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S. TROTEA 
ireședintele consiliului regional 

U.C.F.S. Craiova

Radu Negulescu și Adalbert Retlii 
participă la campionatele internaționale 

de tenis de masă ale Belgiei

ișcarea de cultură fizică și sport * 
regiunea Craiova a cunoscut în*, 

iii ani numeroase succese. Zeci def 
de oameni ai muncii de la orașe T 
ate își petrec timpul liber pe sta-f 
ne și îii sălile de sport, devenind t, 
•I mai viguroși, mai sănătoși. £ 
îcă înainte de apariția Hoitărîriir. 
idului și Guvernului din 2 iuliell 
, regiunea Craiova avea 588 def 
iații sportive cu 80.000 membri,! 
zi activează 697 de asociații și 2f 
uri cu peste 171.000 membri, din-t 
care 35.551 fete. In principalele^ 
petiții sportive de mase (sparta-f 
de și crosuri) organizate în anul s. 
i s-au înregistrat peste 400.000 def 
icipări la diferite ramuri de -spart, Ț 

ce reprezintă o creștere simți- £ 
e a activității sportive de mase față i 
perioada anterioară. £
ztivitatea din cadrul asociațiilorf 
live sătești cunoaște, de asemenea,Ț 
ontinuă dezvoltare. In cele 512 > 
iații sătești practică sportul pestei 

000 membri U.C.F.S.
ura muncesc asociațiile sportive să-f 
i? ' t
Iurte asociații sportive din raioanele > 
Iești, Calafat, Caracal și Gilort or-£ 
izeazâ manifestații sportive îmbi-f 
« cu manifestații culturale. Spret 
nplu, în asociația sportivă Recolta £ 
'ești din raionul Gilort s-a orga-f 
it, cu sprijinul căminului cultural I 
al organizației U.T.M., o reușită f 
•are culturai-sporlivă, la care au* 
ticipat peste 100 de tineri, iar că-f 
ul cultural unde a avut loc aceastăț 
iile ‘.-tie a fost plin. Au asistat♦ 

de țărani muncitori. Sprijinul f 
de către tov. Vasile Calota, se-£ 

arul organizației U.T.M., și bine! 
•fes munca desfășurată de consiliul £ 
ciației sportive în frunte cu preșe-f

Organ al Uniunii de Cultura Fizica si Sport din R. P. Romînfi

Ieri dimineață au părăsit Capitala » 
plecînd cu avionul la Bruxelles, Radu 
Negulescu și Adalbert Rethi, care 
vor reprezenta țara noastră la cam
pionatele internaționale de tenis de 
masă ale Belgiei. Competiția are toc 
azi. și mîine.

(Continuare în pag. a 2-a)
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C.C.A. a cucerit o victorie de prestigiu: 2-0 (1-0) 
cu F. C. Iniernazionale (Milano)

2—0 pentru C.C.A.! Crișan (în fund, căzut la pămînt) a tras pe lingă portarul Pontei șl balonul se 
îndreaptă spre coiful porfii. Victoria echipei C.C.A. este sigură acum. Foto: T. Roibu

Schiorii romîni participă 
a „Memorialul" de la Zakopane

Schiorii noștri fruntași Ilona Micloș, 
■rnel Tăbăraș, Niculae Pandrea și 
t. Bălan au plecat ieri la Zakopane 
\ P. Polonă) pentru a participa la 
idiționalut concurs „Memorialul 
onislaw Czeh și Helene Marusarz"

Au fost mulți spectatori joi după-amiază la „23 August". Cam vreo 
60.000. Și nu-i de mirare. De unde pînă în ajun, capriciile „babelor" 
mohorîte făcuseră pe mulți spectatori să stea la îndoială dacă să-și 

cumpere biletul de intrare sau mai bine să-șf caute un prieten cu televizor, 
joi dimineața n-au stat prea mult pe gînduri. Cerul senin și soarele care a 
scăldat orașul, ca și perspectivele unui joc de fotbal la o temperatură mai... 
suportabilă, au fost un îndemn prea puternic. Astfel că încă de la ora 14, mij

loacele de transport care asigurau dru
mul spre frumosul nostru stadion erau 
luate cu asalt, iar la ora începerii par
tidei C.C.A.-F. C..............................
nele, și mai ales 
pline.

Interesul pentru 
perfect justificat. In primul rînd era 
un joc internațional în care se întîl- 
neău două echipe cu reputație, mai 
ales formație, milaneză, cotată prin
tre cele mai bune din Europa. In al 
doilea rînd, în-tilnirea interesa îndeo
sebi prin prisma celor două meciuri 
cu Italia pe care fotbaliștii noștri le vor 
susține în cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial 1962 și care, după 
cum pretinde ziarul italian de specia
litate ,,La Gazzetta dello Sport", vor 
avea loc unul în primăvara și altul 
în toamna anului viitor. Deci, urma 
ca iubitorii fotbailuhiii nostru să-și 
facă o idee precisă despre potențialul 
si caracteristicile fotbalului italian, 
urmărind la lucru una din echipele 
italiene fruntașe.

în bună măsură, acest scop a fost 
atins; în orice caz mai mult decît 
după slaba evoluție de anul trecut a 
echipei Alessandria. Și firește că în 
asemenea condițiuni și victoria obți
nută de echipa noastră, G.C.A., la 
scorul de 2-0 (1-0) crește în valoare. 
Liderul campionatului nostru și-a în
scris în palmares un succes de pres-

ce se va desfășura între 15—20 mar
tie.

In fotografie, Gh. Bălan, campio
nul republican la coborîre, unul din 
reprezentanții țării ta „Memoria Iul“ 
de la Zakopane.

Internazionale tribu- 
peluzele, erau arhi-

această partidă era

(Continuare în pag. a 5-a)

Cu opt zile înaintea „Crosului Balcanic" de la București
Dacă cineva s-ar apuca să redac- 
<e o istorie a atletismului contem- 
ran, cu cele mai importante compe- 
ii ale sale, apoi în vastul capitol 

crosului ar trebui să însereze la 
; loc de frunte și tradiționala între- 
re a alergătorilor din Balcani. In- 
adevăr, „Crosul Balcanic" aflat în 
est an la cea de a V-a ediție a sa, 
a impus cu autoritate printre com- 
tițiile cele mai importante ale aler- 
irilor pe teren variat.
Prima ediție a „Crosului Balcanic" 
avut loc în anul 1938 în capitala 

ireiei. întrecerea a fost cîștigată, 
dividual (Kotnik) și pe echipe de 
prezentanții Iugoslaviei.

• Ediția următoare a competiției s-a 
■sfășurat abia după 17 ani în loca- 
:atea Skoplje din Iugoslavia și s-a 
icurat de participarea echipelor Iu- 
•slaviei, Greciei și Turciei. Victoria 
revenit și cu acest prilej atleților 

goslavi. In clasamentul individual 
•imele locuri au fost ocupate de:

Scurt istoric al competiției
Stritof (I), 
Kocak (T), 
pe echipe a 
slavia 34 p; 
cia 11 p.

Trec încă
zarea ediției următoare a întrecerilor 
balcanice de cros. Ankara este gazda 
„Crosului Balcanic" în anul 1958, Cu 
acest prilej, debutează în competiție 
alergătorii romîni și' bulgari. Renu
mitul alergător iugoslav Franjo Mi
halici ocupă primul loc la capătul u- 
nei lupte foarte strînse cu reprezen
tantul nostru Vasile Weiss. Pe locu
rile următoare s-au clasat: Dalkilici 
(T), Grecescu (R), Vucikov (B), 
Peev (B), Vazici (I), Pavlovici (I), 
Subotici (I), Onel (T) ... 13. Strzel- 
biscki, 14. Pop, 17. Pricop și 18. Ve- 
liciu. Clasamentul pe echipe: 1. Iu
goslavia 25 p; 2. R. P. Romînă 33 p; 
3. Turcia 3G p; 4. Bulgaria 46 p.

La ediția a IV-a a „Crosului Bal
canic" desfășurată anul trecut la Bel
grad au participat echipele Bulgarie^

Onel (T), Cetinici (I), 
Ceraj (I). Clasamentul 
fost următorul: I. Iugo- 
2. Turcia 33 p și 3. Gre-

trei ani pînă la organi-

Greciei, Iugoslaviei, Romîniei și Tur
ciei. Cu acest prilej au luat primul 
start în cadrul competiției și alergă
toarele. Concursul feminin s-’a bucurat 
de participarea alergătoarelor din Iu
goslavia, Romîniași Turcia. Titlul de 
campioană balcanică de cros a fost 
cîștigat de Gul Qiray (Turcia), iar 
pe echipe victoria a revenit formației 
Iugoslaviei cu G p, urmată de echipa 
R.P. Romîne cu 14 p.

întrecerea masculină s-a încheiat 
cu o mare surpriză: victoria atletu
lui grec Ioanos Glezos. El a fost ur
mat de: Mihalici (I), Grecescu (R), 
Peev (B), Vucikov (B), Barcev (B), 
Subotici (I), Ivanovidi (I), Dinu (R), 
Pricop (R) ... 14. Bădici ... 19. Weiss. 
O surpriză la fel de mare a fost și 
victoria echipei Bulgariei (34 p), în
aintea Iugoslaviei (35 p), R. P. Ro
mîne (3G p), Greciei (51 p) și Tur
ciei (55 p).

Și acum la 20 martie ediția a V-a, 
pe Hipodromul Băneasa — Galop din 
București..,

Ah fost 
semifinalele

trase la sorti 
C. C. E Ia fotbal

Au fost trase la sorți meciurile
pentru semifinalele „Cupei Campionilor 
Europeni". Primul meci va opinie echi
pele spaniole Real Madrid (deținătoarea 
trofeului) și F. C. Barcelona. In cea de 
4 doua semifinală se vor îutilni în
vingătoarele din meciurile Glasgow 
Rangers—Sparta Rotterdam și Wiener 
Sport Klub-F.intracht Frankfurt. In 

cadrul sferturilor de finală ale acestei 
competiții, echipa scoțiană Glasgow 
Rangers a învins în primul meci, în 
deplasare, pe Sparta Rotterdam cu 
scorul de 3—2 (2—1).

★

Prima ediție
a campionatelor internaționale feroviare 

handbal in 7de
și 25 martie se va 

R.D. Germană prima edi-
Intre 2,3 

desfășura în .. 
ție a campionatelor internaționale fe
roviare la 
competiție 
masculine 
Romînă, 
Franța, R. 
și R.D. Germană.

handbal în- 7. La această 
vor lua parte echipe’e 

a opt țări: Suedia, R.P. 
R. Cehoslovacă, Austria, 
P. Polonă, R. P. Ungară

Un succes promițător
al boxerilor noștri

R. P. Românii Scoția 6-4

In inlilnirea cu campionul olimpic Mc. 
sar redulubil

Interesul unanim de care s-a bucu
rat întîlriîrea internațională de box de 
joi seara își are o dublă explicație. In 
primul rînd, ea a constituit un prilej de 
întărire a prieteniei care s-a legat între 
pugiliștii noștri și cei scoțieni anul 
trecut, cu ocazia întîlnirilor de la Glas
gow și Dundee. In al doilea rînd, forul 
de specialitate, antrenorii și înșiși bo
xerii noștri au avut posibilitatea să ve
rifice stadiul de pregătire în vederea 
•locurilor Olimpice, pînă la care au mai 
rămas doar cîteva luni.

Taggart, Mihclic s-a dovedit un adver-i 
Foto : Gh. Dumitru

Am învins cu 6—4, obținînd astfel o 
meritată victorie în fața redutabilei for
mații scoțiene, în rîndurile căreia am 
remarcat pe talentatul Mc. Taggart, 
campion olimpic. Boxul practicat de 
oaspeți are ca trăsături generale o bună 
pregătire tehnică, preferința pentru un 
stil clar, îti linie, combativ.

In ceea ce-i privește pe boxerii noș
tri, putem spune că au lichidat în cea; 
mai mare parte, în perioada precedentă

(Comfinaare în pag. a 4-a)



Dezvoltarea activității sportive sătești
obiectiv principal in munca noastră

1 
I

(Urmare din pag. 1)

dintele său, candidatul de partid Petre 
Golumbeanu, au contribuit la succesul 
acestei acțiuni al cărei program a cu
prins cîntece revoluționare, jocuri, pie
sa „Bădița Vasiie" și gimnastică rit
mică sportivă.

A intrat în tradiția raionului Craiova 
organizarea în fiecare an a unei com
petiții sportive de mase rezervată aso
ciațiilor de la sate, sub denumirea de 
„Cupa recoltelor bogate". . Această ac
țiune are un caracter de festival cul- 
tural-sportiv, care angrenează sute de 
tineri și tinere în activitatea de mase. 
Spre exemplu, în toamna anului 1959, 
această competiție a angrenat la star
tul întrecerilor, organizate la atletism, 
volei, tir, trîntă, natație, ciclism și că
lărie peste 1700 de participanți. Asociați
ile sportive Avîntul Terpezita, Victoria 
Bratovoești, Avîntul lșalnița și altele 
s-au situat în frunte, obținînd succese 

'importante în mobilizarea tineretului ia 
această competiție.

Echipa de fotbal din comuna Bra- 
iovoești, echipa de volei din comuna 
lșalnița, echipa de ciclism a comunei 
Teasc, precum și sportivii Aurel Vlaicu 
(comuna Pielești), Marin Boloban (co
muna Bucovăț) și Ilie Zibar (comuna 
Terpezita), care au participat la în
trecerile de trîntă, au repurtat frumoa
se succese în cadrul acestei manifes
tații sportive de mase.

Nu același lucru se poate spune 
despre raioanele Cujmir, Segarcea, 
Vînju Mare și Novaci, unde activita
tea sportivă la sate a fost neglijată. 
Organele U.6.F.S. din aceste raioane 
nu au folosit experiența acumulată de 
asociațiile sportive din alte raioane 
și nici nu s-au străduit să inițieze 
acțiuni pentru dezvoltarea activității 
sportive la sate.

Pe viitor se impune organizarea 
unui schimb de experiență între ra
ioane și asociații sportive pentru cu
noașterea și generalizarea metodelor 
bune folosite în dezvoltarea activității 
sportive la sate.

Pînă în prezent s-au organizat aso
ciații sportive în 131 de gospodării 
agricole colective, urmînd ca în acest 
an să se mai creeze încă 200 asocia
ții, ceea ce înseamnă că în toate 
G.A.C.-urite vor fi organizate aso
ciații sportive. Comitetele raionale 
U.C.F.S. din Gura Jiului, Calafat, Băi- 
lești și Amaradia, desfășurind o mun
că corespunzătoare, au reușit să orga
nizeze asociații sportive în majoritatea 
gospodăriilor agricole colective. De 
asemenea, în aceste raioane asocia
țiile organizate pe lîngă G.A.C.-uri 
și-au consolidat activitatea, au luat 
măsuri pentru desfășurarea de com
petiții sportive cu caracter de mase 
șj și-au îmbunătățit baza materială.

Partizanul de pe 
comuna Gîngiova, 
poate constitui un 
asociații sportive 
oină, volei și fot- 
multe ori victori-

1. Cercetînd cele semnalate de abonatul nostru, Dir< 
ția regională P.T.T.R. timișoara ne comunică urmate 
rele: „Sportul popular11 sosea cu întîrziere în satele 
care le deservea factorul poștal I. Koller. In urma i 
zisării abonatului dv. am luat măsuri pentru înlocuir 
acestui factor poștal. De atunci ziarele sosesc la țin 
iar noi vă încredințăm că. vom urmări în continuare d 

tribuirea presei în raionul Gătaia".
2. Răspunzîndu-ne la scrisoarea noastră, consiliul or 

șenesc U.C.F.S. Lugoj precizează că cele sezisate 
cititori referitor la părerea tov. director N. Sirbu de 
pre șah, corespund realității. Deocamdată, cercul de ș; 
își desfășoară activitatea la clubul fabricii I.T.L. 
același timp, sîntem asigurați că în scurtă vreme 
vor lua măsuri pentru redeschiderea cercului de pe linj 
Casa raională de cultură „Ion Vidu".

3. In răspunsul pe care l-am primit de la cei în cam 
se arată că cele semnalate de corespondentul nostru sî 
adevărate. Deși cu întîrziere, s-au luat măsuri și s-: 
pus la adăpost toate 
obstacole G.M.A.

1. Tov. Giurița Giurgev din comuna Minăstirea, raionul 
Gătaia, ne-a semnalat c4 ziarul nostru de luni îl primești 
în zilele de miercuri și d» mult» ori chiar joi. Aceasta pen
tru că factorul poștal d» la 
dența după cum are chef.

regional U.T.M., consiliul sindicat și 
Sfatul popular a inițiat „Luna con
strucțiilor și amenajărilor de baze spor
tive simple". Prin munca plină de 
abnegație a sportivilor și a celorlalți 
oameni ai muncii de pe ogoare, s-a 
reușit să se amenajeze peste 700 baze 
simple la sate. Un exemplu ce trebuie 
urmat este inițiativa tineretului din 
comuna Bălcești, raionul Olteț, care 
cu sprijinul comitetului raional de 
partid a amenajat o frumoasă bază 
sportivă prin muncă voluntară.

Plenara consiliului regional U.C.F.S. 
Craiova a scos în evidență că deși 
s-au obținut multe rezultate în dezvol
tarea activității sportive la sate, 
tuși mai persistă lipsuri destul de 
rioase.

Astfel, cu toate că peste 4.400 
sportivi din asociațiile sătești au 
cerit în anul 1959 insigne G.M.A., 
torită insuficientei preocupări mani
festate atît de consiliul regional, cît și 
de organele raionale U.C.F.S., asocia
țiile sportive sătești au organizat prea 
puține concursuri pentru trecerea nor
melor G.M.A. Mai trebuie de arătat 
că cei 120 de învățători care 
mat cursurile de perfecționare 
cație fizică la Blaj și Alba 
care au primit și calitatea de 
tori sportivi, nu sînt folosiți 
corespunzător, deși aceștia 
aducă o contribuție însemnată 
voltarea sportului la sate.

Slaba muncă politică de mase des
fășurată în unele asociații sportive 
sătești a determinat ca procentul de 
încasare a cotizațiilor sportive să fie 
foarte redus, numai jumătate din nu
mărul membrilor achitîndu-și cotizația 
pe anul 1959.

învățând din aceste lipsuri, organele 
U.C.F.S. din regiunea Craiova au tras 
concluziile corespunzătoare și și-au 
propus ca în acest an să acorde o 
mai mare atenție dezvoltării activi
tății sportive la sate. Principalul o- 
biectiv va fi orientarea asociațiilor 
sportive sătești spre lărgirea și mai 
mult a activității sportive de mase, 
cu accent pe organizarea a cît mai 
multor competiții locale, care să dea 
posibilitatea tineretului să desfășoare 
o activitate sportivă continuă.

Se vor organiza competiții sub de
numirea de „Cupe ale G.A.S.", întâl
niri intercomunale, competiții ale aso
ciațiilor sportive pentru cucerirea in
signei „Cel mai bun sportiv din 10“ 
și Campion al asociației sportive", 
întreceri intre asociațiile organizate în 
G.A.C. precum și alte competiții spe
cifice raioanelor.

Convingîndu-se tot mai mult de 
utilitatea practicării sportului, avînd la 
dispoziție condiții din ce în ce mai 
bune, tinerii din satele regiunii noa
stre se vor înscrie în număr și mai 
mare în U.C.F.S., vor face ca asocia
țiile sportive sătești să devină mereu 
mai puternice. Și aceasta înseamnă 
desigur o importantă contribuție la 
dezvoltarea generală a mișcării spor
tive din regiunea noastră.

Oficiul Birda aduce corespon-

ar» mulți prieteni. Fină nu de 
Casei raionale de cultură „Ion

2. In orașul Lugoj șahul 
mult ei se intilneau în sala 
Vidu" din localitate. De o bucată d» vreme insă, mai pre
cis din luna octombrie a anului trecut, iubitorii șahului din 
Lugoj au fost nevoiți să-și întrerupă activitatea. Un grup 
de iubitori ai acestui sport n»-au sezisat că acest lucru se 
datorește tov. Niculae Sirbu, directorul Casei raionale de 
cultură, care nu privește eu ochi buni activitatea șahistă.

to-
se-

de 
cu- 
da-

au ur- 
în edu- 
lulia și 
instruc- 
în mod
pot să 

în dez-

Asociația sportivă 
lîngă G.A.C.
raionul 
model 
sătești, 
bal au 
oase în 
puternice din raion și regiune. Datorită 
sprijinului organizațiilor de partid și 
U.T.M., al conducerii G-A.C., a fost 
asigurată baza materială necesară bu
nei desfășurări a antrenamentelor. 
/Chiar în centrul comunei, lîngă gos
podărie se află un teren de fotbal, un 
teren de volei și o arenă de popice,<4 
unde colectiviștii pot fi văzuți antre-iL 
nîndtt-se zi de zi.

Exemple pozitive asemănătoare gă-" 
sim și în alte asociații sportive să-- • 
tești, spre deosebire de cele din ra-< - 
ioanele Balș, Oltețul, Plenița și Stre-' ’. 
haia, unde activitatea nu s-a dezvol-‘j 
tat încă la nivelul cerințelor și al" 
posibilităților. De asemenea, în aceste4■ ____ ___ „ _ _____
raioane în majoritatea G.A.C.-urilor— pe vreme bună sau rea 
nu sînt organizate asociații sportive 7 stadioane pentru a urmări desfășurarea 
‘ Spartachiada fetelor, inițiată în sco-^T’ pasionant?’ a diferitelor meciuri.

.. . . . ♦Cine oare nu-și amintește despre tine e

din
Gura Jiului 
pentru alte 
Echipele de 
terminat de 
întrecerile disputate cu echipe

3. „Pe stadionul „Chimia tail" din Boia Mare, ne sen» 
corespondentul nostru V. Sisăranu, mai stă încă și astăzi 
în ploaie și ninsoare pista cu obstacole G.M.A., deși ea 
ar fi putut fi adăpostită sub tribuna acoperită a stadionului. 
Consiliul asociației sportive „Chimistul" a vrut poate să nu 
se mai... obosească cu mutarea ei zicindu-și că tot o să 
vină vara !“.

4. Inginerul Emil Constantinescu și profesorul de educație 
fizică D. Popescu, din Moinești, ne arătau intr-o scrisoare 
că in orașul lor se face tot mai mult simțită nevoia unei 
săli de sport. In oraș, arătau ai, se află o sală de cinema
tograf care stă închisă și care, eu mijloace locale, ar putea 
fi pusă la punct fi folosită ca sală de sport.

5. „La concursul Pronoexpres nr. 2 din 13 ianuarie a.c., 
am completat un buletin ou schemă redusă și La tragere 
mi-au ieșit 4 numere, ceea ce înseamnă că am câștigat. 
Pînă în prezent însă, ne serie tov. Dumitru Mitrofan din 
comuna Mastacani, raionul Bujor, regiunea Galați, nu am 
primit banii care mi se cuveneau".

6. Corespondentul nostru I. Păuș din Tg. Mureș ne-a se- 
zisat că sala de sport a grupului școlar agricol, bine uti

lată, nu mai poate fi folosită deoarece a fost transformată 
in depozit de zahăr.

piesele care alcătuiesc cursa <

4. „Sala despre care
dv., ne scrie consiliul
început să fie folosită pentru șah și tenis de masă, 
mulțumim pentru ajutorul ce ni l-ați dat. In acest 
tineretul din orașul nostru are 
care își poate petrece cu folos

5. Cu adresa nr. 5330 LS.
cunoscut că deși participantul
trunit 4 rezultate din 8, buletinul lui nu se încadreaz 
în nici una din variantele schemei reduse numărul 5 i 
deci

este vorba în sezisarea cititorii, 
raional U.C.F.S. Moinești, a :

la dispoziție o sală 
timpul liber".

fe
1

Loto Pronosport ne fa» 
Dumitru Mitrofan a îi

6. 
mat 
văr, 
„Bernath
depozitată 
ca în cel 
țial.

buletinul lui a fost anulat.
Sfatul popular al orașului Tg. Mureș ne-a confâ 
cele semnalate de corespondentul nostru. Intr-ad< 
datorită unei producții sporite de zahăr a fabric 

Andrei", o mare cantitate de zahăr a fo; 
în sala amintită. S-au luat însă măsui 
mai scurt timp sala să fie redată scopului ini

Figuri de activiști sportivi voluntari

ION
Ion Pișcărac a „debutat" ca acti

vist sportiv voluntar cu mai bine 
de zece ani in urmă. Deși pentru 
el fotbalul reprezenta o mare pasi
une (a jucat ani de-a rîndul în 
echipa de fotbal a Institutului de 
Piioiectări de pe lîngă Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor — Departamentul Căilor Ferate) 
totuși a îndrăgit și o serie de alte 
discipline sptortive, fie că a fost 
vorba de volei sau tenis de masă, 
de șah sau gimnastică, de baschet 
sau handbal. In calitatea sa de 
responsabil cu propaganda și educa
ția în consiliul fostei asociații MCF 
(Ministerul Căilor Ferate) — ac
tualmente M. T. Tc., •— funcție o- 
cupată încă din anul 1952 și apoi 
ca secretar, el a desfășurat o largă 
muncă de popularizare a acestor 
discipline sportive în rîndul salaria- 
ților, a tinerilor de pe locul său de 
muncă, adueîndu-și totodată aportul 
său la organizarea a numeroase con
cursuri și competiții. Prin munca 
sa neobosită, plina de avînt, comu
nistul Ion Pișcărac a ajuns să fie 
cunoscut și apreciat de către toți 
sportivii din asociația M.T.Tc.

PIȘC AR AC

La fel de cunoscut
Pișcărac și în activitatea sportivă 
pe care o desfășoară în afara locu
lui său de muncă. Secretar al co
misiei orășenești de fotbal, apoi al 
comisiei locale de fotbal a consi-

Mal multă atenție muneii
de educație a fotbaliștilor

Fotbalul este unul din jocurile 
sportive cele mai apreciate. 
Mase largi de oameni ai muncii 

1 — vin pe

puf atragerii elementului jeminin în-- jpflniri interne și internaționale cînd cu 
activitatea sportivă, a reușit să mobi-- toată ploaia torențială spectatorii nu 
lizeze peste 8000 de tinere din asociat :s‘ai1 mișcat din tribune, urmărind spec- 

., tacoful fotbalistic, pe jucătorii care în 
’•■ciuda terenului alunecos, plin de băl- 

toace, desfășurau un joc Ia un nivel
diite sportive sătești. Raioanele Tg.
Jiu, Caracal, Amaradia, Corabia ș.a. au

• asigurat o mobilizare corespunzătoare ■ tehnic ridicat, rapid, intr-o notă de per
la întrecerile acestei competiții sporti-'' fectâ disciplină sportivă?

. .1 dreptate, pentru calitatea jocului pres-
regiona componenții echipelor au fost a-

plaudați la „scenă deschisă".
In primele întâlniri ale returului 

campionatului ziariștii sportivi au avut 
prilejui ca în cronicile lor, despre di- 

. X ferite meciuri de fotbal, să consemneze 
•’f pe lingă filmul jocurilor și faptul că 
7 acestea s-au desfășurat în spiritul unei

Pe bună
•ve. In acest an consiliul 1 ‘
(U.C.F.S. și-a propus să continue
■ganizarea de competiții sportive
•zervate fetelor, acestea constituind 
stimulent pentru cuprinderea unui 
măr cît mai mare de fete în activi
tatea sportivă.

In scopul lărgirii bazei materiale aî^epline sportivități.
asociațiilor sportive sătești, în perioadaȚ Deseori ziarul nostru a înregistrat 

,-aprilie—mai 1959 consiliul regional^ JaPtu' că cailrul ,ă"
turce - < . ... .fente pentru reînceperea activității eoni-
tlw.r.b., in colaborare cu comitetulf petiționare. majoritatea jocurilor de 

________________________ Z fotbal disputate în perioada februarie—
t6 martie s-au situat pe linia întăririi 

SPORTUL POPULAR I educației și a disciplinei sportive
â 3579 f cerută în cadrul Plenarei lărgite

or- 
re- 
un 

nu-ț

■ ■ ■

țiului regional U.C.F.S. București, 
al comisiei centrale, de. juniori. Ion 
Pișcărac desfășoară o rodnică activi
tate. Plină de succese — mai ales 
sub aspect educativ — este munca 
pe care el a depus-o în calitate de. 
secretar al taberelor republicane, 
pentru juniori de la Rm. Vilcea, 
organizate în vara anilor 1956—58. 
In prezent el este membru în acti
vul voluntar al consiliului raional 
U.C.F.S. Grivița Roșie.

Ion Pișcărac s-a dovedit și un me
rituos arbitru de fotbal.

De curînd, în cadrul asociației 
sportive M.T.Tc., a avut loc. adu
narea generală pentru alegerea nou
lui consiliu pe anul 1960. Unanimi
tatea cu care adunarea generală .a 
hotărît realegerea sa în calitate 
secretar reprezintă o binemerite. . 
răsplată, o recunoaștere a capacită
ții și a conștiinciozității sale. Nu 
încape nici o îndoială că și pe vi
itor, comunistul Ion Pișcărac va ști 
să muncească cu aceeași dragoste si 
pasiune care a arătat-o și pînă in 
prezent, că va fi mereu exemplu 
personal in muncă și în activitatea 
sportivă.

3

a U.C.F.S. din februarie a.c., că echi
pele posedă acum o bună condiție fi
zică, că rezistența jucătorilor a crescut, 
obținîndu-se astfel un ritm de joc mă
rit și uniform pe întreaga durată a 
partidelor. La aceasta a contribuit și 
faptul că 
promovat 
întinerire 
ilustrează 
mișcarea
U.C.F.S. din acest an, menite să ducă 
la întărirea și dezvoltarea activității 
noastre sportive, la educarea temei
nică a sportivilor în spiritul mora
lei comuniste, au găsit un ecou 
masele tot mai largi de sportivi, că 
ele au dat roadele scontate. Iată 
ce este firesc să lăudăm deseori 
serie de fotbaliști tineri sau mai pu
țin tineri ca Bone, Dinulescu, Tabar- 
cea, Koszka, Raksi, Constantin, Pe
tru Emil, Crîsnic, Petschovski etc., 
care prin comportarea lor pe terenu
rile de sport și-au atras aprecierea și 
stima publicului spectator.

Trebuie să arătăm însă, că pe lîngă 
îmbunătățirea calității fotbalului nos
tru, a comportării și conduitei morale 
a sportivilor, cu ocazia pregătirilor 
pentru începerea returului și în pri
ma etapă, au mai fost constatate

cele mai multe echipe au 
curajos o justă politică de 
a cadrelor. Toate acestea 
faptul că măsurile luate în 
sportivă în urma Plenarei

în

de
o

și unele fenomene negative, cau
zate fie de neînțelegerea sensului 
întrecerii sportive, fie datorită faptului 
că unii jucători — se pare — sînt certați 
cu morala comunistă și etica sportivă.

Aceste fenomene nesănătoase, străine 
activității sportivilor de tip nou, se 
manifestă uneori prin lovituri intențio
nate (Macri, Leahevici II, Szakacs I, 
Cîrnaru, Grcavu etc.) ca și prin ati
tudini nesportive din partea unor con
ducători, antrenori și jucători față de 
echipele adverse, prin insulte aduse 
arbitrilor etc.

Este limpede că asemenea manifes
tări n-au ce căuta în activitatea spor
tivilor noștri, că ele trebuie comb tute 
cu toată severitatea. De aceea, fede
rația de fotbal — mergind pe linia 
creării unei discipline ferme — nu 
a lăsat nesancționate asemenea aba
teri. Pentru vina de a fi lovit 
adversarul și pentru abateri repetate 
de la disciplina sportivă dinamovistul 
Szakacs I a fost suspendat de clubul 
Dinamo pe 5 etape de camoionat, 
dîndu-i-se și un ultim avertisment pu
blic, federația de specialitate ratifi- 
cînd această măsură educativă luată.

Ținind seama de abaterile petrecute 
chiar la începutul sezonului fotbalistic, 
reiese că o serie de cluburi și asocia-

ții: Rapid, Dinamo Bacău, Dinamo, 
Locomotiva C David etc. se ocupă 
încă insuficient de educația sportivilor. 
Ca urinare, o serie de jucători- Ozon, 

Cîrna- 
atitu- 
uneori

Ujvari, 
etc., au 

practicind

Todtor, Macri, 
ru Leahevici II 
dini nesportive, 
un joc brutal, pretîndu-se la diferite 
simulări și jonglerii, sau protestând 
la deciziile arbitrilor. De asemenea, 
se constată că unele cluburi și aso
ciații — de pildă Rapid — nu au 
luat măsurile necesare ca întâlnirile 
de fotbal să se desfășoare într-o at
mosferă de deplină sportivitate și în 
bune condițiuni de organizare.

Prin felul lor de a juca, unele echi
pe de fotbal dovedesc că munca de 
educare în spiritul sportivității și res
pectului față de partenerii de joc mai 
lasă încă de dorit. Rădăcina acestor 
lipsuri trebuie căutată in tendința de 
a se obține puncte cu orice preț, a- 
pelîndu-se in acest scop la mijloace 
nepermise. De aceea se acoperă actele 
nesportive comise de jucători sau se 
fac acestora înaintea jocului o serie 
de recomandări nejuste, care stârnesc 
confuzii în mintea jucătorilor.

Toate aceste lucruri constituie seri
oase abateri de la atitudinea cerută 
sportivilor de tip nou. Oamenii mun
cii așteaptă de la sportivi performan
țe valoroase la nivelul sprijinului pe 
care partidul și guvernul îl acordă miș
cării sportive. Ei așteaptă să vadă 
pe terenuri'e de sport comportări dem
ne și în concordanță cu cerințele mo
ralei comuniste. Pentru acest motiv, 
Federația Romînă de Fotbal insistă in 
toate ocaziile asupra necesității întă-



Azi și miine:
• „Cupa Titu Groza", criteriu de 
nirea Sofia-București • locuri de 
tras la sorți meciurile în turneul
Simpli spectatori la reuniunea, în ex- 

ilusivitate feminină; desfășurată săptă- 
nlna trecută la bazinul Floreasca, îno- 
ătorll bucureșteni se vor afla, din nou, 
istăzi (ora 19,30) șl mîine (ora 10) în 
jostura de concurenți. Prilejul 11—1 o- 
:eră comisia orășenească de speciali
ste, care organizează o competiție do- 
ată cu „Cupa delfinului". Așadar, îno- 
ători șl înotătoare, cu categorii tiife- 
Ite de vîrstă și clasificare (specialiști 
iau nespecialiști ai acestui procedeu 
ehnic) vor participa, rînd pe rînd; In 
>robe pe distanțe de 33,33 m (copii ptnă 
a 12 ani) de 66,66 m (copii pină la 14 
mi) și de 100 și 200 m (juniori și se- 
îiort).
Avînd drept scop răspîndirea acsstui 

jrocedeu tehnic (incă deficitar in ceea 
:e privește numărul specialiștilor și va- 
oarea performanțelor) în rîndurile ma
sei de înotători bucureșteni, inițiativa 
comisiei orășenești trebuie apreciată la 
usta ei valoare.
Iată programul celor două zile de con

curs : ASTĂZI : 66,66 m fete, 66,66 m 
tăleți, 106 m junioare cat. a Il-a, 100 
n juniori cat. a Il-a, 200 m senioare, 
!00 m seniori, 4x33,33 m fetițe, 4x33,33 m 
lăieți, 4x100 m junioare, 4x100 m juni- 
>ri; MIINE : 109 m senioare, 10» m se
niori, 100 m junioare I, 100 m juniori 
1, 33,33 m fetițe, 33,33 m băieți, 4x100 m 
senioare, 4x200 m seniori, 1x66,66 m fete, 
1x66,66 m băieți.

★
„Cupa Titu Groza", prima competiție 

le amploare a anului, reunește înotă
tori și înotătoare din toate centrele de 
natațte ale țării șl este programată la 
oazinul Floreasca pentru sîmbătă 26 șl 
duminică 27 martie. După acest con
curs înotătorii fruntași vor părăsi pis
cina acoperită pentru a-și relua pregă
tirile la bazinul descoperit de 50 m, din i

........"---- -
„CUPA DELFINULUI" DIN NOU IN ÎNTRECERE*

Tncepe campionatul republican pe 1960
Astăzi, în secțiile de gimnastică ale 

cluburilor și asociațiilor sportive se 
petrece un eveniment de seamă : are 
loc prima etapă a campionatului re
publican individual, întrecere în urma 
căreia primii clasați vor fi declarați 
campioni ai asociației sau duhului 
respectiv. Este un bun prilej pentru 
cei care au îndrăgit acest sport de a 
dovedi cum s-au pregătit în lunile ce 
s-au scurs de la încheierea activității 
competiționale din anul trecut și, în 
același tințp.un stimulent pentru fier 
care sportiv de a se comporta cit mai 
bine, de a obține rezultate cit mai 
frumoase. Organizarea pe bază de 
mase a campionatului republican este 
prima — și cea mai importantă—din
tre schimbările survenite în desfășu
rarea acestuia. Toamai de aceea, noua 
sa formulă a fost primită cu multă 
satisfacție și entuziasm de toți cei 
ce practică această ramură sportivă.

Spre deosebire de anii trecuți, cînd 
organizarea primei etape era —• în 
— centre — doar o formalitate, 
ariu acesta etapele premergătoare fi-' 
nalei (al căror număr este de 5) con-' 
stituie cu adevărat baza competiției 
și criteriul de selecționare și partici
pare la concursid final. Astfel, pri
mele 4 etape (12-13 martie, 9-10 a- 
prilie, 7-8 mai, 8-9 octombrie) se des
fășoară la niveluj localităților, în aso
ciații și cluburi sau Inter-asociații și 
cluburi. Următoarea etapă — a 
Va —, are loc în regiuni și ea dă 

ririi muncii de educație cu activul 
echipelor de fotbal, de sus și pină jos. 
Toți activiștii din fotbal, antrenorii, jucă
torii și arbitrii trebuie să înțeleagă 
sensul adevărat al întrecerii sportive, 
necesitatea dezvoltării unui tineret să
nătos, viguros, capabil să îndeplinească 
fără rezerve sarcinile construirii so
cialismului. Ei sînt datori să vegheze 
deci la menținerea unei atmosfere să
nătoase în întrecerile campionatului de 
fotbal, să lupte pentru combaterea și 
eliminarea hotărîtă a acelor rămășițe 
care amintesc de mentalitatea putre
dă, descompusă a sportului capitalist.

Antrenorii au datoria de a nu se 
lăsa influențați în activitatea lor de 
concepții străine sarcinilor de educatori 
ai tinerilor fotbaliști. Ei trebuie să 
imprime jucătorilor o ținută demnă, 
sportivă, care să ajute la progresul 
fotbalului nostru. Antrenorii sînt da
tori să arate sportivilor că numai 
printr-o pregătire susținută și o com
portare demnă, pe deplin sportivă pe 
terenul de joc pot dobîndi nu numai 
victoria, dar, ceea ce este la fel de im
portant, prețuirea publicului.

Jucătorii trebuie să aibă în vedere 
faptul că ei își datorează respect unul 
celuilalt. Această îndatorire trebuie 
considerată ca o condiție esențială în 
susținerea întîlnirilor oficiale și ami
cale. Adeseori fotbaliștii își pierd cal
mul. De aici decurg multe neajunsuri, 
căci 
sînt
nesocotite, la încălcarea moralei spor
tive și abateri de ia prevederile re
gulamentului,

„nervii*1 — așa după cum știm — 
răi sfătuitori și duc la ieșiri

veriflcare și selecția pentru tnttl- 
polo la bazinul Floreasca • S-au 
preolimpic de polo
incinta ștrandului Tineretului. Pentru 
înotătorii bucureșteni, obiectivul nr. 1 
cel mai apropiat îl constituie întîlnirea

Cu gîndul la J.O. de la Roma, 
start oficial, pe anul 1960, în proba
Internaționala de înot, sărituri și polo 
pe apă Sofla-București. programată tn 
zilele de 7—8 mal in capitala Bulgariei.

★
Astăzi și miine în piscina acoperită 

de la Floreasca sint programate Jocuri

drept de participare echipelor cîștjgă- 
toare ale celor 4 tururi anterioare. 
In sfîrșit, finala are la rîndul său o 
largă participare. Vom înttlni de a- 
ceastă dată toate cele 10 campioane 
regionale, plus cite trei formații din 
orașul București, primele clasate în 
etapa a 5-a.

La întrecerile campionatului repu
blican pot concura toți gimnaștii din 
secțiile asociațiilor; și chituirilor afi
liate la F.R.G., care au clasificarea 
sportivă și viza medicală recent efec
tuată. O asociație sau un club poate 
înscrie — și este chiar recomandabil 
s-o facă — mai multe echipe în între
ceri, pe care să le alcătuiască cum 
crede că e mai bine, întrucît regula
mentul nu îngrădește această posibi
litate. Gimnaștii și gimnastele vor 
executa exercițiile impuse categoriei 
de clasificare pe care o posedă, sau 
a celei imediat superioare. Excepție 
fac cei ce concurează la categoria 
„maeștri". F.i sînt obligați a prezenta 
exercițiile impuse de F.R.G., adică 
rele cuprinse în programul olimpic.

Regulamentul campionatului mai 
precizează că pentru a putea concura 
în finală, gimnastele și gimnaștii tre
buie să fie prezenți in toate etapele 
premergătoare acesteia, stabilind tot
odată că în etapa a V-a gimnastele 
(cat. maestre) trebuie să totalizeze 
72 de puncte (sau mai mult) iar gim
naștii — din aceeași categorie — 105 
puncte.

Un rol important în buna desfășu
rare a jocurilor de fotbal îl au, fi
rește, arbitrii. Ei sînt obligați să con
ducă cu competență, să nu se lase in
fluențați in executarea atribuțiilor 
lor de anumite proteste sau așa- 
zise reclamațiuni ivite în cursul par
tidelor. Aplicarea strictă, neșovăielnică, 
a prevederilor regulamentului, va a- 
sigura buna desfășurare a întîlniri
lor.

Ținind seama de toate acele lu
cruri, este necesar ca Federația, co
legiul de arbitri, conducerile cluburi
lor și asociațiilor sportive, antrenorii, 
căpitanii echipelor, activiștii U.C.F.S. 
să depună tot efortul pentru a asigura 
normala desfășurare a întîlnirilor în 
cadrul campionatului de fotbal de 
toate categoriile, să nu precupețească 
nici un efort în vederea stabilirii unei 
discipline de joc în conformitate cu 
prevederile regulamentare. Este de da
toria tuturor cluburilor și asociațiilor 
care au echipe în campionate, precum 
și a antrenorilor, jucătorilor și arbi
trilor, să preîntîmpine orice încălcare 
a disciplinei. Să se ia măsuri de sanc
ționare exemplară a oricărui fel de aba
tere. Este în același timp de datoria 
sportivilor noștri — în special a acelor 
care au săvîrșit abateri — de a do
vedi în viitor că atitudinile nejuste pe 
care le-au avut sînt întîmplătoare, că 
înțeleg — prin ținuta lor demnă și ce
tățenească — să se integreze pe de
plin într-o activitate de perfectă dis
ciplină și morală sportivă.

v. V. GRAD1NARU 

de polo pe apă - de seniori - In ca
drul „Cupei Dinamo- șl de juniori, in 
cadrul „Cupei Primăverii". Meciurile se 
desfășoară după următorul program : 
ASTAZI; ora 20,30 : Școala sportivă de 
elevi I - școala sportivă de elevi II 
(Cupa Dinamo), Dinamo—Constructorul

Al. Popescu va lua, astăzi, primul 
sa preferată: „delfinul",
(Cupa Primăverii). MIINE, ora 
Știința—Rapid șl Voința—Dinamo
Dinamo), Școala sportivă UCFS-C.C.A. 
și Șc.
(Cupa

11,30 : 
(Cupa

sportivă de elevi n — Voința 
Primăverii).

★
cum se știe reprezentativa deDupă

polo pe apă a R.P. Romine face parte 
împreună cu selecționatele Austriei șl 
R.P. Polone din grupa B (zona euro
peană) a turneului de calificare la J.O. 
de la Roma.

In urma tragerii la sorți Jocurile 
grupei B se vor desfășura (intre 24-26 
iunie la Budapesta) in următoarea or
dine :

R.P. Romtnă—R.P. Polonă (24 iunie), 
Austria-B-P. Homină (26 iunie), R.P. 
Polonă—Austria (26 iunie). Toate cele 
trei partide vor fi conduse de arbitrul 
maghiar Fel* Rajkl.

Start în cel
Rugbiștii iau din nou contact cu 

marele public. începe cel de al 44-lea 
campionat al țării. Mai cuprinzătoare 
(pentru că angrenează cele mai va
loroase formații din București, Iași, 
Cluj, Petroșani, Timișoara și Ploești) 
competiția se anunță — printr-o re
partizare mai justă a forțelor — mai 
echilibrată ca oricînd- In locul obiș
nuitei avancronici am solicitat antre
norilor celor 12 protagoniste ale rug- 
biuliii nostru, cite o scurtă declarație 
privind șansele echipelor lor în prima e- 
tapă. Să-i punem deci față în față pe 
adversarii de miine.

PROGRESUL--C.F.R. GRIV1ȚA
ROȘIE: V. Vardela (Progresul) : „Cu 
rugbiștii feroviari ne-am mai întîlnit 
recent în finala „Cupei Grigore Preo- 
teasa“- Atunci, grămada noastră nu 
ne-a dat mingi clare. De data aceasta 

Începe un nou campionat de rugbi 1 Prin echilibrul valoric dintre cele 11 jormufii 
competitoare, acesta se anunță cel mai inte resant din ultimii ani. Fotografia noastră 
reprerintă o fașă din inlilnirea C.F.R. Grivifa Rofie-C. C. A., două lormafii fruntașe ale 
rugbiului nostru: Unda, fundașul .XV"-lui feroviar. încearcă să prindă balonul, tatonat 
de Merghișescu (culcat ia pămînt) fi jenat — in același timp — de St. Constantin.

vom căuta să remediem deficiența 
constatată. Formația probabilă: Tă- 
nase II—Dobre, Cochia, Tănase I, 
Ghiuzelea — Chiriac, Badea—Dumi
trescu, Drăgușanu, Ghivu (Nadolenco)- 
Marinache, Stoica—Vicol, Dragomi- 
rescu, Labo“- V. Moraru (O.F-R.) : 
„Consider că după finala „Cupei Gri
gore Preoteasa" echipa noastră va 
juca la adevărata ei valoare, chiar din 
prima etapă. Și datorită faptului că jucă
torii noștri sînt mai iuți, pe ambele 
compartimente, sperăm într-un rezul
tat favorabil. Vom utiliza echipa;

Incepînd de azi, cele mai bune e- 
chipe masculine și feminine de volei 
din țară își reiau activitatea odată cu 
începerea returului campionatului ca
tegoriei A.

Ne reamintim cu toții de valoarea ri
dicată a jocurilor disputate la sfîrșitul 
anului trecut, cînd tribunele sălii Flo
reasca s-ati dovedit neîncăpătoare față 
de numărul tot mai mare de spectatori, 
cînd aplauzele lor subliniau voleiul de 
clasă ridicată practicat de echipele 
noastre masculine din categoria A. De 
aceea jucătorii noștri au datoria ca și 
acum, în retur, să facă dovada bunei 
lor pregătiri, să dea însemnătatea cu
venita antrenamentelor și tuturor 
jocurilor, chiar și partidelor pe care 
le dispută în compania unor formații 
socotite mai slabe.

Așteptăm — în acest retur de 
campionat — lucruri frumoase și din 
partea echipelor feminine. Multe edi
ții ale.campionatului republican femi
nin de volei s-au disputat la un nivel 
care nu a reflectat pe deplin valoarea 
reală a jucătoarelor noastre. Iată însă 
că ultimele întitniri 
(jocurile disputate 
trecut în compania 
niunii Sovietice, și 
tare a sportivelor 
feroviară a țării noastre care a cuce
rit trofeul U.I.S.O.) lasă să se între
vadă posibilitatea unui progres sub
stanțial care, firește, sperăm să se re
flecte și asupra meciurilor din cam
pionat,

Prima etapă programează și o serie 
de jocuri foarte importante. E suficient 
să amintim partida masculină Dinamo- 
Știința Gluj, al cărei rezultat contea-

international* 
la sfîrșitul anului 
reprezentativei U- 
frumoasa compor- 
din reprezentativa

de al 44-lea
Buda—Rotaru, Wusek, Irimescu, Bos
tan—Oblemenco, Stănescu—Moraru, 
Mladin, Rusu—Posmoșanu, Stoenescu— 
Cotter, Stanciu, Șerban".

DINAMO —’ CONSTRUCTORUL: 
Titi lonescu (Dinamo) : „In apa
rență, o victorie ușoară (adversarii 
prezintă o echipă foarte tînără). Ne 
putem însă oare baza numai pe apa
rență ? Mai ales că niciodată în ultimii 
ani n-am „trecut" de Constructorul I 
Ne-am fixat în principiu asupra ur
mătorului „15“ : Gniondea—Diaco-
nescu. Iile, Pilă, Barbu—Șerbu, D. 
lonescu—Mazilu, Tuțuianu, Bârbălău— 
Graur, ~ ~
Aldea". D. lonescu (Constructorul) : 
„Avem o formație 
Deocamdată 
pretenții- De echipa noastră, mult în
tinerită (Chirică—Bărăscu. Sava,

Rusu—Sebe, lordăchescu,

de perspectivă, 
mi emitem prea mari

in același timp — de St. Constantin.

Foto -. I. Mihăică

Leați, Balcan—Georgescu, Reus—P. 
Niculescu, Safta, Galdea—Tuțuianu, 

Marin Gh.—Teofilovici, Nistor Valen
tin, Marica) se leagă însă multe spe- 
ranțe-.“

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - <3.(3. A.: 
Dan lonescu (Știința) : „O partidă 
deschisă oricărui rezultat- Sper ca 
ambele echipe să folosească din plin 
posibilitățile fizice cît și cele tehnice 
de care nu duc lipsă- Formația pro
babilă: Giuliani—Trandaflrescu (Teo- 
dorescu), Luscal, Stănculescu. V. 
Georgescu—Climovsdii, Leonțe— 

ză foarte mult în clasament. Tot tffj 
Capitală se dispută o partidă intere^ 
sântă : C.G.A.-Știința Timișoara. ț

Două echipe feminine nu joacă pe» 
teren propriu. Știința Timișoara (avîndf 
terenul suspendat) va juca meciul cai 
Progresul București la Craiova, iarp 
Progresul Tîrgoviște, ca și în tur, dis-t- 
pută meciurile cînd este organizatoarei 
la Ploești.

Duminica viitoare Rapid Bucureștii 
va juca la Praga meciul cu Slavia îtu 
cadrul „Cupei Campionilor Europeni"*. 
De aceea jocul de la 20 martie cu A— 
vîntul (fost Constructorul) București', 
va avea loc marți 15 martie în salar 
Giulești.

Echipele feminine au dovedit că sr 
află în progres. Sperăm ca ți returuE 
campionatului să ne confirme acest" 
lucru.

i

surprindă

Popa, I liescu*. 
lancu — Naca,.

campionat...
Iliescu, Bacă, Nagei—Roibu, Tudo>-
rache (Ghiță)—Tenenbaum, Smighel- 
schi Grigoriu". P, Cosmănesctf 
(G-<J-A): „In principiu, fiecare meci 
este greu, cu atît mai mult al nostru, 
pentru că jucăm cu un adversar bazat 
pe elan. Echipa noastră rPenciu—Cio-' 
bănet, Kramer, Nanu Radu, Cojocarii 
—Humeniuc (Nica), Ghiță (Merghi-* 
șescu)—Enache, St Constantin, AU
lonescu—Preda, Arsene—Iatan, Gă- 

pușan Danciu".
ȘTliNȚA CLUJ—METALUL: D-

Manoileanu (Știința) ; „Sîntem oa+ 
rccum handicapați de pregătirea supe
rioară a Metalului- Tehnica visă, ple
dează pentru noî, așa că sperăm; 
într-un rezultat favorabil. Iată și 
echipa noastră : Alexandrescu—Hagiu.-. 
Cordoș, Crișan, Tolu—Gherasim, Ccă— 
ciuneanu (Horia Pop)—Paloșanu, De— 
mian, Căliman—Sălăjan, Fodor (Cîrli— 
gelu)—Gebefugi, I. Pop, Buia". G„ 
Diamandi (Metalul) : „Avem o echipai 
nouă, care urmează să se sudeze pe 
parcursul campionatului- Jocul de la 
Cluj este greu, dar lin rezultat del 
egalitate n-ar trebui să sttrprindă-.- 
Formația va fi astfel alcătuită: Dăi— 
ciulescu—Negulescu, 
Chirvase — Cernat,
Cristea, Dragomir—Doruțiu, Mușat—i- 
Grfin, D. Cotter, A Toma“-

ȘTIINȚA PETROȘANI - ȘTIINȚAk 
TIMIȘOARA: N. Ureche (Știința Pe
troșani) : „In mod normal — victorie^ 
în cel mai rău caz — meci nul 1 Ali^ 
niem de fapt cea mai bună formație $ 
Antimoianu—Burac, S- Niculescu„
Mezdrea, Anton—Ureche, Mateescu—d 
Petrache, Coiculescu, Rimniceant« 
(Ciubuc, Drăghici)— Constantin, Măcă-- 
răscu—Tocaci, 
Gh. Sfetescu 
„Partidă foarte grea, mai ales dacă', 
vom juca la Lonea, pe zgură, Ne-atuă 
mulțumi, bineînțeles, și cu un rezultați 
de egalitate. Asupra formației mai! 
avem unele semne de întrebare,-, 
așa că.--“

G.S.M.S. IAȘI-PETROLUL PLOEȘTEF 
Ing. Ponoran (consilier tehnic l*t 
G-S-M.S. Iași) : „Sperăm să debutăm; 
printr-o victorie. In ceea Ce privește? 
echipa, o vom alcătui abia pe teren..-"' 
N- Popa (Petrolul Ploești) : ,,MaQ 
avem încă probleme de formație. Nă-8 
dăjduim totuși într-un rezultat strîns* 
Cu probabilități, iată echipa: Grădiș-> 
teanu—Chiriac, Casabahan, Băbătia 
Dumitru—Boroș, Mohonea—Tomșe*’
neanu, Osman, Triteanu—Nicolescu.s 
V. Popa—Dumitrescu, Mirea, Beloaie*

Ghiță, Dijmărescu".'. 
(Știința Timișoara) :;
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BOX

Un succes promițător al boxerilor noștri
R. P. llomînă

„Cupa Sportul popular”

Meciuri viu disputate
(Urmare din pag. T)

'de pregătire, cu lipsa de condiție fizică 
manifestată în toamnă, că au fost mai 
activi, mai hotărîți în luptă. Revelația 
întîlnirii a fost fără îndoială tînărul Ion 
Monea, care a dovedit cutumă' pregătire 
tehnică, mult curaj și dîrzenie, linie 
pe care va trebui să continue.

Iată cum s-au desfășurat partidele 
In ordinea categoriilor:

‘ MIRCEA DOBRESCU b. p. DANIEL 
LEE. Ceva mai înalt, cu alonjă mai 
mare, oaspetele începe prudent, pentru 
ca, în urma unor lovituri destul de slabe, 
primite de la Dobrescu, să devină pe
riculos, mai ales prin directele de 
stînga la figură, care i-au „mers" de 
cîteva ori. încurajat de aceasta, în cea 
de a doua repriză Lee intră decis cu 
croșete puternice,, dar chiar în primul 
minut boxerul ■ nostru ia inițiativa prin 
cunoscutele-i „serii" la figură și corp, 
în fața cărora oaspetele cu greu se 
poate apăra. Atent, Dobrescu continuă 
să-și supravegheze adversarul, care în
cearcă să iasă pe „contre". In. min. 2 
al reprizei a treia, după o serie „nor
mală" asistăm la o alta, puternic acce
lerată. După cum era de prevăzut, la 
deosebita rezistență a adversarului car» 
continuă să amenințe cu drepte .— 
se adaugă oboseala eforturilor sporite, 
astfel că................. ’ ‘ "

oboseala eforturilor sporite, 
. ...... ......în ultimul minut Dobrescu 
•cade în forță și precizie după ce-șî 
asigurase din plin punctele necesare 
Victoriei..........................................._

ROBERT HORNE b. p. I. TORCH. 
Posesorul unei stingi puternice, atent, 
bazîndu-și acțiunile pe eschive înso
țite de contralovituri, boxerul oaspete 
a punctat de cîteva ori, dar Turcii i-a 
răspuns cu un-doi-uri ți serii la corp 
și față. In repriza a doua, boxerul 
nostru își prinde tot mai des adversarul, 
nu fără a primi cîteva croșete puternice 
pe contraatac. In cea de a treia re
priză, deși adversarul pare obosit și 
recurge tot mai des la țineri, Turcu 
greșește prin aceea că nu insistă cu 
im-doi-urile care i-au adus un ușor 
avantaj în primele două reprize. Con
siderăm- că decizia l-a dezavantajat.

E. CISMAS b. ab. r. 2 E. GYPPER. 
Prosopul aruncat în ring în repriza a 
doua de antrenorul scoțian a marcat

Intîlnirea, văzuta de oaspeți
După terminarea întîlnirii de box dintre echipele SCOȚIEI și R.P.R,, 

JBn solicitat «tteva impresii oaspeților. Iată declarațiile lor:

Președin- 
scoțiene:

ROBERT ROBERTSON, 
tele Federației de box 
„Trebuie să vă spun de Ia început că 
rezultatul mă mulțumește. Credeam că 
o să fim învinși cu scorul de 7—3. 
Boxerii scoțieni au făcut tot ce este 
posibil pentru a obține un rezultat ono
rabil. La categoriile ușoare, sportivii 
noștri au fost mai buni. Boxerii dv. 
sînt tehnici și bine dotați fizic. Ei au 
însă — probabil — puține meciuri in
ternaționale. Din această cauză spor
tivii romîni sînt lipsiți de experiența 
întîlniritor „tari". In plus, ei nu folo
sesc cu suficientă eficacitate și mîna 
stingă, Despre boxeri Ia noi în Scoția 
se spune : „întrebuințează stînga și vei 
intra pe ușă", (n.r. te vei afirma).

Intîlnirea, în general, a fost plăcută. 
Noi așteptăm (în Scoția) vizite cît 
mai dese ale boxerilor romîni. Și de 
ce n-aș spune, cînd este vorba de 
ales, preferăm o echipă romînească 
decît una americană. Asta puteti s-o 
scrieți la ziare; este nu numai pă
rerea mea personală, ci și a altora. 
Sportivii romîni se poartă întotdeauna 
„fair".

IVAN TEODOROFF DELCEV ar
bitru neutru bulgar: „Sportivii oas
peți și romîni, care au evoluat în cadrul 
întîlnirii R.P.R.—Scoția au stilul lor 
propriu. Oaspeții au folosit un stil des
chis. Adică lupta de la distanță și în 
cel mai rău caz de la semidistanță. De 
ce ? Pentru că ei sînt înalți, au alonje 
și le convine să boxeze în linie. De 
fapt scoțienii au vrut să cîștige puncte 
numai din „ciocăneală", folosind îndeo
sebi stingă și „un-doiul". Unii din bo
xerii scoțieni au încercat să lucreze și 

abandonul elevului său. Net superior, 
Cișmaș a făcut o veritabilă demonstra
ție de box tehnic, cu variate lovituri 
în linie. Tot ce a putut face oaspetele 
la începutul primei reprize, a fost să 
„telegrafieze" cîteva stingi, pentru ca 
apoi să nu mai poată face față pum
nilor trimiși ritmic și susținut, adevă
rate „ciocane" — de boxerul nostru, a 
cărui victorie, cu toată inferioritatea ad
versarului, a demonstrat o bună pre
gătire.

R. Mc. TAGGART b- p. IOSIF 
MIHALIC. Deși campionul olimpic 
era favoritul în.tîlnirii, Mihalic s-a 
dovedit hotărît să-și încerce puterile, 
să-și verifice pregătirea- In mm. 2 și 
3 din repriza a doua, el a reușit chiar, 
să ia inițiativa și îndeosebi spre sfîr- 
șitul reprizei să aplice adversarii lui 
său o „serie" aplaudată de spectatori. 
La începutul reprizei a treia am re

marcat — de asemenea —' repetate 
serii de cro.șeuri. Boxerul scoțian, un 
veritabil talent, posesorul unei teh
nici remarcabile și al unei apreciabile 
orientări în ring și-a asigurat însă o 
clară victorie la puncte. El se mișcă 
în ring cit multă economie de ener
gie, lovește scurt și precis. îndeosebi 
dreapta sa puternică, expediată rapid 
la figură, l-a incomodat serios pe 
boxerul nostru. Mc- Taggart, ca de 
altfel midți dintre colegii săi, a evi
tat lupta de aproape, care i-ar fi con
venit de cele mai multe ori lui Mi
halic. Putem spune că -Mihalic a dat 
satisfacție în fața redutabilului cam
pion olimpic, mai ales dacă ținem 
seama de stadiul de pregătire în care 
se află.

D. GILFEATHER b. p. CONST. 
GHERASIM. Boxerul scoțian, pose
sorul unor lovituri deosebit de puter-

din apropiere. De pildă William Fischer, 
care a și reușit.

Romînii, și mă refer la boxerii care 
au ciștigat, au meritat victoriile, pentru 
că tactic au știut să dejoace stilul de 
box al adversarilor (de la distanță) ji 
reușind să se apropie de adversar au a- 
cumulat punctele necesare. M-a impre
sionat in mod deosebit Monea. El este 
— după mine — una din marile spe
ranțe ale romînilor la Roma. A fost cel 
mai bun din toți boxerii romîni. Do
brescu a avut un adversar dificil. El a 
ciștigat în repriza a doua, cînd a atacat 
continuu și a dat tot ceea ce putea să 
dea. Apoi a dansat pe ring, deoarece 
punctele necesare victoriei le acumulase 
deja. Negrea nu mi-a plăcut, deși a cî.ș
tigat ușor prin K.O. El practică un box 
cu garda deschisă, mergînd direct și des
chis peste adversar, ceea ce nu este bine 
întotdeauna. Stilul lui Negrea duce, fie 
la victorie prin K.O., fie la pierdere, 
tot prin K.O.

Și o remarcă, pentru a arăta in ce 
constă, printre altele, superioritatea lui 
Monea față de Negrea : chiar în mo
mentul cînd adversarul a fost aproațre de 
knockout, nu s-a dus spre el deschis, 
ci cu garda sus. Acest lucru este bun. 
Așa trebuie să procedeze toți boxerii.

In legătură cu unele decizii, cred că 
pot fi discutate două întîlniri : cea dintre 
Robert Horne — Ion Turcu și William

...și de președintele Federației Romine de Box
CALCAN GH., Președintele Federa

ției Romîne de Box : „Sîntem mulțu
miți de rezultat, deși normal ar trebui 
să fie 7—-3. Nu acesta este important, 
ci pregătirea sportivilor noștri ne. inte
resează. Ne. așteptam la mai mult de la 
Mihalic și Turcu. Dar mai ales de la 
Stoian, care putea face un meci mai 
irumoi. Scolitnii moi buni la ca-

Scoția 6*4

in ultima repriză,

nice, a pus de la început în dificul
tate ne Glierasim care a făcut multă 
risipă de. energic, dar la cunoscuta-i 
lipsă de forță în pumn a adăogat de 
astă dată și o slabă pregătire tehnică.

M. STOIAN b. p. ROBERT SCOTT, 
încă de la începutul primei reprize 
Mihai Stoian ne-a părut hotărît să 
cîștige, mult mai curajos ca de obi
cei, calculat și atent- Deosebit de mo
bil în această repriză, el a plasat cu 
precizie lovituri puternice, reușind să 
evite pumnii adversarului prin depla
sare în jurul acestuia. In cea de a 
doua repriză, Stoian continuă să do
mine, dar lovește neclar. El face gre
șeala să insiste pe aceeași directă de 
dreapta — sezisată de adversar — 
deși arc nenumărate ocazii să loveas
că prin upercut, 
după un început ceva mai bun, Stoian 
devine de nerecunoscut, confuz, alu
necă, bagă capul în pumni și nu mai 
vede nimic, semn că și în ceea ce 
privește pregătirea fizică mai trebuie 
serios ajutat-

W. ITSCHER b- p. ȘERBU NEA<3- 
ȘU. Oaspetele începe tare, lovind din 
răsputeri și cu dreapta și cu stînga 
și reușind să-l găsească uneori pe 
Serbii. In curînd Serbii Neacșu răs
punde cu aceeași monedă, lovind în
deosebi cu un-doi-uri carc-1 jenează 
serios pe Fischer- încă de la sfîrșitul 
primei reprize oaspetele practică un 
box obstructionist, (Ine la infinit, iar 
Șerbii Neacșu face greșeala de a nu 
se desprinde de el, prin utilizarea 
unei tactici adecvate. In general me
ciul a fost de o slaba factură tehnică 
și cons'derătn că victoria la puncte 
acordată lui Fjscher se datorește în 
bună măsură și faptului că arbitrul 
de ring nu l-a avertizat pentru țineri 
repetate-

ION MONEA
CHELL- Intr-o
linia progresului său din ultima vre
me, tînărul nostru boxer a cules a- 
plauzele unanime ale spectatorilor 
care au gustat din plin o victorie 
dintre cele mai frumoase. Deși Mit
chell a intrat hotărît să cîștige încer- 
cînd să ia pe cont propriu lupta, Mo
nea — dînd dovadă de o bună pre
gătire tehnică, a știut să-i dezorgani-

b. k. o. T- 2 R. MIT- 
formă excepțională, pe

Fischer — Șerbu Neacșu. Eu consider 
că am greșit. Și acest lucru mi l-am 
confirmat după ce am discutat cu cei
lalți colegi. Cred că Turcu merita vic
toria. Ce să-i faci! Se mai întimplă 
cîteodată și in box.

In ceea ce privește intîlnirea mijlo
ciilor ușori, decizia este justă. Fischer 
a avut avantaj, el a punctat mai mult. 
Problema se pune însă altfel. Boxerul 
scoțian a abuzat de țineri, a folosit lo
vituri nepermise. După- mine el merita 
3 avertismente, sau chiar scoaterea de pe 
ring. Faptul că arbitrul le ring nu i-a 
dat nici un avertisment, lucru ce n a fost 
corect, a încurajat pe Fischer în obstruc
ții fi bineînțeles în felul acesta i s-a 
permis să puncteze mai mult. Rezultatul 
normal ar fi trebuie să fie 7—<3 pentru 
sportivii romîni".

JOHN DONALDSON, vicepreședinte 
al Federației de box din Scoția : „Am 
fost foarte mulțumiți de primirea ce 
ni s-a făcut. Și dacă sportivii noștri 
au reușit să vă ofere o anumită sa
tisfacție, noi totuși sîntem mulțumiți. 
Ați meritat victoria. Așteptăm iniilni- 
rea de la Constanța. Sperăm că acolo 
o să lucrăm mai atent și o să... ba
tem. Deși sportivii scoțieni sînt foarte 
apreciați în multe țări din Europa, 
din cauza unor greutăți noi sîntem ne- 
voiți să refuzăm diferite întîlniri la 
care sîntem solicitați. Cu romînii sîn
tem gata să realizăm orice fel de în
tîlniri. Intre noi s-a statornicit o bună 
amiciție".

tegoriile „ușoare", iar noi la cele 
„grele". Ne-a plăcut mult de la oaspeți 
boxerul Mc. Taggart. De la noi au dat 
satisfacție deplină Mircea Dobrescu, 
Gherasim, Negrea și mai ales Monea. 
Dacă boxa și Mariuțan acesta cijtiga 
concret, deoarece este intr-o formă 
bună".

lozeze atacurile, să-l deruteze prin 
vituri scurte și scrii- In repriza a 
doua Monea este din ce iu ce rnai 
activ, practică un box variat cu lo
vituri puternice la corp și figură. încă 
în primul minut o serie tare la băr
bie îl pune la podea pe Mitchell. Nu
mărat, el găsește resurse să reia lup
ta, dar o altă serie la fel de puter
nică și fot la bărbie îl trimite din 
nou la podea, de astă dată pentru 
mai mult de 10 secunde. Monea a 
învins un adversar incomod și activ, 
ceea ce dă valoare victoriei sale- So
cotim necesar să-l sfătuim să perse
vereze în pregătire, să nu se înfumu
reze, pentru că aceasta nu i-ar aduce 
nimic bun.

GHEORGHE NEGREA b. k. o r. 1 
JAN CRAWFORD. In fața unui ad
versar net inferior, Gheorghe Negrea 
a cî.știgat cu ușurință în mim 3 (r. 1) 
cînd — în urma unor puternice lovi
turi la bărbie și ficat — Crawford 
a fost k. o. Am apreciat la Negrea 
o bună dispoziție și am regretat că 
n-a avut posibilitatea să-și verifice 
intr-adevăr forțele în fața unui adver
sar mai puternic.

In ultimul meci al galei, THOMAS 
WILSSON — adversarul lui V. MA- 
RIUȚAN a fost oprit de medic să 
boxeze din motive de boală.

m. c.
★

Astăzi, în Palatul sporturilor 
Constanța, reprezentativa de box 
Scoției
Oaspeții primesc 
cundc a R.P.R.

din 
a 

va susține o nouă întîlnire.
replica echipei se-

jtfîine, primele întreceri ale anului
Ainîna-tă . cn o săptămînă — din 

cauza timpului nefavorabil — deschi
derea oficiala a sezonului de ciclism 
va avea loc duminică dimineață la 
București și Cluj.

pregătiri intense pentru intre 
CERILE DE LA BUCUREȘTI

Duminică dimineață se va desfă
șura pe șoseaua București—Giurgiu, 
în organizarea consiliului raional 
U.C.F.S. „Nicolae Balcescu", „Cupa 
Primăverii", întrecere care deschide 
oficial sezonul de fond. Cei mai buni 
alergători din Capitală vor concura 
alaturi de o serie de rutieri tineri — 
dornici de afirmare — și acest lucru 
asigură de la început un bun nivel 
disputelor. Federația romînă de ci
clism va acorda o cupă primului cla
sat la categoria biciclete de oraș.

Iată categoriile de concurs: avan
sați (40 km); tineret (25 km); ju
niori cat. I (|5 km); juniori cat. a

WWI'"1

Fază din concursul desfășurat 
romîni și cei din R. D. Germană.

Il-a (10 km) ; oraș (5 km) ; fete 
(5 km). Adunarea coneurenț-ilor se va 
face la ora .9,45 în str. Poenaru Bor- 
dea nr. 2, iar startul oficial se va da 
la ora 11 de la km 8, șoseaua Bucu
rești—Giurgiu.

LA CLUJ — CONCURS 
INTERNAȚIONAL

Cei mai buni alergători diii 
Germană, care se pregătesc 
„Cursa Păcii", „Turul Tunisiei" 
mari competiții internaționale,

D.R.
pentru 
și alte 
au so-

in prima zi a turneelor finale
Aseară au început în sala „Floreasca 

din Capitală întrecerile finale ele „Cupe 
Sportul popular" la care participă cel 
mai bune echipe de juniori și junioan 
din țară.

In primele jocuri feminine, formațiil 
C.S.S. Banatul Timișoara și C. S. Tg 
Mureș au obținut victorii clare, Handba 
listele timișorene au dominat aproape to 
tinfpul partidei cu Tractorul Or. Stalin 
cîștigind cu scorul de 12—7 (7 — 4). Ir 
partida C.S. Tg. Mureș — Constructorii 
București era de așteptat ca echipa mu 
reșană -■ beneficiind de aportul unor jucă
toare < xperimentate ca E. Cătineanu, M 
Stef, A. Covrig — să obțină o victori» 
ușoară. Handbalistele mureșene au juca 
însă confui, au ratat mult, mulțumindu- 
se în cele din wrmă cu o victorie la nu
mai 4 puncte diferență: 10—G (7—4).

Cea mai disputată întilnire a opus e- 
chipele masculine C.S.S. București ei Pe
trolul Teleajen. Și nu a lipsit mult ca 
acest joc să aducă și prima surpriză a 
competiției. După o repriză egală, petro
liștii au atacat din ce în ce mai insistent 
preluînd conducerea: 15—12 (min. 35), 
18—15 (min. 40) și 21 — 17 (min. 50). 
Din acest moment, bucureștenii — care 
dovediseră pînă atunci slăbiciuni inexpli
cabile în apărare — și-au mobilizat toate 
forțele și, folosind din ce în c« mai mull 
jocul pivoților, au reușit să egaleze și să 
obțină în final o victorie la care puțini 
mai sperau: 24 — 22 (10—10).

In ultimul joc al programului, echipa 
masculină Tehnometal Timișoara a obți
nut o victorie Ia limită în fața formației 
mureșene C. S. Harghita printr-un gol 
marcat în ultima secundă de jos 
final: 17—16 (10—12) pentru Tehno- 
inetal. (v).

sjt zilele trecute la Cluj pentru a efeo 
tua cîteva antrenamente în compania 
cicliștilor romîni. Duminică dimineață 
ei vor participa împreună cu cei mai 
buni cicliști din țara noastră la un 
prim concurs de verificare, ce se va 
desfășura pe distanța de 60 km. Prin
tre cicliștii care vor lua startul se 
află G. Schur, E. Adler, B. Eckstein, 
E. Hagen, R.
M. Weissleder (R.D.
Dumitrescu, G. Ăloiceanu, L. Zanoni, 
Ion 
sile

Pluskat, R. Henning, 
Germană), G. 
—, _. *.«J>i„i,i,

Cosma, Gh. Rădulescu, Ion Va- 
etc.

VEȘTI DE LA PARIS

La întoarcerea în țară, prof. N. Oțe-' 
leamt, reprezentantul F.R.G. la Con
gresul U.C.I., ne-a relatat o serie de 
interesante amănunte privind desfă
șurarea lucrărilor. In timpul șederii 
sale la Paris s-a desfășurat și un 
important concurs internațional de ci-1 
clpcros • al IX-lea „Criteriu internațio-:

anul trecut la Cluj, între alergătorii 
Foto : H. Naum

de ciclocros", organizat de federal 
franceză de ciclism, sub pa-trona- 
ziarelor „L’Eqtiipe" și „Le Pari* 

La întrecerile desfășu- 
au parti- 

Angiiq, 
Elve-

nai 
ția 
JV1 
sien libere".
rate în „Bois de Vincennes" 
cipat alergători din R.F.G., 
Belgia, * Spania, Luxemburg, 
ția și Italia. Printre alergători se 
aflau campionul mondial de ciclocros 
Wolfshohl (RFG), foștii campioni :(i 
lumii francezii Dufraisse și Jodet 
ș. a. Traseul a măsurat 23 km. Pri
mul loc a fost ocupat de ciclocrosistui 
Wolfshohl,



Gol ? Nu / Voinescu a respins balonul în ultimă instanță 
să-l introducă în poartă. Peste un mi nut numai, 
conducerea și un avans la...

tocmai 
Alexandrescu avea să 

■Internazionale 2—0).

★

victorie... (C.C.A.—.

ir

C.C.A. a cucerit o victorie

cînd Firmani (dreapta) se pregătea 
marcheze golul cu care C.C.A. a luat

Foto: T. Roibu
★

Abatorul (3—1). Probleme de forma
ție? Următoarele: Popa (accidentat) 
va fi eventual înlocuit cu Ivan sau 
Călinoiu. Pe aripa stingă; Semenescu 
sau Harșani. Tn centrul liniei de 
atac : Ene I salt Biikossy.

© La C.C.A., formația este în funcție 
ți de 

joi de

ras-

(Urmare din pag. 1) 
tight deși, ca și adversarii săi 
altfel, nu dispunea de un efectiv 
complet, pe de o parte, iar pe de alta

-. afla după un meci de campionat (la 
'clroșani) oare i-a solicitat multe e- 

forhiri, mai ales prin dificultatea tere
nului! La Firenze, Internazionale aju- 
eat eu Fiorentina un meci de aseme
nea foa-rle greu. Astfel că jocul a avut 
dc suferit. In general, partida de joi 
nu s-a ridicat la nivelul 'așteptat, pe 
măsura posibilităților echipelor com
plete. El a împrumutat deseori din 
alura meciurilor de campionat, în care 
echipele au luptat mult pentru rezul
tat, oare — pînă la urmă — a fost 
favorabil fotbaliștilor romîni și acest 
lucru datorită faptului că au luptat 
mai mult, au stăruit la poartă și jiu 
dovedit mai multă eficacitate. ' 
acest punct de vedere, oaspeții 
excelenți tehnicieni și bizuindii-se peun 
fizic impresionant (înalți și solizi), 
ca și pe o bună pregătire fizică — 
au cam lăsat de dorit.

Totuși, partida a oferit — nu conti
nuu — mullte faze frumoase, cu com
binații spectaculoase, acțiuni dinamice 
ia cele două porți.

Dc altfel așa a și început meciul.
1 primele oinci minute echipele au 

.cneficiat de cîte un corner (raport 
final : 5-2 pentru oaspeți), care au 
creat panică la cele două porți. Pon
tei a intervenit în ultimul moment în 
picioarele lui Cacoveanu, iar dincolo, 
Ia Voinescu, Firmani a pierdut o 
situație favorabilă. Italienii se remarcă 
de la începirt prin tehnica balonului, 
prinlr-o mai bună acoperire a mijlo
cului terenului, de unde pregătesc 
toate acțiunile, și prin... prudență în 
apărare:. extrema dreaptă Venturi 
joacă mult retras, pe linie cu halfii. 
Inițiativa rămîtie de partea milanezi
lor, care atacă, folosind alternativ pa
sele scurte sau lungi, pe jos sau pe 
sus (sînt favorizați de înălțime). In 
min. 20 mari emoții in tribune și pa
nică la poarta lui Voinescu : Mere- 
ghetii trage puternic, Voinescu nu 
poate decit să respingă, dar mingea 
se îndreaptă spre... Firmani care era 
singur în fața porții goale. Gol? Se (min. 
părea că da ; Firmani și luase poziția 
de șut. Dar. în aceeași clipă Voinescu, 
pri-ntr-un reflex extraordinar, zvîc- 
nește de jos și- respinge din nou cu 
pumnul. Balonul ajunge la Lindskog 
care-și face loc pe stînga și trage pe 
jos. De data aceasta Voinescu prinde. 
Tribunele respiră ușurate... Dar nu au 
timp, pentru că imediat emoția le cu
prinde din nou. După o combinație cu 
Alexandrescu — unul din cei mai buni 
oameni de pe teren — Raksi ajunge 
îh fața porții și trage... în - portar. 
G.G.A. revine la poarta lui Pontei în 
minutul următor. De data aceasta cu 
succes. Alexandrescu are o acțiune 
personală spectaculoasă, îl tentează 
pe Invernizzi și scapă liber spre 
poartă— simulînd că trage — îl scoa
te afară pe Pontei și trirnte mingea 
pe sub el, în colt : 1-0 pentru G.G.A.!

Surprinși, oaspeții reacționează pu
ternic și preiau inițiativa, mai ales ca 
echipa C.C.A. are momente de derută 
prin accidentarea lui Tătarii și mo
dificarea formulei de atac (Cacoveanti- 
Grișan-Alcxandrescu-Bone-Raksi în min. 
24). Firmani ratează două situații 
bune în min. 26 și 27, apoi Alexan
drescu (min. 28). Jocul menține un 
ritm vioi.. Apărarea echipei C.C.A., în

de

Din

»

Zavoda I, respinge 
cu abilitate de ita-

care strălucește 
atacuri construite 
lieni, care folosesc mbit pasele în tri
unghi, demarcarea și mișcarea per
manentă. tn același timp însă, apă
rătorii militari inițiază atacuri, dar 
înaintașii, deși văd că italienii joacă 
foarte bine la intercepție și utilizează 
des și corect atacul prin alunecare, 
au predilecție pentru pasele-scurte pe 
„metru pătrat", localizînd jocul pe 
o parte a terenului. Aceasta avanta
jează pe apărătorii italieni, care pot 
interveni imediat și prelua inițiativa 
jocului.

In șchimb,. jocul larg, pe spațiu mai 
mare, surprinde pe .oaspeți în apărare, 
cum s-a întinVplat după pauză, cînd 
chiar în min. 47 Alexandrescu are o- 
cazia să .înscrie ,(portarul era ieșit) și 
trage... peste poartă. Internazionale 
însă continuă să-și impună jocul și 
alura, dar atacanții n-au eficacitate. 
Voinescu boxează mingea peste Lind
skog în min. 55, apoi Zavoda I opre
ște cîteva acțiuni periculoase ale lui 
Rancați și Lindskog. Pe partea cea
laltă, Zavoda II are de furcă cu Me
reghetti, dar o scoate la capăt. La un 
astfel de atac, respins în min. 70, 
Jenei pasează în diagonală lui Raksi, 
pe extrema stingă. Raksi driblează în 
viteză doi adversari și trimite în cen
tru. Crișan pătrunde din dreapta, 
stopează cu dreptul, intră lateral pe 
stînga și trimite pe jos pe lingă por
tarul ieșit în colțul opus, jos: 2-0! 
Din acest moment, G.G.A. are o pe
rioadă de ofensivă susținută, atacă 
puternic și apărarea milaneză, în care 
Invernizzi nit prea se împacă cu pos
tul de stoper și mai 
adversar în forma lui 
este des solicitată.. Este pe punctul de 
a ceda din nou în min. 
driblase și pe portar, 
prea lateral, trage, însă Gatti 
vează. Finalul partidei găsește pe „In
ter" în atac... Rancati trage puternic 
în... Zavoda I (min. 78), Firmani reia 

.cir capiii afară la un corner (min. 

.■79), apoi Zavoda I lămurește, calm, 
o învălmășeală (min. 81), iar Bone 
respinge cu capul la un noii corner 

. 84). Tot el .însă, ratează în 
min 37 ultima ocazie a meciului, pa- 

isîrîd lui Raksi (care obține corner, 
'rămas fără rezultat) în loc să fi tras 
la poartă, pentru, că era liber în careu.

Astfel că meciul a luat sfîrșiit cu

---------- ★ ★

ales cu... un 
Alexandrescu,

71. Raksi care 
dar ajunsese 

sal-

NOTE,
Lotul republican de juniori — A. S. 

Academia Militară 4—1 (2—0)

C.C.A.In „deschidere” la meciul 
Internazionale spectatorii au putut ur
mări evoluția fotbaliștilor din lotul 
publicau de juniori. La această primă 
verificare publică înainte de turneul 
l .E.F.A. juniorii au avut ca partener 
de joc echipa A. S. Academia Militară, 
învingători cu scorul de 4—1 (2—0) 
prin golurile marcate de Pîrcălab (3, 
unul din 11 m) și Tomeș, juniorii au 
oferit un spectacol fotbalistic de cali
tate. Ne-a plăcut în mod special linia 
de atac Pîrcălab, Pană, Gane, Tomeș, 
Harșanyi care, după ce se va omoge
niza, va constitui un cvintet ofensiv 
valoros. Apărarea, în general, a făcut 
față acțiunilor de atac întreprinse de

re-

de prestigiu
2-0 în favoarea echipei C.C.A. care2-9 in favoarea echipei C.C.A. care a 
muncit mult pentru acest rezultat de 
prestigiu și care a avut cei mai buni 
oameni în Alexandrescu, Zavoda I, 
Voiriescti și Raksi. Toți însă, au mun
cit mult pentru victorie. Mai slab a 
jucat Cacoveanu, Oaspeții au avut în 
Masiero, Boldii, Mcreglietti, Firmani, 
Guarneri și Rancati jucătorii oare s-au 
evidențiat cel mai mult.

Meciul a fost condus bind de P. 
Kroner, ajutat la tușă de V. Măică- 
nescit și A. Radulescu..

C.C.A.: Voinescu-Zavoda 11, Apol- 
zan, Zavoda I-.Ienei, Mihăilescu-Ga 
coveanu, Raksi (Crișan), Alexandre
scu, Bone, Tătarii (Raksi).

INTERNAZIONALE: 
neri, 
chi-Venturi, Rancati, 
skog, Mereghetti.

Pontef-Gtiar-
Gatti-Masiero, Invernizzi, Bol- 

Firmani, Lind-

Meciul de la Bacau 
și cuplajul din București 

domina etapa de mîine în categoria A
Mîine, în categoria A, o etapă importantă pentru clasament și, mai 

ales, interesantă pentru conturarea concluziilor asupra stadiului de pregătire 
a| echipelor, stadiu pe care nu l-am putut aprecia prea exact, după prima 
etapă, desfășurată în condiții speciale (terenuri alunecoase, vînt, ger).
Pentru clasament, de primă impor

tanță este jocul de la Bacău, unde se 
întîinesc două echipe clasate pe locuri 
fruntașe. Un succes al Steagului 
roșu ar simplifica mult lupta pentru 
primul loc (cel puțin pentru o peri
oadă de timp), redueînd-o la tui duel 
între echipa din Orașul Stalin și 
C.C.A.

Foarte interesant este și cuplajul din 
Capitală. In jocul prim (ora 14,15) se 
întîinesc doi dintre performerii primei 
etape: Progresul, și Farul Constanța, 
în „vedetă" (ora 16), liderul clasa
mentului, C.C.A., primește replica echi
pei campioane, Petrolul Ploești, dor
nică să se reabiliteze după eșecul pe 
teren propriu suferit în etapa primă a 
returului.

La Cluj, Știința va avea în Jiul 
un adversar decis- să lupte din
puteri pentru cele două puncte care 
i-ar ameliora poziția în clasament. O 
altă echipă care duminică a pierdut 
acasă, Rapid, va încerca reabilitarea 
în deplasare (la Arad), în timp ce 
Dinamo București are un meci foarte 
greu la Lupeni. In general, o etapă 
echilibrată. In fiecare meci șansele sînt 
împărțite. Să sperăm, alături de zecile 
de mii de spectatori care vor asista 
la jocuri, că echipele vor oferi între
ceri de calitate, purtate în limitele 
sportivității și... că nu vom mai avea 
de notat abateri de felul celor înre
gistrate la unele din meciurile dc du
minică.

Iată acum, cîteva amănunt? asupra 
pregătirilor formațiilor de categoria 
A în vederea meciurilor de nîîine :
• Steagul roșu a susținut marți un 

meci de antrenament cu Măgura God- 
lei (7—1), iar joi s-a antrenat „în 
familie". Pentru meciul cu Dinamo 
Bacăit, fac . deplasarea următorii jucă
tori : Ghiță (Cerneanu) — Sbîrcea, Za
haria, Cojocarii — Bîrsan, Szigeti — 
Hașoti, Seredai, Fusulan (Proca), Mes- 
zaroș, David. Față de jocul anterior, 
șînt posibile schimbări în atac.
• Dinamo București a jucat o repri

ză cu I.O.S.I.M, (3—0) și alta cu

de restabilirea lui Constantin 
gravitatea întinderii suferită 
Tătarii.

© Minerul Lupeni a jucat 
Metalurgistul, de care a 
în 3 reprize a cîte 30 minute 
9—3. O formă bună . a arătat 
care a înscris 5 goluri.
• Progresul a jucat joi pe 

din str. Dr. Staicovici cu Metalul Tîr- 
goviște. Bucureștenii au cîștigaf cu 
6—3 (2—3). Ieri, Progresul a făcut 
un ușor antrenament de pregătire fi
zică. Antrenorul Botescu, mulțumit de 
comportarea echipei la Ploești, nu va 
modifica formația.
• Rapid s-a antrenat în compania 

echipei Aeronautica (trei reprize a 
cîte 30 minute). Scor: 5—1 pentru fe
roviari. La Arad va juca aceeași for
mație din meciul cu Dinamo Bacău.
• La Bacău, partida cu Steagul 

roșu este privită cu multă seriozitate. 
Joi, Dinamo a jucat cu Steaua roșie 
Bacău, cîștigînd cu 4—1 (2—0), prin 
golurile marcate dc Gram (2) ți Filip 
(2). Pentru mîine se menține, în ge
neral, formația care 
pid.
• Știința Cluj s-a antrenat în com

pania juniorilor săi. Antrenorul Șepci 
ne-a comunicat că nu modifică formația.
• Tot în compania echipei sale de 

juniori s-a antrenat ți U.T.A., joi 
după amiază. In 3 reprize a cîte 30 mi
nute, scorul a fost 3—0 pentru U.T.A. 
Portarul Coman restabilindu-se după 
accidentul de la Constanța, U.T.A. va 
alinia aceeași ecliioă ca duminică.

• Duminică, Jiul va alinia probabil 
formația : Gram (Grîsnic)-Romoșan, 
Vasiu, Tilvescu-Cosmoc, Farcaț-Manea 
Crăciun, Crișan, Galxrr, Nertea. Joi : 
Jiul — Minerul Aninoas» 2-0 (Manea 
de două ori).

joi cu 
dispus
— cu
Milea.

terenul

a dispus de Ra-

GATU

inuimimi

iteva minute după meci... Jucătorii ambelor echipe au trecut în șir lung 
pe dinaintea tribunelor, urmăriți de aplauzele entuziaste ale 
mii de spectatori. Din mulțime

„Bravo Inter!...".

...Aplauzele se sting, fiecare se gră
bește spre tramvai sau troleibuz. Multi 
„sprintează", pentru a ajunge mai de
vreme la... Floreasca. Mai e puțin pînă 
să înceapă punctul Nr. 2 al programu
lui sportiv internațional de joi : con
fruntarea boxerilor romîni și scoțieni.

Noi ne grăbim, de asemenea. Ne. în
dreptăm spre vestiare, dornici de a 
afla părerile celor care s-au întrecut 
pe teren despre lupta abia încheiată. 
I’e culoare, discuțiile au și început. 
Veste numai cîteva minute avem bloc
notesurile doldora de declarații. Părerile 
diferă sau eonverg asupra punctelor 
principale, impresiile jucătorilor și ale 
celor „de pe margine” ne dezvăluie o 
serie întreagă de amănunte inedite și 
foarte interesante.

Acum, cînd stăm să le așternem pentru 
dumneavoastră, dragi cititori, ne dăm
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ȘTIRI
jbeătorii militari ; uneori însă a fost 
înghesuită în careu, datorită slăbiciuni
lor dovedite în unele momente de linia 
de mijlocași. Iată formația folosită : 
Ojoc — Ivan (Valcan), Dan. Buzea 
(Zaharia) —- Szakacs (Gergely III), 
Surdan — Pîrcălab, Năftănăilă (Pana), 
Manolache (Cane), Badea (Tomeș), 
Baboie (Ilarșanyi). A. S. Academia Mi
litară a marcat prin Iordache din 11 ni.

C.S.M.S. lași joacă la București

La invitația echipei Dinamo Obor, 
fruntașa clasamentului seriei I a cate
goriei B, C.S.M.S. joacă azi în Capi
tală. Partida amicală dintre Dinamo 
Obor și C.S.M.S. Iași, se dispută cu în
cepere de la ora 16 pe terenul din 
Obor.

se aud exclamații : „Bravo
zecilor de 
C.C.A.!...”,

vom putea 
ne-arn

prea bine seama că nu le 
cuprinde pe toate. De aceea, 
gîndit să le rezumăm, folosind doar 
citate din părerile auzite pe care le 
asamblăm după cele două puncte de ve
dere diferite : al învingătorilor ji al 
învinșilor.

C.C.A. a ciștigat fiindcă...
....a desfășurat un joc rapid, cu con
traatacuri foarte incisive, care au pre
zentat un permanent pericol pentru 
poarta noastră" (Invernizzi, căpitanul 
echipei „Internazionale"). „Este o e- 
chipă cu joc organizat, omogenă, de
cisă în atac. Remarc în special pe Voi
nescu, Raksi și Alexandrescu" (Aldtf 
Gampatelli, antrenorul lui „Inter"). 
„Trebuie adus un omagiu echipei ro- 
mîne, care a luptat cu ardoare de-a 
lungul întregit partide, întreeîndu-ne în 
capacitatea de a finaliza acțiunile o- 
fensive. Deși n-a avut mai multe oca
zii de gol ca „Inter", gazdele au știut 
să le fructifice mai bine" (Alberto Va
lentini, din conducerea clubului „In
ter"). „Atacul lui G.G.A. a decis parti
da. Și apărarea a corespuns, dar mi 
s-a părut mai puțin stăpînă pe joc. 
Cu excepția bineînțeles a lui Voinescu, 
formidabil!“ (Dino Achîlli, antrenor 
secund).

„Am cîștigaf datorită spiritului co
lectiv al echipei, dorinței arzătoare de 
victorie de care au dat dovadă băie
ții..." (Apolzan, căpitanul echipei CCA). 
,’,Sînt mulțumit de rezultat, mai ales 
că am fost lipsiți de Constantin și Tă- 
taru. Cu aceștia puteam învinge și mai 
ușor" (Gică Popescu. antrenorul 
C.C.A.). „Reflexele lui Voinescu au 
valorat aproape cit cele două goluri 
marcate !...“ (Raksi).

„învingătorii au prezentat totuși lip
suri. Apărarea mi s-a părut vulnerabi
lă" (Câmpatelii). «Atacul nostru

mers foarte bine, cu excepția — cred 
— a lui Bone, care nu a activat ca un 
veritabil inter. Eu am clacat tocmai 
din cauză că n-am primit mingi de la 
el și la primul efort am suferit acci
dentul" (Tătarii). „Alexandrescu a fost 
foarte greu de ținut, dar uneori a exage
rat în combativitate. Regret, dar consi
der că golul său a plecat dintr-un fault" 
(Invernizzi).

„După această partidă disputată în- 
tr-un climat de prietenie, țin să aduc 
un omagiu sportivității publicului ro- 
mîn“ (Dr. Y. Lecomte. din conducerea 
Iui „Inter").

Internazionale a pierdut 

fiindcă...
„...atacul său n-a știut să fructifi

ce numeroasele mingi servite de apă
rare. Firmani a jucat slab, ca de altfel 
în tot sezonul actual. (Achilli). „Lipsa 
de finalitate a afacanților noștri ne-a 
privat de un rezultat cel puțin egal" 
(Valentini). „Desigur, tinerii introduși 
in echipă nu au putut suplini absența 
lui Angelillo, Gorso și Bicicli, înain
tașii noștri cei mai buni" (Canpctelli). 
„...Dar nici cu Angelillo nu cred să f< 
făcut mai mult... E foarte bun tehni
cian, dar Ia ritmul partidei de la Bucu
rești nu ne-ar fi marcat golurile de 
care aveam nevoie. Gorso însă...'* (A- 
c.hilli). „Italienii au folosit preu multa 
dantelării și artificii în joc. I-am inia 
hilat destul de ușor în fața porții" (A/ 
polzan).

„învinșii au și ei mari merite. Sirii 
buni tehnicieni, joacă frumos și corect" 
(Gică Popescu).

„...Și înfringerea e bună Ia ceva- 
După acest rezultat, la meciul revan
șă, C.C.A. se prezintă cu o carte da 
vizită convingătoare. Vom avea tribu
ne pline și la Milano..." (Dr. Y. Le-' 
corn te).
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Incepe campionatul
Mîine se va da „startul" în toată 

țara (excepție făcînd doar orașul 
București) în campionatul de lupte cla
sice pe anul 1960.

Regulamentul actualei ediții a cam-1 
pionatului cuprinde o serie de modi
ficări. Astfel, etapa I, care se desfă
șoară pe raion (respectiv oraș), în
cepe la 13 martie și durează 8 luni 
de zile. In această perioadă, fiecare 
sportiv, indiferent de clasificarea sa 
sportivă este obligat să participe la 
8 reuniuni de lupte. Știm că în edițiile 
anterioare această etapă nu cuprindea 
decît o singură reuniune, după care 
primul clasat participa la o etapă su
perioară.

Avîndii-se în vedere numărul marc 
de reuniuni se naște întrebarea cum 
va fi desemnat sportivul care are 
drept de a participa la etapa a I I-a ? 
Este declarat pe locul I acel sportiv 
care în decursul tuturor întîlnirilor va 
întruni cel mai mare număr de puncte 
Ia aceeași categorie. Astfel, pentru lo
cul 1 se acordă la fiecare reuniune (din 
cele 8) 6 puncte, pentru locul II 5 
puncte, pentru locul III 4 puncte etc. 
In caz de egalitate de puncte între

Concursul feminin din Capitală

Cinci jucătoare tinere in primele 10 locuri
Arena Constructorul (fostă Recolta) 

din Capitală a găzduit săptămîna 
aceasta un interesant concurs feminin, 
în cadrul căruia și-au disputat întîie- 
tatea Și sportivele vizate pentru lotul 
republican. Cele 24 participante s-au 
întrecut la proba clasică de 100 bile

LOCAȚIUNE DE BILETE
• Federația Romînă de Gimnastică 

iacp cunoscut cluburilor și asociațiilor 
sportive că pentru a obține bilete la 
întîlnirea internațională de gimnastică 
R.P.R.—U.R.S.S. (feminin) trebuie să 
înainteze cererile pînă la 28 martie la 
F.R.G.
• Pentru jocurile de fotbal C.C.A.-

Per rolul Ploești, și Progresul—Farul
Constanța, biletele s-au pus în vînzare 
la casele de bilete obișnuite. Sînt vala
bile biletele cu seria nr. 34.

L.a această manifestație sînt valabile 
următoarele permise (vizate pe anul 
ldt>0> ; albastre și roșii piele cu acces 
la tribuna I sector 0; albastre dermatin, 
gn. dermatin cu ștampila fotbal; maron 
aie membrilor comisiilor UCFS Oraș, 
arbitri și antrenori fotbal cu acces la 
tribuna I, sectoarele 1 și 46.

Carnetele verzi de ziariști, sînt vala
bile însoțite de delegație, în limita locu
rilor repartizate fiecărui ziar la tri
buna I sector 0, la masa presei. Restul 
carnetelor verzi sînt valabile la sec
toarele 1 și 46.

Fără îndoîailă ca programul con- 
cursului Pronosport din această săp- 
tărmnă este unul dintre cele mai in
teresante întîlnite în ultima vreme. La 
aceasta contribuie mai ales faptul că 
dumimcă au fost văzute la lucru cele 
12 formații din prima categorie și 
eiistă deci o bază în aprecierea șan
selor echipelor pentru meciurile de 
duminică. Dar nu strică să trecem fu- 
g»r în revistă meciurile susținute în 
terni campionatului de către protago
nistele etapei de duminică, lată cîteva 
amănunte :

A doua etapă din campionatul 
R.P.R. s-a disputat la 23 august 1959. 
Erolutnd Ia Ploești, C.GA. a obținut 
virion a asupra echipei campioane, în 
urma unui joc organizat, mai a.'es in 
repriza a doua. Au înscris Constantin 
și Alexandresctt pentru C.C.A. și D. 
Mxnleanti pentru învinși.

La București, prin golul inscris de 
Prtescu, U.T.A. a dispus de Rapid 
dwpă un joc în care gazdele au în- 
ce;»«t promițător, pierzind apoi ini- 
țuîtva.

Dmamo Bacău a reușit la Or. Sta
lin tm rezultat de egalitate (2-2), după 
ce ui minutul 48 erau conduși eu 2-0.

După un joc de slabă factură feb- 
mes, Progresul a pierdut cu 1-0 me- 
ciul de Ia Constanța.

ftnamo București, jucînd în Ca
pitală, s-a prezentat sub așteptări, 
pennițînd echipei din Lupeni să ob
țină un nesperat 0-0.

l-a Petroșani, Știința Oluj a condus 
cu 1-0 pînă în minutul 88 cînd mine
ri au egalat prin Panait, din pe
nalii

îxhipele franceze cuprinse în pro
gramul de duminică au înregistrat în
tre ele următoarele rezultate în tuful 
CMspionatului ; 

doi concurenți, locul cel mai bun în 
clasament va fi atribuit acelui sportiv 
care a învins de cele mai multe ori 
în întîlnirea directă. Dacă egalitatea 
se menține, întîietate va avea acel lup
tător care a obținut cele mai multe 
victorii la tuș. Dacă egalitatea persistă 
și în acest caz se va lua în considerare 
timpul cel mai scurt în obținerea vic
toriilor la tuș.

Vor avea drept de participare la 
etapa superioară (regiune) și acei spor
tivi care s-au clasat pe locul II, a- 
colo unde în categoria respectivă au 
fost mai mult de 6 concurenți. Dacă 
la această etapă, raională, respectiv 
orășenească, în primele locuri s-au ca
lificat în ordine unul sau mai mulți 
maeștri ai sportului la etapa superioară 
participă următorul sau următorii doi 
luptători în ordinea clasamentului în 
categoria respectivă.

Actualul sistem de desfășurare a 
campionatului va asigura o continui
tate în pregătire și va contribui din 
plin la creșterea nivelului tehnic și tac
tic al sportivilor noștri.

— b —

mixte tur-retur, ceea ce a prilejuit o 
luptă extrem de pasionantă datorită nu
meroaselor schimbări ce s-au produs 
în clasament de-a lungul competiției. 
Tn plus, marea majoritate a partici- 
panților a dovedit o bună precizie 
în lansarea bilei, realizînd procentaje 
mai mult decît mulțumitoare.

Gu toate că trofeul (cupa decernată 
de clubul Constructorul) a fost ciști- 
gat de rnaestra sportului Erica Arion, 
trebuie să subliniem comportarea tine
relor sportive Elena Trandafir, Can
dida Niculae, Ținea Garagață, Elena 
Bozan și Florica Andreescu, care au 
depășit o serie de jucătoare experi
mental®. reușind să se claseze în pri
mele 10 locuri ale concursului. Iată 
primele 10 clasate în această compe
tiție : Erica Arion (Constructorul) 
408 p.d. (405-411), Elena Trandafir 
(Laminorul) 396 (404-388), Candida 
Niculae (Laminorul) 394,5 (378-411), 
Ținea Garagață (Rapid) 394,5 
(379-410), Elena Predeanu (Voie 
Bună) 393,5 (424-363), Elena Iscru 
(Constructorul) 393,5 ( 411-376), Elena 
Dumitrescu (Rapid) 378,5 (393-364), 
Elena Bozan (P.T.T.) 372 ( 385-359), 
Valeria Poliaci (Rapid) 370,5 (378-363), 
Florica Andreescu (Titanii) 369 
(364-374).

Cum a fost în tur?
Racing-ST Etienne 4-0, Monaco- 

Strasbourg 4-2, Sedan-Nitnes 2-3, Au- 
gers-St. Francais 3-0, Limoges-Le Ha
vre 0-0, Lens-Rennes î-0.

încă un amănunt în legătură cu 
meciurile din camp, francez: cu toate 
că la data de 16.111. echipa Franței 

@^onosport
susține un meci cu Chile, toți jucătorii 
selecționați vor participa la meciurile 
de campionat în această duminică.

Și acum rețineți: AZI ULTIMA ZI 
în care mai puteti juca la concursul 
PRONOSPORT nr. 11.

PRONOEXPRES

In . fiecare săptămîna numărul mare 
ale premiaților la Pronoexpres face ca 
tot mai mulți participant să se con
vingă de ușurința cu care se poate 
cîștiga. Introducerea — începînd cu 
săptămîna aceasta — a noului bule
tin cu numerele în ordinea de prefe
rință precum și participarea pe buleti
nele sistem redus care se bucură de 
acum de o largă popularitate repre
zintă’ mari posibilități pentru partici
pant'. de a obține premii mai multe 
cu o taxă de participare redusă.

★
In urma trierii și omologării varian

telor depuse la concursul Pronoexpres 
nr. 10 din 9 martie 1960, au fost sta
bilite următoarele premii:

— categoria IlI-a 5 premii de 16,441 
lei.

—categoria IV-a 22 premii de 3.737 
lei.

— categoria V-a 247 premii de 554 
lei

— categoria VI-a 947 premii de

Derbiul etapei: 
Știința București(m)

Codașele clasamentului feminin 
susțin meciuri decisive

Cea mai importantă întîlnire a eta
pei de mîine a campionatelor repu
blicane de baschet se va desfășura la 
Cluj, unde echipa locală Știința, ne
învinsă în retur, va primi replica 
Științei București, aflată pe locul doi 
în clasament. Jocuri interesante sînt 
programate de asemenea la București 
unde Rapidul va încerca — printr-o 
victorie asupra Științei Timișoara — 
să evite zona retrogradării, ca și 
cel de Ia Iași în care se întîlnesc 
două formații cunoscute prin jocul 
lor spectaculos: Voința Iași și Stea
gul roșu Orașul Stalin.

In campionatul feminin vor avea 
loc două meciuri cu caracter decisiv 
pentru codașele clasamentului : 
G.S.S. Banatul Timișoara și Voința 
București, care vor întîlni pe teren 
propriu echipele I.C.F. și respectiv 
Știința Cluj, au o bună ocazie de 
a adăuga 3 puncte „bagajului" lor și 
așa destul de restrîns. Fruntașele, 
Știința București și Rapid susțin 
jocuri ușoare cu Progresul și res
pectiv Voința Or. Stalin, iar cea mai 
echilibrată întîlnire are loc la Ora
dea, între C.S.O. și G.S. Tg. Mureș. 
Citiți programul complet al jocurilor 
acestei etape la rubrica „Unde mer
gem ?“.

întrecerile jucătorilor bucureșteni
„Turneul maeștrilor" a continuat cu 

disputarea întâlnirilor din rundale a 
IV-a și a V-a. O caracteristică este 
marele număr de partide încheiate la 
egalitate. Una singură a dat câștig de 
cauză uneia din părți: Nacht l-a în
trecut pe Pușcașii, obținîud a treia 
victorie consecutivă. Un punct a tre
cut la activul său și campionul țării, 
Giocîltea, dar... din două partide: re
mize cu Gavrilâ și Pavlov. Alte re
mize: Botez-Bozdoghină, Joița-Ghi- 
țescu. Troianescu a întrerupt partida 
sa cu Reicher, avînd aminată pe cea 
cu Ghițescu.

Dat fiind că majoritatea concurenți- 
lor au jucat un număr diferit de par
tide, vom folosi pentru alcătuirea cla
samentului scorurile (puncte cîștigatc- 
puncte pierdute, în paranteză întrerup
tele): Reicher 3-0 (2), Nacht 3-1 (I), 
Gavrilă 2-1 (1), Pavlov 2-2, Giocîltea 
1‘A-l‘A (2). Ghițescu 1 l/2-l’/» (2),Troia

nescu 1-1 (1), Bozdoghină 1-2 (I),

— categoria VH-a 5.181 premii de
26 lei.

Fondai de premii «â concursului nr. 
10 a fost de 575.513 lei.
PROGRAMUL CONCURSULUI PRO
NOSPORT Ne. 12 DIN 20 MARTIE 

1900
I. C.C.A.—Dinamo Buc.

n. Rapid-Progresul
III. UT A—St. Roșu
IV. Dinamo Bacău-Petrolul
V. Minerul-Jiui

VI. Știința—Farul
VII. Intemazionale—Bari

Vin. Atalanta—Fiorentina
IX. Udinese-Milan
X. Bologna—Spăl

XI. Roma-Padova
xn. Napoli-Palermo

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro- 
nosport

Asociații sportive!
Cluburi sportive!

Sportivii 
-UHITĂÎILE ÎNTREPRINDERII DE DIFUZAREA MATERIALELOR SPORTIVE 
sînt bine aprovizionate cu material și echipament sportiv necesar 
disciplinelor sezonului de primăvară: fotbal) handbal) baschet) volei) 
rugbi) gimnastică) tenis, atletism etc*
— Puteți face cumpărături prin comenzi directe pe care unitățile IDMS 
din întreaga țară vi le livrează la domiciliu.

TEN IS

Știința Cluj —

VIZI (Știința Gluj)

Botez 1-3, Joița 1-3, Pușcașii 0 (2).
★

în cu<rst»I acesilei săptămâni s-a în
cheiat prima parte a concursului le- 
minin dotat cu „Cupa 8 Martie". Iată 
clasamentele în cele două grupe pre
liminarii : I. Rodica Manolescu și Bli- 
sabeta Polihroniade 4 p (din 5 par
tide), Rodica Reicher 3*/2, Natalia 
Iliescu 2*/2, Elena Rădăcină 1, Ileana 
Siegler 0; II. Margareta Teodorescu 
și Elena Sigalas 3 p (din 4 partide). 
Alexandra Nicolau 2*/?, Domnița An
tonie I, Maria Desmireanti */,.

Astăzi încep întrecerile finale. Pri
mele două clasate din fiecare grupă 
alcătuiesc un turneu de 4 pentru de
semnarea câștigătoarei.

Finala campionatelor republicane 
de patinaj artistic

Astăzi la ora 9, patinatorul pe care 
îi vor stabili sorții va desena pe 
gheața artificială a stadionului de 
iarnă din parcul „23 August" prima 
figură din cadrul exercițiilor obliga
torii pe care trebuie să le execute 
finaliștii campionatelor republicane 
(băieți și fete) de patinaj artistic pe 
anul 1960. Programul întrecerilor con
tinuă după-amiază, începînd de la ora 
16, tot cu figuri obligatorii, iar mîine 
vom urmări, de la ora 1'8, exercițiile 
liber alese. Cei peste 20 de aspiranți 
la invidiatul titlu, aproape toți tineri 
au progresat mult în ultima vreme, 
ceea ce ne îndreptățește să sperăm 
că întrecerile campionatelor R.P.R. 
vor fi echilibrate și spectaculoase.

Gh. Viziru l-a învins 
pe I. Țiriac

Concursul de antrenament al tenis- 
tnanilor lotului republican, care se 
pregătesc în sală pentru îtțtîlnirile 
din „Cupa Davis", a continuat cu 
meciuri interesante, de luptă. Cea mai 
spectaculoasă întîlnire de joi a fost 
aceea dintre Șt. Georgescu și M'. Vi
zirii cîștigată de primul cu 4—6, 9—7, 
8—6, 6—4. Interesant în prima parte 
a fost Și meciul Țiriac—Năstase, care 
a revenit campionului nostru în trei 
seturi (9—7, 6—1, 6—0). Gh. Viziru 
a continuat șirul victoriilor, întreeîn- 
du-1 foarte clar pe Bosch: 6—1, 6—3, 
6—4. La dublu : M. Viziru, Burcescu— 
Bosch, D. Viziru 6—3, 6—2, 6—4.

Ziua de ieri a debutat cu o partidă 
foarte disputată : Bosch — M. Viziru 
2—6, 6—4, 6—4, 6—3. In schimb a 
doua întîlnire, cea dintre Năstase și 
Georgescu a decepționat. Primul a 
cîștigat ușor: 6—0, 6—2,6—2. Aștep
tată cu deosebit Interes, partida dintre 
Gh. Viziru, și I. Țiriac a oferit multe 
momente de mare spectacol, dovedind 
că ambii jucători sînt în formă. Ei au 
acționat însă inegal — în special în-: 
vingătorul — datorită deselor ener
vări, care au adus prejudicii aspec- 
tillin' general al jocului. Scor: 5—7, 
1—6, 6—4, 6—3, 6—1 pentru Gh. Vi-: 
ziru.

Floreasca, ora 10 3 
de la ora 11,30 : 
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Unde mergem
IN CAPITALA

Azi
Volei: Sala Dlnamo, de la ora 17 s 

Avintul (fost Constructorul)—Progresul 
(fost Cetatea Bucur), Victoria—Rapid (m>.

șah ; Sala Progresul (str. Doamnei 4), 
de la ora 18 : runda a VI-a a „Tur
neului maeștrilor". Turneul final penlr 
„Cupa » Marile".

Patinaj : Patinoarul .,23 August", fi
nala campionatului republican, orele 
9-12 și 16—20 : figuri obligatorii.

Nataiție : Bazinul Floreasca. ora 19,3#: 
s.Cupa delfinului" ; de la ora 20.30: 
jocuri de polo în j.Cupa Dlnamo" st 
„Cupa Primăverii".

Tenis : Sala C.C.A. (Calea Plevnel 114), 
de la ora 16 : întrecerile concursului de 
verificare a lotului R.P.R.

Fotbal: Teren Dlnamo Obor, ora I« ) 
Dlnamo Obor-C.S.M.S. Iași.

Handbal: Sala Floreasca, ora 16,45 > 
turneul final „Cupa Sportul popular".

Mîine
Volei: Sala Dinamo; de la ora 9.30 > 

C.C.A.—știința Timișoara (m), Dinamo— 
știința Cluj (m) ; sala Ciulești, ora 9 s 
Rapid—Voința Sibiu (f).

Handbal : Sala Floreasca, ora 16,30: 
turneul final „Cupa Sportul popular".

Patinaj : Patinoarul „23 August", finala 
campionatului republican, orele 18-21: 
figuri liber alese.

Natație • Bazinul 
„Cupa delfinului"; 
jocuri de polo în 
„Cupa Primăverii".

Scrimă: Sala de la ștrandul Tinere
tului, ora 8 : Concurs In cadrul cam
pionatului R.P.R. la floretă bărbați și 
spadă.

Atletism ; Sala Floreasca n, ora 8,3( 
Concurs triunghiular rezervat școlile, 
sportive de elevi, școlilor medii cu 
program special de educație fizică.

Rugbi: Stadionul Dinamo, ora 10,3#: 
Dinamo—Constructorul ; stadionul Tine
retului, teren IV, ora 11,30 ; Știința 
București-C.C.A. ; teren Progresul, ora 
15,45 : Progresul—C.F.R. ' Grivița Roșie.

Baschet: Sala Giulești, ora 10,30 ;
Voința București-Știința Cluj (f), Rapid- 
Știința Timișoara (m) ; sala Dinamo,- 
ora 16,30 : știința Bucureștl-Progresul 
(f), Constructorul—Voința Tg. Mureș (I),- 
C.C.A.—Progresul (m).

Fotbal : Stadionul „23 August"; ora 
14,15 : Progresul-Farul; ora 16: C.C.A.-; 
Petrolul.

IN TARA
Mîine

Rugbi: Știința CIuj-Metalul Bucureștii 
C.S.M.S. Iași—Petrolul Ploești, știința 
Petroșani-Știlnța Timișoara.

Volei : Craiova: știința Timișoara-* 
Progresul București (f), Galați : știința- 
Tractorul Or. Stalin (m), Ploești: Pro
gresul Tîrgovlște-Dinamo București (f); 
Or. Stalin : Voința-Metalul București (f); 
Politehnica—Utilajul Petroșani (m), Con
stanța : Petrolul-C.P. București (f);
Cluj : Someșul-Știlnța Cluj (f).

Baschet: Iași : Voința-St. roșu Or. 
Stalin (m),- Cluj : știința-ștlința Bucu
rești, Tg. Mureș : Dinamo—Metalul Bucu
rești (m), Timișoara: C.S.S. Banatul— 
I.C.F. (f), Oradea: C.S.O.-C.S. Tg.
Mureș (f). Or. Stalin : Volnța-Rapid (t).



Vom cunoaște și campioana mondială
a echipelor de club Ia fotbal

• In America de Sud se organizează o competiție similară cu „Cupa 
Campionilor Europeni" • învingătoarele acestor două competiții se 

vor întîlni într-o finală mondială
Succesul pe care îl cunoaște „Cupa 

Campionilor Europeni" la fotbal a 
dus la ideea organizării unei compe
tiții similare în America de Sud si la 
•aceea a unui meci final între cîșiigă- 
toarele acestor două mari întreceri 
fotbalistice. Invingătoarea acestui 
meci ar putea fi considerată drept 
campioană mondială a echipelor de 
club.

Se pare că nu mai sîntem departe 
de realizarea acestui proiect, care, 
firește, ar stîrni un interes uriaș nu 
numai în rîndurile Iubitorilor de fot
bal din Europa și din America de 
Sud, ci și din restul lumii. De altfel, 
este bine știut că fotbalul este cel 
mai dezvoltat (și cel mai bine jucat) 
în aceste două continente, care duc 
între ele o luptă pasionantă pentru ' 
întîietate, atît în cadrul campionate
lor mondiale, cît și ai întrecerilor și 
turneelor amicale.

„Gampeonato de campeones de A- 
merica" a fost definitiv pus la punct 
In cadrul 
acest an, 
sorți, au 
partide:

SAN LORENZO (Argentina) —' 
FLUMINENSE (Brazilia).

NAC1ONAL sau PENAROL (Uru- 
gtiai)—THE STRONGEST (Bolivia).

UNIVERSIDAD (Chile)—MILLO-
NARIOS (Columbia),

UNIVERSITARE) (Peru)—OLIM
PIA (Paraguai).

Aceste sferturi 
să aibă loc între 
Semifinalele sânt 
17—31 mai, iar 
iunie.

Se vor juca două meciuri (tur-re- 
tur), ca și în „Cupa Campionilor Eu
ropeni". Spre deosebire însă de com
petiția europeană care prevede un

lui se vor întîlni, chiar în
8 echipe. Prin tragere la 
fost stabilite următoarele

de finală urmează 
1C aprilie și 16 mai. 

programate între 
finala între 1—15

singur meci final, campioana Ame- 
ricJi de Sud se decide într-o finală 
cu două „manșe". Ținînd seama, pro
babil, de pasiunea și de... tempera-' 
mentid cu care sud-americanii își 
dispută meciurile de fotbal, regula
mentul a prevăzut că portarul poate 
fi schimbat în tot timpul meciului, 
iar un jucător de cîmp pînă la pauză.

Avînd în față lista echipelor parti
cipante Ia „Cupa campionilor sud- 
americani", constatăm că Brazilia 
este reprezentată de Flttminense, 
campioana statului Rio pe anul 
1959 și nu de Santos sau de Bahia, 
finaliste ale Cupei Braziliei. De ase
menea, ar fi putut emite pretenții și 
echipa Palmeiras, campioana statului 
Sao Paolo pe 1959. Se pare însă că 
Federația braziliană a considerat că 
Fluminense este echipa care poate să" 
reprezinte cel mai bine la ora actuală 
fotbalul brazlian.

Tragerea la sorți a fost puțin in
grată cu două dintre favoritele com
petiției — San Lorenzo (Argentina) 
și Fluminense (Brasilia) — opunîn- 
dti-le chiar în primul meci.

In ce privește organizarea „super - 
finalei" între campioana campioane
lor Europei și campioana campioane
lor din America de Sud, pentru anul 
acesta există oarecari dificultăți, ln- 
trucît finala G.G.E. este fixată la 
25 mai, iar finala sud-americană are 
loc între t—15 iunie. Acest lucru, ți- 
nînd seama de programul competițio- 
nal încărcat al echipelor, ar putea 
constitui un obstacol...

...Pe care însă conducătorii Uniunii 
Europene de fotbal, reuniți în aceste 
zije la Bruxelles, se străduiesc să-l 
înlăture, spre satisfacția milioanelor 
de iubitori ai fotbalului, dornici să 
vadă realizată cu un ceas mai devre
me această mare întrecere.

★
Comitetul executiv al U.E.F.A. a apro

bat organizarea unui meci între cîștigă- 
toarea „Cupei Campionilor Europeni" și 
cîștigătoarea „Cupei Campionilor Ame- 
ricii de Sud“.

Intîlnirile internaționale 
ale sportivilor romîni 

în luna aprilie
Sportivi din 11 ramuri vor fi angrenați în cursul lunii 

aprilie în întreceri internaționale. Astfel, un grup de at- 
leți va lua parte la crosul „L’Humanite", la Paris, la 3 
aprilie. Tot la începutul lunii, între 3 și 10 aprilie, re
prezentativele noastre de tenis de masă (masculină și 
feminină) vor participa Ia campionatele europene de la 
Zagreb, iar echipa masculină de volei Rapid București 
va susține la București, la 3 aprilie, returul partidei cu 
Slavia Praga din cadrul „Cupei Campionilor Europeni".

Echipa feminină de baschet a R.P.R. va evolua în 
R.D.G. între 2 și 8 aprilie. La 3 aprilie la Wurzel și la 
6 aprilie la Halle va înfrunta selecționata R.D. Ger
mane. Două săptămîni mai " ' , ' ___
vor primi replica reprezentativei R. Cehoslovace, care va 
mai susține la noi 2 sau 3 partide.

Intre 5 și 12 aprilie, selecționatele dc scrimă (băieți 
și fete) vor întîlni echipa R.S.F.S.R., iar în continuare 
(15—18 aprilie) vor participa la Criteriul mondial de 
tineret, la Leningrad.

Jucătorii de tenis se vor pregăti pentru „Cupa Davis" 
într-un meci cu R. Cehoslovacă la 8—10 aprilie, pentru 
ca la 22—24 aprilie să dispute la București partida cu 
R.P. Polonă din cadrul „Cupei Davis".

Șahiștii au în program întîlniri în cadrul campiona
tului european cu R.P. Ungară la București la 8—13 
aprilie, cu R.P. Bulgaria la Sofia la 22—26 aprilie.

„Cupa orașului Istanbul" este evenimentul pugilistic din 
luna aprilie, la care vor participa țările balcanice: R.P. 
Bulgaria, Iugoslavia, Grena', Turcia și R.P. Romînă. Tur
neul va- avea loc între J și 17 aprilie la Istanbul.

Fotbaliștii juniori vor participa la tradiționalul Turneu 
U.E.F.A., în Austria, între 16 și 24 aprilie^ echipa de lupte 
clasice a R.P.R. va întîlni la București selecționata 
R.S.S. Armeană la 22—27 aprilie, far un Iot de sportivi 
va lua parte la concursul internațional de gimnastică 
de la Moscova (30 aprilie).

unta selecți____ __
tîrziu, baschetbalistele noastre

Tenismanii sovietici se afirmă din nou

T urneul
In perspectivă

balcanic de tenis
cîmp a Gre- 
relttarea tur

neului balcanic de tenis, desfășurat 
pentru prima oară cu 30 de ani în 
urmă. Potrivit propunerii federației 
grecești, turneul urmează să se desfă
șoare în luna septembrie, la Atena, 
concomitent cu întrecerile balcanice de 
atletism. La turneul balcanic de tenis

Federația de tenis de 
cier a propus de curînd

de cîmp au fost invitați jucători și ju
cătoare din R.P. Bulgaria, R.P. Ro- 
mînă, R.P.F. Iugoslavia, Turcia și, 
bineînțeles, sportivi ai țării gazdă. 
După cum a transmis recent agenția 
BTA, Federația de tenis de cîmp din 
R.P. Bulgaria a acceptat să participe 
Ia turneul balcanic de tenis din anul 
1960. (Agerpres)

Tribunele stadionului Diruimo din Moscova primesc vizita iubitorilor de 
sport nu numai în decursul sezonului de fotbal și de atletism. Și în timpul 
iernii, stadionul are numeroși vizitatori. Cu deosebirea însă că aceștia nu urcă 
treptele tribunelor, ci coboară dedesubtul lor, acolo unde se găsesc spațioasele 
săli de sport și unde pulsează o activitate neobosită. O deosebită activitate se 
desfășoară pe numeroasele terenuri de zgură roșie adăpostite sub tribună, unde 
au loc tradiționalele întreceri ale jucătorilor de tenis.

De mai mulți ani, în zilele de fe
bruarie au loc pe terenurile acoperite 
de la Dinamo întrecerile turneului in
ternațional de tenis în sală, cu partici
parea a numeroase „rachete” renumite 
din întreaga Europă. Aici au jucat cu- 
noscuții ași ai tenisului maghiar As- 
both și Zsuzsi Kormoczi, francezii Ro
bert Haillet și Paul Remy, daviscup- 
manul belgian Jackie Brichant, exce
lentul campion cehoslovac Jiri Jaworski 
și redutabilia sa compatrioată Vera Pu
zejova.

Anul acesta, tradiționalul turneu a 
reunit la „start" tenismanii din 7 țări. 
Celor mai buni jucători sovietici Ie era 
dată replica unor „rachete" de presti
giu, ca actualii deținători ai „Cupei 
Galea”, tinerii Bungert și Ecklebe 
(R.F. Germană), jucătorul nr. 2 al

De ce nu va juca în țara noastra echipa engleză
de rugbi Bristol?

Rugbiștii englezi sînt totdeauna 
oaspeți așteptați pe stadioanele țării 
noastre. Publicul romînesc apreciază 
spectacolul sportiv de calitate, doreș
te să urmărească întreceri frumoase, 
de un nivel tehnic ridicat, iar jucă
torii fruntași din Marea Britanie se 
bucură de o binemeritată faimă. Și 
este lesne de înțeles. Acest sport a 
luat ființă în Anglia. Toți au învă
țat rugbi de la englezi. Și dacă aslăzi 
insularii nu mai dețin supremația ab
solută de altădată, aceasta nu tre
buie desigur să-i întristeze. Dimpo
trivă, răspîndirea pe care a luat-o 
rugbiul (concretizată in propunerea 
ca acest sport să figureze în pro
gramul Jocurilor Olimpice) poate con
stitui o mare satisfacție pentru inven
tatorii lui.

Spectatorii bucureșteni își amintesc 
cu plăcere de turneele pe care le-au 
întreprins în Romînia cunoscutele 
echipe britanice Swansea, Harlequins, 
Cardiff, precum și de meciul cu re
prezentativa Londrei. Au fost jocuri 
frumoase, de un înalt nivel tehnic și 
sportiv, s-a făcut o bună propagandă 
acestui sport atît de simpatizat de ti
neret, contribuind totodată la întări
rea legăturilor dintre sportivii noștri 
și cei englezi, lată de ce amatorii de 
rugbi din (ara noastră așteptau cu 
nerăbdare vizita echipei engleze Bris
tol, invitată de Federația Romină de 
Rugbi pentru un turneu de cîieva me

ciuri. Și totuși Bristol nu va putea 
juca în Romînia. De- ce ? Răspunsul 
ni-l dă scrisoarea venită din partea 
conducerii clubului:

„Referindu-ne la amabila dv. scri
soare, prin care ne invitați să trimi
tem echipa noastră în Romînia pen
tru un turneu de 2 sau 3 jocuri în 
luna mai, vă informăm cu adînc re
gret că nu putem accepta amabila 
dv. invitație, deoarece nu am putut 
obține aprobarea necesară pentru un 
astfel de turneu din partea Federației

Engleze de Rugbi. Regretăm această 
hotârîre asupra căreia noi nu av-.m 
nici o putere și din nou vă mulțu
mim, exprimîndu-ne părerea de rău 
că nu putem accepta invitația dv.“

Este greu de înțeles poziția adop
tată de Federația engleză. Toate 
echipele de rugbi din Marea Bri
tanie care au evoluat în țara noas
tră au apreciat utilitatea turneelor 
susținute, au elogiat valoarea for
mațiilor romlnești, înaltul spirit de 
obiectivitate și competența publicului, 
Intr-un cuvînt au fost îneîntate de 
vizita făcută.

Și apoi —
sa subliniem întîlnirile sportive

mai este oare nevoie

internaționale, schimbul de delegații, 
vizitele reciproce, joacă un rol im
portant în cunoașterea și apropierea 
dintre tineretul și sportivii diferi
telor țări. Noi căutăm să extindem 
cit mai mult relațiile internaționale 
ale tineretului sportiv din patria noas
tră. Noi apreciem rolul sportului 
(care nu este de mică importanță) 
la cauza destinderii internaționale, la 
cauza prieteniei și 
poare.

Este deci cu atît mai regretabil că 
unele persoane din
Engleze de Rugbi nu împărtășesc a- 
celeași idei. De altfel, pozițiile lor 
conservatorisie, politica de izolare în 
Internațional Board (Federația de 
rugbi a țărilor Commonwealțlrlui) 
fac mult rău dezvoltării pe plan mon
dial a acestui sport, pun piedici în 
calea realizării unor contacte interna
ționale mai largi, scindează activita
tea rugbistică din întreaga lume. 
Neaprobarea turneului echipei Bristol 
în Romînia se încadrează în această 
politică de modă foarte veche.

Ne amintim că în urmă cu ani 
conducătorii fotbalului britanic se si
tuau pe aceleași poziții de izolare. 
Și h-au realizat din aceasta nimic 
bun. Păcat, cînd oamenii nu vor să 
învețe nici Mar din propria lor ex
periență.

Franței G. Pilet, cehoslovacul Jaworski, 
întreaga garnitură a reprezentativei po
lone, Skonecki, Gasiorek, Piatek, Jam- 
roz, precum și nume cunoscute de te- 
nismani din B.D. Germană și R.P. 
Bulgaria. Un punct de atracție deose
bit era prezența „veteranului” tenisului 
francez, Jean Borotra care la 62 de 
ani n-a pus încă racheta în cui și par
ticipă cu succes la întîlnirile de dublu. 
Iar dacă loviturile lui Borotra nu mai 
au vigoarea de acum trei decenii, cînd 
a cîștigat două ediții ale Wimbledonu- 
Iui, în schimb entuziasmul său pentru 
tenis a rămas același.

întrecerile turneului de tenis pe te
ren acoperit de la Moscova s-au desfă
șurat sub semnul hotărîtei ascensiuni 
valorice a sovieticilor. In lupta pentru 
primele locuri s-au aflat campionul 
U.R.S.S., Mihail Mozer, tinerii Libaciov, 
Lejus, Parnias, Potanin, Anisimov, pre
cum și fostul camipioa Serghei Andreev. 
Dar performanța cea mai înaltă a ob- 
ținnt-o fără îndoială tinăra jucătoare 
Irina Riazanova, eîștigăloarea probei 
de simplu femei. Ea a reușit să întrea
că pe rind pe cele mai autorizate pre
tendente Ia primul loc, compatrioata sa 
Ana Dmitrieva (6—3, 6—2), campi
oana cehoslovacă Puzejova (4—6, 6—4, 
6—1 în semifinale), iar în finală a dis
pus de binecunoscuta jucătoare france
ză Aline Nennot cu 6—4, 7—5. Suc-

cesele Riazanovei sînt 
pregătiri sîrguincioase, 
al unei remarcabile puteri de concen
trare. Ea luptă cu ardoare pînă la ul
tima minge, încearcă cele mai grele 
lovituri, „ia” mingi care par definitiv 
pierdute. Tînăra tenismană sovietică se 
află într-un progres evident și în ulti
mul an a trecut la activul ei o serie 
dc rezultate elocvente. Ea este câștigă
toarea probei feminine de tenis a Uni
versiadei de la Torino, a jucat în semi
finalele campionatelor Asiei la Delhi, 
iar într-un alt turneu desfășurat în In
dia — făcînd pereche cu Lejus — a 
întrecut renumitul cuplu american Bar
ry McKay — Mimi Arnold. Iar vic
toria din turneul de la Moscova nu este 
desigur decît confirmarea clasei sale 
înalte.

Al doilea titlu cucerit de sportivii so
vietici a fost cel de la proba de du
blu mixt. Aci gazdele au dominat cit 
autoritate, în finală întîlnindu-se două 
perechi sovietice : Riazanova, Lejus au 
învins pe Dmitrieva, Lihaciov în trei 
seturi.

Irina Riazanova a fost pe punctul 
de a obține și a treia victorie. Fă
cînd pereche cu Ana Dmitrieva, ca a 
trebuit să se încline însă în finala de 
dublu femei, în fața cuplului Pttjezova 
(R. Cehosl.), Tamm (U.R.S.S.).

La probele rezervate bărbaților, cam
pioni au devenit francezul Gerard Pi
let, care a întrecut în finală pe Bun
gert, iar la dublu perechea Bungert, 
Ecklebe (R.F.G.) înaintea lui Mozer, 
Lihaciov (U.R.S.S.).

rezultatul unei 
dar în special

păcii între po-

cadrul Federației

VALERIU CH1OȘE

PE SCURT
■ COMITETUL DE ORGANIZARE 

a campionatelor europene de tenis de 
masă a făcut o nouă repartizare a for
mațiilor participante în competiția 
masculină pe echipe. Grupa I: R.P. 
Ungară, R. Cehoslovacă, U.R.S.S., 
R.P. Polonă, Belgia, Italia, Țara Gali
lor; grupa a Il-a: Suedia, R-P. Ro- 
mînă. Austria, R.D. Germană, Dane
marca, Irlanda de Nord, Olanda; 
grupa a Hl-a: R.P.F. Iugoslavia, R.F. 
Germană, Anglia, Franța, R.P. Bul
garia, Elveția, Grecia.

■ AU LUAT SF1RȘIT regatele in
ternaționale de la Genova, la care au 
participat sportivi din U.R.S.S., Gre
cia, Elveția, Italia și alte țări. La cla
sa iahturilor de 5,50 m cel mai bun 
rezultat a fost obținut de echipajul 
sovietic „Drujba". La categoria dragon 
locul I a revenit echipajului „Aretus- 
sa“ (Italia).

■ ECHIPA VAESTERAS, campioa
na Suediei de hochei pe gheață cu 
mingea, care întreprinde iin turneu în 
U.R.S.S., a susținut alte două me-

ciuri. Ea a întîlnit în orașul Kursk 
echipa Torpedo, victoria revenind spor
tivilor sovietici cu scorul de 5—1 
(1—1). La Sverdlovsk, în fața a peste 
30.000 de spectatori, campioana Sue
diei a întîlnit campioana U.R.S.S. — 
ectiipa S.K.V.O. din localitate. Meciul 
s-a terminat cu scorul de 8—3 (3—1) 
în favoarea gazdelor.

■ C1TEVA REZULTATE înregistra
te la campionatele internaționale de 
tenis de cîmp ale Republicii Arabe 
Unite: simplu: Molinari (Italia) — 
Piecevic (R.P.F.I.) 6—2, 6—4, 6—2; 
dublu bărbați: Gerrard, Otway (Noua 
Zeelandă)—Enstein, Schell (R-F. 
Germană) 3—1. Jucătorii din 
Noua Zeelandă vor întîlni în finală pe 
•italienii Merlo—Pietrangeli.

■ IN CADRUL campionatelor de 
baschet ale Aniericii de Sud Argen
tina a învins Chile cu 53—44 (20— 
25), iar Uruguay a întrecut Equador 
cu 87-63 ( 41—29).
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După 15 secole ■ ■■
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Cu peste 15 veacuri în 
urină scriitorul Sixtus Iu- 
liun Africanus fă cînd o 
cronică a jocurilor olim
pice. citează printre în
vingători pc împăratul 
armean Varazdat, care 
participînd la ediția din 
anul 385 a J. O. a în
vins în întrecerile de pen
tatlon. competiție clasică 
alcătuită din probele de 
alergare, săritură. arun
carea discului, a suliței și 
lupte. Distins cu cel mai 
înalt trofeu olimpic, cu
nuna din frunze de măs
lin. Varazdat s-a întors, a- 
coperit de glorie, în pa
trie.

Acesta a fost
campion olimpie armean. 
După 15 secole, în 
ia Melbourne 
tânjii Armeniei Sovietice
iaci nd parte din echipa

U.R.S.S. s-au 
nou printre 
Dar ceea ce într-un trecut 
foarte îndepărtat reușise 
un împărat, de data a- 
ccasta a fost realizat de 
trei tineri profesori, gim
nastul Albert Azarian, 
boxerul Vladimir Enghi- 
barîan și pentatlonistul 
Igor Novikov.

Trei campioni olim
pici din Armenia, împreu
nă cu scrimen.il Valentin 
Cernikov din Erevan au 
acumulat 22,5 puncte. Și 
dacă am lua clasamentul

numărat din 
învingători.

neoficial pe națiuni alcă
tuit după încheierea jocu
rilor, am ajunge la con
cluzii foarte interesante. 
Reiese astfel că sportivii 
R.S.S. Armene au lăsat în 
urmă echipele unor țări 
ca Iugoslavia, Argentina, 
Austria, India, Grecia, 
Spania ș.a.

Anul, 1959 a adus noi 
succese sportivilor armeni. 
Acum sportivii armeni a- 
lături de ceilalți sportivi 
sovietici se pregătesc pen
tru marile starturi 
J. O. de la Roma.

Ultimul antrenament al 
echipei Progresul, dina
intea începerii returului, 
se terminase de mult. 
Se părea că pregătirile 
pentru ziua cea mare de 
mîine sînt puse la punct 
in cele mai mici amă
nunte. Și totuși, nici un 
fotbalist nu pleca în 
după-amiaza aceea. Ei 
așteptau oaspeți, poate 
puțin obișnuifi înlr-un 
club sportiv: pe com
pozitorul N. Patriciii și 
pe revuistul Aurel Felea. 
Cunoștinfa creatorilor cu 
fotbaliștii n-a fost în... 
„premieră". Se știau de
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reprezen-

VARIETĂȚI
• „Sprinterul englez 

David Segall a publicat 
la rubrica „Mica publici
tate" a unui cotidian 
londonez următorul a- 
nunț: „Sprinter care a 
concurat la Jocurile O- 
hmpice și la Campiona
tele Europene caută o- 
cupeție care să-i permi
să — temporar — posi
bilitatea de a se antre
na și de a participa la 
concursuri. Bacalaureat".

Imediat după apariția 
acestui anunț, s-a hiat 
în discuție de către Fe
derația de specialitate 
descalificarea lui ca a- 
mator.

Iată un mod de a pri
vi amatorismul, specific 
„puritanismului" englez. 
Că David Segall n-are 
slujbă și că moare de 
foame interesează mai 
puțin..

• Practica racolajului 
•ste extrem de răspîn- 
dită în fotbalul britanic. 
Ea a fost chiar ridicată 
la rangul de profesie. 
Spre exemplu, clubul lon
donez Arsenal are 16 an
gajați care urmăresc 
(după un plan minuțios 
alcătuit) desfășurarea 
celor 352 de partide din 
cadrul ligilor superioare 
ale Marii Britanii și sem
nalează antrenorului 
Swindin elementele ta
lentate cu care s-ar 
putea „îmbogăți" în vi
itor clubul.

Așa se cresc talentele 
în patria fotbalului...

Ultima „victorie66
a lui Joe Louis

Iu anul 1949, cele- cheiat. S-a 
brul boxer Joe Lottis pă- . tubei cînd 
răsea < „
după ce deținuse timp 
de 12 ani titlul de cam
pion mondial la toate ca
tegoriile. Nici un boxer 
nu reușise să-l învingă 
în acești 12 ani, în care 
se acoperise de glorie 
și — se părea — de 
...dolari. Față de bursele 
enorme de zeci și sute 
de mii de dolari care e- 
rau „puse la bătaie" la 
fiecare nou meci al lui 
Joe Louis, mulți ar fi 
fost dispuși să creadă că 
acest mare boxer a adu
nat bani care să-i ajun
gă nil pentru o viață, ci 
pentru zece !

Așa a crezut, probabil, 
și Joe Louis...

care se înfierbîntă 
țile în sportul profesio
nist, sînt doar o simplă 
iluzie. Sportivul nu pri
mește decît o mică par
te din banii pentru care 
a semnat contracte în
robitoare. Restul ? Au 
grijă afaceriștii din jurul 
sălilor de sport, au grijă 
managerii, — ~"':"
fiscul;

Sint 12 
Joe Louis 
l»x. Dar 
timp, el n-a avut o clipă 
de liniște, trebuind să 
facă față cererilor fiscu
lui american, care i-a 
prezentat o listă de da
torii poate mai mare de
cît aceea a banilor înca
sați de Joe Louis de-a 
lungul prodigioasei sale 
cartere.

Abia zilele trecute, 
lupta dintre Joe Louis și 
;.. fiscul american s-a în-

cînd la

au con-

dar ce te faci 
teatru e... gol ?

Și discuțiile 
tinuat cînd despre tea
tru, cînd despre fotbal. 
Compozitorul și-a adus 
aminte de un șut „for
midabil" al lui Oaidă, 
iar fotbalistul a început 
să fredoneze o melodie 
a lui Patrichi. Aurel Fe
lea îi mărturisea lui Di- 
nulescu că astă-toamnă 
a răgușit încurajindit-i, 
în timp ce înaintașul 
Progresului ti demonstra 
că el a văzut „Pe aripile

mărturisim însă sincer, 
spuse Aurel Felea, că 
„materialul" pentru cîn- 
tec nu l-am strîns nu
mai de la jocurile Pro
gresului. In fața pianului 
ne-au venit în minte ze
cile de meciuri, avîntul 
și combativitatea, spiri
tul de echipă, aceste 
minunate caracteristici 
ale jocului de fotbal.

„Pornim
Cu mingea avînlați
Pe teren
Ca unsprezece frați 
De-un gînd înflăcărați" 
S-a găsit imediat un

înclieiat a- 
funcționarii 

corzile • ringului, fis'ctdiii și-au dat seama . _ x,__ I.. pu.că mi i-ar mai putea 
ne în vînzare lui 
Louis decît cel mult

Joe
pa-

multă vreme. Aproape că 
n-a fost meci la care ei 
să nu fi asistat, aproape 
că n-a fost spectacol la 
Teatrul de estradă „C. 
Tunase", care să nu fi 
fost văzut de fotbaliști.

— De altfel sîntem și 
a remar- 
Augustin 
sînt tot

colegi de club, 
cat antrenorul 
Botescu, actorii 
ai Progresului.

— Numai că între noi 
și dv. e o deosebire, a 
răspuns Aurel Felea. La 
fotbal cînd e gol e bine,

Invățînd marșul fotbaliștilor... 
revistei" de treț ori, lu
cru pe case revuistul n-a 
putut să-l facă cu nici 
un fel de meci!

Vizita creatorilor avea 
un scop precis: prezen
tarea cîntecului „Marșul 
fotbaliștilor" pe care N. 
Patriciii și Aurel Felea 
l-au compus, inspirați de 
frumusețea jocului de 
fotbal.

„Am dorit să aflăm 
părerea echipei noastre 
preferate, Progresul. Vă

acordeon și primele 
corduri ale cîntecului 
începui
timpul audijiei priveam 
figurile fotbaliștilor. Ne 
uitam la Mîndru, la Di- 
nulescu, la Ianifa, la 
Soare, la S'mărăndescu, 
la Oaidă, la Știrbei, la 
Mafteufă, la Baboe la 
tofi bdiefii aceștia care 
mîine vor lupta din nou 
pentru apărarea culori-

să răsune.

a- 
au 
In

lor clubului lor. Ascultau 
cu atenfie, cu seriozitate. 
Pe dinaintea ochilor le 
treceau — probabil, ca 
înfr-un film—faze din me
ciuri, minunatele lupte 
sportive pentru cucerirea 
mingii. Auzeau parcă 
aplauzele mulțimii și în
țelegeau de ce dintr-un 
coif de tribuna doi crea
tori au strîns material 
pentru a dărui un cîntec 
fotbaliștilor.

La sfîrșit n-au fost a- 
platize dar aproape intr- 
un glas — așa cum pe 
stadion răsună „hip-hip- 
ura", fotbaliștii au spus 
simplu, sportiv: ..Vă 
mulțumim

Dar a venit și un mo
ment ceva mai greu: 
invitația compozitorului 
ca gazdele să învețe cîn- 
tecul t Fotbaliștii, spor
tivii curajoși de pe te
ren, au devenit deodată 
niște băiețandri sfioși. 
Cîntecul a început mai 
greu, dar încetul cu în
cetul el a „prins" glas. 
Pornea doar din piepturi 
vinjoase de sportivi. In 
mijlocul lor, antrenorii 
Botescu și tordache... nu 
se lăsau mai prejos.

.„Cine știe, poate la 
meciul de a doua zi din
tre Progresul și Petrolul, 
îndemnul marșului spor
tiv mai stăruia încă în 
mintea fotbaliștilor de 
la Progresul și a con
stituit o infimă contribu
ție la rezultatul de pe 
teren : 1—0 pentru Pro
gresul, Dar nu-i nimic. 
Desigur că și Petrolul 
va îrwăfa marșul, ca și 
celelalte echipe. Cintecul 
e un bun tovarăș de drum 
al sportivilor, al tinere
tului.

SANDU MARIAN

MARȘUL FOTBALIȘTILOR
Text : Aurel Felea Muzica : N. Patrick!

Refren :

sumele de bani cit 
rriîn-

are grijă...

ani de, cînd. 
s-a retras din 
în tot acest

Mai sînt unii arbitri care dau dovadă de nesigu
ranță și lipsă de curaj față de ieșirile nesportive ale ' 

unor jucători.

B
— Dacă aș fi sigur că ăștia se lovesc 

pe cinstea mea că i-aș da afară de pe
intenționat, 
teren!

Desen de S. Novac.

Tabletele
tul pe care doarme. .De
clarația șefului serviciu
lui american al contribu
țiilor directe este edifica
toare în această privință: 
„Am scos de la el 
ce era posibil".

Caricatura de față, 
care o reproducem 
ziarul „L’Equipe" 
zul ei. Un haz amar...

tot

pe 
din 

are ha-

Fotbaliștii echipei Di
namo Moscova au obținut 
în 1945 un răsunător succes 
în Anglia. Trei ani mai 
tîrziu dinamoviștii au tri
umfat din nou, de data 
aceasta la Stockholm și 
Goteborg. In capitala 
Suediei Dinamo Moscova 
a dispus cu 5—1 de Nor- 
kdpping, ! 
drept una 
puternice 
lume (de 
cîștigat în 
neul olimpic de la Londra).

socotită în 1948 
i din cele mai 

formații din 
altfel Suedia a 

i același an tur-

1 9 9

și... primul punct cîștigă
în istoricul .întîlniri-lor 

de tenis de masă la fel 
oa și în orice alt sport 
sînt cunoscute o serie de 
îmtîmplări, „curiozități" 
care au stîrnit la timpul 
lor comentarii aprinse, au 
pasionat pe amatorii de 
pretutindeni ai sportului 
cu mingea de celuloid. 
Seturi terminate la scoruri 
albe (0-0), recorduri de 
„țăcăneală", meciuri ter
minate la... egalitate și eli
minarea celor doi compe
titori etc., iată numai cîte
va asemenea fapte. Și la 
recentul turneu internațio
nal de la Moscova s-a 
petrecut un caz interesant.

La scorul de 3-2 pen
tru echipa noastră mascu
lină în parlida cu repre
zentativa U.R.S.Ș. I, au 
urmat la masă Mircea Po
pescu și Paskiavicius. Ți- 
nînd scama și de scorul 
general foarte strîns, me
ciul prezenta o importan
tă deosebită. Jucătorul 
sovietic a cîștigat primul 
set cu 21-13, iar cel de 
al doilea a revenit lui 
Mircea Popescu cu 19-16, 
deci la ceas. Setul deci
siv urma să se desfășoare

numai pe durata de IC 
minute. Pornind foarte 
bine de la început, Pas
kiavicius a luat conduce
rea și în momentul cînd 
arbitrul a anunțat că mai 
sînt 3 minute, sportivul 
sovietic avea 8-1! Forțînd 
jocul și acționînd fără gre
șeală, Mircea Popesicu a re
dus rapid handicapul, a e- 
gpailat și a luat un avans 
de 2 puncte (10-8). Tre
cuseră însă, doar două 
minute și 15 secunde și 
meciul nu se sfîrșise încă 
... pentru că în următoa
rele 45 de secunde, a fost 
rîndul lui Paskiavicius să 
facă două puncte și să 
egaleze (10-10) exact cînd 
arbitrul a consemnat epui- 
zârea timpului regulamen
tar. Oprind jocul, arbitrul 
a anunțat în mijlocul unui 
interes general, „Ultimele 
5 minute, primul punct 
cîștigă" I A urmat un 
scurt schimb de mingi și 
Popescu a tras decisiv 
cîștigînd punctul. (11-10), 
setul și partida. Fără 
doială că și acest caz 
figura în albumul de 
riozități al tenisului 
masă.

„ Dinamo"
In pauza meciului, unul 
din gazetarii suedezi a 
observat că fotbaliștii so
vietici consumau niște ta
blete. Primind cîteva ta
blete de la fotbaliștii so
vietici, gazetarul le-a dus 
la analiză, unde s-a con
statat că ele nu erau alt
ceva decît... un produs de 
zahăr concentrat cu suc 
de struguri. Suedezii au 
crezut că aceste tablete 
Dinamo* sînt cheia succe
selor fotbaliștilor oaspeți ! 
O fabrică a produs In 

— cîteva zile tablete Identice 
oferindu-le jucătorilor e- 
cnîpel Gotteborg, care 
urmau să joace cu Di
namo Moscova.

„Tabletele" n-au avut e- 
fectul dorit — scriau a 
doua zi zia.rele. Dinamo
viștii bătuseră cu... 5-1 1 
Suedezii se bizuiau numai 
pe... tablete I

EMIL VEAICULESCU, 
COMUNA ȘOIMARL - 1) 
Actualul fundaș al Petro
lului, Tendler, a jucat îna
inte la Știința București. 
2) Pahonțu e bolnav șl nu 
va face parte în returul 
campionatului, din for
mația Petrolului.

MIRCEA IONESCU, SI- 
MERIA. - Iată rezultatele 
meciurilor dintre echipele 
de baschet ale R.P.R. și 
U.B.S.S. t 1949 : 23-51;

65-90, 1955 Z 63-79, 
66-84, 1955 : 40-45,
44-42 (singura vic- 
a baschetbaliștilor 

----  63-87, 1957 :

în-
va

cu- 
de

1953 : 
1955 : 
1957 : 
torie 
noștri), 1957 : 
40-50.

TOMA I. GAIA, BUCU
REȘTI. - Din moment ce 
regulamentul de joc fee- 
cizează că la executarea 
unei lovituri de la 11 
metri portarul va trebui 
să stea pe linia porții; 
între cei doi stîlpi; fără 
să miște tălpile de la pă
mînt, este clar că pentru 
a se îndeplini aceste con- 
dițiunl trebuie mai întîi 
să existe în poartă un... 
portar. Dacă portarul unei 
echipe, nemulțumit de de
cizia arbitrului, ar refuza 
să apere poarta, nu s-ar 
ajunge în nici un caz la 
executarea penalty-ulul în 
poarta goală. In acest caz, 
arbitrul se adresează că
pitanului echipei, pentru 
a desemna alt jucător din 
formația intrată pe teren,

Pornim
Cu mingea avîntați
Pc teren,
Ca unsprezece frați,
De-un gînd înflăcărați : 
Să fim
Sportivi neînfricați 
Zburînd înaripați,

Pc teren.
Spre poarta celorlalți ?
Dîrji ne apărăm culorile
Și le ducem spre victorie 1 
Pornim
Cu mingea, avîntați
Pe teren !...
Ca un stol.
Hai, băieți I
Șut și gol !...

Cufdct :

F Ct?

Pe stadioanele patriei noastre.
Mulțimi voioase, mlndru fuvoi, 
ții roșii flamuri spre zările-albastre
Sînt parcă solii anilor noi 1...

Tot ața ca în întrecerea mare.
De pe-al patriei noastre cuprins.
Tot cu inima plină de soare.
Și în sport vrem să fim de neînvins !...

Refren

care să treacă în poartă. 
Dacă șl căpitanul echipei 
se menține pe aceeași po
ziție de indisciplină, după 
un răgaz de... gîndire de 
3 minute, arbitrul fluieră 
sfîrșitul meciului, iar e- 
chlpa vinovată pierde jocul 
cu 3-0. Dar urmează, bi
neînțeles, șl sancțiuni dis
ciplinare. In ce privește 
celălalt caz, șl anume ca 
balonul plin de noroi, 
cleios; să se lipească de 
bară șl să... rămîle acolo, 
așa ceva e cu totul de ne-

magazin
închipuit, astfel că cei 
care au întocmit regula
mentul de fotbal nu l-au 
încadrat în nici un articol.

ANDREI _
PLOEȘTI. — 1) La jocurile 
olimpice * ' - • •
d’Ampezzo 
samentul 
hochei pe 
următorul :
S.U.A.j 3.

CALINESCU,

de la Cortina 
din 1956, cla- 
în turneul de 
gheață a fost 
1. UtR.S.S.i 2.

Canada. 2) Nu 
e greu de făcut socoteala : 
dacă patinatorul sovietic 
Grișin a cîștigat cursa de

500 metri de Ia Squaw 
Valley In 40,2 secunde, în
seamnă că media orară cu 
care a alergat a fost de.» 
44,776 km i

NICOL.AE TARANU, O- 
RAVIȚA. — Di Stefano 
are 35 de ani. El continuă 
să joace la Real Madrid.

TITUS PEPA, CONSTAN
TA. — 1) Apolzan are 33 
de ani. I-a împlinit la 6 
februarie. 2) „Bazil* Ma
rian, antrenorul echipei 
Rapid, are 38 de ani. — 
3) Ion Popa a deținut, în 
același timp, atît titlul de 
campion la categoria ;,se- 
mlmijlocie", cît șl la ca
tegoria ;,mijlocie". A fost 
unul dintre cei mal buni 
boxeri al noștri. Astăzi el 
are 42 de ani. 4) Profesia 
voleibalistului Marcel Ru- 
sescu : Inginer. 5) Veți 
primi răspuns detailat prin 
scrisoare.

A. ROIDIS, BRAIEA. - 
Echipele reprezentative de 
fotbal ale Rominiei și 
Greciei s-au întîlnit pînă 
acum de 8 ori. De șase 
ori am cîștigat noi, iar 
două meciuri s-au terminat 
la egalitate. Iată, de altfel, 
rezultatele : 1930 (Bucu
rești) : 8—1, 1932 (Belgrad) : 
3-0, 1933 (București) : 1-0, 
1934 (Atena) : 2-2, 1935
(Sofia) : 2-2, 1930 (Bucu
rești) : 5-2, 1957 (Atena) : 
2-1, 1957 (București) 3-0.
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