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să sprijine și mai eficient 
activitatea corespondenților voluntari

i de zi, tot mai mulți oameni ai 
muncii, sportivi și activiști spor
tivi se adresează cu încredere 

nostru, pentru a ne arăta felul 
se desfășoară activitatea spor- 
localitățile lor. Și nu rareori, 
cere să devină corespondent, 
parte din rîndul celor care vor

ziarului 
în care 
tivă în 
autorul 
să facă 
să pună umărul la îmbunătățirea ac
tivității de cultură fizică, să aducă la 
cunoștința opiniei publice transformă
rile social-culturale și sportive din. re
giunea. raionul sau comuna respectivă. 
Cite lucruri minunate nu aduc la cu
noștința ziarului nostru harnicii co
respondenți voluntari, cite fapte sem
nificative din viața asociațiilor spor
tive. a cluburilor și a consiliilor 
li.C.F.S.! Prin materialele lor docu
mentate, corespondenții voluntari ai 
ziarului contribuie efectiv la extinde
rea metodelor de muncă înaintate, la 
generalizarea experienței pozitive din 
munca organelor și organizațiilor spor
tive.

Corespondentul voluntar are 
datoria să semnaleze ziarului, in 
laturilor pozitive, și aspectele negative 
— unde este cazul — ale activității 
sportive din localitate. In general, co
respondenții ziarului nostru s-au a- 
chiiat cu cinste de această saremă. 
Nenumărate Sînt exemplele cînd prin 
intermediul ziarului, fie prin publi
carea unor astfel de materiale cri- 

fie prin sezisările făcute orga- 
r în drept, lipsurile au fost re

mediate. Este suficient să amintim 
despre materialele critice: „Curat 
operativitate, coane Fănică", semnat de 
S. Pollak, 
tății sportive din 
semnat de A. Crișan, 
sinonime".
„Sală bună, dar.prost gospodărită" de 
N. Tokacek, „Mai multă atenție edu
cației fizice în școlile din regiunea 
Cluj", material semnat de At Mo- 
mete și altele. Cei criticați au răspuns 
ziarului, confirmînd justețea celor sem- ai ziarului nostru, să le asigure cele 
nalate, arătind în același timp măsu
rile concrete care au fost luate pentru 
îndreptarea lucrurilor.

Este neîndoielnic însă faptul că fără 
ajutorul permanent al organelor și or
ganizațiilor sportive locale, corespon
denții voluntari ai ziarului nostru nu-și 
not desfășura activitatea

.ne condițiuni. Dacă în 
iuți, Ploești, lași, Orașul 
tele consiliile li.C.F.S. au 
pe tot ce le-a stat în putință pentru
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însă 
afara

Mai multă atenție activl- 
ra ionul Teteajen", 

.Sinonime și... 
autor Traian Barbălată,

în cele mai 
orașele Ga- 

Stalin și al- 
făcut aproa-

a asigura corespondenților voluntari” 
cond ții cit mai bune de muncă, infer-., 
mîndu-i asupra obiectivelor pe care le-' 
urmăresc în perioada respectivă și în-” 
lesnindu-le participarea la competiții,-- 
cu totul altfel stau lucrurile în ora-” 
șele Buhuși, Tîrgovîște ș.a. Tovarăș i-- 
de la consiliul raional U.C.F.S Bit-” 
huși pretind, de pildă, ca materialele., 
corespondenților să f e „vizate" de ei,”
iar cei de la Tîrgoviște fac diverse" ....v..- 
greutăți muncii corespondentului local--ANUL XV' 
atunci cînd zarul trimite spre cerce-” 
tare o sez sare a acestuia. Lucruri ■« 
mult mai grave s-au petrecut însă la^ 
Giurgiu și Baia Mare. După publica-■■ 
rea unui material critic în legătură cu” 
munca președntelui asociației sportive.> 
C.F.R. Giurgiu, lorgu Șomodi, acesta” 
l-a căutat o zi întreagă prin oraș, pe co- , i 
respondents nostru pentru a-i... cere - • 
socoteală! La Baia Mare, de aseme-” 
nea, secretarul asociației sportive Cht---i _ . .
mistui, Zoltan Abrudan, a adus înju-ț^R’ămîne și Scoției a sosit. Asta-seara 
rii corespondentului nostru, V. Săsă--- ...
ranu, și a încercat să obțină de la con-” ' wfe-
ducerea uzinei desfacerea contractului.. Sife
de muncă al acestuia! Lucrurile au fost” 
lămurite numai la intervenția comite-,. ' 
tului de partid al uzinei „Gh. Gheor-j
gh u-Dej". Atitudine necorespunzătoare •. -/ J'
față de același corespondent au avut”
și unii tovarăși de la consiliul regional” WjEM| jtgțtâSpi'KK>, 
U.C.F.S. care, de asemenea, au socotit” ii-ii 'ijSgg i
o „îndrăzneală" faptul că acesta a-« *''
scris materiale critice ziarului. ■■ X ,

Asemenea atitudini față de corespon-,. gaMr
denții voluntari, de gituire a criticii,” s jgllMBMwgW» 'F
nu pot fi tolerate. Cei care folosesc” 
astfel de metode, sînt oameni certați - 2",
cu autocritica, ei dovedesc că mai au,.
o serie de rămășițe legate de mentali-.. 
tatea burgheză și de aceea trebuie să” JHHk B'/
fie cit mai grabnic treziți la realitate.” l||«

Consiliile U.C.F.S. trebuie să-și facă-- 'SR l *’ "”•••
o sarcină de cinste din sprijinirea per-* i 
manentă a corespondenților voluntari,.
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Reprezentativele de box ale R. j*. Romîne și Scofiei 
se întîlnesc asU-seară în sala floreasca

Ziua mult așteptatei întîlniri pugi-
listice dintre reprezentativele R. P.

mai bune condițiuni de informare. Ele” 
sînt datoare să acorde mai mare aten-” 
ție muncii corespondenților votuntari,-- 
să-i ajute acolo unde ei nu pot >-e-.. 
zolva singuri o serie de probleme. Ast-” 
fel, ele vor asigura — și pe această” 
cale — continua- dezvoltare a mișcării” 
de cultură fizică și sport, vor avea din-- 
plin sprijinul corespondenților noștri,-., 
care nu-și precupețesc timpul lor li
ber pentru întărirea și dezvoltarea 
sportului în patria noastră.

IOSIF MIHALIK (R.P.R.)

J amatorii de box dia Capitală se vot 
■♦îndrepta din nou spre sala Floreasca,

| Azi, pe stadionul „23 August", un meci de fotbal de mare interes |

C. C. A. INTERNAZIONALE
Au cuvântul oaspeții O Firmani va conduce atacul lui „Inter" £ Raksi—

Alexandrescu—Bone, tripleta echipei C.C.A.

unde vor avea prilejul să asiste ia 
prima partidă internațională a anu
lui. Interesul deosebit pe care îl sus
cită această întîlnire este și o urmare 
a faptului că e vorba de un meci re
vanșă. După cum se știe, acutn un 
an, echipa noastră reprezentativă s-a 
mai întîinit cu selecționata Scoției la 
Glasgow și la Dundee obținînd o vic
torie (6-4) și un meci egal (5-5).

Oaspeții vor prezenta în ring o echi
pă puternică, care întrunește tot ce 
are mai bun boxul amator scoțian. 
Reamintim cititorilor noștri că toți 
sportivii din echipa oaspe sînt cam
pioni naționali pe anul acesta.

Selecționata Scoției va primi riposta 
celor mai buni zece pugiliști romîni. 
lată formația definitivă a lioxerilor 
noștri: muscă: Mircea Dobrescu,
cocoș: Ion Turco, pană: Emil Cișmaș, 
semiușoară: Iosif Mihalik, ușoară: 
Constantin Gherasim, semiinijlocie: 
Mihai Stoian, mijlocie ușoară: Șerbu 
Neacșu, mijlocie: Ion Monea, semi
grea : Gheorghe Negrea, grea: Vasile 
Mariuțan. Oaspeții vor alinia urmă
toarea formație — în ordinea catego
riilor : Daniel Lee, Robert Horne, 
Ernest Pyper, Dick Mc Taggart, Den
nis Gilfeather, Robert Scott, William 
Fisher, Ronald Mitchell, Ian Craw
ford, Thomas Wilson.

Singurii boxeri care se „cunosc" 
sînt Iosif Mihalik și Dick Mc Taggart. 
Ei s-au mai întîinit. Ceilalți repre
zintă unii pentru alții „necunoscute" 
pe care vor căuta să le rezolve în 
ring.

In afară de meciul de la București, 
sîmbătă seara pugiliștii scoțieni vor 
susține și o întîlnire la Constanța. 
Iată care este părerea antrenorului 
federal Ion Popa în legătură cu evo
luția boxerilor oaspeți: „Tntilnirile cu 
boxerii scoțieni se anunță deosebit de 
dificile. Aceasta datorită elemen
telor valoroase care compun echipa 
oaspeților, boxerii noștri sini bine 
pregătiți și privesc cu țoală seriozi
tatea această primă întîlnire interna
țională a anului. Bineînțeles, ei vor 
lupta cu ardoare .pentru obținerea vic
toriei".

Boxerii scoțieni au sosit aseară
Ieri seară la orele 19 lotul boxerilor 

scoțieni format din 17 persoane a so-

sit la aeroportul Băneasa. Cei 10 
boxeri sînt însoțiți de conducătorii 
John Donaldson și Robert Robertson. 
De asemenea, au mai sosit arbitrii' 
Robert Hume, Thomas Mc Cash și 
Joseph Grieg, precum și antrenorii 
George Shaw și Hughe Ferns.

Oaspeții au fost întîmpinați la aero, 
port de către reprezentanți ai U.C.F.S#. 
și ai Federației romîne de box.

D. MC TAGGART (Scoția)

ECHIPA FEMININĂ DE GIMNASTICĂ 
A U.R.S.S., CAMPIOANĂ MONDIALĂ 

$1 OLIMPICĂ, VA EVOLUA 
LA BUCUREȘTI

Primele zile ale lunii viitoare mar
chează un eveniment sportiv de maro 
importanță : întîlnirea de gimnastică
dintre echipele feminine ale R.P. Romine 
•și Uniunii Sovietice, campioană mon
dială șl olimpică. Concursul va avea 
Ioc in sala Floreasca din Capitală, In 
zilele de 2 și 3 aprilie.

Frigul din ultimele zile, nefiresc după 
o perioadă de timp primăvăratic, nu a 
făcut să scadă cu nimic interesul pu
blicului bucureștean față de întîlnirea 
dintre C.C.A. și Intemazionale. Amato
rii de fotbal, dornici de a asista la 
partide de calitate — așa cum se anun
ță si întîlnirea de azi — nu vor lipsi.

participat și Alexandrescu și Con
stantin.

„Constantin încă nu s-a restabilit com
plet — ne-a spus ieri antrenorul Gh. 
Popescu. Așa că în cvintetul ofensiv îl 
vom folosi pe Bone, care în meciul de 
la Petroșani a corespuns întrutotul în 
postul de inter. Așteptăm cu încredere

Și noi așteptăm ca echipa militară 
să dea dovadă in această partidă de ca
litățile ei care au consacrat-o pe plan 
intern și internațional. Iată formația 
probabilă a echipei C.C.A. : Vninescu 
(Toma)-Zavoda 77, Apolzan (I-vănescu), 
Zavoda l-Jenei, Mihăilescii-Cacoveanu, 
Raksi, Alexandrescu, Bone, Tătaru.

La Clubul sportiv școlar Bucureștț

Lipsa unei munci educative =- 
vedetism, indisciplină...

Fotbaliștii italieni la sosirea pe aeroportul Băneasa.
Foto : Gh. Dumitru

desigur, din tribunele stadionului „23 
August", cînd fluierul arbitrului P. 
Kroner va anunța începerea jocului.

Pregătindu-se pentru această întîl
nire, jucătorii echipei C.C.A. au făcut 
marți un ultim antrenament la care au

întîlnirea cu Intemazionale. Știm că 
echipa oaspe este o formație valoroasă. 
Și, pornind de la acest fapt, întrevăd 
un meci de un nivel superior. In par
tidele cu adversari valoroși echipa noas
tră a practicat de obicei un fotbal de. 
calitate.

★
F. C. Intemazionale a sosit în Capi

tală în după-amiaza zilei de marți, ve
nind cu avionul de la Milano. Pre- 
zenți pe aeroportul Băneasa, în întîm- 
pinarea oaspeților italieni, ne puneam 
firește întrebarea de felul cum se vor 
„acomoda” aceștia la primul contact cu 
iarna tîrzie bucurește-ană. Spre surprin
derea noastră, fotbaliștii de la „Inter" 
au coborît surâzători din avion, părând 
a sc simți foarte în largul lor. Iar la 
întrebarea noastră pusă pe această 
temă, renumitul atacant milanez Eddie 
Firmani ne-a răspuns ;

— ...Frigul nu este pentru noi o sur
priză. Eram avertizați de acasă, fiindcă 
la plecare, azi dimineață, la Milano ful- 
guia ! De altfel, am avut și noi o iarnă 
friguroasă în acest an și la multe me
ciuri de campionat am înghețat de-abi- 
nelea... Cu alte cuvinte ne prezentăm 
bine pregătiți pentru un meci la... tem
peratură scăzută.

După cum se știe, campionatul ita
lian nu se întrerupe în timpul iernii, 
întîlnirile din tur și retur jucîndu-se în 
continuare. Acum, întrecerea celor mai 
bune echipe italiene se află după cea 
de a 22-a etapă și Intemazionale ocupă 
locul IV în clasament. In mod normal,

(Continuare Jn pag. a 3ra)

formeri?... După cum știm, condu* 
cerii Clubului sportiv școlar București 
îi revine șl sarcina educării membri
lor clubului într-un spirit sănătos, al 
dragostei față de cuceririle puterii popu
lare, al cunoașterii tradițiilor de luptă 
ale clasei muncitoare, al disciplinei spor
tive, al interesului pentru învățătură. 
Antrenorii diferitelor ramuri sportive 
aveau datoria de a organiza progra
me cu caracter educativ — vizitarea 
de expoziții, de muzee, întîlniri cu 

fruntași în muncă: 
cu scriitori. Darea 
de seamă a oglin
dit prea puțin a- 
ceastă preocupare: 
Ea a evidențiat iot* 

odată lipsuri evidente ale conduce* 
........i an 

nei legături cit mai strinse cu: părin
ții elevilor, a urmăririi multiplelor 
aspecte pe care le comportă procesul 
de educare a unui tineret în plină 
formare, a legăturii permanente cu 
Școlile de care aparțin elevii pentru 
a se avea tot timpul o imagine fi
delă a situației lor școlare. Condu
cerii clubului i-au scăpat din 
aceste aspecte sau le-a tratat 
perficialitate.

„Ne-au preocupat mai mult

Consiliul de conducere al Clubului 
sportiv școlar București a prezentat, 
•zilele trecute, darea de seamă pe a- 
nul 1959. Indiscutabil un bilanț rod
nic, o serie de realizări care arată 
că în anul trecut, acest club s-a con
solidat din punct de vedere organi- 
'zatoric, și-a întărit cele 16 secții pe 
ramură de sport existente, a aplicat 
metode de instruire 
planificare întocmite 
fice. Toate acestea 

roasele performanțe 
obținute de Clubul 
sportiv școlar Bucu
rești in cursul a- 
nului 1959. Iată 
doar cîieva cifre: 
28 titluri de. campioni R.P.R., 14 re
corduri R.P.R., 60 de reprezentanți rii clubului în direcția realității 
ai clubului — component! ai diferi- —■' '~~ 
telor loturi republicane, 169 de spor
tivi cu categorii de clasificare pentru 
seniori — 2 categoria maestru, 13 
categoria I, 88 categoria a 11-a, 66 
categoria . a UI-a.

Cel care ar ține seama exclusiv de 
pceste performanțe sportive ar spu- 
,ne: „Foarte bine. Iată deci că Clubul 
sportiv al școlarilor din Capitala 
țarii merge pe făgașul cel bun. El 
creează o adevărată pepinieră de 
sportivi fruntași, de performeri".

Dar numai la atît să se rezume 
rolul acestui club — de a crea per,--

și documente de 
pe baze științi- 

explică și nume-

vedere 
cu sun

rezul*
■I

(Continuare fu gag, g g-a),



ctivitate bogata 
cu cheltuieli reduse

SCH

Cu cîtva timp în urmă, asociația 
sportivă Dacia din Capitală fusese cri
ticată pentru faptul că întreaga ei ac
tivitate se rezuma doar la o echipă de 
fotbal. Acest lucru devenea cu atît 
mai surprinzător cu cît această asocia
ție sportivă este organizată pe lingă 
filatura „Dacia”, unde muncește un 
mare număr de femei.

O surpriză plăcută
La aceasta ne gîndeam zilele trecute, 

vizitînd filatura „Dacia”. Președintele 
asociației sportive, tov. Petre Prcdescu, 
ne-a vorbit însă despre alte lucruri. O 
dată cu fotbalul, se practică acum și 
alte sporturi care, datorită muncii nou
lui oonsiliu al asociației, au devenit 
din ce în ce mai populare în fabrică.

Activitatea asociației sportive Dacia 
a crescut. Echipele de șah și tenis de 
masă (masculin și feminin) sînt prin
tre primele din raionul Grivița Roșie. 
Formația feminină de volei are și ea 
la activ o serie de frumoaso victorii, 
iar secția de natație a ocupat primul 
loc în cadrul etapei raionale a Spar- 
tachiadei de vară de anul trecut. De 
asemenea, numeroși membri ai asocia
ției au început să practice tirul, astfel 
îneît nu peste multă vreme se va în
ființa o nouă secție. Cu alte cuvinte, 
tot mai mulți din cei aproape 
membri ai LICFS sînt cuprinși 
activitate sportivă continuă.
Pe primul plan, preocuparea pentru 

economii
Firește eă o asemenea activitate 1 

pus în fața consiliului asociației pro
blema asigurării celor mai bune con
diții de pregătire și participare a spor
tivilor respectivi. Lai început unii au 
crezut că fondurile nu vor fi suficiente 
ți pentru acest motiv activitatea „va 
șchiopăta”. Alții însă n-au gindit așa. 
Și și-au îndreptat atenția asupra unei 
probleme neglijate pînă atunci: redu
cerea cheltuielilor, 
.nomii.

O primă economie s-a făcut la repa
rarea bocancilor de fotbal. Nu de mult, 
pentru a repara 10 perechi de ghete 
de fotbal, asociația plătise la o coope
rativă 260 Ici. Aflînd că printre sala- 
riații întreprinderii sînt cîțiva care se 
pricep în ale cizmăriei, s-a apelat la 
ajutorul lor și astfel s-a realizat repa
rarea a 40 de perechi de bocanci de

600 
într-o

realizarea de cco-

Voleiul din țara noastră și in special 
cel masculin obține cu fiecare an ce 
trece noi succese. Ultimele rezultate 
înregistrate pe plan internațional ne 
îndreptățesc să sperăm în acest an la 
o nouă afirmare a echipei noastre 
masculine și, în același timp, la reviri
mentul mult așteptat al celei feminine, 
lată, așadar, două obiective de seamă, 
care împreună cu problema majoră a 
voleiului nostru asigurarea unei 
baze de mase corespunzătoare — ton- 
stifuie în momentul de față principa
lele preocupări ale federației de spe
cialitate. De altfel, tot acestea au fost 
problemele în jurul cărora au gravi
tat și discuțiile recentei consfătuiri a 
antrenorilor din întreaga țară.

Pornind de la unele succese eviden
te în munca antrenorilor noștri din
București, Cluj și Orașul Stalin, da
rea de seamă a colegiului central a 
scos însă în evidență decalajul valoric 
creat între voleiul practicat în orașele 
mai sus numite și restul țării. Refera
tul a arătat că această situație se dato- 
rește unei slabe îndrumări date de cole
giul central al antrenorilor, colegiilor 
regionale, precum și unei lipse de acti
vitate aproape totale a acestora din 
urmă.

Rezultatele
„Cupei 8 Martie“

Zilele trecute s-a desfășurat un con
curs de tenis de masă interziarc, ini
țiat de ziarul „Sportul popular" și do
tat cu o cupă și alte premii.

La concurs au participat 7 echipe. 
Locul I a fost cucerit de echipa /'aru
lui „Sportul popular", care a cîștigat 
Trofeul- oferit de Comitetul orășenesc 
•U.T.M. București. Pe locurile următoa
re s-au clasat echipele ziarelor „Mun- 

<ca“ ți „Scîiiteia",

fotbal fără nici un fel de cheltuială,. 
econom isindu-se suina dc 1040 lei. '

Pe de altă parte, echipamentul spor-, 
tiv a fost și el recondiționat prin folo
sirea resurselor locale. O serie de tre-, 
liin^uri, chiloti, șorturi sau tricouri 
au fost reparate la atelierul de ctoito-, 
rie al întreprinderii.

Cum pot fi reduse cheltuielile 
la bazele sportive

In bugetul asociației sportive era 
prevăzută suma de 4.000 lei pentru 
închirierea bazelor sportive necesare 
atît activității competiționale cît și an
trenamentelor. Pentru aceasta consi
liul asociației sportive închiriate tere
nul asociației „ICSIM“, situat în apro
pierea întreprinderii Dacia”. Dornici 
să realizeze o economie și la acest ca
pitol activiștii consiliului au discutat 
cu asociația sportivă de Ja „ICSIM” și 
an căzut de acord ca sportivii de la 
„Dacia” să muncească voluntar la rea- 
menajarea bazei sportive „ICSIM” în 
schimbul unei chirii mai reduse. Așa 
se explică faptul că la sfârșitul anului 
din cei 4.000 lei prevăzuți la acest ca 
pitol nu au fost cheltuiți decit 1.000!

In schimb, cotizațiile...
La acest capitol — al încasării 

tizațiilor — asociația sportivă „Dacia” 
nu prea are cu ce se lăuda. Cînd afli 
cît de puțin s-a realizat anul trecut 
din. cotizații, ești tentat să crezi că 
parcă ar fi vorba dc altă asociație 
sportivă. Tovarășii din consiliu recu l 
nose că cea mai mare parte din vină 
Je revine. Au neglijat în mod neper-J 
mis această problemă și abia la sfârși
tul anului au constatat cît de mult au 
greșit. Tocmai pentru acest motiv încă)ft’dui 
din primele xile ale anului 1960 au 
pornit hotărîți să lichideze această 
lipsă. 1

Probele nordice continuă să fie o problemă
[ întrecerile pentru titlul de campion 
>al țării la combinata nordică, desfîî- 
) șurate la Poiana Stalin, nici de această 
/dată nu au corespuns așteptărilor. In- 
Itr-adevăr, atît seniorii cit și juniorii 
/ au dovedit o pregătire nesatișîăcătoa- 
i re. Cei specializați la sărituri (Ștefan 
r Burețea, Vasile Buga, Nicolae Tănase,

șui Stalin, alo căror secții de schi au 
crescut tineri talentați Ia sărituri și la 
fond, dar au neglijat total pretențioa
sa probă de combinată nordică.

Nesatisfăcătoarc a fost și valoarea 
concurenților la sărituri speciale, ■ cu 
deosebirea că 
motive obiective.

aci întîlnini o scrie de 
Dc la început trebuie

rîndurilc dc mai 
cauze diferite dar

N. Munteanu

înainte de a încheia trebuie spuse Vecinie, 
doar cîteva lucruri. Mai întîi că o bo
gată activitate nu implică neapărat și 
cheltuieli mari. După < 
posibilități de a se face economii, fără 
ca prin aceasta volumul activității să 
scadă, sînt destule. Deci, acolo unde J five, 
există preocupare și unde se găseseS spre 
cele mai bune inițiative pentru folosirea 
resurselor locale, nu se poate să nu se 
realizeze lucruri frumoase.

CĂLIN ANTONESCU

(Dinamo Orașul Stalin), campionul țării 

/ș.a.) s-au prezentat cu un foarte su- 
Imar antrenament pentru cursa‘ de 1‘5 
r km, iar fondiștii (Gheorghe Vilinoș, 
bile pildă) au executat 25-30 de sări- 
rfciri de antrenament, după care s-a;i 
> prezentat la întrecerile pentru titlul dc 
[ campion republican. Dacii mai adău- 

i singurul specialist al probei 
i-- Gheorghe Frățila — a naglijat nn- 
Strcnainentele de fond, știind cti «Tnto- 
Lritii slabei valori a adversarilor /a 
rcîștiga chiar și furii un antrenament tc- 

, ne dăm mai bine seama de 
£modul greșit in care este înțeleasă 
i pregătirea pentru proba de combinații 

cum s-a văzut,/nordică. De altfel, această probă este 
\desconsiderată dc către secțiile' dc 
Lsclii ale cluburilor și asociațiilor spor- 

care îndrumă elementele tinere 
uite probe ce oferii -posibilități 

miai rapide de atingere a performan
țelor. în această greșeală au căzut Di
namo Orașul Stalin, Voința Orașul 
Stalin, Voința Sinaia și Olimpia Gra

Consfătuirea antrenorilor din țară

După cum a reieșit și din discuții, 
sarcinile principale privind munca de _____ . _r__  __ r________ ,,
reactivizare a colegiilor regionale de precum și îmbunătățirea pregătirii teh- 
antrenori, care să permită o continuă r' ț* . ' ’_ ,1
creștere a bazei dc mase Ia această rea mingii). Deosebit de interesante 
disciplină, constă în organizarea unor 
cursuri de instructori .voluntari, con
trolul periodic al muncii defășurate 
de antrenorii și instructorii existenți, 
organizarea de conferințe pentru lă
murirea unor probleme tehnice ș.a.

Lucrările consfătuirii au acordat o 
mare importanță și celorlalte obiective 
ale voleiului nostru de performanță. 
Astfel, referatul prezentat de antre
norul federal, prof. Ion Takacs, „Uni
formizarea procesului de instruire al 
jucătoarelor și jucătorilor de volei", 
a accentuat importanța asigurării u- 
nei pregătiri fizice generale voleiba
liștilor noștri de-a lungul întregului 
an, dezvoltarea forței și îndemînării

lor (prin gimnastică 
ticarea unor sporturi

acrobatică, prac- 
complimentare),

nice (în special la primirea și pasa-
’ *____ D

au fost și referatele antrenorilor N. 
Sotir și Gh. Constantinescu, care au 
ridicat unele probleme legate de sar
cina antrenorilor echipelor ce dau ju
cători loturilor reprezentative și cele 
privind rămînerea în urmă a voleiu
lui nostru feminin.

I.a citeva zile înainte de începerea 
returului campionatelor republicane, 
care va constitui o etapă intermedia
ră în muncă pentru atingerea țelu
rilor propuse, consfătuirea antrenori
lor din întreaga țară s-a dovedit o 
acțiune a federației de specialitate 
din cele mai utile în vederea creșterii 
necontenite a voleiului din (ara noas
tră. A. VASILIU

Lipsa unei munci educative
vedetism, indisciplină...

(Urmare din pag. 1)

țațele, performanțele sportive. In 
tima vreme ne-am ocupat prea puțin (iilor de care răspund (de altfel au 
de problemele educative, am neglijat și absentat de la ședințe), că însusi 

președintele clubului n-a participat 
decit rareori la viața secțiilor, la ac
tivitatea acestora.

Un vast plan de muncă a fost 
anunțat celor prezenți... Un plan bine 
întocmit, cuprinzător, am putea spune 
chiar un plan model. Se pune — fi
resc — întrebarea : ce garanții există 
că obiectivele propuse vor fi înfăp
tuite. atita vreme cit consiliul de 
conducere al clubului cuprinde mem
bri care nu activează, cît mai e- 
xistă profesori de educație fizică, 
care se limitează doar la rolul de an
trenori ? 
forurilor 
avea^un 
privință.
Clubul sportiv școlar București să a- 
corde muncii educative cu membrii 
săi atenția care i se cuvine

T. STAMA

și mai grav, acela că unii membri 
ai consiliului de conducere s-au in- 

ul- teresat prea puțin de activitatea sec-

această latură importantă a activi
tății noastre..." recunoștea raportul. 
Consecințele ? Numeroase cazuri de 
elevi codași la învățătură (atletul I. 
Volombovschi, jucătoarea de tenis de 
masă Mariana Jandrescu, înotătoa- 
rea Adriana Săvescu etc.), elevi cer
tați cu disciplina și avînd tendințe de 
vedetism (fotbaliștii C. Bărbulete și 
D. Soimanu, canotorii C. Rusu, Car
men Mănescu, Luca și Al. Dragostin 
etc.). Se spunea în darea de seamă: 
„...clubul a luat poziție față Ac com
portarea necorespunzătoare a unor spor
tivi, sancționîndu-i...". N-ar fi fost 'ni
să mai firesc ca printr-o muncă edu
cativă temeinică, eficientă, să fi fost 
prevenite toate aceste cazuri de aba
teri de la disciplină, de vedetism, 
tendința de chiul a elevilor amintiți? 
...Din discuțiile purtate pe marginea 
dării de seamă a reieșit insă un fapt

Nădăjduim că reprezentanții 
care tutelează clubul vor 
cuvînt de spus în această 
Cel puțin de acum încolo,

la sărituri speciale. 

întrecerile pentru tit-să subliniem că întrecerile pentru tit
lurile de campioni pe anul 19601 au 
fost primele din acest sezon. Lucrările 
de reameniijăre a trambulinei mijlocii 
au durut pînă acum trei săptămini, 
perioadă în care săritorii au fost si
liți să se pregătească pe trambulina 
mică. Scurtul răgaz de antrenament

la trambulina mijlocie a fost insufi
cient pentru a asigura o pregătire te
meinică și, deci, pentru a permite efec
tuarea săriturilor la trambulina mare. 
Din această cauză, campionatele repu
blicane s-au desfășurat pe trambulina 
mijlocie, unde săritura cea mai lungă 
a măsurat doar 44 
punctajul maxim 
tea nu).

Am 1 prezentat în 
sus două situații cu
cu un factor comun: nivelul tehnic ne
satisfăcător. La proba de sărituri, re
zolvarea poate veni în viitorul sezon 
cînd, avînd la dispoziție toate cele trei 
trambuline, sportivii vor putea efectua 
antrenamente intense și vor avea po
sibilitatea să-și ridice valoarea la un 
nivel corespunzător. Tn această pri
vință sîntem îndreptățiți să avem mul
te speranțe, deoarece întrecerile junio
rilor au evidențiat cîțiva tineri cu 
mari perspective: Gh. Tănase (Olim
pia Orașul Stalin), A. Bogozi (Școa
la sportivă U.C.F.S. Gheorphieni), 1. 
Covaci (Școala sportivă U.C.F.S. O- 

, doritei) ș.a.
Pentru combinata nordică se impuție 

însă mai multă exigență în pfirrtul 
rînd din partea colegiului central de 
antrenori, care are datoria de a în
druma activitatea secțiilor de schi și 
către această ramură. Rîndurilc de
mentelor tinere trebuie îngroșate, iăr 
activitatea

•trebuie să 
de muncă 
Combinata 
de a mai 
nostru.

de instruire și antrenament 
urineze o linie sănătoasă 

intensa și perseverent- 
nordică trebuie să încete.- 
fi „cenușăreasa" schiului

O. STANCULESCU

„Cupa primăverii
a deschis sezonul hipic al anului

tot frigul care s-a abătut dc "(Ș-tiința) pe Sonata 1 p. 
zile peste Capitală, prima ieșire Seria a

aer liber 'a călăreților bncureștem, 
în cadrul „Cupei primăverii”, . s-a 
bucurat dc succes, atrăgînd un nUniăr~ 
impresionant' dc spectatori. Concursul 
desfășurat duminică dimineață a scos 
în evidență un . fapt îmbucurător și 
anume că, în general, elementele ti
nere pregătite în cadrul cluburilor din 
Capitală itierg’ pc un drum ascendent, 
lolanda Lazar, Dan Mîndrii, Angliei 
Donescu, Mariana Pisică și alți tineri 

..călăreți trebuie să rețină toata atenția 
antrenorilor noștri.

Proba principală, dotată cu „Gupa 
primăverii" (obstacole categoria se- 
miușoară) s-a bucurat de o participare 
numeroasă și s-a desfășurat Ia un 
nivel tehnic corespunzător. Din cei 32 
coiKurenți, J9 au terminat parcursul 
fără nici o penalizare, iar restul au 
avut greșeli pînă la 10 puncte. Mai 
experimentat, cu o bună orientare 
tactică pe parcurs (alegerea cea mai 
scurtă a traseului), Constantin Vlad 
(Dinamo) pe Savant a ’ 
vingător cu rezultatul de 
nalizare, timp 48,5 sec. 
mâtoare au fost ocupate 
D. Velicu (C.C.A.) pe 
P-.

Cu 
cîtcvâ 
în

terminat în- 
0 puncte, pc- 
Loctirilc tir-, 
în ordine de 
Corsar cu 0 

timp 52,2 sec., Puiu Victor (Di
namo) pe Glasa cu 0 ip„ timp 56 sec. 
și Carol Gogheș (C.C.A.) pe l’irlog 
cu 0 p„ timp 56,2 sec. Iată și rezul
tatele celorlalte probe desfășurate du
minică dimineața: Obstacole pitici: 
1. Ion Manole (Știința) pe Odor 0 p. 
48 sec.; 2. lolanda Lazăr (C.C.A.) 
pe Merztih 0 p. — 50,2 sec. ; 3. E. 
Dobrogeanu (Știința) pc Rezistent 0 
p — 55 sec. Obstacole cuplu: Elena 
lonescu-Leov și Ion Ada'm (Recolta) pe 
caii IToricel și Măgura 0 p.
2 lolanda
(C.C.A.) pe Jolka și Sebeș Op. — 
sec.; 3. Liliana lonescu și Puiu Vic
tor (Dinamo) pe Cîntec și Dana 0 p. 
— 1:07,2. Obstacole „Cupa 8 Martie" 
seria 1: 1. Anca Petroniu (Rec.) pe 
Sapa 0 p. 1:10,0; 2. Mariana Pisică

53,2 ;
Lazăr și C. Goghaș
................ ‘ 54

*

Meci triunghiular 
rezervat școlarilor
Cei mai buni atleți aparținînd șco

lilor sportive dc elevi nr. 1 și 2 și 
Școlii medii nr. 3 (cu program special de 
educație fizică) își vor măsura forțele 
duminicii dimineața, începînd de la 
ora 8,30, în sala IToreasca ÎL în ca
drul unui interesant meci triunghiu
lar. Vor participa cite 6 concurenți la 
fiecare probă. Cîștigătorilor li se vor 
decerna t’thil de campioni ai unită
ților școlare respective.

1:12,0. 
a II-a- (după baraj): I. Liliana 

lonescu pe Savant. 0 p. 22 : sec.; 2. 
lolanda l.azăr pc Merzull 0 p., 25 sec.

★
Primul concurs hipic al anului a 

■fost urinat luni scara de o frumoasă 
-serbare, cu prilejul zilei de 8 Martie. 
Subliniem și de această dată efor
turile făcute pentru reușita a- 
cestei manifestări culturale de cr * 
tre conducerea clubului Știința, pre 
cum și contribuția adusă de actorii 
iubitori dc sport de la Teatrul dc Ope
reta (Ștefan Glodariu, Petre Valentin. 
Bimbo Mărculescu, Lia Ttirovschi, Li
dia Popescu, Corina Bărbulescu, Vale
ria Radulescu, Gabi Gheorghiu, Buga- 
rin Du.șan. Richard Deutch, Nelu Ma
rinescu, Ștefan Teodoriu. lancu Gro
za, Const. Drăghici, A. Negoițescu — 
la pian Th. Sibiceanu și G. Boldeanu) 
care an susținut un bogat program 
artistic. o. g.

Locuțiune de bilete
Bilele pentru jocurile de fotbal Pro

gresul- Farul Constanța și C.C.A.-Petrolul 
Ploești, care se dispută duminică 13 
martie în cuplaj pe stadionul „23 August", 
se pun în vînzare de vineri 11 martie 
la următoarele case dc bilete : agenția 
centrală Pronosport din Calea Victoriei 
9. agenția CCA, stadionul Republicii; 
patinoarul artificial „23 August", stadionul 
Dinamo, stadionul Ciulești și casa spe
cială din str. Ion Vidu.

Pentru meciul 
spectatorii vor putea găsi bilete și la 
casele stadionului ..23 August".

★
La jocul de azi dintre C.C.A. și Inter

nazionale sînt valabile următoarele per-, 
mise :

Albastre și roșii în piele la tribuna I; 
sector o : albastre dermatin ; gri der
matin numai cele cu ștampila fotbal; 
arbitri și antrenori fotbal, cu acces la 
tribuna I sectoarele 1 și 46.

Carnetele verzi dc ziariști sint vala
bile la tribuna I sectorul 0 însoțite de 
delegații vizate, în limita locurilor re
zervate la masa presei. “ 
telor verzi sînt valabile 
sectoarele 1 si 46.

Sint 
viza

C.C.A.—Internazionale

Restul earne- 
la tribuna I

valabile numai 
pe anul 1960.

★ 
întîlnirea de box 
valabile următoarele

permisele cu

R.P.R.—Scoția 
permise : 

albastre der- 
gri dermatin

La 
sînt

Albastre șl roșii piele, 
matin cu ștampila box și 
cu ștampila box.

Carnetele verzi de ziariști sînt vala
bile însoțite de delegații la masa presei, 
în limita locurilor rezervate fiecărui 
ziar. Sînt valabile numai permisele 
cu viza pe anul 1960.

Unde mergem?
FOTBAL: 

ora 14,15 : 
niori — A.S. 
16 : C.C.A. -

BOX : Sala
R. P. Romînă-Scoția.

In Capitală 
AZI

Stadionul „23 August", 
Lotul republican de ju- 

. Academia Militară ; ora 
— Internazionale.

Floreasca, ora 19:



—importante—ale arbitrajuluiC.C.A. întîlnește renumita Cîteva aspecte
echipă italiană Internazionale

(Urmam din pag. 1)

;n această perioadă a anului fotbaliștii 
peninsulari se află în maximum de for
mă. Faptul ne este confirmat de către 
antrenorul Campatelli, care ne-a decla
rat următoarele :

— Am deplasat la București un lot 
puternic de jucători, în formă, cu care 
tper să obținem un rezultat bun la pri
mul nostru contact cu fotbalul romi- 
te.se. Cunosc valoarea lui și vă pot 
vpune în plus că acum douăzeci de ani 
im jucat împotriva echipei Romîniei 
'a Roma, în meciul cîștigat de „squadra 
tzzura” cu 2—1. După cum ați aflat, 
lin primu noastră garnitură lipsesc An- 
țel il lo și Corso selecționați în echipa 
? a Italiei pentru meciul de duminică 
*u Spania. In absența lui Angelillo, con- 
lucerea liniei de atac va fi preluată de 
V ir mani care, vă asigur, este tot atît de 
tun I El va fi încadrat de reputatul 
Lindskpg și Rancatti, un tînăr talentat 
tl fotbalului italian. In centrul liniei 
le apărare va juca internaționalul In- 
ernizzi. Țin să precizez că sîntem foar- 

■e fericiți de a Juca la București și 
lor im cu toții să obținem un rezultat 
oe măsura reputației pe care o are 
duhul nostru în fotbalul mondial.

Din caravana lui Internazionale fac 
'i o seric de gazetari, trimiși spe- 

’ .. ziarelor din Milano și Roma,
apt care demonstrează interesul cu 
•arc este privită în Italia întîlnirea de 
a București. Am avut prilejul să stăm 
le vorbă cu Emilio Violanti, redactorul 

i^e specialitate al cotidianului „Gazzetta 
lello Sport'" din Milano, care he-a
‘acut următoarea declarație :

Nivelul tehnic general, în creștere...
...dar campionatul — ți mai ales returul ne-a prilejuit și constatări neplăcute...

S-a terminat campionatul republi
can de hochei pe gheată și, o dată cu 
»1, și activitatea oficială a sezonului 
ictual. Patinoarul artificial din Capi- 
ală permite însă o activitate siisți- 
iută încă o lună de acum înainte. 
Sperăm, de aceea, că cel puțin echi
pele bucureștene vor ști să folosească 
ic est prilej, continuîndu-și activitatea, 
ie prin organizarea unor competiții 
amicale, fie prin... continuarea campio
natului orașului București, întrerupt 
n mod nejustificat acum o lună de 
iile, după o singură etapă...

Dar, problema aceasta, a activită
ți din Capitală, comportă o discuție 
mai amplă, pe care nu vom întîrzia 
r-o reluăm...

Ceea ce vrem să facem cu această 
•evenire asupra campionatului repu
blican este o scurtă analiză asupra 
romportării unora din protagonistele 
ntrecerii. Și, din capul locului tre
mie să consemnăm pasul înainte pe 
care hocheiul nostru 1-a marcat în 
acest an. Din punct de vedere tehnic, 
întrecerea s-a ridicat la un nivel su- 
oerior tuturor edițiilor anterioare. Con
tactul mai dezvoltat cu echipele de 
ieste hotare, precum și faptul că o 
serie de echipe fruntașe au putut be
neficia de condiții de antrenament nor
male (gheața artificială) .încă din. lu
nile octombrie și noiembrie au avut 
■> influență pozitivă asupra nivelului 
tehnic al competiției.

Cea mai plăcută surpriză a acestui 
:ampionat a constituit-o Voința Mier
curea Ciuc, indiscutabil cea mai bună 
îchipă a noastră la ora actuală. Ne 
jucură mai ales faptul că Voința este 
5 echipă ^țipară, cu largi posibilități de 
dezvoltare, fiind la ora actuală for

— Opinia publică sportivă italiană 
așteaptă cu mult interes rezultatul lui 
Internazionale la București. Aceasta în 
special datorită faptului că țara noas
tră se află împreună cu Romînia în a- 
ceeași. grupă preliminară a campionatu
lui mondial 1962, Cunoștința noastră 
cu liderul campionatului romîn, C.C.A., 
poate constitui o indicație pentru viitoa
rele confruntări ale reprezentativelor 
naționale. Iată de ce cronica meciului 
C.C.A.-Internazionale pe care o voi 
transmite ziarului meu la Milano va a- 
vea desigur foarte multi cititori.

Ieri dimineață, fotbaliștii de la ..In
ter” au luat un prim contact cu terenul 
pe care vor evolua în fața publicului 
bucureștean. Pe stadionul „23 August” 
italienii au făcut un antrenament de o 
oră și jumătate, sub supravegherea an
trenorilor Campatelli și Achilli. La în
cheierea sa, ne-a fost comunicată echipa 
oaspeților. Internazionale va intra pe 
teren cu formația : Bontei (1) —
Cuarnieri (2)^ Invernizzi (5), Gatti 
(3) — Masiero (4), Bolehi (6) — 
Venturi (7), Rancatti (8), Firmani (9), 
Lindskog (10), Meregetti (11). Cum 
este stabilit că în tot cursul jocului pot 
fi schimbați 3 jucători, italienii inten
ționează să mai folosească pe portarul 
Mateucci, fundașii Fongaro și Cardarelli, 
sau eventual pe Guglielmone, la înain
tare.

Lovitura de începere : la orele 16.
★

Ieri, clubul Internazionale a împli
nit 52 de ani de existentă. Evenimen
tul a fost sărbătorit aseară de mem
brii delegajiei sportive milaneze, care 
se află Ia București.

mația de care sînt legate cele mai 
multe speranțe ale hocheiului nostru. 
Succesul Voinței Miercurea Ciuc nu 
este, în fond, decît încununarea me
ritată, firească, a dragostei cit care 
muncesc activiștii acestei ramuri spor
tive din orașul de la poalele Harghitei. 
Miercurea Ciuc, orașul Care a dat în 
ultimii ani jucători majorității forma
țiilor noastre fruntașe, își găsește în 
titlul cîștigat de Voința o binemeritată 
răsplată.

G.G.A., a dona echipă a noastră, a 
pierdut teren în acest an. Deși a be
neficiat de patinoarul artificial din 
Capitală încă de la deschiderea sa, e- 
chipa militară n-a mai putut scoate 
rezultatele din anul trecut din cauză 
că — cu toată „infuzia" de tinerețe 
primită prin Kalamar și Cozan 1 — 
lotul său are o medie de vîrstă prea 
ridicată. Mulțumită tehnicii și expe
rienței jucătorilor săi, precum și linei 
mai bune pregătiri în intervalul din
tre tur și retur, G.C.A. a jucat în a 
doua parte â campionatului- la un nivel 
superior celui din prima parte, reușind 
și o victorie asupra Voinței.

Știința Cluj promitea mult în tim
pul turului și avusese o comportare 
într-adevăr bună. Spre marea decepție 
ajnisținătorilor ei, ca și a tuturor teh
nicienilor și specialiștilor, formația 
studenților clujeni s-a comportat . la
mentabil în retur. Această formație, 
cu nu mai puțin de 5 internaționali, 
a reușit o victorie (și aceea la un 
scor mic) de-abia în ultima întîlnire, 
cu ultima clasată. Piuă atunci, înfrân
geri severe sau meciuri nule penibile 
Cu echipe de valoare inferioară. Nu e 
oare vorba, aici, de o îngîmfare care 
i-a cuprins pe. jucătorii acestei echipe, 
de o slabă pregătire a lor din punct

Numeroaselor impresii și constatări 
din cursul primelor jocuri ale returu
lui categoriei A, legate de pregătirea 
și comportarea echipelor, li s-au adău
gat cele privind arbitrajele. Conside
răm că, în general, arbitrii care au 
Condus duminică, s-att achitat în mod 
conștiincios de sarcina lor. Revenim 
totuși asupra arbitrajelor pentru a 
semnala • cîteva erori (după părerea 
noastră, importante). Facem acest lu
cru în dorinfa de a contribui la evita
rea lor pe viitor și la realizarea unor 
arbitraje și mai bune.

împotriva atitudinii tolerante
„Un arbitraj corect — în sensul apli

cării ' regulamentului în litera și spi
ritul lui —, energic, autoritar în ce 
privește asigurarea condițiilor de des
fășurare normală a jocului, prompt, ca 
intervenții pentru orice încălcare sau 
intenție de încălcare a regulilor de 
joc, mai ales atunci cînd este vorba 
de comportare sportivă și disciplinată 
pe teren, — are un efect educativ, în 
special asupra jucătorilor. De aceea, 
sîntem împotriva atitudinilor „diplo
matice" sau tolerante ale unor arbitri 
fața de abaterile flagrante de la re
gulament. Apreciem, fără discuție, con
dițiile destul de difficile în care con
duc unii arbitri (favoritism exagerat 
din partea spectatorilor, atmosferă în
cordată, datorită mai ales goanei după 
victorii cu orice preț, tendințele spre 
-ioc foarte dur, brutal chiar, ale unor 
jucători). Dar ele nu pot justifica în-* 
găduința care — considerată de jucă
tori ca slăbiciune a arbitrilor — ponte 
genera manifestări nesănătoase. Un ar
bitraj autoritar, curajos constituie in- 

de vedere moral, educativ ? Nu e oare 
vorba și de o neglijare a pregătirii, 
de o greșită planificare a antrenamen
telor ? Sau poate ne-am înșelat cu 
toții asupra posibilităților,acestei echi
pe? Conducerea clubului, precum și 
colegiul de antrenori al ' Federației 
(căruia nu trebuie sa-i fie indiferent 
felul cum s-a comportat în retur o 
echipă cu numeroși componenți ai lo
tului republican) ar trebui să nu trea
că cu vederea această stare de fapt.

Multă nedumerire în rîndul obiș- 
nuîților spectatori ai meciurilor de 
hochei a produs și comportarea echi
pelor €SM Rădăuți și — mai ales—CS 
Tg. Mureș în unele din jocurile retu
rului. Ele au arătat că nu sînt pătrun
se de importanța participării lor la 
campionatul republican, că, nu privesc 
cu seriozitate această participare. Alt
fel n» ne putem explica exhibiția lor 
penibilă în unele jocuri, pe care s-au 
complăcut în a le-,pierde la scoruri de 
necrezut (0-20 și 0-31, departe de ori
ce pronostic și în contrazicere cu alte 
rezultate din tur și rezultatele acelo
rași meciuri în fur). Aceste scoruri au 
provocat nemulțumiri justificate în 
rîndul spectatorilor, obligați să asiste 
nu la jocurile de hochei pentru care 
plătiseră biletul, ci la niște „parodii". 
Ce părere au conducerile celor două 
cluburi, antrenorii respectivi ? Ge pă
rere are Federația de specialitate ?

Și ..în sfîrșit, arbitrajele. Ele au lă
sat foarte mult de dorit, provocînd 
multe nemulțumiri și contribuind ade
seori la starea de enervare în care 
s-au disputat unele partide. Colegiul 
de arbitri ar trebui să nu întîrzie cu 
măsuri...

C. RADU 

totdeauna o contribuție prețioasă la 
efortul general pentru educarea spor
tivilor.

Din acest punct de vedere, duminică 
cci mai mulți dintre arbitri au cores
puns. Nu s-ar putea spune — în totul 
— același lucru și despre arbitrul 
M. Marta. E drept, atunci cînd a fost 
vorba de sancțiuni tehnice, e.l le-a a- 
plicat corect1 în cele mai multe ca
zuri. S-a deplasat tot timpul pe teren 
pentru a fi cît mai aproape de fază, 
a intervenit prompt, a renunțat la un 
moment dat Ja aplicarea legii avanta
jului, cu scopul de a împiedica orice 
tendință de degenerare a jocului, ceea 
ce a fost foarte bine. Dar -a rămas 
dator în ce privește sancțiunile' disci
plinare. Arbitrul s-a mulțumit să îm
partă avertismente în dreapta și în 
stînga, chiar și recidiviștilor, și s-a 
ferit să ia decizii energice împotriva 
celor vinovați de abateri grave, deși 
unii jucători (Macri sau Greavu, de 
pildă) i-au dat ocazie. Dar, i-a lipsit 
un pic de... curaj. De asemenea, D. 
Scțmlder (la Constanța) nu a inter
venit la timp pentru a tempera pe 
unii jucători (Citrncan, Capaș, Flore- 
scil), care au înțeles să-și facă sin
guri dreptate.

federația noastră de specialitate a 
dat îndrumări precise în această pri
vință. Ele trebuie respectate cu stric
tețe de arbitri. în interesul general al 
dezvoltării fotbalului nostru, iar fede
rația să controleze aplicarea îndrumă
rilor și să acționeze ca atare.

De ce lovitură indirectă ?...
liste întrebarea pe care ne-am pus-o 

în jmomentul în care Greavu — îm
pins neregulamentar, printr-un atac 
din' spate, de Gram — s-a întors re
pede și, în timp ce mingea ieșea afară 
din-,teren, peste linia de poartă, l-a 
lovit cu piciorul pe jucătorul băcăoan. 
Arbitrul a sancționat această abatere 
cu 6 lovitură liberă indirectă (?!) la 
marginea careului. De ce ? Nu știm. 
In orice caz, părerea noastră este că 
arbitrul a greșit. Dacă a apreciat că 
Greavu a comis o infracțiune (și acest 
lucru îl dovedește sancțiunea aplicată), 
atunci el trebuia să acorde o lovitură 
liberă directă. Dictînd însă o lovitură 
liberă indirectă,- arbitrul. a lăsat im
presia că vrea să... împace și capra și 
varza... Ceea ce nu este de loc reco
mandabil.

Mai multă atenție la ofsaid!
Regulamentul este cît se poale de 

clar în această privință: „Un jucător

Concursuri atrăgătoare!

^Jronosport

O dată cu reînceperea campionatului 
de fotbal al R.P.R., programele con
cursurilor Pronosport capătă și ele o 
altă înfățișare. Locul meciurilor străi
ne este luat de întâlnirile echipelor 
noastre Ș.i aceasta atrage foarte mult. 
Facem o asemenea remarcă deoarece, 
după desfășurarea etapei de duminică 
6 martie, săptămîna aceasta meciurile 
din campionatul R.P.R. pot fi din 
nou întîlnite în programul concursului 
Pronosport nr. 11.

Iată de ce este 
bine să vă pregă
tiți din timp pen
tru acest concurs, 
care se anunță a 
fi extrem de in
teresant. Pentru a vă mări șansele 
de cîștig, consultați cu atenție „Pro-: 
gramul Loto-Pronosport" nr. 308 care 
cuprinde un bogat material docu
mentar.

Nit uitați însă:
ULTIMA ZI pentru depunerea bule

tinelor la concursul Pronosport nr, li 
este SIMBATA 12 martie a.c.

★
Premiile concursului Pronosport nr. 

10 din 6.II 1.1960.
Premiul I. 11,7 variante cu 12 rezul

tate exacte a cite 8.064 lei.
Premiul II. 407,5 variante cu 11 re

zultate exacte a cîte 277 lei.
Premiul III. 4.625,7 variante cu 10 

rezultate exacte a cîte 36 lei.
Fondul de premii: 377.422 lei.

PRONOEXPRES

Incepînd din această săptămînă se 
pun în vînzare buletinele cu numerele 
în ordinea de preferință la Pronocx- 
pres, pentru participanții care doresc 
să depună scheme reduse și variante 
combinate (colective).

Aceasta reprezintă o reală înlesnire 
făcută participanjilor care prin inter

este „afară din joc" (ofsaid) dacă 
este mai aproape de linia porții, decît 
mingea, IN MOMENTUL ClND A- 
CEÂSTA ESTE JUCATA, cu urmă
toarele excepții : a) dacă se găsește 
în propria sa jumătate de teren; b) 
dacă are cel puțin 2 adversari mai 
apropiați decît el de propria lor line 
de poartă; c) dacă mingea a fost a- 
tinsă de un adversar sau jucată ulti
ma oară de el ; d) dacă primește 
mingea direct dintr-o lovitură de la 
poartă, o lovitură de colț, o aruncare 
de la linia de margine sau o „minge 
de arbitru".

Deci, factorul decisiv în aprecierea 
unei poziții de ofsaid este locul unde 
se află un jucător iu momentul în care 
ii este trimisă mingea și nu locul în 
care se găsește atunci cînd primește 
sau joacă mingea. In mod obișnuit, 
unii spectatori apreciază că ofsaid este 
în momentul în care jucătorul a pri-' 
mit mingea. Ceea ce este greșit. Sur
prinzător, însă, este faptul că chiar unii 
arbitri de tușă comit această greșeală. 
Astfel, arbitrul Șt. Tașula (prezent la 
una din „tușele" meciului Rapid — 
Dinamo Bacău) a semnalat de cel 
puțin trei ori ofsaiduri imaginare, o- 
prind acțiunile echipei oaspe. Ne sur
prinde această greșeală a arbitrului 
Tașula pentru că îl cunoaștem ca un 
arbitru cu vechime și, deci, cu multă 
experiență. Comporțindu-se astfel, un 
arbitru de tușă nu va putea ajuta în 
mod corect pe colegul de centru și nu 
va contribui la desfășurarea normală 
a unui joc.

Inconsecvențe...

Un ultim aspect, din meciul Dinamo 
București — Știința Cluj, la fel de 
important. V. Alexandru (Dinamo) l-a 
atacat din spate pe H. Moldovan 
(Știința), depo.ședîndu-1 de balon. In 
aceeași olipă, H. Moldovan s-a întors 
și tot printr-un atac din spate, i-a luat 
mingea lui V. Alexandru. Arbitrul Gh, 
Osiac, de data aceasta, l-a sancționat 
pe clujean. După părerea noastră, am
bele atacuri au fost de aceeași natură 
și la fel de regulamentare sau... ne- 
regulanientare. Atunci de ce unul nu 
a fost sancționat, iar al doilea da ? 
Asemenea inconsecvențe a mai comis 
arbitrul Gh. Osiac -în aprecierea jocu
lui cu corpul. Considerăm că astfel de 
decizii diferite pentru o aceeași infrac
țiune provoacă confuzii printre jucători 
și spectatori. Or, arbitrii trebuie să 
contribuie la îndrumarea corectă atît 
a unora, cît și a altora.

P. GAȚU ț

mediul noilor buletine vor putea să 
depună și variante combinate (colec4 
tiv) și pe sistem redus după schemele 
reduse publicate în broșurile apărute.

In cazul cînd vrea să joace întreg, 
participantul însemnează cu X pe 
toate cele 3 taloane, numerele jucate 
și completează rubricile din partea de 
jos a buletinului după cum urmează:

—* taie cuvîntul „redus" (ceea ce 
înseamnă că joacă pe întreg);

— trece în dreptul rubricii respectul 
ve numerele ju
cate ;

—• trage linittță 
la rubrica „sche
ma nr-“ (ceea ce 
înseamnă că nu 

joacă pe schemă redusă) ;
— la rubrica „variante" trece numă: 

rul de variante din Index care cores
punde la combinația jucată ;

— la lei trece suma respectivă.
In cazul cînd vrea să joace pe sis

tem redus, participantul va completa 
după cum urmează rubricile din partea 
de jos a buletinului:

— taie cuvîntul „întreg" (ceea ce 
înseamnă că joacă după schemă re-1 
dusă);

— trece în dreptul rubricii cores
punzătoare numerele jucate;

— la rubrica „schema nr." trece 
numărul schemei;

— la rubrica „variante" trece nu4 
mărul lor;

— la rubrica „lei" trece suma.
★

La tragerea concursului Pronoex-> 
preș de ieri, 9 martie au fost extrase 
din urnă următoarele numere:

16 46 14 49 29 13
Numere de rezervă 5 18
Fond de premii: 575.530 lei.
Rubrică redactată de I.S. Loto-Proă 

nosport



Campionatele R. P. R.»

0 finală a tinerilor patinatori artistici
După campionatul republican de 

hochei, stadionul de iarnă din parcul 
„23 August" va găzdui la sfîrșitul 
săptămînii pe cei mai buni pa
tinatori artistici, pe sportivele și 
sportivii care au reușit să se califice 
în finala campionatelor R.P.R. de 
patinaj artistic.

C.ercetînd listele cu participanții la 
întrecerile de sîmbătă și duminică, 
putem constata că aproape toți cei 
20 de finaliști sînt elemente tinere. 
Irina Zaharescu (C.C.A.)', Cristina 
Patraulea, Roxana Găbunea (Con-

Azi și miine

Meciuri interesante 
în concursul de verificare 

al lotului republican
După ce luni seara campionul repu

blican Ion Țiriac l-a învins de o ma
nieră categorică pe Bosch în trei se
turi (6-3, 6-4, 6-2), demonstrînd o gamă 
variată de lovituri, la numai 24 de ore 
apoi, același Țiriac a fost nevoit să ce
deze in fața lui Marin Viziru. Țiriac a 
început bine meciul și a luat primele 
două seturi cu 6-1, 6-3. In continuare 
însă. Marin Viziru a acționat din ce 
in ce mai bine, în timp ce Țiriac a 
scăzut treptat ritmul, făcînd greșeli 
peste greșeli. Marin Viziru a cîștigat 
ultimele trei seturi (6-2, 6-0. 6-1), ieșind 
Învingător. După victoria de acum cît- 
va timp Ia Gheorghe Viziru, Marin Vi
ziru înscrie în palmaresul său un nou 
succes ’ “ --- --
partide 
cut pe 
Bosch 
6-3. 7-5

In cea mai interesantă întîlnire de 
dublu de Ieri, cuplul Georgescu, Năs- 
tase a obținut un rezultat surpriză de
pășind perechea Gh. Viziru, Țiriac ci> 
6-2. 6-3. 5-7. 3-6, 6-4. Dacă ciștigătorii 
au realizat mingi frumoase, cu 
incursiuni eficace la fileu, în schimb 
învinșii nu s-au acomodat împreună 
șl In plus au fost și prea defensivi. 
Lui Gh. Viziru și Țiriac le este nece
sar un antrenament intens și metodic. 
Azi vor avea loc următoarele meciuri: 
Gh. Viziru—Bosch, Năstase—Țiriac, Geor- 
gescu-M. Viziru, iar mîine : Gh. VI- 
ziru—Țiriac, Bosch - M. Viziru, Geor
gescu—Năstase. Intîlnirile încep la ora 
16 șl se dispută în sala C.C.A. 
Calea Plevnei 114.

important. In celelalte două 
de simplu Gh. Viziru l-a Intre- 
Năstase cu 6-2, 3-6, 6-3, 6-3, iar 
pe Georgescu cu 1-6, 1-6, 6-2,

: Concursul preolimpic 
structorul București)1, surorile Sei-^^6 iShtîng (Î0 1'3 GOROS
varth (Dinamo), Despina Bucur, Ra-r . , , _
luca Cioiacu (Steagul roșu OrasLilZ portul italian Genoa se desfa- 
Stalin), Marcel Comanici, Peter |șoara un concurs internațional pre
vail, Carol Hertl (Dinamo)', RaduȚolimpic de iahting, la care »au parte 
Ionian (Constructorul București), + sportivi din U.R.S.S., Grecia, Dane- 
Constantin Bilegan (Cluj). B. Bbn-Xmarca, Italia și alte țări. După prima 
ches (Steagul roșu Orașul Stalin) fnianșă, în Cupa Comitetului .Olimpic 
ș.a. sînt cu toții ia vîrsta de junio- Țitaiian, rezervată iahturilor de 5,50 m, 
rat. Dintre patinatorii experimentați X pe primul loc se află iahtul „Druj- 
doar Cecilia Weinrich (Cluj) maitba" (U.R.S.S.), avînd ca timonier pe 
figurează printre actualii finaliști. XKonstantin Alexandrov. „Drujba" a 
Desigur că vă întrebați de ce nuTParcurs distanța de 12 mile în 2h 
participă la întreceri Marieta Wein- î 12’30”. La clasa dragon pe primul 
rich și Roman Turușanco, campioniijloc se află „Lii" (Danemarca), iar 
ultimei ediții? Răspunsul: începîndȚla clasa Star, conduce „Meropa 111" 
de anul acesta au devenit antrenori.♦(Italia).
Deci sîmbătă și duminică vom urmări t ________________________ 
o finală a tineretului. Programul:!
obligatorii; duminică orele iMt Tragerile la sorți la probele pe echipe 
exerciții liber alese._______________ ! CUrOpeHC (fe tCIUS ife IMSb

_ - Ț La Zagreb au avut loc tragerile ia
jKCXDj N 'f , T'»~ I X "jji Țscrți În vederea campionatelor euro-

• 1 ■ r~*~l M < I Xpene de tenis de masă, care se voț
v—z ..........* ’ jdesfășura, după cum se știe, între 3

o I f t?' 10 aprilie. Pentru această impor-
UrCllipa. 1. Vz. r • ftantă competiție care va desemna pe

‘ " ■' i ai titlurilor euro!- 
număr de 21 
, R. Ceho- 

Iugoslavia, 
Franța, R.P.'’ Bulgaria, U.R.S.S., R.D.

♦tantă competiție car 
Țcei șapte cîștigători 

— xlîv* wzxii T pene s-a înscris un ia pierdut din nouue țări: r. p. ungară, 
♦slovacă, Anglia, R.P.F.

Intiln.ind marți seara, în cadrulȚr ' "" " '
unui meci restant al campionatului X 
republican formația C. S. Oradea,ț 
baschetbalistele de la I.C.F. au fost! 
nevoite să părăsească din nou terenul ♦ 
învinse (pentru a 13-a oară în a-X 
ceasta ediție). Jocul s-a menținut! 
echilibrat timp de 30 de minute, am-" 
bele echipe avînd pe rînd conducerea., 
la scor, dar ultima parte a întîlnirii”gfa(J a început

__ .4.- ... ______ : • .„.-.i______ ’ ” ailpfir r>p fprpn

Noi starturi
ale atleților sovietici

In Palatul Sporturilor din Lenin- 
‘ ‘ _ V un măre concurs

•moaie-a. atletic pe teren acoperit. In prima zi 
detașat;'-de întreceri Valentina Maslovskaia din 

v.cnzue e.a.u, AsiîG.': Odesa a stabilit un nou record unio- 
la scorul de 35—33--nai la 100 m plat (pe teren acoperit)

a aparținut categoric jucătoare
lor orădene, care s-au 
și au obținut o victorie clară. Astfel, 
din min. 30, L avviuî dc 33—33 — -- - , . - • - .. . • .
pentru C.S.O., în numai cinci minute,;; cu timpul de IL7 sec- Vecinul record 
Ana Farkaș și Ileana Tîrziu, care de^^fttinu^ de Eliseeva era de J.‘A 
altfel au avut de-a lungul întregului" proba masculina pe aceeași distanța, 
meci o comportare foarte bună, au'^l‘r^ Bașlikov a realizat timpul de 
înscris 16 puncte, “ echipa lor cîști-'k 1^»'? sec. In afara de concurs V. JIo- 
gînd în cele din urmă cu scorul de;;[o?r^ov V. Voljov au sânt la mal- 
51—35 (21—18). Au înscris; Ileana! ti'ne 2,03 m. Trei noi recorduri timo- 
Tîrziu 23, Ana Farkaș 12, Iolandaî au f°?| stabilite in ziua a doua. 
Darabaș 7, Agatha Nagy 6, Maria "Ekaterina Parlmk a parcurs distanța 
Zima 3 pentru G. S. O. și Patrița' de 400 m plat in o/,7 sec. reușind tot- 
Sișu 15, Ana Crivăț 8. Virginia^.°data și cea mai buna perlormanța 
Jujescu 6, Virginia Săndulescu 4 și--dm lume, in sala, la aceasta proba. 
Anca Rîureanu 2 pentru I.O.F. “T? cursa .de 3000 m p at Iun Zaharov

.. din Leningrad a realizat timpul de 
---------------------------"8:17,0 (vechiul record unional de sală 

!era de 8:25,0 "și aparținea atletului 
-------  ---- . --Serghei Slughin). Cel de al treilea re-

timpul de

roșilov și V. Volșov au sărit la înăl-

odată și cea mai bună performanță

din Leningrad a realizat timpul de

Reprezentanții 
patru probe în concursul individual internațional 

de tenis de masă de la Moscova
MOSCOVA 9 (prin telefon). Un 

public numeros a urmărit întrecerile 
penultimei zile a concursului internațio
nal de tenis de masă. Marți, în sala 
Aripile Sovietelor, s-au înregistrat și 
două surprize. Jucătorul sovietic Pas- 
kiavicius l-a învins cu 3—0 (18, 18, 
17) pe Negulescu după un meci foarte 
spectaculos. De asemenea Lestal 
(U.R.S.S.) a reușit s-o întreacă pe 
Maria Alexandru cu 3—2, la capătul 
unei partide interesante, în care jucă-

Germană, R.F. Germană, Elveția, R.P. 
Polonă, Belgia, Italia, Țara Galilor, 
Suedia, Austria, Danemarca, Irlanda 
de nord. Olanda, Greqja și R. P. 
Romînă. La proba rezervată echipelor 
feminine (sistem Cupa Corbillon) vor 
participa 20 de formații repartizate în 
două grupe: I: R.P. Ungară, R. Ce
hoslovacă, R.P.F. Iugoslavia, U.R..S.S., 
R.F. Germană, Belgia, Austria, Gre
cia, Olanda, Elveția; II: Anglia, R. 
P. Romînă, Franța, Suedia, R. D. 
Germană, R, P. Bulgaria, Danemarca, 
Italia, R. P. Polonă, Țara Galilor. 
La echipe bărbați (sistem Cupa Swayt- 
hling) iau parte 19 reprezentative îm
părțite în trei grupe: /: R. P. F. 
Iugoslavia, R.F. Germană, Anglia, Fran
ța, R.P. Bulgaria, Elveția; II: R. P. 
Ungară, R. Cehoslovacă, U.R.S.S., R.P. 
Polonă, Belgia, Italia, Țara Galilor; 
III: Suedia, R. P. Romînă, Austria, 
R. D. Germană, Danemarca, Irlanda 
de nord.

toarea noastră a dat deseori semne 
de nervozitate. Alte rezultate: SIM
PLU FEMEI : Angelica Rozeanu cu 
Paisiarv 3—0, Zaharian 3—0; Maria 
Alexandru cti Paisiarv 3—0, Grafkova 
3-0; SIMPLU BARBAȚI: Popescu cu 
Paskiavicius 1—3, Negulescu 1—3, 
Cobîrzan 0—3, Negulescu cu Stanek 
3—2, Saunoris 3—1, Cobîrzan cu Sta
nek 3—1, Saunoris 3 — 1, Paskiavicius 
3—2; DUBLU FEMEI: Semifinale : 
A. Rozeanu, M. Alexandru-Ivanova, 
Utakova 3-0; DUBLU BARBAȚI: 
semifinale : Negulescu, Cobîrzan.Ago- 
pian, Averin 3—0; DUBLU MIXT, 
semifinale: A. Rozeanu, Negulescu- 
Kunșina, Agopian 3—0, M. Alexandru, 
Cobirzan-Grafkova, Stanek 3—2.

Miercuri seara au luat sfîrșit între
cerile. Turneul de simplu feminin a 
revenit macstrei emerite a sportului 
din R.P. Romînă, Angelica Rozeanu, 
care în ultimul meci a întrecut-o și pe 
Grafkova cu 3—0. Pe locurile urmă
toare s-au clasat în ordine Marja Ale
xandru, Grafkova, Zaharian, Paisiarv 
și Lestal. Celălalt turneu, de simplu 
masculin, a adus pe primul loc pe ce
hoslovacul Polakovic, urmat de Cobîr
zan, Negulescu, Stanek, Paskiăvici'is, 
Saunoris, Averin și Popescu (a t 
îmbolnăvindu-se, a fost nevoit Sa 
retragă din concurs). Alte rezultate: 
Negulescu — Polakovic 3—0, Negu- 
lcscu — Averin 3—0, Polakovic — 
Cobîrzan 3—0.

Iată rezultatele finalelor probelor de 
dublu: mixt: Angelica Rozeanu, Negu
lescu — Maria Alexandru, Cobîrzan 
3—1 (16, 13, —14, 14); bărbați: Ne
gulescu, Cobîrzan — Stanek, Polakovic 
3—2 (—17, 12, —13, 20, 22); femei: 
Angelica Rozeanu, Maria Alexandru —. 
Zaharian, Paisiarv 3—0 (11, 20, 13).

II luai slirjii concursul international de haltere 
de la moscovă

încep turneele finale
ale „Cupei Sportul popular"

La sfîrșitul acestei săptămîni, mai 
precis între 11 și 13 martie, sala Flo- 
reasca va găzdui întrecerile finale ale 
„Cupei Sportul popular".

Cine vor fi câștigătoarele celei de a 
ni’-a ediții a acestei competiții ? între
cerile care vor începe mîine, reunesc 
cele mai bune echipe de juniori și ju
nioare din tară, calificate în urma e- 
tapelor preliminare. Printre formațiile 
care își vor disputa cele două trofee

îera de 8:25,0 și aparținea atletului 
--Serghei Slughin). Cel de al treilea re- 
"cord a fost înregistrat în proba de 10 
..km marș, cîștigată de Piotr Man- 
■■drakov în 43:28,2. La triplu salt cel 
"’mai bun rezultat a fost obținut de A- 
--leksandr Vereșciaghin — 15,92 m. 
" Proba de aruncarea ciocanului s-a des- 

■ --fâșurat în aer liber la o temperatură
;;de minus 14 grade. A cîștigat Stanis-
’’’lav Voznișk cu 60,98 ,m. (Ag.erpr^).

Concursul internațional de haltere 
de la Moscova, la care au participat 
reprezentanții a 10 țări, a luat sfîr- 
șit. Tn timpul întrecerilor au fost sta
bilite doua recorduri mondiale și 13 
recorduri ale țărilor participante. Hal
terofilii sovietici au repurtat victoria 
la 6 din cele 7 categorii. O mare 
surpriză a produs în ultima zi de 
concurs halterofilul polonez Polinski, 
clasat pe primul loc la categoria se
migrea cu performanța de 445 kg 
(nou record polonez). La stilul arun
cat, Polinski a realizat 180 kg, co- 
rectînd de asemenea vechiul record

al țării. De remarcat că pînă acum 
sportivul polonez a concurat numai 
la categoria mijlocie.

Victoria la categoria grea a reve
nit renumitului campion soviet» A- 
lexei Medvedev cu performanța e 
480 kg. Pe locul doi s-a clasat spor
tivul bulgar Veselinov — 455 kg. 
Halterofilul bulgar a corectat două 
recorduri naționale.
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(958: ȘCOALA SPORTIVA 
ELEVI BUCUREȘTI

1959: C. S. S. BANATUL 
ȘOARA

1960: ?

DE
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1958: C. S.
(I.EFOR)'

1959: O. S.
ILEFOR)

1960 :

FEMININ
TG.

TG.

MUREȘ

MUREȘ

(fost

(fost

trolul Teleajen (m) ; G. S. Tg. Mureș
— Constructorul București (f) ; Teh-j- 
nometal Timișoara — 6. S. Harghitaj 7 
Tg. Mureș (m).

Sîmbătă de la ora 16,45: Construe- y 
torul București — G.Ș.S. Banatul Ti--- 
mișoara (f) J Tehnometal Timișoara —

etrolul Teleajen (m) , G. S. Tg. Mu---gresui priraăvară al Uniunii in- 
EP1» — ... Traf* frtritî Ssfcvîir» l-o»*-» (~'Ann,rACi,l «a

Campionatele mondiale de ciclism pe anul 1960 
vor avea loc in R. D. Germană

Recent a avut loc la Paris con-

IN'ORAȘUL' Kirov s-a desfășu- 
tradiționala întîlnire de patinaj

reș — Tractorul Orașul Stalin 
G. S. Harghita Tg. Mureș — O. 
București (m).

Duminică 'de la ora 16,30: 
structorul București — Tractorul 
sul Stalin (f);

(f);x
s. S. "

ternaționale de ciclism. Congresul a 
acceptat afilierea a 6 noi federații: 
R.P.D. Coreeană, R.P. Mongolă, Ke-

. '--nia, Camerun, Malaiă și Fitipine. Nu- 
"mărul țărilor afiliate ia U.O.I. este 

Ora- j ’în prezent de 74. A fost aprobat ca- 
Petrolul Teleajen _ "lendarul campionatelor mondiale

GÎ S. Harghita Tg. Aîureș (m) ; G. S.-'o'”’" 
t n o o n • • "o august in R.D. Germana. Pro-
Ig. Mureș G. S. S. Banatul Timi---j,e|e jg ve|odrom (bărbați și femei) 
șoara (f)6. S. S. București — Teh-..se vor desfășura la Leipzig între 3 și 
nometal Timișoara (m). "7 august, demifondul (amatori și pro-

■ .fesioniști) la Karl-Marx-Stadt între 
► »♦♦♦♦> 14» »f »f ♦ 44.^4.4.4.^»9 și 13 august și probele de șosea la

: de 
ciclism pe anul 1960, programat între

13 și 14 august pe circuitul de la 
Hohenstein— Ornsttahl.

In ce privește campionatele mon
diale pe anul 1961, Elveția va orga
niza competițiile masculine, iar An
glia pe cele feminine- Italia și-a a- 
nunțat candidatura pentru organiza
rea campionatelor mondiale din anul 
1962.

Ca președinte al Uniunii interna
ționale de ciclism a fost reales A- 
driano Rodoni (Italia). Participanții 
la lucrările congresului au păstrat un 
minut de tăcere în memoria marelui 
campion italian Fausto Coppi. (Ager- 
pres).

Programul definitiv a! Turneului 
U.E.F.A. pentru juniori

Federația austriacă de fotbal, orga- 
___ ' i turneului internațional
Con-TU.E.F.A. rezervat echipelor de ju- 

campioana orașului Bucu- Xniori, a stabilit programul definitiv 
’’ ' ' masculine T3' competiției, hi eliminatorii, echipa

BAL P E G LOB
Reluarea campionatului cehoslovac

fost reluatDuminica trecută a 
campionatul cehoslovac, prin .dispu
tarea primei etape a returului. Iată 
rezultatele înregistrate: Dukla Praga 
— Dukla Pardubice 7—0, Banik 
Ostrava — Ruda Hvezda Bratislava 
2—I, Tatran Preșov — Spartak Trna- 
va 3—2, Spartak Hradec Kralove — 
Spartak Sokolovo 2—0, Slovah Bra
tislava — Ruda Hvezda Brno 2—0, 
Slovan Nitra — T. J. Kosice 0—0. 
Meciul

remarcâm pe cele ale Clubului sportiv Ț .' 
Tg. Mureș, cîștigătoarea primelor două x?jz^^a^ea 
ediții ale competiției feminine, C " °" 
structorul — <----r'.,_ —T_l„.---------- T ... • ....
rești. precum și echipele masculinei3* competiției. In eliminatorii, echipa 
C. S. S. București — favorita turneu- XR.P, Romîne va susține următoarele

7?. Petrolul Teleajen și I ehnome-Țmecjurj. iq aprilie la Sankt Polten 
tal timișoara, invingatoarea ciștiga-X , „ , . . , ,
loarei de anul trecut — G S. S. Ba-!cu ecllPa Belgiei; la 18 aprilie la 
nxtul Timișoara. Iată programul com Țkinz cu echipa Franței; 20 aprilie la 
{del al celor două turnee finale: XGraz cu echipa Spaniei. La 22 a'pri-

Vineri de la ora 1'6,45: G. S. S. Ba-X I 
natul Timișoara — Tractorul OrașulȚnala și întîlnirea pentru locurile 3—4 scorul de 3—3. In clasament conduce 
Sialin (f); G. S. S. București — Pe- vor avea loc la 24 aprilie. ; Dukla Praga cu 21 p, urmată de

Dinamo Praga — Spartak 
lie sînt programate semifinalele' Fi- Stalingrad Praga s-a întreiupt la

Slovan Bratislava (18), Ruda Hvez- 
da Bratislava (17) etc.

e Ieri la Budapesta: Milan-Ujpest 
Dozsa 3—2 (1—1), în meci amical.

♦ în continuat ea turneului pe care 
îl întreprinde în R.P. Chineză, Spar
tak Moscova a jucat la Șanhai cu 
selecționata de tineret a R.P. Chine
ze. Âleciul a luat sfîrșit cu un re
zultat de egalitate: 0—0.

♦ Selecționata statului Chile a ple
cat la 7 martie spr- Europa pentru 
a susține șase întîlniri amicale cu 
diferite reprezentative. Primul meci 
al fotbaliștilor chilieni va avea loc la 
16 martie la Paris, în compania echi
pei Franței.

rat 1 .
viteză între echipele R.S.F.S. Ruse și 
Suediei- Sportivii sovietici au învins 
cu scorul de 238—120.

• IN CADRUL campionatelor de 
atletism ale Australiei, săritorul în 
înălțime Ch. Terter a reușit o per
formanță de 2,08 m- La 220 y Denis 
Tipping a fost cronometrat în 21,9. 
Robby Morgan a cîștigat 3000 m obs
tacole în 9:12,5.
• O SERIE de surprize au fost în

registrate în campionatele de atletism 
pe teren acoperit ale R.F. Germane- 
Proba de săritură în lungime femei 
a revenit atletei Helga Hoffman cu 
5,95 m înaintea cunoscutei sportive 
Liesel Jacobi (5,76 m). Manfred Molz- 
berger a cîștigat săritura în lungime 
cu un rezultat de 7,64 m, iar Peter 
Hajok a învins la triplusalt cu 15,06 
m- Atleta Marlene Schmidt a fost pri
ma la săritura în înălțime cu 1,65 ra.

• SÎMBATA și duminică va avea 
loc la Budapesta pe patinoarul de la 
„Millenaris“ un turneu internațional 
de hochei pe gheață la care participă 
echipele Cerveno Snamc-Sofia, Parti- 
zan-Belgrad, Ferencvaros și Voros 
Meteor (ambele din Budapesta). La 
19 martie la Budapesta echipa RP. 
Ungare va întîlni pe cea a R.D. Ger-i 
mane

• INTR-UN MECI internațional de 
box disputat la Hamburg echipa de 
amatori a R.F- Germane a învins cu 
scorul de 6-4 echipa Angliei.

• IN CADRUL campionatelor mas
culine de baschet ale Americii de 
Sud echipa Braziliei a învins cu sco
rul de 71-64 (37-31) formația Para
guayului. Columbia a întrecut Ecua
dorul cu 78-68 (42-35).
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