alți aler
gători tineri : Muller. Olden
burg, Bruning, Schmelzer, Wie
demann, Schumann, Mobius. 
Giese și Burek. Din acest lot 
mai face parte și rutierul Bra ti
ne, pe care dv. îl cunoașteți. 
Despre Ampler vreau să vă spun 
că este un al doilea Schur. La 
19 ani el gîndește — în ceea 
ce privește tactica în ciclism —■ 
mai bine decit gîndea Schur la 
22, are calități fizice — 1,75 m, 
78 kg. — și o mare dorință de 
afirmare. Anul acesta nu va 
concura în „Cursa Păcii". Noi 
socotim că pentru a face față 
în această mare cursă trebu e

află
cu 

loturile pentru 
și „Turul Tuni-

să participi un timp la întreceri 
internaționale de mică amplaare, 
și la 21-22 ani să te prezinți la 
startul „Cursei Păcii", 
tor ii 
dorit 
ziu.

- Va fi 
lot de 29 
patru participant! la J.O. de la Roma.

— Noi nu ne pregătim acum 
doar pentru LO. de la Roma, ci 
și peitru cefe de la Tokio. Pre
gătirea pentru Ol mp adă nu se 
poate fa e în 2-3 an'. De aceea 
în acest lot am cuprins o s rie 
de tineri, în frunte cu Ampler, 
pe care îi antrenăm în vederea 
compet ți lor ințernaț ona'e din 
anii 1963-64. In fiecare an din 
cei peste 8000 c cliști legitimați, 
selecționăm 5-6, pe care îi ținem 
sub observație. îi ajutăm cu 
programe de antrenament. îi 
sfătuim și ținem o permanentă 
legătură cu antrenorii lor.

— La ce întreceri veți part’cipa 
anul acesta în afara „Cursei Pârii", 
a campionatelor mondiale și a J.ocu 
lor Olimpice ?

Alergă-
cu un fizic mai slab e de 
să participe chiar m u tir-

destul de d.fitil ca di itr-un 
alergători să se'ecționați

SUrtuiile atletiior ameiicani
Dallas Long : 19,58 m la aruncarea

greutății
Atleții americani își continuă pre

gătirile în vederea Jocurilor Olimpice 
de la Roma. In cadrul unui concurs 
desfășurat la New York pe teren a- 
coperit atletul negru John Thomas a 
cîștigat proba de săritură în înălțime 
cu un rezultat de 2,14 m. El a în
cercat să treacă 2,19 m dar a ratat de 
trei ori. Proba de săritură în lungime 
a revenit iui Paul Formen cu 7,57 m. 
In cursa de 60 yarzi Frank Budd s-a 
clasat pe primul loc cu 6,2 sec.

In concursul desfășurat în aer liber 
la Los Angeles, tinărul atlet negru 
Dallas Long a aruncat greutatea la 
19,38 m. Performanța sa este supe
rioară cu 8 cm recordului mondial ofi
cial, deținut de Parry O’Brien. De re
marcat că anul trecut O’Brien reali
zase pe același stadion 19,40 m, perfor
manță care nu a fost omologată ca 
nou record mondial deoarece terenul 
prezenta unele denivelări. Este foarte 
probabil că și acest nou record să nu 
fie omologat din aceleași motive.

(Agerpres)

Oli.npice ?
— Noi ne orientăm sp.e 

curse internaționale scurte de 
2-3, maximum 4 etape. Această 
orientare am dat-o și calenda
rului nostru intern. Pî lâ acum 
am primit invitații din Dane
marca, R. P. Romînă, Angl'a, 
Suedia și Italia. Vom mai pri
mi și altele. Firește, nu ne vom 
prezenta la toate. Vom vedea 
care sînt cele mai utile pentru 
noi și la acelea vom tr mite re
prezentanți. La „Turul ciclist al 
R. P. Romine" vom deplasa o 
selecționată redutabilă.

IIR1STACHE NAUM

U.pest conduce cu 6 puncte avans 
in campionatul

al R. P.
© Duminică in cea 

pă a campionatului 
R. P. Ungare au fost 
mătoarele rezultate: Vasas-V. S. 
0—0 ; Ujpest-Szombathely 4—1 ; Do- 
rog-Ferencvaros 1—7 ; Salgotarjan-
M.T.K. 2—1 ; Csepel-Szeged 0—1 j 
Tatabanya-Diosgyor 2—1 ; Pecs- 
Honved 1—1.

In fruntea clasamentului se află e- 
chipa Ujpest cu 25 puncte urmată de 
Honved, Vasas și Ferencvaros cu 19 
puncte fiecare. M. T. K. s? află pe 
locul 5 cu 18 puncte.

PE SCURT
C LA TBILISI în meciul retur pentru 

sferturile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la baschet, echipa so
vietică Dinamo Tbilisi a învins forma
ția bulgară Academik-Sofia cu scorul de 
72—69. Victorioși și în primul meci 
(76—-64), baschetbaliștii sovietici s-au
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Ungare
de-a 15-a 
de fotbal 
înregistrate

z

al 
ur-
C.

de fotbal

calificat în semifinale, urmînd să joa
ce cu echipa învingătoare din partida 
C.F. Barcelona — Polonia Varșovia.

• INTR-UN MECI internațional de 
handbal în 7, disputat la Erfurt, e- 
chipa selecționată masculină a R.D. 
Germane a învins cu scorul de 18—16 
(11—7) echipa R.P. Ungare. Cel mai 
bun jucător de ne teren a fost T> 
deman (R.D. Germană) care a înscris 
și 6 puncte

© ECHIPA SOVIETICA
Spartak Moscova și-a început turneul 
în R.P. Chineză, jucînd la Șanhai cu 
selecționata orașului. Fotbaliștii sovie
tici au repurtat victoria cu scorul de 
3—I (I—0). Astăzi Spartak va juca 
la Șanhai cu echipa selecționată de 
tineret a R.P. Chineze.

O LA 6 MARTIE s-a disputat la 
Moscova întîlnirea • internațională de 
hochei pe gheață cu.mingea (bandy) 
d'ntre echipele cluburilor Dinamo 
Moscova și Vâsteras (Suedia). Ho- 
cheișții diniimovtști au terminat învin
gători cu scorul de 4—3.

O IN CAMPIONATUL de baschet 
al Amerieii de Sud echipa Argentinei 
a învins cu Scorul de 71--38 (35—13) 
echipa Equadorului.

O PE STADIONUL „Dulwich" din 
Londra a avut loc întîlnirea interna
țională de fotbal dintre echipele selec
ționate de amatori ale. Angliei și’R-F. 
Germane. Meciul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 1 — I.


