
PLENARELE CONSILIILOR U.C.F.S.-
0 NOUĂ CONTRIBUȚIE PE UIUMUL DEZVOLTĂRII 

ACTIVITĂTH SPORTIVE
Aspecte de la desfășurarea plenarei consiliului 

regional U.C. F.S. București

au fost

Plenarele consiliilor regionale U.C.F.S. 
care au avut loc în întreaga țară și 
plenarele consiliilor raionale și orășe
nești U.C..F.S. care se desfășoară în 
aceste zile reprezintă o importantă 
contribuție la consolidarea activității 
sportive. Dezbaterea problemelor de 
bază ale activității sportive, găsirea 
în comun a celor mai atractive forme 
de cuprindere a oamenilor muncii în 
practicarea sportului și mobilizarea 
unui cit mai mare număr de activiști 
obștești la realizarea sarcinilor trasa
te de către partid mișcării sportive, 
iată numai o parte din cele mai im
portante probleme discutate în plena
rele consiliilor regionale, raionale și 
orășenești U.C.F.S.

In cadrul acestor plenare
aprobate — pe baza hotărîrilor plena
rei a V-a a Comitetului de Organiza
re a U.C.F.5., privind îmbunătățirea 
sistemului competițional — calendarele 
eompetiționale, în care accentul principal 
se pune pe dezvoltarea activității de 
mase, pe inițierea unor interesante 
competiții la nivelul asociațiilor și lo
calităților. De asemenea s-au stabilit 
măsuri pentru realizarea autofinanțării 
asociațiilor și cluburilor sportive. Au 
fost trasate sarcini care vor asigura 
creșterea nivelului politic și cultural 
al sportivilor. Fără îndoială că un rol 
însemnat îl au inițiativele și propune
rile pe care le fac numeroșii activiști 
obștești, propuneri car.e izvorăsc din 
experiența muncii acestora, din dra
gostea cu care ei se îngrijesc de 
ere ‘crea continuă a activității spor
ii’ Ele aduc o însemnată contribu
ție ia găsirea celor mai eficace metode 
de muncă.

Hotăririle elaborate în cadrul ple
narelor vor trebui să stimuleze munca 
organelor și organizațiilor sportive. 
Sarcinile trasate de plenare vor tre
bui să fie traduse în viață la terme
nele și în condițiile stabilite, iar apli
carea lor va trebui să fie urmărită 
cu perseverență de către consiliile re
gionale, raionale și orășenești U.C.F.S. 
și de către consiliile cluburilor și aso
ciațiilor sportive. Numai astfel se va 
putea înregistra progresul pentru care 
partidul și guvernul au creat mișcării 
de cultură fizică și sport toate con
dițiile.

cîteva 
această

Prilej

din problemele discutate cu 
ocazie.

de conținu*  îmbunătățire 
a muncii sportive

Raportul prezentat la plenara con
siliului regional U.C.F.S. București a 
cuprins — într-o succintă trecere în 
revistă — realizările obținute de ac
tiviștii și sportivii din această re
giune în anul 1959, realizări obținute 
sub îndrumarea organelor și organiza
țiilor de partid și cu sprijinul orga
nizațiilor sindicale și U.T.M.

In ceea ce privește munca desfă
șurată de organele raionale U.C.F.S. 
s-a arătat că multe din lipsurile ma
nifestate de acestea au fost eliminate 
cu ajutorul analizelor făcute de către 
consiliul regional U.C.F.S. București. 
Astfel de analize au avut loc în ra
ioanele Oltenița, Giurgiu, Slobozia, 
Alexandria, Brănești și Olteni. Criti- 
cîndu-se unele metode greșite folosite 
de către unii activiști sportivi și dîn- 
du-se îndrumări concrete pentru desfă
șurarea unei munci colective, pe baza 
hotărîrilor biroului raional U.C.F.S. și 
cu sprijinul celorlalte organizații de 
mase, s-a putut da un ajutor eficace 
organelor respective. Ca urmare a a- 
cestor analize, unii președinți și teh
nicieni din cadrul consiliilor raionale 
U.C.F.S. amintite (I. Dliijanschi și I. 
Trandafir — raionul Oltenița; Al. 
Tomuș și L. Ovidin — raionul Bră
nești etc.) și-au schimbat atitudinea 
față de muncă, au înțeles că munca 
sectară nu poate să asigure îndepli
nirea la timp și în bune condițiuni 
a sarcinilor trasate de partid și că nu
mai prin angrenarea unui larg activ de 
sportivi și activiști sportivi se pot 
obține succese însemnate în organi
zarea și desfășurarea activității spor
tive de mase. Sprijinul acordat de 
membrii consiliului regional U.C.F.S. 
consiliului orășenesc U.C.F.S. și con
siliilor raionale 
de asemenea un 
munca acestora

U.C.F.S. a constituit 
element important In 
pentru eliminarea tip-

( Continuare în pag. a 3-a)
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Ca in toate celelalte regiuni, de cu- 4 
rind a avut ioc și plenara consiliu- Ț 
lui regional U.C.F.S. București. Iată Ț
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Un mare număr de copii (băieți și fete) cu reale perspective de progres 
au populat, simbătă și duminică, probele rezervate lor în competiția 
dotată cu „Cupa Delfinului". In fotografia noastră, cei mai mici pdelfini" 

in plină cursă...

Organ al Uniunii de
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Cultura Fizica și Sport din R. P. Rominct
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JKnnca educativă trebuie privită cu mai multă seriozitate 
în școlile sportive de elevi

„Activitatea sportivă extra- 
școlară a elevilor se va desfă
șura in cercurile și colectivele 
sportive de pe lingă școli și în 
cadrul școlilor sportive de elevi, 
sub conducerea U.T.M. și pro
fesorilor de educație fizică". 
(Din Hotărîrea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne cu privire la reorgani 
zarea mișcării de cultură fizică 
și sport clin Republica Populară 
ROmînă din 2 iulie 1957).

Traducînd în viață sarcinile tra
sate de Hotărîrea din 2 iulie 1957, șco
lile sportive de elevi — înființate în 
majoritatea orașelor din țară — își a- 
duc din ce în ce mai mult aportul la 
o temeinică organizare a activității 
extrașcolare a elevilor, la instru rea 
a mii de cadre din rindurile acestora, 
pregătindu-i pentru a lirica treptele 
măiestriei sportive. In același timp, 
școlile sportive de elevi își îndreaptă 
preocupările către creșterea unui tine
ret sănătos, educat în spiritul mora
lei comuniste, al dragostei fată de 
patrie și popor, față de tradițiile de 
luptă ale clasei noastre muncitoare, 
față de părintele iubit, care se îngri
jește cu atîta dragoste și îi asigură 
condiții minunate de creștere, Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Multe și variate sînt formele de rea
lizare a educației patriotice și cetățe
nești. Excursiile în cele mai pitorești 
local'tăți și regiuni din țară; vizitele 
în fabrici și uzine (prilejuri cu care ti

nerele vlăstare stau de vorbă 
cu muncitorii, diferitele simpozioane 
cu oameni de artă și cultură, partici
parea la o largă viață culturală (vi
zionare în colectiv de muzee, expozi
ții) etc.

In întreaga țară există în prezent 
51 de școli sportive de elevi cu 192 
secții pe ramură de sport și aproape 
15.000 cursanți Numai în Capitală 
numărul elevilor înscriși la cele două 
școli existente depășește cifra de 
5.000 ! Dar, pe lîngă aceștia, alic mii 
de tineri își desfășoară activitatea 
extrașcolară, în dorința și cu perspec
tiva de a face parte din rindurile ce
lor mai buni elevi sportivi.

In procesul de învățătură, școlile 
sportive de elevi își aduc o serioasă 
contribuție. O primă condiție: admi
terea în școală este determinată de o 
bună situație la învățătură. Numai e- 
levii fruntași, numai elevii care-și cu-

nosc îndatoririle față de carte, nu
mai cei ce promovează cu note bune 
au cinstea de a fi primiți in școlile 
sportive de elevi. Direcțiunile școlilor 
sportive de elevi țin o legătură per
manentă cu școlile de bază, cer aces
tora — periodic — situația școlară 
și le consultă atunci cînd este vorba 
de participarea copiilor la diferite ac
țiuni. In București, de pildă, se înre
gistrase în primul trimestru al anului 
școlar în curs o situație necorespun- 
zătoarc Ia învățătură a unor elevi 
care frecventau școala sportivă de e- 
levi nr. 1. Apăruseră în cataloage 
cam multe note de 5 și 6. Sprijinul 
școlii a avut o eficacitate imediată: 
suspendați de la activitatea sportivă 
pînă la Îndreptarea situației lor șco-

(Continuare în pag. a 3-a)

Botvinik sau Tal?
Marele lor meci începe astăzi la Moscova

Teatrului Pușkin 
marele meci de

Astăzi, pe scena 
din Moscova, începe 
șali pentru titlul de campion al lumii, 
dintre Mihail Botvinik și Mihail Tal.

In istoria întrecerilor șahiste, supre
me, care numără 74 de ani, a figurat 
rareori o întîlnire care să trezească 
un interes atît de mare, deși fiecare 
din meciurile pe care le publicăm în 
tabelul anexat au fost fără îndoială 
pasionante.

Este explicabil acest interes. Intîl- 
f nirea de la Moscova prezintă o serie 
F de caracteristici care nu s-au mai 
tîntîlnit niciodată în disputele pentru 

titlu.
• Pentru prima dată Îr istoria șa-

*4 44444-444444444444 4444444♦

ani aspir*  
prima dată 
n-au jucat 
înainte de 
întîia oară

s

Iosif Zilahi (stingă) și Constantin Nicolae în timpul asaltului de floretă. 
Aspect din concursul ce a avut loc duminică în Capitală.

Foto: B. Ciobanu

Atac la poarta echipei Steagul roșu. La minge au sării portarul Ghiță 
și înaintașul dinamovist Țircovnicu. Primul a reușit să respingă balonul 
cu pumnul (fază din partida Dinamo Bacău — Steagul roșu 1—1).

Foto: M. Popescu

hului un jucător de 23 de 
la titlul mondial. • Pentru 
campionul și pretendentul 
între ei nici o partidă 
meci. • Și, în sfîrșit, tot 
se întilnesc jucători cu stiluri total 
diferite-

Campionul lumii a împlinit în aja-4 
nul meciului 48 de ani. „Destul de 
mult pentru marile bătălii șahiste1* 
— ar fi tentați să spună unit. „ Dai 
de unde ? — vor replica pe loe ceî4 
lalți, Steinitz a devenit campion mor» 
dial la 50 de ani...

Este desigur cu totul nepotrivit si 
se vorbească despre O „bătrînețe șaH 
histă" a lui Botvinik. Strălucita vic4 
torie în meciul revanșă c<l Smîslov.- 
repurtată doar cu doi ani în urmă, 
demonstrează că deținătorul tulului 
arc. încă suficientă forță.

Ț Tal asaltează titlul mondial la 23 
:da ani. El este cel mai tînăr dintre 

toți pretendenții pe care-i cunoaște
X istoria meciurilor. Pot concura cu el 
4 doar Lasker care a jucat cu Stei- 
t nitz (și l-a învins) cînd avea 26 da 
4 ani și Bronstein care număra 27 de 
t ani cînd l-a întîlnit pe Botvinik.
Ț Faptul că Botvinik și Tal n-au jucat! 
T pînă acum nici o partidă între ei creează 
♦ și mai mult interes în jurul disputei. 
Ț Dar întîlnirea dintre cei doi șahiști! 
♦ era cit pe-aci să se producă cu ...12 
fani în urmă. Botvinik, după strălucii 
4 ta sa victorie în meciul turneu din 
Ț 1948, care i-a adus și titlul de cam- 
1 pion al lumii, se odihnea într-o loca-' 
♦ litate balneară de lîngă Riga.
Ț zi la ușa
♦ Botvinik a 
Ț 11—12 ani.
4 Mihail Tal.
I — Doresc

_ Intr-o 
apartamentului ocupat de 
bătut un copil de vreo 

Nu era nimeni altul deci#

să joc cu campionul lumii,,

(Continuare. îti pag, a /

Mîine, pe Stadionul Republicii, pregătiri pentru sezonul internațional de fotbal

Lotul reprezentativ susține un meci public 
cu o echipă cehoslovacă fruntașă: Spartak Hradec Kralove

în cadrul pregătirilor lotului repre*  
T zentativ de fotbal pentru apropiatul se

zon internațional, mîine va avea loc pe 
Stadionul Republicii un prim meci public 
de verificare. După cum se știe, în luna 
mai echipa noastră reprezentativă va 

.L susține trei importante întîlniri : la 1 
,»mai returul partidei cu R. P. Bulgaria 
4 ► în cadrul preliminariilor turneului o- 
-. limpic, iar la 22 și 29 mai cu R. Ceho-
- ► slovacă, în sferturile de finală ale „Cu-
- ► pei Europei".
* * în asemenea condițiuni, măsurile lu-
* * ate de federația noastră pentru buna 
.„pregătire a lotului sînt justificate pe 
., deplin. Meciul cu formația cehoslovacă 
4 „ Spartak Hradec Kralove constituie una 
4. din etapele din planul general de pre- 
« - gătire a selecționabililor.
” Ieri la amiază a fost definitivat lotul 
’k reprezentativ, în baza observațiilor fă- 
Icute la jocurile de duminică și ținîn-

du-se seama de unele indisponibilități 
survenite. Lotul cuprinde pe următorii 
jucători ;

Portari ; VOINESCU (C.C.A.) și UTU 
(Dinamo București)

Fundași : GRBAVU (Rapid), I. LAZ AR

PROGRAMUL DE MU NE DE PE 
STADIONUL REPUBLICII

Ora 14.15 : Lotul de juniori R. P. R.- 
Rapid (juniori).

Ora 16 : Lotul R, P. R.-Spartak Zfra- 
dec Kralove.

(Dinamo Bacău), ZAVODA TI, APOL- 
ZAN (C.C.A.) și SOARE (Progresul).

Mijlocași : JENEI (C.C.A.), V. ALE
XANDRU (Dinamo București) șl KOSZ- 
KA (Rapid),

înaintași : HAȘOTI, SEREDAI (Stea*  
gul roșu), CACOVEANUi CONSTAN
TIN, RAICSI (C.C.A.), DINULESCLP 
(Progresul), DRIDEA (Petrolul)*  MATE*  
IANU (Știința) și EFTIMIE (Dinamo 
București).

Față de lotul inițial, cel de mai sus 
prezintă modificări în sensul că lipsesc 
Tătaru și David, care sînt accidentați?, 
în prezent, precum și Oaidă șl Macri*.,  
la care s-a renunțat deocamdată.

Echipa oaspe sosește azi cu avionul.’. 
Ea este una din fruntașele actualului*  
campionat cehoslovac. Formația sa da» 
bază, folosită în meciurile de campio
nat este următoarea : Jindra (24 ani) 
Andrejsek (32), Hledik (31), Pieman (37)1 
- Krejci (32), Michalek (29) ~ Macelaâ 
(34), Pokorny (25)g Kvacek <27)*  Cerayj» 
(23), Malik (29). La înaintare mai cou-4 
țează pe Tomașeiț șl Ccrmakw
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Pe Valea Bîrgăului ! SPORT, VESELIE, TINEREȚE!
’ Bîrgăului, sălaș al ignoranței
'fi întunericului în vremurile de tristă 
anuniire ale regimului burghezo-mo- 
șieresc, are în zilele noastre cu toiul 
altă înfățișare.

Peisajul, viața, omul, totul s-a 
Schimbat.

Coșuri înalte, fumegînde, clădiri, 
hale, construcții, toiul marchează cu 
prisosință noul în peisajul văii. Zum
zetul gaterelor, mirosul proaspăt al 
lemnului de brad, șirul de vagoane 
încărcate cu cherestea, dovedesc stră
dania localnicilor, contribuția lor la 
creșterea și înflorirea economiei patriei 
noastre.

Viața a devenit luminoasă, demnă 
de trăit. Se nasc noi gospodării co
lective (oamenii au înțeles unde este 
belșugul), se ridică noi cămine (oame
nii au înțeles că nu pot trăi fără cul
tură), se înalță noi școli (trebuie să 
înveți ca să construiești noul). S-au 
ivit noi și noi terenuri de sport.

Și omul parcă este altul. Tenace, ho
tărî! și sîrguincios, — el trăiește din 
plin zilele vieții noastre noi. El are 
încredere în partidul clasei muncitoare, 
care ne conduce pe drumul socialis
mului.

Ne-am oprit într una din așezările 
'de pe malurile Bistriței Bîrgăului 
Aci, la Prundul Bîrgăului, se află o 
fabrică de hirtie. Prezența ei se face 
simțită de departe, prin coloanele ne
gre de fum ce urcă spre înaltul ce
rului. ★

Vestea că va începe întrecerea la 
șah, tenis de masă și volei cu cei de 
la U.I.L. Suseni, de la „Bradul" și 
„Cooperativa", ambele din Prundul 
Bîrgăului, a fost primită cu bucurie 
de tinerii muncitori ai fabricii de hîr- 
tie.

— Aceste întreceri — ne-a spus 
tcv. Stan Stoica, președintele asociației 
sportive — au intrat de mult în obi
ceiul nostru. Muncitorii fabricii și ti
nerii din comună sau din satele apro
piate se întrec în diferite discipline 
sportive. In afară de meciurile de 
fotbal (în campionatul raional am 
terminat turul pe locul III) organi
zăm întreceri și la volei, la popice, la 
șah...

— Nu uitați — ne-a întrerupt tîm- 
plarul Petre Corbea, responsabilul 
secției de schi — să amintiți de ve
chea noastră „rivalitate"...

— Ce fel de rivalitate ?
— Pentru titlul de „Cel mai bun 

schior al comunei".
'— Și cine I-a cucerit ?
— Anul acesta iînărul țăran mun

citor Ioan Ruscău, din Prundul Bîr
găului dar...

— Anul irecut — se grăbi să adau
ge Petre Corbea — cel mai bun a 
joși Alexandru Cornea, muncitor al 
între prinderii noastre, acum plecat 
să-și satisfacă serviciul militar. Păcat 
că în acest an a căzut așa de puțină 
zăpadă. Dar timpul încă nu-i trecut!...

Cînd unii muncesc și aR(ii stau...
Este bine cunoscut faptul că acolo 

undo consiliile asociațiilor sportive își 
duc activitatea în mod organizat, pe 
baza unor planuri de muncă judicios 
întocmite. în realizarea cărora sînt 
cuprinși toți membrii consiliului, rezul
tatele nu întîrzie să se arate. Pentru 
tin consiliu de asociație sportivă care 
constituie un colectiv de muncă bine 
închegat și care cunoaște în amănun
țime posibilitățile de dezvoltare a ac
tivității sportive în întreprinderea pe 
lîngă care este organizată asociația 
sportivă respectivă, rezolvarea celor 
mai multiple sarcini nu reprezintă o 
dificultate.

Cît se poate de concludentă în a- 
ceastă privință este analizarea felului 
în care muncesc consiliile asociațiilor 
sportive din raionul Tudor Vladimi
rescu din Capitală. Există în acest 
raion asociații sportive unde, datorită 
faptului că munca consiliilor respec
tive are un caracter colectiv și se des
fășoară în mod organizat, rezultatele 

’ obținute sînt dintre cele mai frumoase 
Spre exemplu, în cadrul asociației 
sportive Flacăra roșie Pielari, s-au rea
lizat în ultima vreme succese remar
cabile pe linia dezvoltării bazei mate
riale a asociației, prin întocmirea unui 
buget Ia baza căruia a stat princi
piul autofinanțării întregii activități, 
•prin crearea unor importante surse

— Ba-i irecut — îl contrazice 
Axinte Alecu, secretarul asociației. Și 
nici n-o să se mai schimbe. Nu de 
alia dar ne-ar încurca antrenamentele 
la fotbal, la volei...

— Dacă tot vorbim de volei — pre
ciza tov. Stan Stoica — trebuie să 
arătăm că în primăvara aceasta vom 
satisface și o dorință a tovarășelor 
noastre. Echipa feminină de volei își 
va începe antrenamentele în curind. 
La noi, fetele mai practică șahul, te
nisul de masă, mai puțin schiul și 
atletismul.

— Am vrea — interveni Alecu 
Axinte, arătîndu-ne caietul de eviden
ță al asociației sportive — să vă 
arătăm ceva.

Cei 217 membri ai asociației 
sportive sînt în marea lor majoritate 
cu cotizația la zi, unii chiar au plătit 
cu cite o Jună înainte.

— O ultimă întrebare :Cum se
comportă sportivii la locul de muncă?

— Chiar foarte bine — ne-a răspuns 
tovarășul Stan Stoica. Să dăm exem
ple ; încep cu tovarășele noastre: Ioa
na Bălan, instructoare voluntară de 
gimnastică, are depășire zilnică în me
die de 20 la sută, Florica Beneș, atletă, 
depășire zilnică 15 la sută, Tonica 
Krestler atletă, depășire în medie 18 
la sută. Dintre fotbaliști amintesc de 
Valentin llorocea și Zamfir Simion. 
Ultimul este și elev al școlii serale 
care funcționează în comună. Pentru 
felul cum învață a fost evidențiat in
tr-o ședință a școlii. Dar ne-ar trebui 
multe ceasuri să putem vorbi de toți..,

★
Așa lucrează, așa trăiesc, așa în- 

vață_ și fac sport tinerii dintr-o co
mună de pe Valea Bîrgăului.

OÎTO BENKO

CARNET SĂTESC Din activitatea 
asociațiilor sportive

— De ce rtu-i cnemi la 
consiliului 2

— Nu vin de frică să nu ie ia 
cineva laurii pe care dorm...

Desen de M. TEODORESCU

„Cota* * a dispărut după o perdea de 
ceață. Cu greu se mai pot distinge crestele 
de piatră ale Caraimanului. Bîrrr...! Și re 
frig este...

• Cu cîțiva ani în urmă a apărut 
în comuna Nânești prima masă de șah 
și cele 32 de figuri. Puțini erau ace
ia care cunoșteau tainele acestui fru
mos joc. Dar, acum Ia Nănești în două 
săli de clasă ale școlii elementare se 
întrec cu dîrzenie peste 200 de șa
hiști împărțiți în 5 serii.

Seriile au fost alcătuite în așa fel 
ca forțele să fie sensibil egale iar cei 
mai experimentați să-i învețe pe în
cepători. 15 fete au participat recent 
la un concurs organizat în cinstea zi
lei de 8 Martie.

V. SASARANLJ-coresp. regional

• Asociația sportivă Vulturul din 
comuna Miloș, raionul Sărmaș este 
considerată pe bună dreptate printre 
cele mai active din raion. Cei peste 
370 de membri cîți numără asociația 

de venituri îndeosebi, din strîngerea 
de cotizații de la membrii susținători 
ai diferitelor secții pe ramură de 
sport. Tot în acest raion își duc acti
vitatea și alte a- 
sociații sportive 
care se pot mîndri 
cu frumoase rezul
tate atît pe linia 
creșterii bazei ma
teriale cît și în 
ceea ce privește 
dezvoltarea activi
tății sportive de 
mase. Este cazul 
asociațiilor Bum
bacul, organizată 
pe lîngă întreprin
derea textilă „7 
Noiembrie" și Re
colta M.A.

Din păcate, în 
raionul Tudor Vla
dimirescu sînt însă 
și altfel de exem
ple... Sînt unele 
consilii de asocia
ții care, mulțumin- 
du-se cu activita
tea pe care o duc' 
un număr restrîns 
de sportivi, orga
nizați în cîteva 
echipe, consideră 
că... nu mai au ni
mic de făcut. Edi
ficator în această 
direcție este cazul 
asociației sportive 
LOR. ^președinte

Sinaia, frumoasa stațiune de pe Valea 
Prahovei este la fel de mult căutată în a- 
cesțe zile de iarnă ca și vara. Grupuri de 
tineri gălăgioși „ascunși*  sub hanorace, „în-

In drum spre locul de concurs...
Foto: R. Călărășanu

călzesc* atmosfera, dau orașului veselia sa 
obișnuită. Pitorescul orășel de la poalele Bu- 
cegilor trăiește în plus o intensă viață... 
interioară. Oamenii muncii veniți aci la
odihnă se recreează, citind, vizionînd spec
tacole și, firește, făcînd sport. La Casa de 
Cultură, activitatea cultural-sportivă este
cît se poate de variată. Ne interesăm de 
felul cum sînt asigurate condițiile pentru
ca oamenii muncii sosiți la odihnă să poată 
participa la o activitate sportivă intensă.

— Munca noastră — ne spune tov. Gri- 
gore Radulescu organizator sportiv pe lîngă 
Casa de Cultură din Sinaia — ne aduce

și-au achitat la zi cotizațiile și prin- 
tr-o entuziastă participare la muncă 
voluntară au amenajat terenurile de 
volei, fotbal și poligonul de tir. In 
cele 5 secții ale asociației activează 
sportivi care, în concursurile raionale 
sau regionale, au ocupat locuri frun
tașe. Astfel, echipa de volei fete a 
reușit ca în campionatul regional să 
ocupe locul III. Tînărul loan Fiscutea- 
nti s-a calificat în finala Spartachiadei 
pe țară la trîntă. Fără îndoială că 
aceste succese se datoresc și dragostei 
cu care muncesc tovarășii din consi
liul asociației — Vasile Lopigan pre
ședinte, Simion Felecan, secretar.

P. UNGUREANU-coresp.

• In raionul Bîrlad, pe lîngă gospo
dăriile agricole colective au luat ființă 
în ultimul timp încă 15 noi asociații

Cristian Bucurescu, secretar Aurel
Albeti) care, culcîndu-se pe laurii cu
ceriți de activitatea dusă de secțiile
de fotbal, popice, șah și volei, a în

ceput să piardă 
din vedere principa
lele probleme ale 
muncii sportive. 
Astfel, s-a ajuns 
la situația ca de 
o bună bucată de 
timp, cu tot aju
torul acordat de 
consiliul raional 
U.C.F.S., să nu se 
poată organiza a- 
dunarea generală 
a asociației. Mai 
mult decît atît. Nu 
de puține ori, cî
teva din sarci
nile care ar fi 
trebuit rezolvate 
de consiliul aso
ciației, au fost 
duse ia bun sfîr- 
șit numai de pre
ședintele comitetu
lui sindical de în
treprindere, tov. 
Ion Dragomir, sin
gur.

Un alt exem
plu în ceea ce

ședința privește proasta 
organizare a mun
cii în cadrul con
siliului ne este 
oferit de asociația 
sportivă Mătasea

Scurt popas prin stațiunile Sinaia și Predeal
multe satisfacții mai ales ca majoritatea ce
lor veniți la odihna sini amatori de a prac
tica diferite sporturi.

— Care a fost, de pildă, programul acti
vității sportive în ultimele două săptămîni?

— Excursiile au stat pe primul plan. S-au 
făcut vizite — cu caracter turistic — la cota 
1.400, Poiana Stînii, Poiana Stalin, Urlă- 

toare etc. Oamenii muncii veniți la odihnă 
in stațiunea noastră au participat fi la cam
pionate de șah, tenis de masă și schi. De 
multă popularitate se bucură concursurile 
9,Cine știe cîștigă" pe teme sportive. Ultimul 
concurs de acest gen pe tema „Succese de 
seamă ale sportivilor rotnini în anii Repu
blicii" a fost ciștigat de inginerul Aurel Cer
cel din Iași.

Munca neobosită a organizatorului sportiv 
Grigore Radulescu se bucură de multă pre
țuire din partea celor aflați Ia odihnă. L-ara 
văzut jucînd șah alături de oamenii muncii 
veniți în stațiune în impunătoarea sală în

sportive, care cuprind peste 500 mem
bri U.C.F.S.

Asociațiile sportive nou constituite 
s-ait înființat pe lîngă gospodăriile a- 
gricole colective ,,I. V. Miciurin" Bon- 
ca, „Tudor Vladimirescu" Ghermănești, 
„Dezrobirea" Mitoc, „Spicul" Vizureni, 
„8 Martie" Dragalina, „Viață nouă" 
Ciortolanu. „Gh. Doja“ Popeni, „Oc
tombrie Roșu" Stroe Beloescu, „24 Ia
nuarie" Grivița, „I. L. Caragiale" U- 
lea, „I. C. Frimu" Ivești, „30 Decem
brie" Pogonești, „Grivița Roșie" Is
laz etc.

Activiștii consiliului raional U.C.F.S. 
au instruit consiliile noilor asociații 
sportive, ajutîndu-le să organizeze 
primele competiții, să-și întocmească 
bugetele etc.

ELIADE SOLOMON-coresp.

Dudești, organizată 
prinderea textilă 
Aci, dacă vrei

pe lîngă între- 
„Ilie Pintilie".

... ___ să afli ceva
despre activitatea asociației sportive, 
trebuie să cauți doar pe președintele 
consiliului, C. Stan, sau pe secretarul 
consiliului. Lucia Radulescu. De ce 
spunem aceasta ? Pentru simplul mo
tiv că din cei 11 membri ai consiliului 
ei sînt singurii care muncesc. Și nu 
s-ar putea spune că posibilități de 
dezvoltare a activității sportive nu e- 
xistă. Dar numai cu eforturile celor 
doi activiști nu se poate rezolva totul.

Aceste două exemple sînt cît se poa
te de concludente în ceea ce privește 
organizarea muncii în cadrul consilii
lor asociațiilor sportive. Nu de puține 
sri se întîmplă ca din membrii consi
liului doar cîțiva sa muncească, să se 
straduie să dezvolte și sa întărească 
activitatea sportivă, în timp ce ceilalți 
să se mulțumească doar cu calitatea 
de membru in consiliul asociației. Pe 
de altă parte, nu-i mai puțin adevă
rat ca mai sînt consilii de asociații 
sportive care, dacă văd că unele sec
ții își duc activitatea — aceasta 
datorită îndeosebi dragostei pentru 
sport a unora dintre sprijinitorii a- 
cestor secții — se mulțumesc eu atît.

Credem că datoria consiliului raio
nal U.C.F.S. este de a face totul pen
tru a activiza toate consiliile, folosind 
în special, metoda schimbului de ex
periență, care în asemenea cazuri este 
deosebit de folositoare.

CALIN AN1ONESCU 

care odinioară bogătașii ee jucau cu mili
oanele... A doua zi, cu schiurile pe umăr, 
organizatorul sportiv pornea spre „Furnica*  
în fruntea unui grup numeros, unde urma 
să aibă loc un concurs de schi. Seara, în 
sala de gimnastică, arbitra jocurile de tenis 
de masă care aveau să decidă pe campionul 
„seriei*...  Mai tîrziu, cînd toată stațiunea 
era cufundată într-o liniște adîncă, organi
zatorul sportiv alcătuia programul unei noi 
zile...

Predeal...
Zăpada scîrție sub bocanci. Gerul șficuie 

obrajii. La Palatul de Cultură însă te în
tâmpină o căldură plăcută, odihnitoare și o 
atmosferă veselă. In sala de șah, partidele 
sînt în toi. La fel și la tenis de masă.

— Am avut de curind și un concurs de 
schi pe Clabucet, ne spunea tov. Ioniță Oaie, 
organizatorul sportiv de la Palatul de Cultură. 
Aproape 200 de oameni oi muncii dintre cei 
veniți la odihnă in stațiunea noastră s-au 
întrecut cu ardoare pentru cucerirea plache
telor și a diplomelor puse în joc. De ase
menea, am organizat cîteva întîlniri ale oa
menilor muncii cu schiorii fruntași Sume- 
ttrea și Bobiț din Or. Stalin, care au vorbit 
despre istoria schiului în țara noastră, des
pre tehnica și dezvoltarea acestui sport. Luna 
trecută, pe Clăbucetul Taurului, zilnic s-au 
organizat lecții de schi, în urma cărora 
multi dintre cei aflați la odihnă, au învățat 
acest sport. ,,Profesorii*  au fost, firește, unii 
dintre cei mai buni schiori din regiunea Stalin

Zilele petrecute la odihnă în stațiunea Pre
deal au făcut pe mulți oameni ai muncii 
să iubească sportul. Strungarul Ion Voicu de 
la C.F.R. Ploești, sudorul Gheorghe Duca de 
Ia Hidrometan Mediaș, tractoristul Ilie Nioo- 
1-ae de la G.A.S. ,,Ion Roată*  regiunea Cra
iova etc. au devenit cu acest prilej sportivi 
pasionați.

Sport, veselie, tinerețe! Iată ce ani găsit 
în scurta noastră vizită prin stațiunile Sîj 
naia și Predeal.

R. CALĂRÂȘANU

Asociație sportivă 
cu o rodnică activitate
In cadrul asociației sportive de pe 

lingă gospodăria agricolă colectivă 
Vtițcani, raionul Huși, au fost orga
nizate în sezonul de iarnă o serie de 
competiții sportive la gimnastică, at
letism, trîntă, șah, tenis de masă și 
săniuțe, întreceri care s-au bucurat de 
un mare succes. De altfel, această a- 
socîație sportivă se numără printre 
cele fruntașe din raion, cei 350 de 
membri ai săi desfășurînd în orice se
zon o frumoasă activitate competițio- 
nală.

Cu prilejul recentei adunări generale 
a asociației s-au luat o serie de mă
suri pentru continua îmbunătățire a

muncii de atragere a unui număr cît 
mai mare de țărani colectiviști pe te
renurile de sport. Printre altele, parti- 
cipanții la adunare au hotărit înfiin
țarea celei de a doua echipe femini
ne de gimnastică, precum și a unor 
echipe masculine de baschet și hand
bal în 7. In același timp, s-a propus 
în pilamil de muncă mărirea număru
lui de membri U.C.F.S. (încă 60 în 
acest an), precum și amenajarea unor 
terenuri de volei și fotbal. Tot cu a- 
cest prilej s-a hotărît intensificarea 
muncii de strîngere a cotizațiilor 
U.C.F.S, ca și organizarea mai multor 
manifestații cultural-sportive, care vor 
permite activității sportive din cadrul 
asociației sportive să se dezvolte tot 
mai mult.

AUREL CHILEI

Pauza de educație fizică
Ia Școala metalurgică 

din Sighișoara
De curind a fost introdusă și la 

Șoolaia metalurgică din Sighișoara 
pauzia de educație fizică. Primind un 
sprijin eficient din partea organizației 
U.T.M, și direcțiunii școlii, profesorul 
leder Verner a putut realiza aceas
tă frumoasă acțiune, menită să contri
buie din plin la procesul de formare 
și continuă întărire a organismului e- 
levilor săi. Și astfel, în fiecare zi la 
ora 11, elevii Școlii metalurgice din 
Sighișoara se aliniază în fața profeso
rului lor, în vederea pauzei de edu
cație fizică pe care au ajuns s-o în
drăgească mult și să o socotească ca 
indispensabilă procesului lor de for
mare fizică.

1OAN f.UkJAN



PLENARELE CONSILIILOR U.C.F.S.-
0 NOUĂ CONTRIBUȚIE PE URIIMUL DEZVOLTĂRII

ACTMTĂTH SPORTIVE
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cauciuc in picioare și caschete de luptător Mihoi Meianu. cel mai vesel

(Urmare din pag. 1)

surilor și pentru creșterea calității 
muncii sportive.

Muncind pe baza sarcinilor trasate 
de către Hotărîrea partidului și gu
vernului cu privire la reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și sport, din 
2 iulie 1957, consiliul regional U.C.F.S. 
București și consiliile raionale U.C.F.S. 
oe pe cuprinsul acestei regiuni au 
reușit să obțină importante succese 
pe linia consolidării organizatorice a 
asociațiilor sportive și pe linia dezvol
tării activității sportive de mase. In 
cele aproape 650 asociații sportive care 
funcționează in această regiune acti
vează peste 137.000 de membri U.C.F.S., 
care sint angrenați în tot mai multe 
întreceri sportive. O importantă rea
lizare este și aceea că din numărul 
total al asociațiilor sportive, mai bine 
de 570 au fost organizate în mediul 
sătesc. Avîntul pe care l-a luat acti
vitatea sportivă la sate se datorește 
îndrumării permanente primite din par
tea organelor și organizațiilor de par
tid și muncii entuziaste pe care au 
desfășurat-o marea majoritate a acti
viștilor sportivi.

■k
In referatul prezentat la plenara 

consiliului regional U.C.F.S. București 
și cu ocazia discuțiilor au fost scoase 
la iveală cu hotărîre și curaj, o serie 
de lipsuri care mai dăinuie în acti
vitatea unor organe și organizații 
sportive, în munca unor activiști spor
tivi. In această privință s-a vorbit pe 
larg despre faptul că într-o serie de 
asociații sportive cum sînt „30 Decem- 
1 -Valea Ciorii, „1 Mai“-Smirna — 
raiv.iul Slobozia, „Recolta“-Brăniștari, 
„Flacăra“-Gostinări din raionul Vidra, 
„Recolta“-Florești, „Reco:ta“-Stoenești 
din raionul Domnești ș.a. nu se des
fășoară o activitate competițională de 
mase la nivelul posibi.'ităților existente. 
Deși de nenumărate ori, în ședințele 
de schimb de experiență, în ședințele 
de instructaj și în discuțiile pe care 
activiștii sportivi de la consiliile ra
ionale U.C.F.S. le-au purtat cu mem
brii acestor consilii s-a insistat asupra 
necesității dezvoltării activității spor
tive de mase prin competiții la nive
lul asociațiilor sportive, în aceste aso
ciații activitatea se menține la un ni
vel necorespunzător.

Plenara a criticat cu tărie unele for
me și metode necorespunzătoare folosite 
in încasarea cotizațiilor de membru 
U.C.F.S. Subliniindu-se importan
ța pe care o au cotizațiile în consoli
darea bazei materiale a asociațiilor 
sportive și evidențiind pentru succe- 

obținute în acest domeniu raio
nul Roșiorii de Vede și orașul Giur
giu, referatul a criticat nivelul scăzut 
la care se desfășoară această muncă 
în raioanele Snagov, Călărași, Slobo
zia, Urziceni, Titu ș.a. Munca politică 
în rîndul membrilor U.C.F.S. și acti
vitatea organizată de încasare a co
tizațiilor au fost uneori negli
jate. Din această cauză rezultatele sînt 
nesatisfăcătoare. Referatul a mai re
liefat și alte lipsuri semnalate în ac
tivitatea organelor și organizațiilor 
sportive din regiune indicînd și posi
bilitățile de eliminare a lor (în le
gătură cu educația patriotică și cetă
țenească a sportivilor, în legătură cu 
munca antrenorilor, arbitrilor etc).

Cuvîntul participantelor 
la plenară

ta discuții au participat numeroși 
activiști sportivi. Amintim cîteva din 
problemele ridicate :

N. Ștefănescu — tehnician la con
siliul raional U.C.F.S. Domnești : „So
cotim ca o lipsa gravă în activitatea 
noastră faptul că nu ne-am preocupat 
în suficientă măsură de crearea 
asociațiilor sportive în comune și sate. 
Vom mobiliza membrii consiliului ra
ional U.G.F.S. și activiștii obștești 
pentru a crea — acolo unde sînt 
condiții — asociații sportive și 
pentru a mobiliza tineretul de la sate 
în practicarea continuă și organizată 
a sportului".

Ortansa Ionescu — învățătoare în 
comuna Andrășești, raionul Slobozia: 
„După o îndelungată perioadă de mun
că am reușit să organizăm o echipă 
de handbal formată din colectiviste. 
Munca de instruire s-a desfășurat 
după amiaza, după ce fețele veneau 

de la lucru. Succesele repurtate de 
această echipă ne-au stimulat și pe 
noi și pe celelalte fete din comună 
așa că în anul acesta vom putea să 
obținem rezultate și mai bune în mun
ca de angrenare a elementului feminin 
în practicarea sportului".

Gh. Georgescu — președintele aso
ciației sportive „Victoria", satul Obe- 
deni, raionul Vidra : „Lipsurile semna
late în munca asociației noastre spor
tive se datoresc în primul rînd con
siliului asociației. Ele își mai au însă 
origina și în faptul că am fost slab 
sprijiniți de organul U.C.F.S. și mai 
ales de către sfatul popular. Prin- 
tr-o perfectă colaborare, printr-uu per
manent și eficace sprijin din partea 
organelor noastre U.C.F.S. vom putea 
obține succese de seamă".

D. C?stăchescu — antrenor Ia Școa
la sportivă U.C.F.S. din Giurgiu : 
„Trebuie să se acorde mai multă a- 
tenție, mai rnnlt sprijin Școlii sportive 
U.C.F.S. Gitrgiti. Condițiile în care 
se desfășoară acum activitatea nu sînt 
cele mai corespunzătoare. In cazul 
cînd vom primi ajutor din partea 
organului U.C.F.S. vom putea să ob
ținem rezultate și mai bune decît 
pînă acum".

★
Lucrările plenarei consiliului regio

nal U.C.F.S. București au scos în 
evidență dragostea cu care oamenii 
muncii din regiunea București încon
joară activitatea sportivă, entuziasmul 
cu care activiștii obștești muncesc

Din planul de măsuri...

In urma discuțiilor care au avut 
loc în cadrul plenarei consiliului 
regional U.C.F.S. București s-a ho- 
tărît luarea unor măsuri care să 
asigure dezvoltarea activității spor
tive de mase. Iată cîteva dintre 
aceste măsuri :

O activizarea și consolidarea a- 
sociațiilor sportive

• întărirea organizatorică a con
siliilor raionale U.C.F.S.

• continua lărgire a caracterului 
de mase al activității sportive corn- 1 
petiționale pe plan regional

• îmbunătățirea muncii de ri
dicare a nivelului ideologic, politic 
și cultural al sportivilor și acti
viștilor sportivi

• întărirea bazei materiale

miner pe cap, ne îndreptăm spre Lăm- 
paria minei Petala. Vrem să prin
dem... liftul de 10! Cînd ajungem 
aici, îi spunem fotbalistului Dionisie 
Kiș despre ce este vorba și după 
două minute plecăm mai departe, fie
care cu cite o lampă electrică de gît.

Prima intrare în mină îmi dă emo
ții. Nici nu știu cînd am ajuns în as
censor. Coborîm în viteză și ne oprim 
la orizontul XII. Intrăm Intr-un la
birint de galerii înguste străbătute de 
un păienjeniș de șine, pe care alunecă 
continuu vagonete încărcate cu căr
bune. Top. Nicolae Constantin, secre
tarul organizajiei U.T.M. a secto
rului II, merge înaintea noastră. Ne 
aflăm la aproape 500 m adîncime- 
In sfirșit, după vreo douăzeci de mi
nute de mers ajungem în locul unde lu
crează brigada fruntașă a lui Gheor
ghe Michiev. Din pereții galeriei, pă- 
cănitul sacadat al pikamerelor se aude 
înăbușit. Secretarul salută pe un mi
ner înalt, bine făcut și îl întreabă:

— Unde îți sînt ortacii, Michiev?
— Pe „figuri" — răspunde acesta. 
— Dar de ce ești supărat?
— N-am „goale"...
— Pînă îți vin vagonetele goale, 

spune-ne ce-ți fac sportivii?
Ne așezăm roată pe niște bușteni 

și începem discuția despre sport. Pun 
lampa electrică in așa fel ca să prind 
în raza ei de lumină și fafa neagră 
de cărbune a lui Michiev și carnetul 
de însemnări. Responsabilul brigăzii, 
care este și președintele seefiei de 
lupte a asociației sportive Minerul 
Petrila, ne vorbește despre antrena
mentele echipei, concursurile la care 
au luat parte și proiectele lor de vi
itor. Privesc chipul comunistului 
Gheorghe Michiev și ale celorlalți mi- 

. neri sportivi. Praful de cărbune le 
conturează mai puternic ochii lumi
noși, albul strălucitor al dinților și 
trăsăturile energice ale feții. Auzisem 
despre ei multe. îmi vorbise șeful 
sectorului II, ing. Liviu Felea — spor
tiv și el — despre fiecare în parte. 
Succesele lor în producție le notasem 
în zeci de tone de cărbune peste plan. 
Stăteam de vorbă cu sportivii unei 
brigăzi fruntașe din cel mai bun sec
tor miner din Valea Jiului, distins 
pentru a treia oară cu „CASCA DE 
AUR A TEHNICIANULUI". Aveam 
trecut în carnet numele a numeroși spor- 

. tivi fruntași în muncă de la mina Pe- 
1 trila: luptătorii Grigore Grăjdan și 
> Ion Bucureșteanu, motocicliștii Ti

ber iu Munteanu și Ion Bălan ș.a.

J&unca educativă trebuie privită cu mai multă seriozitate 
în școlile sportive 9e elevi

(Urmare din pag. 1)

■ Jare, elevii în cauză au fost stimu- 
j lăți și pe această cale să învețe, să 
< revină în rîndul celor mai buni. 
; Pe de altă parte, direcțiunile 

școlilor de cultură generală a-
jută și ele munca plină de răs-

j pundere a cadrelor didactice de la 
S.S.E. Ele sezisează atunci cînd un 
elev a rămas în urmă Ia învățătură, 
cind se dovedește indisciplinat, lipsit 
de respect față de profesori sau co
legi. Este cazul direcțiunilor școlilor 
medii nr. 1, 7, 11, 13, 28, 29, 32 etc. 

j din București, care, la cererea școlii 
sportive de elevi de a referi asupra 
participării unor elevi la taberele or
ganizate în vacanța de primăvară, au 
răspuns cu toată seriozitatea, indicînd 
pe cei care — în funcție de situația 
școlară — merită să ia parte la aceste 
frumoase acțiuni.

Legătura cu părinții reprezintă o 
1 altă latură importantă a activității 
J școlilor sportive de elevi. Prin consfă

tuiri (numai în București au fost 
organizate în acest an școlar patru), 
discuții individuale, invitarea părinți
lor la concursuri, colectivul de profe
sori are posibilitatea de a atrage a- 

1 tenția părinților asupra felului cum se 
dezvoltă caracterul copiilor lor. Da
torită acestei cointeresări, numeroși 
părinți sprijină efectiv școala, iau 
oarte la viața ei, se interesează îndea
proape de nevoile ei. La o recentă 

/consfătuire organizată de școala spor
tivă de elevi nr. 2 din București, 

j tovarășa Maria Bîlă, țesătoare la 
F.R.B., a arătat celor aproape 500 de 
părinți prezenți cum cu ajutorul școlii 
sportive de elevi, fiul ei Cornel s-a

miner din sestor. Venea in fruntea 
unui șir de „^oale" și striga de zor 
să-i facem loc. Cind a ajuns in drep
tul nostru s-a interesat imediat pen
tru ce anume am venit, ne-a spus că 
face „libere", apoi ne-a rugat să-l 
scuzăm cîteva minute, deoarece in 
calitatea lui de șef de schimb tre
buia să ia măsurile necesare pentru 
ca vagonetele aduse să nu mai stea 
așa... „goale" in fața noastră.

Cind primul „butoi" a fost golit de 
cărbune, Gheorghe Michiev ne face 
semn că putem intra pe „figură". Ne 
strecurăm prin „rol" (un suitor în
gust ca un horn) apoi ne cățărăm pe 
„sorii" înfipți în stincă și ajungem in
tr-un culoar pe care minerii U nu-*  
mese „ort" (de unde și denumirea de 
ortac, dată aceluia care ajută pe mi
ner la scoaterea cărbunelui).

pentru dezvoltarea mișcării sportive și 
succesele realizate sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid și cu sprijinul 
organizațiilor sindicale și U.T.M. în 
acțiunea de lărgire a bazei de mase 
a mișcării de cultură fizică și sport. 
Din discuții au reieșit largile posibi
lități pe care le au organele și or
ganizațiile sportive din această regiu
ne pentru eliminarea lipsurilor care 
mai persistă în muncă și pentru ob
ținerea unor noi și importante suc
cese. Sînt suficiente forțe pentru mă
rirea volumului competițiilor populare 
(lucru care va duce la cuprinderea 
unui număr din ce în ce mai mare 
de oameni ai muncii în practicarea 
sportului), pentru obținerea autofinan
țării pe baza gospodăririi cu chibzu
ință a fondurilor și încasarea la timp 
a cotizațiilor, pentru continua dez
voltare a activității sportive la sate. 
Activiștii sportivi trebuie să munceas
că cu sîrguință pentru crearea celor 
mai bune condiții de înființare a aso
ciațiilor sportive în fiecare S.M.T.,
G.A.S., G.A.C., în fiecare comună și 
sat. Consiliile asociațiilor sportive, ac
tiviștii sportivi au datoria ca — sub 
îndrumarea permanentă a organelor și 
organizațiilor de partid — să educe 
pe sportivi în spiritul moralei comu
niste, al patriotismului socialist și al 
internaționalismului proletar. Trebuie 
să se acorde o deosebită atenție creș
terii și promovării tinerelor cadre.

Toate aceste sarcini pot și trebuie 
să fie realizate de către organele și 
organizațiile sportive. Plenara consi
liului regional U.C.F.S. București a 
prilejuit un bogat și fructuos schimb 
de experiență, care îi va ajuta pe 
activiștii sportivi și pe sportivi să mun
cească mai bine, să contribuie cu toate 
forțele la continua dezvoltare a miș
cării de cultură fizică și sport din țara 
noastră.

II. N.

De pe aceste „figuri", membrii bri
găzii lui Michiev scot lunar zeci de 
tone de cărbune peste plan. Majori
tatea lor urmează cursurile a diferite V. TOFAN

Sportivi la locul de muncă
Croitorul loan Oprea 

din Oradea...

Iubitorii sportului luptelor din Ora
dea urmăresc de mai bine de zece ani 
activitatea unui tînăr scund, oacheș, 
care apără cu cinste — în disputele 
cu cei mai buni luptători ai țării la 
categoria 52 kg — culorile orașului și 
ale asociației Dinamo Oradea din care 
face parte. Ioan Oprea, fiul unui țăran 
sărac din comuna Tășnad, a învățat de 
mai mulți ani meseria de croitor și 
paralel cu aceasta s-a inițiat în „taine
le” sportului luptelor.

Utemistul loan Oprea lucrează din 
anul 1952 la fabrica de blănuri din 
localitate. Datorită hărniciei sale în 
producție, a preocupării pentru califi
carea tineretului și în general pentru 
atitudinea sa în viață și la locul de 
muncă, a fost ales secretar al organi
zației U.T.M., iar de curînd a fost pri
mit în rîndurile candidaților de partid.

Cu toate preocupările sale multiple, 
loan Oprea se ocupă intens și de acti
vitatea sportivă. Pe lîngă activitatea 
depusă în cadrul echipei de lupte, el 
este și un bun popicar, făcînd parte 
din reprezentativa fabricii.

loan Oprea este azi un exemplu pen
tru tinerii din fabrica de blănuri, de

îndreptat nu numai la învățătură, 
ci și în comportarea de fiecare zi. Au 
dispărut din vocabularul lui expresiile 
învățate de la copiii insuficient educați, 
i-a crescut respectul față de familie, 
a devenit în concluzie un copil bun.

Nu peste tot școlile sportive de e- 
levi își îndeplinesc însă cu aceeași 
răspundere menirea. Preocuparea pen
tru tot ceea ce depășește cadrul pur 
tehnic sportiv este pe alocuri scăzută. 
N-a intrat încă în modul de gîndire 
al unor cadre didactice care muncesc 
în aceste școli că procesul de instruire 
sportivă este — în lumina Hotărîrii 
din 2 iulie 1957 — nemijlocit legat de 
acel al unei eficiente munci edu
cative. Școlile sportive de elevi din Ti
mișoara, Oradea. Brăila, Galați, lași deși 
au obținut unele succese în domeniul 
educației, se preocupă încă insuficient 
de folosirea multiplelor și variatelor 
forme pe care le poate îmbrăca a- 
ceastă activitate. Ele organizează 
prea puține ieșiri în colectiv, în dife
rite locuri istorice ale țării, în împre
jurimile localităților respective, nu ac
ționează prompt la unele abateri de 
ia disciplină, tolerează prezența în di
feritele secții pe ramură de sport a 
unor elevi cu o situație școlară nesa
tisfăcătoare.

Nu de mult, cu prilejul unei ședin
țe organizate de M.I.G. cu directorii 
școlilor sportive de elevi, a reieșit că 
acolo unde legătura cu organizațiile 
U.TM. este puternică, roadele sînt și 
ele foarte bogate. în București, la Si
biu, Ploești, această colaborare este 
pe drept cuvînt socotită ca hotârîtoare 
în bunul mers al activității. Strînsa 
colaborare cu comitetele orășenești și 
raionale U.T.M., își găsește concre
tizarea în atragerea și îndrumarea

Petrila
școli. Vagonetarul Grigurt Grăjdan—t 
antrenorii) voluntar al echipei de lup
te — este student in anul III la Ins-> 
titutul de Mine din Petroșani. Mine
rul Constantin Ropotă învață liceal 
seral. Meianu, la fel. Pentru munca 
lor plină de elan mulți dintre ei au 
fost distinși cu ordine și 'medalii.

Coborîm de pe „figură" și ne luăm 
rămas bun. Șeful de schimb Mihal 
Meianu se uită Ia mine, la foile car
netului de însemnări — negre și ele 
de cărbune — zîmbește și se scuză:

— Ce să fac — spune bl glumind 
— le-am spus de ailtea ori să păs
treze curăfenie la locul de muncăt..<

★

La ieșire, notez in carnet: „La data 
de 26 februarie, colectivul minei Pe- 
irila a raportat că angajamentul luat 
— în urma chemării minerilor de la 
Lupeni — de a extrage pînă la I 
Mai 10000 tone de cărbune în plus, 
a fost îndeplinii!"

felul cum știe sa îmbine armonios ae- 
tivitatea din producție cu cea sportivă.

ILIE GHIȘA — coresp. regional

...și rihtuitoarea Maria Bucur 
din Mediaș

Venind de pe meleagurile moldove
ne, din Roman, utemista Maria Bucur 
s-a făcut în scurtă vreme cunoscută în 
rînduil muncitorilor întreprinderii „fi 
Mai“ din Mediaș ca o muncitoare har
nică, fruntașă în producție și iubitoa
re de sport;- Marea ei pasiune spor
tivă e handbalul, sport pe care îl 
practică din ianuarie 1957. La înce
put a făcut parte din echipa de juni
oare, apoi a fost promovată în echipa 
secundă Record Mediaș, iar acum este 
componentă de bază a primei formații- 
Datorită muncii perseverente. Maria 
Bucur a fost selecționată în reprezen
tativa de tineret a țării, avînd o con
tribuție însemnată la victoriile înre
gistrate asupra echipelor R.D. Ger
mane și R.P. Polona

Activitatea sportivă a Măriei Bucur 
se împletește armonios cu munca rod
nică depusă în producție. Ea își de
pășește cu regularitate angajamentele 
luate în cadrul secției de rihluit. Tn 
luna februarie, dc pildă, ea și-a depă
șit angajamentul cu 30%.

DAN VINTILA — corespondent 

unui număr mare de elevi spre aceste 
școli, asigură un climat sănătos, de 
disciplină liber consimțită, de dra
goste firească pentru învățătură și 
sport. Comitetele U.T.M. asigură școli
lor sportive de elevi posibilitatea de a 
participa la viața obștească, contri
buie la educarea tineretului în spiritul 
patriotismului socialist- Să dăm două 
exemple destul de semnificative: astă 
vară, elevii care au participat la tabăra 
organizată la Subcetate (R.A.M.) mobi
lizați de organizația U.T.M. au ame
najat prin muncă patriotică cîte un 
teren de volei și baschet. Drept răs
plată, elevii au primit din partea or
ganizației U.T.M. din Subcetate, car
nete și insigne de brigadier al muncii 
patriotice. La Toplița, în aceeași pe
rioadă, elevii aflați în tabăra școlară 
a M.I.C. au luat parte la diferite acți
uni de înfrumusețare a orașului, ceea 
ce le-a adus numai cuvinte de laudă 
din partea localnicilor.

Iată, așadar, că aportul organiza
țiilor U.T.M. este hotărî,tor în reușita 
tuturor acțiunilor întreprinse de șco
lile sportive de elevi, mai precis, in 
însăși existența acestora. De aceea, 
transpunerea în viață a acestui as
pect — al colaborării cu U.T.M. — 
este o sarcină de mare importanță pe 
care o trasează Hotărîrea din 2 iub'e 
1957. înțelegerea deplină a acestei 
sarcini — și aplicarea ei întocmai în 
practică — iată calea către obținerea 
unor rezultate optime pe plan educa
tiv și sportiv în școl'le sportive de 
elevi.



JUPA DELFINULUI” A REVENIT
ÎNOTĂTORILOR DE LA C.C.A.

v ® La pol®, știința — Rapid 4—4 !

Ultimele pregătiri în vederea 
„Crosului Balcanic”

i ApreciitMti-se, pe bună dreptate, că 
procedeul tehnic fluture constituie un 

.capitol deficitar al natației noastre, 
colegiul de antrenori din Gapițală a 
programat la sfîrșitul săptămînii tre
cute un concurs consacrat „delfinu
lui". Iată.vde ce, de astă dată, înain
tea ’ rezultatelor tehnice faptul cel mai 
îmbucurător l-a constituit prezența 
masivă ia start ă înotătorilor între 
'7 și 14 ani. Dintre cei peste 100 de 
participanți cei mai buni s-au dove
dit a fi Adrian Nicolau, Gomei Cis- 
marii, Adriana Davidovici, Monica, 
Munteanu, Nicoleta Ștefănescu, Mă
riiica Rotaru. Ștefan Ionescu etc. Dar

MARIUCĂ ROTARU 
( Rapid București)

iată pe cîștigătorii probelor: BĂIEȚU 
66,66 m: A. Nicolau (Rapid) 51,0;
100 m juniori categoria a .Il-ai-fe

-— ------- = I=1:fW==—
Pe margineajcompetitiei_ „Cupa Sportul popular“

ÎN CE PRIVEȘTE JUNIORII, NE AFLĂM PE
Competiția tinerilor handbaliști, do

tată cu „Cupa Sportul popular", ne-a 
oferit și la aceasta a treia ediție 
încheiată duminică seara în sala Fio-' 
reasca — prilejul de a constata cît de 
mult s-a răspîndit handbalul în T în 
rîndurile tineretului din țara noas’tră. 
Prima etapă a competiției, disputată 
pe centre, a întrunit la startul între
cerilor zeci și sute de echipe, care 'au 
luptat cu multă dîrzenie pentru a pu
tea cuceri dreptul de a participa la 
«tapa de calificare pentru faza finală. 
■In afara unor centre mai vechi 
((Timișoara, Orașul.. Stalin, Lugoj, (Si-*  
biu etc.) care au participat tu lin 
TMimăr mare de echipe valoroase, în 
iprima parte a întrecerii au apărut 
și unele centre noi cum aP fi 
Suceava, Iași, Petroșani, Buzău, O- 
dorhei și altele, unde jocurile de hand
bal în 7 au stîrnit un viu interes în 
rîndurile tineretului.

SPORTUL POPULAR
.Pag. a 4-a JMrs 3581

Această primă constatare și-a' 'găsit 
o exprimare cît se poate de concretă 
în felul în care au evoluat echipele 
Ia turneul final. în special, întrece
rea formațiilor masculine a fost iatît 
de echilibrată îneît nu exagerăm ni
mic dacă spunem că oricare din cele 
patru echipe ar fi putut cîștiga cupa. 
Toate jocurile echipelor masculine au 
constituit tot atîtea ocazii de a admira 
măiestria tinerilor jucători, buna lor 
pregătire și, în mod special, concep
ția modernă în organizarea acțiunilor 
ofensive și de apărare. Din acest punct 
de vedere, echipele de juniori au ma
nifestat un evident progres față de 
evoluțiile lor în ediția precedentă a 
acestei competiții. Cele patru formații 
participante la finala „Cupei Sportul 
popular" (G.S. Școlar București, Teh- 
nometal Timișoara, G.S. Școlar Har
ghita Tg. Mureș și Petrolul Teleajen) 
ap practicat un joc modern, în care 
finalizarea atacurilor se făcea alter
nativ din șuturi de la distanță, din 
■acțiuni la semicerc sau din șutur' de 
pe extreme. Varietatea acțiunilor o- 
tensive ne-a demonstrat, pe de o parte, 
că e'a ridică valoarea unui joc, iar 
pe de altă parte — și aceasta este 
mai important — că, în ceea ce pri
vește t'neretnl, în handbalul în 7 ne 
aflăm pe drumul cel bun.

Discutînd în continuare despre fe
lul în care au evoluat echipele mas-

Radu (Glubul sportiv școlar) 1:20,5; 
200 m seniori: Șt. Ionescu (C.C.A.) 
2:48 6; 100 m juniori cat. I: M. Cer
chez (C-G.A.) 1:22,7; 33,33 m: C.
Lungit (CI. sp. șc.) 29,3; 33,33 m
(băieți pînă la 10 ani) : A. Cosma 
(S.SE-) 40,2; 100 m seniori: Șt.
Ionescu (C.C.A.) 1:09,6; 4x33,33 ni : 
Clubul sportiv școlar 2:10,6; 4x100in 
juniori : C-C.A. 5:49,0; 4x200 m se
niori : Progresul 12:20,5; 4x66,66 in : 
Clubul sportiv școlar 3:44,2. FETE: 
66,66 111: Adriana Davidovici (Con
structorul) 66,9; 100 m junioare cat. 
a 11-a ; Măriiica Rotarii (Rapid) 
1:29,7; 200 m senioare : Măriiica Ro
tarii-3:21,0; 100 in senioare: Nicoleta 
Ștefănescu (Rapid) 1:22,1 (M. Rota
rii 1:27,4); 33,33 m fetițe: Monica
Munteanu (Progresul) 29,1 : 33,33 ni 
(fetițe pînă la 10 ani) : Daniela Pe
trescu (G.G.A.) 34,7 ; - 4x33,33 ni :
Constructorul 2:11,9; 4x100 in junioa- 
le: Clubul sportiv școlar 8:06,9; 4x100 
m senioare : Rapid *6:29,2;  4x66,66 m: 
Glubul sportiv școlar 4:48,2-

„Cupa delfinului" a revenit înotă
torilor de la Casa Centrală a Arma
tei care au ocupat primii! loc în cla
samentul general cu 157 p. Pe locu
rile următoare Siau clasat Clubul 
sportiv școlar cu 137 p„ Rapid 99 p., 
Progresul 93, Școala sportivă de e- 
levi 55, Constructorul 54.

★

Jocurile de polo disputate sîmbătă 
și duminică la bazinul Floreasca în 
competițiile „Gupa Dinamo" (seniori) 
și „Gupa primăverii" (juniori) s-au 
soldat cu rezultatele: seniori : Știin
ța—Rapid 4-4, Școala sportivă de e- 
levi I—Școala sportivă de elevi II 
5-1; juniorii Dinamo—Constructorul 
7-1.

culine nu putem uita faptul că upele 
dintre ele (O-S. Școlar București și 
Petrolul Teleajen) au aplicat uneori 
cu curaj în apărare sistemul „om la 
om"

Comparată cu cea a băieților, între
cerea echipelor feminine a fost de un 
nivel tehnic și tactic ceva mai modest. 
In afara formației C.S. Tg. Mureș, a 
cărei valoare este binecunoscută, cele
lalte echipe participante s-au compor
tat modest. Dacă acest lucru este ex
plicabil în ceea ce privește echipele 
G.S.Ș. Banatul Timișoara și Tractorul

Ura! Am
Am asistat în sala Floreasca la nu

meroase dispute sportive de volei, de 
baschet, de box etc. Dar, la nici una 
din ele, parcă, n-am văzut atila tine
rețe, veselie și entuziasm ca la între
cerile desfășurate în cadrul jinalelor 
celei de a IH-a ediții a „Cupei Spor
tul popular" la handbal în 7.

Majoritatea meciurilor, în special 
întilnirile între C.S. Tg. Mureș-C.S.Ș. 
Banatul (fete) și C.S.S. București- 
Tehnometal Timișoara '(băieți) au 
entuziasmat pur și simplu pe spec
tatori care, împărțiți pe grupulețe 
(școlarii la un loc cu părinții, . cu 
surorile sau frații lor, cu profesorii 
de clasă sau cu prietenii din cartier) 
încurajau frenetic echipele preferate.

Din păcate, au fost spectatori mai 
puțini de cit ar fi trebuit. Pentru că 
organizatorii — ziarul și federația — 
n-au acordat suficientă atenție acestei 
competiții rezervată tineretului, ele
vilor din școlile sportive, tocmai izvo
rul, pepiniera de cadre, care mîine va 
da elementele necesare cluburilor și 
asociațiilor sportive pentru activitatea 
tor sportivă de performanță.

Micii elevi sportivi nu s-au descu
rajat că n-au suficientă... asistență. 
Ei au jucat tehnic, au oferit dispute 
spectaculoase. Pentru că le place, 
sportul, pentru că vor să se afirme I 
Alături de protagoniști, „micile" dar 
puternicele „galerii" și-au făcut din 
plin datoria, linii s-au bucurat stri- 
gind: „Am învins, ura"! Alții au... 
plins. Ce să-i faci? Se mai întîmplă și 
la sportivii mari... R.

Iată în fotografia noastră, „galeria" 
echipei C.S.S. București, cîștigătoa- 
rea acestei ediții : „Ura! Am cîști- 
gat 1" Veselie, tinerețe, entuziasm. 
Sînt elevii școlilor de 7 ani nr. 33 
și 67 din București.

Au mai rămas numai cinci zile pînă la importantul eveniment internațional 
pe care îl prilejuiește desfășurarea întrecerilor din cadrul celei de a V-a ediții 
a „Crosului Balcanic “.

In vederea acestei tradiționale 
(Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Rominia 
pregătirile.

• Zilele trecute a avut loc la Bel
grad crosul de selecție al echipei Iu
goslaviei, care va evolua peste cîteva 
zile în București. întrecerea s-a des
fășurat pe un traseu de 10 km și s-a 
încheiat cu următoarele rezultate: 1. 
Mihalici 32:22,6 ; 2. Subotici 32:26,0;
3. Jovanovici 32:31,0; 4. Ivanovici
32:33,0; 5. Stojanovici 32:37,0; 6.
Stritof 32:37,0; 7. Bogunovici 33:07,0; 
8. Bojici 33:09,0; 9. Rajkovici 33:19,0;
10. Serinjar 33:48,0.

Tn urma acestui concurs și ținînd 
seamă și de forma arătată pînă acum. 
Federația de atletism a Iugoslaviei 
și-a alcătuit echipele pe care le va 
deplasa la București : bărbați: Franjo 
Mihalici, Simo Vazici, Dobrivoje Sto
janovici,' Istvan Ivanovici, Miloljnh 
Jovanovici, Slavko Snlxitici — rezervă 
Dragoinir Stritof; femei: Ancka Slam- 
nik, Anica Gasparut, Amalija Belaj, 
Gabriela Hude —- rezervă Mileă 
Rajkov.

Concursul școlarilor bucureșteni
Sala Floreasca II a găzduit dumi

nică dimineața întrecerile unui concurs 
triunghiular care a reunit echipele 
școlilor sportive de elevi nr. 1 și tir. 
2 și cea a S. M. nr. 35. Concursul s-a 
bucurat de un frumos succes de par
ticipare. Dintre rezultatele înregistrate 
cel mai bun, fără îndoială, este cel 
realizat de tînărul Petre Astafei (3,91 
m) la săritura cu prăjina, care con
stituie un nou record de juniori al 
R.P.R. pe teren acoperit.

întrecerea elevilor bucureșteni s a

DRUMUL CEL BUN...
Orașul Stalin, care sînt alcătuite în 
general, din elemente tinere, începă
toare în handbalul în 7, nu același 
lucru se poate spune despre echipa 
Constructorul București, care de cîțiva 
ani continuă să bată pasul pe loc.

Ga o primă concluzie generală vom 
scoate în evidență faptul că „Cupa 
Sportul popular" a prilejuit constata
rea îmbucurătoare a realizării unui 
cert progres în valoarea echipelor de 
juniori, precum și a dezvoltării pe 
care handbalul în 7 o cunoaște în 
ultima vreme.

cîștigat!

competiții atleții din țările participante 
și Turcia) sint pe punctul să-și încheie

• Nu nc-au parvenit încă vești 
exacte în legătură cu pregătirile efec
tuate de atleții turci, dar este mai mult 
ca sigur că din echipa Turciei nu vor 
lipsi cunoscuții Caliil Onel (clasat pe 
locul 111 în memorabila cursă pe 
5.000 m la campionatele noastre in
ternaționale din 1957, după Grecescu 
fi Piotr Bolotnikov), Ekretn Kocak și 
atleta Gul Ciray — campioană balca
nică de cros pe 1959.

• Atleții noștri, printre care: Con
stantin Grecescu, Andrei Barabaș, 
Dumitru Bîrdău, Tadcus Strzelbiscbi, 
Ion Pricop, Florica Grecescu, Elisa- 
beta Todorov, Georgeta Dumitrescu, 1 
Lucia Păulcț ctc, se pregătesc să-și J 
încheie antrenamentele în vederea cro-( 
suini de duminică. In rîndttl lor doin-j 
nește bună dispoziție și fiecare din-? 
tre ei este gata să-și arunce în luptă! 
toate cunoștințele și toată energia' 
pentru a se putea comporta la înalți-1 
mea încrederii ce le-a fost acordată. '

încheiat cu victoria echipei Școlii spor
tive dc elevi nr. 1 care a totalizat 
235 p. Pe locurile, următoare s-au cla
sat : Șc. AI. nr. 35 cu 114 p și S.S.E. 
nr. 2 cu 51 p. Iată cîteva dintre cele 
mai bune rezultate înregistrate: 
BĂIEȚI : 50 m (I): A. Stamatescu 
6,0; L. Moscaluk 6,1 ; 50 m (II): Al. 
Cristea 6,3; 55 mg (I): M. Mihăi- 
lescu 8,7; lungime: P. Astafei 6,65; 
A. Stamatescu 6,11; înălțime: V. 
Păltineauu 1,80; A. Savin și N. Triîu 
1,70; prăjină: P. Astafei 3,91 -— nou 
record de sală ; A. Savin 3,82 ; FETE: 
50 ni (I): A. Meculescu 7,0; V. Ciull- 
naru 7,1; 50 nt (II): G. Rădulescu 
și A. Ncacșu 7,0; G. Mihăilescu 7,1;' 
40 mg: L. Stâncii și A. Meculescu 1 
6,9; lungime: \:. Citilinarii .5,07 ; M. J 
Popescu 4,96; G. Răduțeseu 4,9l; J 
înălțime: M. Popescu și . S; Dăscă-1 
lescu 1,45. In afara acestor, prolie s-au ! 
mai desfășurat și altele în aer liber:? 
disc (1,5 kg): C. Popoviei 39,11;) 
disc (1 kg): M. Pascu 45,22; grei/-! 
tate (6 kg): Al. Neaințu 11,72; 4
ciocan (6 kg) : St. Vasile -15,49. |

N1COLAE D. NICOLAE ) 
corespondent ■

CONCURS DE SALA AL AILETILOR 
FRUNTAȘI

Sîmbătă după amiază, începând de 
la ora 16,30, se va desfășura Î11 sala, 
Floreasca 11 un concurs de verificare / 
rezervat atleților fruntași din Oapitală, 
membri ai loturilor republicane de se-j 
niori și juniori.

Dot campioni balcanici în echipa Gre
ciei : G. Papavasiliu (stingă), campion 
la 3.000 m obstacole și I. Glezos, cîștl« 
Cătorul „Crosului Balcanic" la Belgrad* 

Foto : Praktorcion Inomrnon-Alena

Cea de a 6-a și cea mi gravă 
„greșeală personală44 

a jucătorului Aurei Popoviei
Ri.idurde de față sînt rezervate unei 

probleme din cele mai importante le
gate de desfășurarea actualei ediții 
a campionatelor republicane de bas
chet : atitudinea disciplinată de care 
trebuie să dea dovadă jucătorii și 
jucătoarele noastre pe teren. Ce-i 
drept, consultind, majoritatea foilor de 
arbitraj ale meciurilor disputate in 
retur, am putut constata că tot mai 
rare sînt mențiunile conducătorii' de 
joc privind comportarea nediscif iă 
sau atitudinile nesportive manifes
tate de unii jucători. Iată, deci, un 
lucru care ne îndreptățește să credem 
că riHiiica de educație desfășurată in 
cele mai multe cluburi și asociații 
sjM>rtive reprezentate în • actualele 
campionate începe să dea roadele aș
teptate. Dar... de ce trebuie să existe 
mereu acest „dar" ?...

După cum arătam și în cronica no as*  
tră de ieri. Știința Timișoara a repur
tat duminică o frumoasă victorie în 
fata formației bucureștene Rapid. Stu
denții au arătat multe lucruri fru*  
moașe in jocul lor, au sezisat foarte 
bine slăbiciunile apărării rapidîste și 
au cîștigat pe merit. Din păcate însă, 
succesul timișorenilor a fost umbrit fn 
mare măsură de gestul de-a dreptul 
huliganic săvîrșit de jucătorul Aurel 
Popoviei, care la părăsirea terenului 
pentru 5 greșeli personale a insultat 
pe cei doi arbitri. Faptul este cu atrt 
mai grav cu cit însuși antrenorul for
mației timișorene — Frederich Printz 
— care, de altfel, a întreținut F <- 
moșieră cu totul nesănătoasă în , I 
acestui caz, în loc să ia atitudinea 
ce se cuvenea, a început să se inte
reseze... cite etape va fi sancționat 
jucătorul său (?! ?). Pentru el, pro
babil, acesta era cel mai important 
lucru !

Este timpul ca federația de specia*  
lîtate să treacă la măsuri din cele 
mai severe pentru a curma astfel de 
manifestări străine moralei noastre. 
Atitudini reprobabile au mai avut 
față de arbitri sau adversarii lor 
și Mittelman — Dinamo Tg. Mureș 
(antrenorul St. Zoldi), Barău — Ști
ința București (antrenor A. Predescu) 
în jocurile cu Dinamo București și 1. 
Dinescu — G.G.A. (antrenor G. He
rold) în partida cu Steagul roșu Ora
șul Stalin.

Iată, așadar, o problemă care tre
buie să dea de gîndit mult antreno
rilor și conducerilor secțiilor respec*  
five, mai ales că este vorba de jucă
tori tineri, talentați. Răul trebuie 
curmat de la rădăcină. (a. v.)

Iată cum airată cele două clasamen
te după jocurile ultimei etape:

FEMININ
1. Știința București 17 17 0 0 1094:608 51

<2 :Rapid București 17 16 0 1 882:604 •R
\ c. s. Tg-. Murei 17 18 0 4 886:724 45
4. Constructorul 17 12 0 5 786:678 41
5. C. S. Oradea 17 10 0 7 806:748 37
6. Progresul Buc 17 7 0 10 728:791 81
7. Voința Or. Stalin 17 6 0 11 753:828 2!<
8 Voința Tg. Muref 17 5 0 12 668:838 27
9. Voința Buc. 17 4 1 12 686:846 26

10. I.C.F. 17 4 0 18 660:777 25
11. C.S.S. Banatul 17 4 0 18 577:803 25
12. Știința Cluj 17 8 1 18 655:946 24

MASCULIN
t. C.C.A.
2. Știința Cluj
3. Dinamo Tg. Mureș
4. Știința Buc.
5. Voința Iași
6. Știința Timișoara
7. Dinamo Oradea
8. St. roșu Or. Stalin
9. Dinamo Buc.

10. Rapid Buc.
11. Metalul Buc.
12. Progresul Buc.

• După-amiaz
18 în sala Flore,

, începînd de la ora 
sca va avea loc me

16 15 0 1 1206: 938 46
16 11 0 5 1136:1059 88
16 9 2 5 1059: 944 36
16 9 2 5 995: 915 86
16 10 0 6 961: 988 36
15 9 0 6 828: 838 33
15 9 0 6 957: 979 SS
16 6 1 9 854: 959 29
15 5 1 9 883: 9(Hi 26
16 3 1 12 899: 961 25
16 3 0 18 845: 962 22
15 1 1 13 877:1051 18

ciul restant dintre echipele mascu
line Progresul și Știința Timișoara»



_= NOTE și comentarii =
S-au consumat două etape din re

turul categoriei A și clasamentul nu 
a suferit decît trei modificări în total, 
în ciuda unor rezultate neașteptate. 
„Jocul rezultatelor" însă, a făcut ca 
majoritatea echipelor să-și păstreze 
vechile poziții, lăsînd etapelor viitoare 
sarcina de a aduce — prin rezul
tatele lor — schimbări mai multe și 
mai mari în tabela de clasificare.

★
Mutica educativă cu sportivii con

stituie o preocupare de frunte, perma
nentă. Comportarea disciplinată, to
vărășească pe teren a jucătorilor, ca 
și buna lor conduită în afara terenului 
este strîns legată de modul cum an
trenorii și conducerile secțiilor de 
fotbal înțeleg să facă educația sporti
vilor lor. In cele mai multe cazuri 
munca educativă se desfășoară în bune 
condițiuni și jucătorii au atitudini co
recte pe teren, disputîndu-și cu ar
doare dar în mod sportiv șansele. 
Acolo unde s-a manifestat indisciplina, 
nesportivitatea, federația noastră de spe
cialitate a venit cu măsuri severe pen
tru îndreptarea situației. Chiar după 
prima etapă a returului, forul de spe
cialitate, constatînd unele abateri în 
cursul meciurilor Rapid — Dinamo Ba
cău și Farul—U.T.A., a hotărît, prin 
comisia sa de disciplină, sancționarea 
lor. Astfel secțiile de fotbal ale clubu
rilor Rapid și Dinamo Bacău au pri
mit avertisment, ca și antrenorii ce
lor două echipe, pentru slabă preocu
pare în direcția muncii educative cu 
fotbaliștii; jucătorilor Todor și Macri 
(Rapid), Cîrnaru și Ujvari (Dinamo 
Bacău) li s-a dat un ultim și sever 
avertisment, urmînd ca la prima aba
tere să fie sancționați în mod exem
plar; jucătorii Greavu (Rapid) și Asan 
I Dinamo Bacău) au fost avertizați,

- comportarea jucătorilor Ciuncan 
y. Florescu (Farul) a fost apreciată 
ca negativă, aceștia înțelegînd greșit 
noțiunea de „joc bărbătesc" și prac
ticând un joc dur, cu intrări pericu
loase.

Echipele din categoria B 
iși continuă pregătirile 
in vederea returului

Sîmbătă și duminică echipele de ca
tegoria B au susținut noi meciuri a- 
mioate în oadrul pregătirilor pentru 
reînceperea campionatului. Iată oîteva 
amănunte :

C.S.M. Reșița-G.S. Oradea 3-0 (1-0). 
Meci de bună factură tehnică. Au 
marcat: Apro (min. 11 și 50) și Varga 
(min. 53) (Gh. Dobrescu-coresp.)

Drubeta Tr. Severin -Știința Craiova
1- 2 (0-1). Autorii golurilor: Preda
(min. 26 și 53) pentru Știința și Chi

ta (min. 89 din 11 m) pentru Dru-
oeta. (Gh. Manafu-coresp.)

A.S.A. Sibiu-Dinamo Pitești 3-1 
(2-0). Au marcat: Nagy, Solomon și 
Ghec (autogol), respectiv Dragomir.

(G, Pitaru-coresp.)
Știința Timișoara-G.F.R. Arad 1-1 

(0-1). Joc de slabă factură tehnică. 
Autorii golurilor: Filip (min. 49) res
pectiv Vlad (min. 4).

(Al. Gross-coresp. reg.) 
Metalul Oțelul Roșu-A.M.E.F.A. 0-0. 

Meci viu disputat. înaintările au fost 
însă ineficace. (Radu Zeno-coresp.) 

G.S.M. Baia .Mare-Gloria Bistrița
2- 0 (0-0). Golurile au fost marcate de 
Horja (min. 72) și Nagy (min. 86 
din 11 m.).

(V. Săsăranu-coresp. reg.)
G.F.R. Pașcani-Unirea Iași 3-1 (2-0). 

Meci friunos, victorie meritată. Au 
marcat: Vornicu (min. 6 și 19), An- 
drieș (min. 5) respectiv Cojocarii 
(min. 78). (C. Enea-coresp.)

Prahova Ploeșli-Victoria Buzău 1-0 
(1-0). Rezultatul a fost decis de au
togolul lui Zaharescu (min. 13).

(A. Vlăsceanu-coresp.)

IN JURUL BALONULUI
• Echipa C-S.M.S. Iași susține azi, 

la ora 16, pe terenul Metalul (Du- 
dești) un meci amical cu formația 
orășenească Bumbacul.

• La școala de arbitri care func
ționează în prezent la București, se 
ține astăzi o interesantă conferință cu 
tema „Rolul factorului fizic și psihic 
în realizarea unui arbitraj de calitate" 
(dr. M. Tomescu). Conferința va în
cepe la ora 18 în sala facultății de. 
filologie din str. Schitu Măgurearm 
nr. 9. Ea va fi repetată cu prilejul 
ședinței arbitrilor din București, care 
va avea loc vineri- (în loc de joi) la 
ora 19 în sala clubului „Dinamo".

• Meci amical azi pe stadionul 
Progresul clin str. dr. Staicovici: Pro
gresul—Dinamo Obor. Intîlnirea în
cepe la ora 16.

Duminica aceasta comportarea ju
cătorilor a fost în general bună. Unii 
jucători sancționați după etapa de 
duminica trecută au jucat corect, lă- 
sînd să se întrevadă dorința unei în
dreptări. Pe această linie subliniem 
comportarea fui Greavu, Ciuncan sau 
Florescu. Au fost însă și unele excep
ții regretabile. La Lupeni, de pildă, 
jocul a fost presărat la un moment 
dat cu neregularități și durități, de 
aceasta făcîndu-se vinovați jucătorii 
ambelor echipe. De asemenea, arbitrul 
nu a știut să se impună de la în
ceput jucătorilor, din rîndurile cărora 
însă, l-a eliminat spre sfîrșit pe An- 
ghel (Dinamo București). La Bucu
rești, Ciosescu a avut o ieșire nespor
tivă față de arbitru și a fost eliminat 
din joc.

Aceasta dovedește că în ce privește 
munca educativă mai este mult de 
făcut. Și în primul rînd antrenorii și 
conducerile secțiilor de fotbal trebuie 
să-și intensifice preocuparea în această 
direcție. De asemenea, arbitrii trebuie 
să dea dovadă de mai multă exigență 
și autoritate, iar federația să intervină 
prompt cu măsuri corespunzătoare. 
Campionatul trebuie să se desfășoare în 
condiții cît mai bune.

L A ZI...
Rapid a pierdut meciul cu U.T.A. în ultimele două minute de joc

—• Hei, ați greșit! Ați plecat mai devreme ca două minute I...
— Parcă' voi n-ați greșit socotind meciul terminat mai devreme cu

două minute 7

In meciirf Farul — Progresul; dr. Ciosescu a fost eliminat 
de pe teren pentru atitudine nesportivă (a dat cu mingea in 
arbitru). Ciosescu nu e la prima abatere de acest fel.

------ - —; “«_P.6a.~Z' '■

■—• Ce e gestul ăsta, la Ciosescu 7
— Nu știi 7 El e „doctor"... in chestii d-asteaI!

Desene de S, NOVA0

onosport
Așa poate fi caracterizată etapa 

campionatului de fotbal al R-P.R. de 
duminică. 20 martie. Programul con
cursului Pronosport nr. 12 este foarte 
interesant Alături de cele șase par
tide. ale campionatului nostru de fot
bal, programul acestui concurs mai 
cuprinde și șase întîlniri din cam
pionatul italian. Un punct de atrac
ție îl mai constituie și faptul că prin
tre cele 12 echipe italiene întîlniteîn 
programul concursului, figurează și 
Internazionale "a cărei evoluție ați ur
mărit-o. săptămîna trecută pe stadio
nul „23 August".

Și acum, să facem o scurtă trecere 
în revistă a programului acestui con
curs ;

I. G.CA.—Dinarno București. Tot
deauna, cele două echipe puse față 
în față, au oferit întreceri pasionan
te, indiferent de pozițiile ocupate de 
ele în clasament. E greu de dat un 
pronostic, dar dacă trebuie, atunci

Jocurile de duminică s-au situat, în 
general, la un nivel tehnic modest. 
Preocupate de obținerea unor rezultate 
cît mai favorabile (cel puțin un „nul"), 
cele mai multe echipe și-au organizat 
în primul rînd apărările, prostind — 
în consecință — un joc închis, în dau
na calității. Așa au jucat Petrolul la 
București, Jiul la Cluj, Farul Ia Bucu
rești, Steagul roșu la Bacău — de 
pildă. Faptul că a existat totuși preo
cupare și pentru ofensivă și că acea
sta s-a exprimat prin contraatacuri nu 
a fost suficient pentru a salva spec
tacolul fotbalistic. Desigur, fiecare 
echipă are dreptul, mai ales atunci 
cînd joacă în deplasare, să-și ia ma
suri defensive, pentru că oricum 
campionatul se joacă pe puncte. Dar 
jocul închis, strict defensiv nu trebuie 
să devină o practică permanentă, dău
nătoare calității pe care se pune atîta 
accent în fotbalul nostru. De aceea 
socotim că antrenorii trebuie să pri
vească cu toată seriozitatea această 
problemă și, mai ales, s-o rezolve în 
raport cu interesele generale ale fotba
lului nostru. De altfel, practica a do
vedit că tactica defensivei nu a adus 
nimic bun în marea majoritate a 
cazurilor.

ETAPA
desigur acordăm șanse echipei -G.Q A., 
care este mai în formă.

II. Rapid — Progresul. Dacă linia 
de atac a rapidiștilor va funcționa 
cum trebuie atunci ar putea să obțină 
victoria. Dar Progresul își poate lua 
revanșa pentru acel 0-2 din tur. (Și 
are mari șanse!).-

III. U.T.A. —• Steagul roșu. Me
ciul nu-i de loc ușor nici pentrugazde, 
nici pentru oaspeți. U.T.A. are o linie 
de fund solidă, iar atacul este coor
donat cu dibăcie de Petschovscki. Șt. 
roșu va trebui să lupte mult pentru 
victorie. Un meci nul este totuși po- 
sibil.

IV. Dinamo 
namoviștii au 
la ora actuală 
mai bine pusă 
plocștenilor.

V. Minerul — .Jiul. Un veritabil 
derbi 1 Situația ultimelor locuri din 
clasament poate fi decisă de acest 
meci- Prima șansă aparține Mineru-

Bacău—Petrolul, Dl- 
prima șansă deoarece 
dispun de o formație 

la punct decît aceea a

•■■■■•zzzzzzzzzzzzzzzzz^zzzzzzzzzz-zzzzzzzzzzxzzzz^zzzzzzzzz/zzzza'x^»'

A. BOTESCU (Progresul) : „Echipa, 
a jucat fără convingere și orizont. In
terii nu au corespuns, iar Dinulescu a 
jucat foarte slab".

I. LENGHERIU și T. MIHAI (Fa
rul) : „Să spunem drept, am venit cu 
intenția să nu pierdem la o diferență 
prea mare și ne-am organizat in 
consecință jocul echipei. Dar, echipa 
a jucat mai bine, mai organizat, în 
special în apărare, decît în partida 
cu U.T.A. și, cum vedeți, plecăm cu 
două puncte nesperate".

V. MAICANESCU, arbitrul jocului 
ne-a vorbit despre golul acordat Pro
gresului : „A fost gol. Eram la mar
ginea careului, in fața porții, și am 
văzut cum mingea a lovit sub bară 
și a atins și plasa și apoi a ricoșat 
în pămlnt. De altfel și arbitrul de tușă 
mi-a semnalat imediat marcarea go
lului".

N.R. Sîntcm de acord că mingea a 
lovit chiar sub bară, că a și atins plasa 
(deși nu vedem cum ar fi putut reveni 
din plasă în teren dat fiind modul cum 
este prinsă ea de porțile de la „23 Au
gust") ; sîntem de acord și cu foto
grafii care, plasați lîngă poarta lui 
Ghibănescu, au văzut mingea căzînd 
pe linia de var a porții, pătrunzînd 
chiar în poartă cu o mare parte din 
suprafața sa, dar pentru a fi gol re
gulamentul specifică: mingea trebuie 
să depășească — pe pămlnt sau în 
aer — ' IN ÎNTREGIME linia porții. 
Așa că...

A. ȘEPCI (Știința): „M-a surprins 
plăcut jocul legat al Jiului, dar așe

Răspuns la critica

Scrisoarea fotbalistului 1 Szakacs
Ca urmare criticii apărute în ziarul nostru în legătură cu compor

tarea total nesportivă, pe care a avut-o în meciul Dinamo Bucureștî-4 
Wisla Cracovia, jucătorul Iosiî Szakacs — actualmente transferat la C.8.
Oradea — ne-a adresat următoarea

Sînt profund convins că pentru 
a reprezenta demn culorile asocia
ției sau clubului din care face parte, 
sportivul de tip nou, crescut în 
spiritul moralei comuniste, trebuie 
să împletească armonios pregă
tirea sa tehnico-tăctică cu calitățile 
morale și de voință.

Gestul meu nesportiv față de 
un jucător care era invitat de noi 
și față de care aveam obligații ca 
gazdă, a dovedit că nivelul pre
gătirii mele morale și politice este 
scăzut și că va trebui să muncesc 
mult pe această linie, ajutat de 
tovarășii mei de muncă și- de sport 
precum și de organizația U.T.M. 
din care fac parte la locul de 
producție.

Analizarea atitudinii mele ne
sportive în meciul cu Wisla Cra
covia, în cadrul echipei Dinamo 
București, discuțiile care s-au pur
tat precum și poziția critică a co
echipierilor care mi-au arătat gre
șeala sub toate aspectele ei, de 
asemenea, comentarea gestului 
meu reprobabil în ziarul „Sportul 
popular" m-au trezit la realitate,

DERBIURILOR
lui. N-ar fi totuși exclus un rezultat 
de egalitate.

VI. Știința—Farul. Farul este o e- 
chipă de luptă, dar este greu să cre
dem că poate obține chiar două 
puncte. Un meci nul ar fi totuși po
sibil. Clujenii vor lupta însă pentru 
victorie.

Gele șase întîlniri italiene sînt:
VII. Internazionale—Rari, VIII. Ata- 
lanta—Fiorentina, IX. Udinese—Mi
lan. X. Bologna—Spăl, XI. Roma— 
Padova, XII. Napoli — Palermo.

Dintre acestea, mai mari șanse au 
Internazionale, Bologna și Roma. 
Meciuri deschise : Atalanta—Fioren
tina, Udinese—Milan și, într-o mai 
mică măsură, Napoli—Palermo-

★
In urma trierii variantelor depuse 

la concursul Pronosport nr. 11 din 
13 martie au fost stabilite următoa
rele rezultate provizorii:

63 variante cu 12 rezultate.
.1787 variante cu 11 rezultate. 

zarea pe teren a jucătorilor in dispo
zitiv de apărare nu a dat rezultat. Noi 
am reușit să ne impunem jocul și să 
avem inițiativa. Jocul steril al înainta
șilor echipei Jiul a dat posibilitate apă
rătorilor noștri să ia măsuri promote 
pentru a bara drumul spre poarta noa
stră. De la noi mi-au plăcut Mateianu. 
Petru Emil, Ivansuc și Georgescu. De
butantul Drăgoi a dat satisfacție".

I. BALOGH (Jiul): „Deși am pier
dut slut totuși mulțumit de felul cum 
a jucat echipa. Singurul reproș oe 
care îl am de făcut, îl adresez înain
tașilor care, in ciuda îndrumărilor 
date, nu au tras la poartă din orice 
poziție. Jocul a fost corect, iar arbi
trajul bun. Am remarcat în mod spe
cial pe Mateianu, Crăciun și Cosmoc".

GICA NICULAE (Dinamo Bacău): 
„Meritam să cîștigăm meciul finind 
seama mai ales de jocul bun prestat 
de echipa noastră în prima repriză. 
Am dominat cea mai mare parte din 
meci. In repriza a doua insă, echipa 
noastră nu a folosit avantajul viatului, 
aceasta și din cauză că jucătorii s-au 
.resimțit de pe urma efortului mare de
pus in prima parte a jocului pentru 
egal are".

S. PLOEȘTEANU (Steagul roșu): 
„Rezultat just. Jocul a fost mult in
fluențat de vîritul puternic. Am jucat 
cu David accidentat. Mi-a plăcut ar
bitrajul, cît și disputa corectă a celor 
aouă echipe".

scrisoare :
acum fiind convins că am greșit 
grav și că prestigiul meu de spor
tiv fruntaș, ciștigat după ani de [ 
muncă continuă, a fost știrbit din 
cauza unei lipse de siăpinire a 
nervilor, fapt condamnabil.

Articolul apărut în ziar este o ; 
critică aspră dar justă pe care mi-o 
însușesc întrutotul cu completarea \ 
ca exemplul meu să nu fie urmat 
și de alți jucători, iar tinerii fotba- ' 
liști să știe că ținuta morală este 
unul din factorii esențiali care ca- ț 
racterizează sportul nou, socialist.

Mă angajez în fața dv. că mă \ 
voi ocupa și mai mult de act ivita- [• 
tea mea în producție, alăturîndu-md > 
astfel elanului general al popor u- j 
lui muncitor din țara noastră, iar . 
pe linie sportivă voi susține cu ioa- 1 
te puterile mele promovarea spor- ; 
tutui din regiunea Oradea și voi fi j 
pe viitor un exemplu bun aiit tn I 
producție, pe terenul de sport, cit și 
în viață, pentru toți ceilalți spor- • 1 
tivi. i |

IOSIF SZAKAGS 
jucător de fotbal i 

la C.S. Oradea j i

12.391 variante cu 10 rezultate. 
Omologarea est» în curs de desfă-- 

șurare;
PRONOEXPRES

Azi este ultima zi tri care mai 
puteți participa la- tragerea Prono- 
expres de mîhte 16 martie- Rețineți 
faptul că săptămînal, pe lista cîșfigă- 
torilor Ia acest joc se adaugă mii de 
nume. Dintre aceștia, foarte mulți 
sînt cei care joacă pe buletine „sis
tem redus"-. In sprijinul acestora s-au 
pus în vînzare buletine cu numere în 
ordinea de preferință, care oferă 
șanse șt mai mari de cîștig,

★
Tragerea din urnă a numerelor 

concursului I’ronocxpres din 16 mar
tie va avea Ioc mîine la ora 19 în 
sala Depoului I.T.B. Ilie Pintilie-

Rubrică redactată de I.S. Loto- 
Pronosport.



BM1TINI

întreceri disputate in prima competiție a sezonului
REZULTATE TEHNICE

Avansați (40 km): 1. D. Rotaru 
(C.C.A.) lh. 04:10; 2. C. Baciu 
(Victoria); 3. C. Melcioc (Victoria); 

același 
lh.

Nicolae (C.C.A.)
5. Ion Baciu (C.C.A.) 

tineret (25 km): 1. 
(Victoria) 42:20 ; 2.

(Voința); 3. N. Tudor
— același timp ; juniori 
km): 1. S. Mihălțeanu (Vic-
24:15; 21 A. Winterkorn

ț

4. Gr. 
timp ;
04:15; 
Stelian 
Vlaicu 
natno) 
I (15 
tăria)
(C.S.Ș.); 3. V. Alexandrescu (Voința), 

;— același timp ; juniori cat. a Il-a 
(10 km): 1. M. Gurgui (C.S.Ș.), 
19:28; 2. Gh. Tălpescu (Șc. sp. 
U.C.F.S.); 3. R. Dumitreanu (C.S.Ș.)j 

fete (5 km): 1. 
(Dinamo) 
(Dinamo) 

(Dinamo)) 18:50;
1. Anița Agopian 

Mar
cela Rusu (Constructorul) 18:35;
3. Constanța Stranski (Dinamo) 
19:34; categoria oraș (5 km): 1. Gh. 
Radu (C.C.A.); 2. Ion Șupeală
(Ploești); 3. M. Takacs (Victoria).

— același timp; 
Hermina Popesou
2. Elena Capotă
3, Elena Baltag 
junioare (5 km):
(Șc. sp. U.C.F.S.) 16:15; 2.

Rusii (Constructorul) 
Constanța Stranski

205 CONCURENTI LA STARTUL 
PRIMULUI CONCURS!

Vremea s-a „zburlit" din nou dumi
nică dimineață. Dar, deși norii negri, 
vintul și temperatura scăzută au con
stituit un decor puțin îmbietor, ci
cliștii nu s-au mai întors acasă ca 
duminica trecută. Au pornit să-și dis
pute primele locuri în competiția de 
deschidere a sezonului, „Cupa Primă
verii" — organizată de consiliul raio
nal U.C.F.S. Nicolae Bălcescu — dor
nici să realizeze primele performanțe 
din acest sezon.

Cel mai însemnat succes obținut de 
această competiție ciclistă de fond este 
marele număr de concurenți — 205 
pe care l-a reunit la startul întrecerilor. 
Este fără îndoială un record important 
pe care îl ■ stabilește această primă în
trecere a sezonului și 
perspective dintre cele 
activității 
remarcat 
rezervată 
au 
că 
au 
43 
irt 
s-au dovedit talentați. Cupa oferită de 
F.R.C. primului clasat la această probă 
(din păcate nici un reprezentant din

care deschide 
mai frumoase

Important de 
că în proba

din acest an.
este fi faptul
posesorilor de biciclete de oraș 
startul aproape 40 alergători,luat

întrecerea lor a fost interesantă, că 
realizat o medie orară de aproape 

km fi — în sfîrșit — că rnulți din- 
participanții la această competiție

Locațiune de bilete
• Biletele pentru „Crosul Balcanic* * 

se pun în vînzare de azi la : agenția 
Pronosport din calea Victoriei nr. 9, la 
casa specială din str. I. Vidtt și la Sta
dionul Republicii.

• Biletele pentru jocul internațional 
de fotbal Lotul R.P.R.—Spartak Hra- 
dec Kralove se găsesc în vînzare Ia: 
Pronosport (calea Victoriei 9), casa 
specială din str. I. Vidu, agenția 
C.G.A. (Bd. 6 Martie). • stadioanele 
Republicii, Dinamo și Ciulești.

• La acest meci sînt valabile ur
mătoarele permise: albastre și roșii 
în piele (la tribuna I. sectorul B), al
bastre dermatin, gri dermatin (cu 
stampila „fotbal"), carnetele de antre
nori și arbitri de fotbal (la tribuna 
I, în loji) și verzi la tribuna I sec
torul B, în limitele locurilor rezervate 
ziarelor la masa presei, iar restul la 
tribuna I, în loji.

O Recent s-a disputat „Cupa ora
șelor regiunii Baia Mare" la lupte 
clasice, la care au participat 60 de 
luptători din orașele Sighet, Satu 
Mare și Baia Mare.

întrecerile s-an ridicat Ia un înalt 
nivel tehnic. De remarcat buna pre
gătire a sportivilor din Baia Mare, 
mai ales la lupta în picioare. Iată 
primii clasați în ordinea categoriilor: 
52 kg. : Ion Borbeiy (Baia M.), 57 
kg: Anton Salca (Baia M), 62 kg.: 
Ga vrii Dohi (Baia M.). 67 kg. : Ti- 
beriu Tula (Satu M.), 73 kg.: Vasile 
Pop (Baia M.), 79 kg.: Ludovic Ma
jor (Baia M.), 87 kg-: Arcadie Ma
jor (Baia M.), cat. grea: Gheorghe 
Crișan (Satu M.).

Pe echipe trofeul a fost cucerit de 
reprezentativa orașului Baia Mare, 
care a acumulat 6 puncte, iar pe 
locurile următoare s-au clasat Satu 
Mare 4 p„ și Sighet 2 p. (M- Petcaș 
și V. Săsăranu-coresp.).

• In sala cinematografului „23Au- 
gust“ din Reșița, în prezența a peste 
600 spectatori, ' echipa de lupte 
GS.M-R. a obținut o frumoasă victo
rie în fața echipei de lupte clasice a 
metalurgiștilor hunedoreni cu scorul 
de 15-1. Luptătorii reșițeni s-au pre
zentat bine pregătiți din punct de 
vedere tehnic și fizic, dovedind însă 
o mai slabă pregătire tactică. (Gh. 
Dobrescu — coresp.). 

SPORTIVI!
Pentru sezonul de primăvară 

aprovîzionațî’-vâ _ 
® cu eciiiMiueni și material sportiv ® 

de la

I. O. M. S
întreprindere de Difuzarea Materialelor 

Sportive

F.R.C. nu a asistat la con- 
general, la deschiderea sezo- 

fost cucerită pe merit 
. Radu (C.C.A). Ar

conducerea . 
curs și, in 
nului) a j 
tinărul Gh.
fi de remarcat prezența la start 
alergătoare (față de anul trecut 
întrecerile feminine nu figurau in 
gramul întrecerilor din lipsă de concu
rente. acesta un succes), precum

de 
mai 

a fi 
cind 
pro-

15:15;
16:18;

Un grup de concurente se îndreaptă spre startul concursului de deschidere 
a sezonului.

Foto: H. Nandi

Fruntașii continuă pregătirile in vederea
viitoarelor intilniri internaționale

r ■

lu-
fi-

In cadrul pregătirilor pe care ie 
fac în vederea întâlnirii cu reprezen
tativele R.S.F.S.R. din luna aprilie, 
scrinierii noștri fruntași iau parte la 
concursurile etapei orășenești a cam
pionatului R.P.R- Duminică au evo
luat în sala de gimnastică de la 
Ștrandul Tineretului floretiștii și spa
dasinii. In general, comportarea lor 
a satisfăcut, selecționabilii dovedin- 
du-se a fi puși la punct ca pregătire 
tehnică, dar arătînd că mai au de 
crat pentru a-și forma o pregătire 
zică corespunzătoare.

Atât întrecerile de floretă, cît 
cele de spadă au fost (în faza lor 
nală) foarte echilibrate. La spadă, 
de pildă, pentru desemnarea cîștigă- 
torului a fost nevoie de baraj. Adal
bert Gurath șl Ștefan Haukler au fost 
din nou pe primul plan al concursu
lui. ȘI, din nou a ieșit învingător 
Gurath. La floretă, a cîștigat Tănase 
Mureșanu, care a terminat fără pier
deri întregul turneu final. Bine au 
mai concurat Iosif Zilahi și Sorin 
Poenaru. Mai slab dccît ne aștep
tam (aceasta și față de evoluția de 
la Leipzig) s-a prezentat Atila Csi- 
pler.

Iată clasamentul concursului: Flo
retă : 1. Tănase Mureșanu 7 v; 2.
losif Zilahi 6 v.; 3. Sorin Poenaru 
4 V-; 4. Gh. Matei 3 v.; 5. Atila Gsî- 
pler 3 v.; 6. Barbit Oiănescu 2 v.; 7. 
C. Nicolae 2 v.; 8- Gh. Culcea 1 v.; 
spadă : 1. Adalbert Gurath 6 v. (după 
baraj); 2. Ștefan Haukler 6 v.; 3—4. 
Constantin Stelian și Răzvan Do
brescu 5 v.; 5. Victor Teodorescu 3 
v.; 6. Wilhelm Roman 2 v.; 7- Dan 
Ionescu 1 v.; 8. Cristu Lichiardopol 
0 v.

După desfășurarea primelor două 
tururi ale etapei I (oraș Bucureșt') 
a campionatului republican de scri
mă (individual) clasamentul are ur
mătoarea înfățișare : floretă femei : 
1. Olga Szabo 18 p.; 2. Lidia Gribb 

și participarea unui număr de aproape 
80 juniori.

Cursa rezervată avansaților a însem
nat o reușită verificare a stadiului de 
antrenament al alergătorilor. Ciștigălo- 
rul a fost decis dintr-un pluton de 5 
evadați care au susținut acțiunea mai 
bine de jumătate din cursă.

H. NAU.M

9 p.; 3. Maria Vicol 7 p.; 4. Elena 
Fcrenczi 7 p.;, 5, George tu Sachela- 
rie 7 p.‘; 6. Ecaterina Lazăr 6 p.; 7. 
Valeria Lutman 4>/2 p.; 8. Paula Ro
man 4'/2 p.; floretă bărbați : 1. Iosif 
Zilahi 16 p.; 2- Tănase Mureșanu 16 
p.; 3. Sorin Poenartt 11 p.; 4.-Barbit 
Oiănescu 9 p.; 5. Constantin Nicolae 
6 p-; 6. Gh. Matei 6 p.; 7. Atila Csi- 
pier 4 p.; 8. Gh. Culcea 3 p.; sabie : 
1. Cornel Pelmuș 16 p.; 2. Ladislati 
Rohony 15 p.; 3. Ion Szantho 12 p.;
4. Gh. " ‘ ~ -
țață 7 
merîc 
lian 2
18 p:
Constantin Stelian 101/; p.; 4. Ștefan 
Haukler 10 p.; 5. Răzvati Dobrescu 
7*/ 2 p ; 6. Cristu Lichiardopol 7 p.; 
7. Ion Halinagy 4 p.; 8. Wilhelm Ro
man 3 p.

Culcea 8 p.; 5, Dumitru Mus- 
p-; 6. Ion Istrate 7 p.; 7. E- 

Aruș 4 p.; 8. Constantin Ste» 
p.; spadă : 1. Adalbert Gurath 
2. Victor Teodorescu 11 p.; 3

Se 
și sabrerii.

★
Duminică va avea 

a campionatului (a treia), 
întrece floretistele 
duminică, în aceeași sală (de la 
Ștrandul Tineretului), se va desfășu
ra și campionatul orașului București 
la spadă — juniori.

loc o nouă etapă 
vor 
lot

ACTIVITATEA LA ZI

lupte

Au luat sfușit campionatele R.P.R, 
de patinaj artistic

Simbătă la ora 9, Imola Seivarth a 
desenat pe gheața artificială a sta
dionului de iarnă dim parcul „23 
August" prima figură din cadrul exer- 
cițiilor obligatorii pe care urmau să 
te execute finalișMi și finalistele cam
pionatelor republicane de patinaj ar
tistic. Și în ciuda faptului că aceste 
exerciții nu prezintă prea mare spec
taculozitate, întrecerile de sâmbătă, 
care au durat pînă seara ia lumina 
reflectoarelor, an ținut încordată 
atenția tuturor prin replica dirză pe 
care și-au dat-o cei 13 aspiranți la 
rîvnitul titlu. Atunci cind au evo
luat Cristina Patraulea, Cecilia Wein
rich, Imoia Seivarth, Radu Ionian, 
Petru Gali, Marcel Comanici și Ca
rol Hertl, interesul a sporit. Cristina 
Patraulea și Radu Ionian fiind cei 
mai experimentați din generația tî- 
nără, s au impus prin simțul echili
brului și siguranța în acoperirea figu
rilor, reușind după efectuarea celor 
șase exerciții obligatorii să ocupe 
primul loc în clasament cu 238,2 p. 
și respectiv 269,2 p. Ei au primit o 
replică serioasă din partea Ceciliei 
Weinrich (sora fostei campioane Ma- 
rieta Weinrich), a talentatei Imola 
Seivarth și respectiv Petru Gali și 
Comanici Marcel, care s-au străduit 
să execute cît 
puse.

După prima 
mente aveau
FETE : 1. Cristina Patraulea (Cons-

mai bine figurile im-

zi, cete două clasa- 
următoarea înfățișare:

li

Carol Hertl (Dinamo) a incinta! privirile spectatorilor prin numeroasele 
sărituri acrobatice și prin eleganța cu care și-a prezentat programul la 

„liber alese".
tractorul Buc.) 238,2 p.; 2. Cecilia
Weinrich (Știința Cluj) 222,1 ; 3.
îmbla Seivarth (Dinamo Buc.) 211,3;
4. Irina Zaharescu (C.C.A.) 192,0; 5.
Eva Seivarth (Dinamo Buc.) 167,3;
6. Roxana Găbunea (Constructorul
Buc.) 165,0. BĂIEȚI : 1. Radu Ionian 
(Constructorul Buc.) 269,2 p. j 2. Pe
tru Gall (Dinamo Buc.) 240,7; 3.
Marcel Comanici (Dinam o Buc.)
191,4; 4. Carol Hertl (Dinamo Buc.)

• Simbătă seara 
Capitală a găzduit 
uniune de lupte libere, 
participat peste 75 de

sala MT.D. 
o interesantă 

la care 
juniori

din 
re- 
au 

din 
șase secții de lupte ale orașului Bucu
rești. De remarcat că în cele peste 
200 întîiniri individuale nu s-a dat 
nici un avertisment pentru „luptă pa
sivă". Fără să se ridice la un înalt 
nivel tehnic (s-a lucrat prea puțin la 
„picioare"), reuniunea a scos în re
lief că pregătirea tinerilor luptători 
bucureșteni este într-un stadiu avan
sat. S-an remarcat cu acest prilej 
luptătorii de la Dinamo (antrenor D. 
Cuc), Metalul M.I.G. (antrenor Gh. 
Emil), și Rapid (D. Hitru). O men
țiune specială pentru N. Vintilescu 
(Semănătoarea) care în ultimele 
competiții a ocupat numai locuri frun
tașe, dovedind totodată o bună pre
gătire tehnică și fizică. Iată câștigă
torii pe categorii : 50 kg- : Cristea
Nicolae (Metalul M.T.D.), 53 
G. Dop (Progresul), 56 kg. : N. 
tilescu (Semănătoarea), 59 kg-: Ma
rin Chiriță (Metalul M.T.D.), 63 kg.: 
Angliei Șuta (Metalul M.T.D.), 67 kg.: 
Vasile Gheorghe (Metalul M.T.D.), 
71 kg.: C Buceanu (Dinamo-juniori), 
75 kg.: G. Smărăndici (Rapid), 80 
kg.: Alex. Chircă (Dinamo-juniori). 
Concursul dotat cu trofeul „Cupa Pri
măverii" a fost câștigat de către echi
pa Metalul M.TD, _ 

kg- 
Vin

189,2: 5. Canstamtin Bilegan (Pro
gresul Cluj) 168,8; 6. Horia Maniu 
(Progresul Cluj) 162,9; 7. Gheorghe 
Malarcinc (Constructorul Buc.) 162.3.

Duminică, la ora 18, micuța Bibi 
Moiș a deschis — în prezența a aproape 
6.000 spectatori — programul exerci- 
țiilo.r liber alese. Emoția (cu excep
ția Ceciliei Weinrich toți finaliștii au 
vîrstă de juniorat), eleganța în miș
cări, armonia figurilor și mai ales 
frumusețea unor exerciții au trecut 
mantinela, stârnind admirație printre 
publicul spectator. Cu mare nerăb
dare a fost așteptată evoluția preten- 
denților la titluri. La senioare prima 
a apărut pe scena de gheață Cristina 
Patraulea. Spre surprinderea generală 
ea a prezentat un repertoriu cu un 
conținut sărăcăcios, alergînd mai mult 
pe patine și schițînd cîteva figuri de 
balet. In schimb Imola Seivarth a în
cântat încă de la început privirile 
spectatorilor prin execuția corectă a 
trei sărituri la rînd și pînă la sfîrși-' 
tul celor patru minute a cules aplauze 
meritate prin varietatea programului. 
După părerea noastră ea a fost ne
dreptățită de arbitri primind note 
sub valoarea conținutului și execuției 
figurilor. Atractiv a fost și programul 
prezentat de Irina Zaharescu, pose
soarea unei tehnici remarcabile în pi
ruete, Roxana Găbunea, din ce în ce 
mai elegantă în mișcări și Eva Sei
varth, care progresează văzînd cu ochii. 
La băieți, Radu Ionian s-a impus prin

repertoriul bogat, ritmul și legătura 
între mișcări. Plin de conținut a 
fost și programul talentatului Caro1 
Hertl, în care am văzut stilul fostul, 
campion al țării Roman Turușanco, 
ca-re i-a îndrumat primii pași pe 
gheață. In progres real s-au prezen
tat : Comanici Marcel, Constantin Bi
legan, Horia Maniu și Gheorghe Ma- 
larciuc. Iată acum primele cinci locuri 
în clasamentele finale: fete: 1. Cris
tina Patraulea (Constructorul Buc.) 
87,80 p. ; 2. Imola Seivarth (Dinamo) 
82,18; 3. Cecilia Weinrich (Știința 
Cluj) 81,40; 4. Irina Zaharescu
(C.C.A.) 72,84; 5. Roxana Găbunea 
(Constructorul Buc.) 64,20. Băieți: 
1. Radu Ionian (Constructorul Buc.) 
98,2; Petru Gall (Dinamo) 88,06 ; 3. 
Carol Hertl (Dinamo) 71,44: 4. M. 
Comanici (Dinamo) 70,64 ; 5. Con
stantin Bilegan (Progresul Cluj) 63,34.

TR IOANIȚESCU

RE .
GHEAȚA

De la F.R.H.P.
Tn ședința Biroului federal al 

F.R.H.P. din 10.111.1960 s a hotărît 
suspendarea din activitate a arbitrului 
Valeriu Vorniceantt pînă la data de 
31 XII 1960, pentru lipsă dg obiectivi
tate manifestată în jocurile pe care 
le-a condus în returul campionatului 
republican de hochei pe gheață. De a- 
semenea, s-a dat un ultim avertisment 
arbitrilor Ion Florescu, M. Hușanti și 
I. Turceanu pentru erori repetate in 
arbitraje.

Sportiva Magdalena Udrea de la
O.S. Constructorul a fost scoasă din 
lotul republican pentru manifestări de 
indisciplină cu ocazia finalei campio
natului republican de patinaj viteză. 
Totodată se recomandă secției de pa
tinaj a clubului respectiv să analizeze 
cazul și să ia măsuri corespunză
toare.

BIROUL FEDERAȚIEI DE HOCHEI 
ȘI PATINAJ.
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După meciurile cu Scufia

Au cuvîntul R*  Mc
Văzute în prima etapă a returului

R. MC TAGGART: Despre initlni- 
rile de ia București și Constanța vreau 
să vă vorbesc atit în calitate de par
ticipant, cit și în aceea de... ziarist, 
căci trebuie să vă spun că aceasta 
este profesiunea mea și că lucrez la 
„Daily Express". Socotesc că aceste 
meciuri au fost binevenite din toate 
punctele de 
boxul, unde regulamentul te... invită 
să-ți lovești 
ca tineretul 
împrietenească, să se simtă bine îm
preună. Pe de altă parte, nu e rău de 
loc să învățăm unii de la alții. Și 
dacă dv. — după cum au scris și 
ziarele — ați apreciat tehnica boxeri
lor noștri, la rîndul nostru ne-am pu
tut da seama — mai ales la Con
stanța — că dacă boxul este în primul 
rind o artă a apărării, aceasta nu 
înseamnă că trebuie neglijată o altă 
fațetă a lui, aceea a atacului, în care 
nu numai tehnica își spune cuvîntul, 
ci și forța de lovire. Din acest punct

vedere. Sportul — chiar

adversarul — contribuie 
să se cunoască, să se

Taggart și Ion Popa
de vedere, romînii ne-au fost superiori 
și au reușit astfel în cîteva meciuri 
să răstoarne o situație care părea fa
vorabilă boxerilor noștri. Aștept ari
cind cu plăcere o nouă intîlnire între 
boxerii noștri și*  cei romîni, iar per
sonal stau aricind la dispoziția lui 
Mihalic, un boxer tehnic, combativ, 
corect.

ION POPA: Consider că cele două 
victorii obținute de boxerii romîni 
sînt foarte valoroase. Scoțienii sînt 
— după părerea mea •— buni tehni
cieni, mult mai tehnici chiar și decit 
pugiliștii 
nit anul 
cinez că , 
fizică a boxerilor noștri încă nu este 
bună. Noi avem un plan de pregătire 
specifică, mai îndelungat, pentru Jocu
rile Olimpice de la Roma. Nu ne-am 
pregătit special pentru întîinirile cu 
Scoția ci, în cadrul planului de pers
pectivă, acestea au constituit doar o 
etapă.

italieni cu care ne-am înlil- 
trecut. Trebuie insă să pre- 
pregătirea tehnică, tactică și

Desfășurată sub semnul introduce
rii noilor modificări ale regulamentu
lui, prima etapă a returului a scos în 
evidență insuficienta pregătire a echi
pelor fruntașe, la care se poate adău
ga 'și nesiguranța unor arbitraje. Să 
discutăm despre fiecare în parte.

IN SPIRITUL REGULAMENTULUI

In meciul Constructorul-Progresul 
s-a petrecut următoarea fază : unul din 
jucătorii de la Constructorul a tras 
puternic în blocajul alcătuit de Che
ia n și Roman (de la Progresul). Min
gea l-a atins pe Chezan și apoi de 
două ori, una după aita, pe Roman. 
Arbitrul N. Mafeescti a sancționat, 
așa cuin este firesc, această dublă lo
vire a mingii de către Roman. Ruse- 
scu, căpitanul echipei Progresul, a 
protestat arătînd că „nil se mai fluieră 
dubla în blocaj", conform ultimelor 
modificări ale regulamentului.

Realitatea este cu tohnl aha, și 
sancțiorând, arbitrul N. Mateescu a

procedat în spiritul regulamentului. 
Intr-adevăr, el nu a sancționat în faza 
amintită faptul că mingea i-a lovit pe 
Chezan și Roman, ci că Roman a 
atins balonul de două ori consecutiv. 
Articolul 5 al regulamentului de ioc 

•este clar: „Un jucător atingînd min
gea cu orice parte a corpului (mai 
sus de centură) mai mult decit o dată, 
fără ca un alt jucător să o fi atins 
între timp, va fi considerat că a comis 
o dublă"

la punct și un atac care a existat 
doar prin mingile trase de... ridică
tori 1 Intr-adevăr, Cherebețiu și Fie
rarii, nici ei bine puși la punct cil 
pregătirea, au căutat să suplinească 
deficiențele atacului. Dar Fieraru a 
tras de cele măi multe ori atară iar 
Cherebețiu de foarte multe ori în 
blocaj

MINGE ÎN TEREN SAU AFARA?

PROGRESUL ECHIPELOR CODASE

Campionatul republican de calificare
o Au fost desemnați campionii „zonelor" • Intre 29 martie și 3 a- 

prilie finala „calificărilor" la Bacău
săptămînii trecute s-au

orașele Ploești, Brăila,
Arad meciurile de box

în
ce
20

de

Meciurile au 
sala I M.F. Au participat 
regiunile Oradea, Cluj, 
și R.A.M. In general, în- 
fost viu disputate și au

a-

La sfîrșitul 
desfășurat în 
Tg. Mureș și 
din cadrul fazei de zonă a campio
natului republican de calif icare-se- 
nîori. învingătorii se vor întîlni 
finala campionatului de calificare 
se va desfășura la Bacău, între 

tic—3 aprilie.
iată cîteva rezultate din faza 

zonă.
TG. MUREȘ, 

vut loc în 
boxeri din 
Baia Mare 
(finirile au
plăcut celor peste 3000 de spectatori 
prezenți la reuniuni. De subliniat ca
litatea arbitrajelor prestate de B. Ro
bert, I. Boamfă și I. Bîrsănescu- RE
ZULTATE TEHNICE. muscă: P 
Gyurca (RAM) b. p. Șt. Costescu 
(Cluj); cocoș: L- Fereșteanu (Cluj) 
b. p. I Ilcu (RAM); pană: I. Pop 
(Oradea) b. p. I. Turoș (Cluj); semi- 
ușoară: Al. Demeter (RAM) b. p. 
Gh. Gheorghiță (Oradea) ; ușoară: 
Fr. Szilagy (Baia Mare) b. ab. 2 Al 
Buta (RAM); semi-mijlocie: E. Bo-

i (Oradea) b- ab. 2 D. Turzai 
V<AM); mijlocie ușoară: I. Astalos 
(RAM) , b. dese. 2 L. Kakocsi (Ora
dea); mijlocie: Șt. Rusu (Cluj) b. 
dese. 2 G- Toth (Oradea); semi-grea:

I. Isfrate (Oradea) b. ab. 2 A. Gali 
(RAM); grea: V. Teglas (Cluj) b 
KO. 1 I. Jirca (Oradea). La catego
riile minimă și hîrtie au fost decla
rați campioni boxerii I Haita (Ora
dea) și N. Nagy (Cluj).

V. Kadar-coresp. regional

(Pitești), A- Ciobanii (Constanța), 
Al. Ghiță, I. Pavel (Ploești), 1. Ale
xandru (Ploești).

Gh. Alexandrescu-coresp.

și oraș București. Iată căm
in ordinea categoriilor:
(Iași), D. Davidescn
G. Dima (Iași), Șt.

P. O- 
(Bucu- 
Voican 
I. Pe- 
(Bucu-

BRAILA. — La meciurile disputate 
în localitate au fost prezenți boxeri 
din regiunile Suceava, Iași, Bacău, 
Galați 
pionii 
nofrei 
re ști),
(Galați), D. Roman (Galați), 
truț (București), N. Calița 
rești), Gh. Ionel (Galați), M. Stan 
(Bacău), Gr- Verepceanti (Iași), L. 
Moise (Bacău), St. Comănescu (Ba
cău).

R, Costin-coresp.

PLOEȘTI. — Peste 3000 de spec
tatori au urmărit meciurile disputate 
în sala uzinelor „1 Mai“ din locali
tate. la care au participat boxeri din 
regiunile București, Constanța, Pi
tești și Ploești. Arbitrajele au lăsat 
de dorit, lată campionii: M- Omer 
(Constanța), A. Bondrea (Ploești), 
E. Ionescu (Ploești), C. Ciurea 
(Ploești), C. Lațcu (Constanța), D. 
Dumitrescu (Ploești), M. lordache

ARAD — Timp de trei zile s-a des
fășurat în sala clubtilui muncitoresc 
„30 Decembrie" din localitate faza de 
zonă a campionatului republican de 
calificare. Au participat boxeri din re
giunile Stalin, Hunedoara, Timișoara 
și Craiova. Rezultate tehnice : St. 
Popovici (Timișoara) b.p. G. Simion 
(reg. Stalin), FI. Patrașcu (Craiova) 
b.p. Gh. Constantin (reg. Stalin), N. 
Ichim (Hunedoara) b.p. P. Botez 
(reg. Stalin), L. Csehi (Timișoara) 
b. ab. 2. I. Balaș (Hunedoara), V. 
Mandriș (Timișoara) b.p. Gh. Cojo- 
caru (reg. Stalin), N. Cîmpeanu (Cra
iova) b.p. P. Olarii (Timișoara), M. 
Tufunartl (Craiova) b. ab. 3. V. Pîrjol 
(reg. Stalin), N. 
b. ab.3 I. Dobre 
mion (Timișoara) 
(Hunedoara), D.
b.ab. 2 M. Boltan (reg. Stalin).

Despre acest lucru am mai scris și 
în cronica noastră de ieri. Spectatorii 
prezenți sîmbătă în sala Dinamo și-au 
dat seama câ jucătorii de la Rapid 
au avut în Victoria un adversar foar
te dificil. învinșii au arătat un progres 
.substanțial față de comportarea avută 
în prima parte a campionatului. Este 
totuși surprinzătoare — la această e- 
chipă în care joacă mulți voleibaliști 
cu o bogată experiență — lipsa de 
concentrare în finalul seturilor și „pră
bușirea" din ultimul set, pierdut la 
21

O comoortare frumoasă 
tînăra i *.  mație masculină 
care a 
C.C.A. 
tară a 
pentru 
numai 
la „Gupa de primăvară" „ 
cu o săptămînă în urmă de Dinamo 
București, a practicat un volei de ca
litate.

O deziluzie pentru numeroșii iubi
tori ai voleiului prezenți ieri dimineață 
în sala Dinamo a fost jocul prestat 
de sportivii de 
cuți în trecut 
spectaculos, cu 
s-au prezentat

pierdut Ia

a avut și 
timișoreană, 
Capitală peîntrecut chiar în

1 a piui că din formația mili- 
lipsit Olaici nu este o scuză 
echipa bucureșteană care, nu 
la sfîrșitul anului trecut ci și 

organizată

Intr-un meci de volei, asistenții de 
linie au un rol foarte important. Ei 
ajută arbitrul principal, controlînd că
derea mingii în lungul liniei laterale 
și liniei de fund în apropierea cărora 
se găsesc. De aceea ei trebuie să fie 
foarte atenți la orice cădere a balo
nului, indicînd, cu ajutorul fanionului 
dacă mingea a căzut sau nu in teren. 
De multe ori însă ei se lasă „furați" 
de joc și își uită sarcinile. Așa s-a 
întîmplat duminică dimineața cu Gh. 
Pandrea, asistent de linie la meciul 
C.C.A.-Știința Timișoara. Fiind ne
atent, în două rînduri a greșit evident, 
o dată inducînd în eroare și pe arbitrul 
principal A doua oară, acesta a fost 
însă atent și a dat decizia justă.

Ar fi de dorit ca să se dea aceeași 
însemnătate 
linie ca 
secunzi.

delegării asistenților de 
arbitrilor principali sau

MIRGEA TUDORAN

AZI, IN CIULEȘTI, MECI DE VOLEI

la Știința Cluj, 
ca practici nd 
multă
cu o

fantezie, 
apărare

Cunos- 
un joc 
clujenii 
nepusă

Partida 
’Rapid și 
să aibă loc duminică 20 martie, se va 
disputa azi în sala Ciulești începînd 
de la ora 19.

dintre echipele masculine 
Constructorul, care trebuia

Incepînd de azi, 15

De la F. R. V
și pînă 
Romînă

Tudor (Hunedoara) 
(Craiova), Gh. Si- 
b. ab.J Gh. Oroian 
Filip (Timișoara)

St. lacob-coresp
★

e Joi 17 martie va avea loc la se
diul consiliului orășenesc U.CF.S. 
București (Stadionul Tineretului) șe
dința de analiza muncii Comisiei oră
șenești de box pe anul 1959. Ședința 
va începe la ora 18.

Impresii de la Universiada de iarnă
desfășu- 
atunci,

a spor- 
aflată la hotarul o 

și Italia) 
ori cei

Prima „Olimpiadă albă" s-a 
rar în 1924 la Chamonix. De 
pe pirtiile renumitei stațiuni 
tarilor de iarnă, < 
trei țări (Franța, Elveția 
s-au întrecut de multe ori cei mai 
buni schiori ai lumii. Și iată că în 
iarna acestui an, Chamonixul a fost 
chemat din nou să găzduiască o mare 
competiție sportivi: Universiada de 
iarna. IM) de sportivi din 15 țări ale 
lumii și-au dat aici înlîluire între 28 
februarie și 6 martie pentru a partici
pa la aceste veritabile campionate 
mondiale universitare. Printre ei s-au 
numărat și reprezentanți ai studen
ților sportivi din R.P.R.

Ne-am adresat iov. M. Bîrjega, șeful 
comisiei sportive din comitetul execu
tiv al U.A.S.R., care a însoțit delegația 
sportivilor noștri, cerîndu-i 
asupra importantului eveniment 
viața sportivă 
țională.

— „Delegația 
Iov. Bîrjega, s-a 
călduroasă. Ne-am dat seama că organi
zarea Universiadei stîrnise la Chamo
nix și în celelalte localități de la poa
lele Alpilor un interes deosebit. Chamo
nix este principala stațiune a sportu
rilor de iarnă din Franța. Imediata 
vecinătate a „uriașului Alpilor" — 
Mont Blanc (4310 m) asigură localită
ții nu numai o așezare din cele mai 
pitorești, ci și pîrtii pe care schiul se

poate practica aproape, fără întreru
pere în tot cursul anului.

Zilele dinaintea concursului au fost 
folosite de schiorii noștri, ca și de cei
lalți, pentru antrenamente de acomo
dare cu pirtiile. Puteau fi vâzuți an- 
trenîndu-se împreună sovietici și fran
cezi, romîni și italieni, polonezi și ja
ponezi. încă de la aceste antrenamen
te comune s-a statornicit între sportivi 
o atmosferă de buna înțelegere și prie
tenie care avea să dăinuiască de-a lun
gul întregii competiții".

— Cum s-au comportat schiorii 
noștri ?

noastră. In ceea 
schiori ai noștri 
satisfăcătoare poate fi considerată doar 
comportarea lui Andrei Gbriig și Con
stantin lovan, care au ocupat locurile 
13 și respectiv 14 la combinata alpină. 
I asile Cîrslocea, la alpine, Nicolae 
Barabas și Dumitru Mușal la fond au 
concurat sub posibilități. Im ștafeta 
masculină de 4x8 km, avînd numai doi 
concurenți am alcătuit o echipă îm- 
preună cu doi fondiști din lotul italian, 
l.u acest prilej schiorii noștri au făcut 
curse mult mai bune (combinata ra- 
mino-ituliună a terminat întrecerea. în 
afară de concurs, pe locul 5) ceea ee 
dovedește că ei ar fi putut ocupa locuri 
superioare și la individual".

ce privește pe ceilalți 
prezenți la Chamonix,

studențească

amănunte 
din 

interna-

noaslră, ne-a 
bucurat de o

declarat 
primire

— „Prima probă, programată la 29 
februarie, a adus delegației noastre și 
primele emoții. Elisaveta Sueiu- 
(Jbrașiu, avea să concureze la slalom 
special. Pe o pîrtie dificilă, întilnind 
adversare foarte puternice, sportiva 
noastră s-a comportat excelent, ocu
pând locul 5 (din 26) înaintea tuturor 
concurentelor din R.F.G., Italia, Polo
nia etc. Presa sportivi franceză a re
marcat comportarea romincei, socotin
d-o marea surpriză a probei. La slalom 
uriaș, Elisaveta Suciu-Obrașcu s-a clasat 
pe locul 13, la coborîre pe locul 8, iar 
la combinata alpină pe locul 6, înain
tea unui valoros mănunchi de schioa
re din R.F.G., Italia, Elveția. Bulga
ria ele. Considerăm rezultatele înregis
trate de fosta campioană a țării drept 
un succes al schiului feminin din țara

— Care a f«wt bilanțul întrece
rilor ?

„Vorbind despre rezultatele întreceri
lor în ansamblu, trebuie remarcat suc
cesul studenților sovietici care au cu
cerit cel mai mare număr de medalii 
de aur: 5 (la bărbați: 12 km, ștafeta 
4x8 km, săriturile, la femei: 8 km. 
ștafeta 3x4 km). Schioarele franceze 
au cîștigat toate cele 4 medalii de 
aur ale probelor alpine, în timp ce la 
probele alpine masculine medaliile au 
fost împărțite între elvețieni (la sla
lom special și uriaș) și austrieci (la 
coborîre și combinată). Combinata 
nordici a revenit studentului 
slovac Nevliul.

Antrenorii și specialiștii care 
mărit Universiada au remarcat

cehe-

•M Hr- 
niveluJ

Incepînd de azi, 15 martie, 
Ja 15 aprilie a.c., la Federația 
de Volei se vor viza legitimațiile tu
turor jucătorilor și jucătoarelor din 
București. Această viză este obliga
torie și pentru echipele din categoria 
A. Asociațiile și cluburile se vor pre
zenta astfel: 15-21.111 cele din raionul 
„Tudor Vladimirescu", 22-26.111 raio-

nul „1. V. Stalin", 22.111-2.1 V raioa
nele „Gh. Gheorghiu-Dej", „V. 1. 
Lenin" și „Nicolae Bălcescu", 4-9.1V 
raioanele „23 August", „1 Mai" și 
„Grivița Roșie". Se vor prezenta car
netele tip F.R.V. însoțite de un tablou 
și de chitanța pentru plata de viză și 
a cotizației anuale.

de la Chamonix.
Elisaveta Suciu-Obrașcti a avut o corn portare remarcabilă In cadrul Univer

siadei de iarnă

soție-
au

tehnic ridicat al întrecerilor. Acest lu
cru este explicabil, deoarece o bună 
parte din concurenți făcuseră parte din 
boturile olimpice ale țărilor lor, fiind 
de valori apropiate, cu cei selecționați 
pentru Squaw Valley.

Organizarea a fost bună, O.SS.U. 
(Organizația sportului școlar și univer
sitar din Franța) ackitindu-se cu suc
ces de această dificilă misiune.

Trebuie subliniat că sportivii
tici și din celelalte țări socialiste 
fost înconjurați eu multă bucurie de 
loealnici și participant. Nu vom uita 
scena petrecută la festivitatea de închi
dere a Universiadei. Se inmînau pre
miile schiorilor sovietici învingători 
in probele de forul. Deodată, sportivii 
francezi, la unison, au început să scoa
tă niște sunete, care pentru o clipă ni 
s-au părut ciudate, dar imediat le-am 
recunoscut: ei au imitat semnalul ra
dio emis de primul mesager al omeni
rii în cosmos, de Sputnik 1. Dovadă 
simplă, dar grăitoare, a prestigiului cu
rent de Uniunea Sovietică in întreaga 
lume, prin răsunătoarele ei victorii in

domeniul științei și tehnicii, în dome
niul construcției pașnice. Dovadă cu 
atit mai semnificativă, cu cil venea 
din partea celor care, cu mic, cu mare 
se pregătesc, așa după cum ne-am dat 
seama discutind cu studenți francezi, 
cu localnici, cititul ziarele franceze, 
să fură o primire triumfală șefului gu
vernului sovietic, tovarășului N. S. 
Heușciov.

Despre asemenea episoade, despre a- 
temenea manifestări spontane de prie
tenie, s-ar putea scrie o nouă cronică 
a Universiadei, competiție care, mai 
presus de rezultate, a însemnat un nou 
pas pe calea întăririi colaborării și 

studențiiînțelegerii reciproce între 
sportivi din Est și Vest.

După 10 zile petrecute în 
Alpilor ne luam rămas bun 
Chamonix, de la noii noștri 
urîndu-ne la revedere, peste 2 ani în 
Elveția, la viitoarea Universiadă"

mijlocul 
de la 
prieteni.
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Poporul italian 
vă așteaptă la Roma...

I I I s
5. Lasker—Steinitz 1894 19 10 5 4
6. Lasker—Steinitz 1896 17 10 2 fl
7. Lasker—Marshall 1907 15 8 «7
8. Lasker—Tarrasch 1908 16 8 3 5
9. Lasker—Ianovski 1909 10 7 1 2
10. Lasker—Schlechter 1910 10 1 1 8
11. Lasker—Ianovski 1910 11 8 0 3
12. Capablanca-Lasker 1921 14 4 0 IO
13. Alehin—Capablanca 1927 :34 6 3 25
14. Alehin-Bogolittbov 1929 25 115 9
15. Alehiit-Bogoliubov 1934 116 8 3 IS
16. Euwe—Alehin 1935 30 9 8 13
17. Alehin—Euwe 1937 25 115 9
18. Botvinik—Bronstein 1951 24 5 5 14
19. Botvinik—Smîslov 1954 24 7 7 10
20. Smîslov—Botvinik 1957 22 6 3 13
21. Botvinik—Smîslov 1958 23 ’7 5 It

plică mai mult calculele. Va reuși 
calmul și meticulosul Botvinik să stă
pânească impetuozitatea combinative a 
înflăcăratului Tal? Aceasta se înțreaba 
acum toți iubitorii de șah din lume.

Meciul dintre Botvinik și Tal este 
al 22-lea în istoria întrecerilor pen
tru titlul de campion al lumii, nepu- 
nînd la socoteală meciul turneu din 
1948 (Haga—Moscova) la care au 
participat Botvinik, Smîslov. Keres, 
Resliewski și Etiwe. Iată mai ios lista

(Urmare din pag. 1)

spus el soției lu! Botvinik, care 
înlîmpinase la intrare. Partida n-a 

putut avea loc pentru că cel mai bun

- ► 3 
Jocurile Olimpice - • îl 

de la Rotila vor.,„im 
putea re prezenta-șaAâst al lumii dormea în aceea după-
o ocazie concretăamiază...

pentru o întîlnire prietenească între-- . -
tmerii romini si cei italieni, intre ti-'.’We credea in posibilitatea sa de a • - a / » .. nrimiil cahlct mni i rf i ci 1 Uitilnnerii din lumea întreaga. Actuala edi
ție a J.O. se va desfășura î.........
climat de destindere a încordării in
ternaționale, de înaintare pe drumul'- 
coexistenței pașnice intre popoarele ,. 
lumii. Acest fapt este apreciat in mod ț 
cu totul deosebit de către tineretul',, 
italian care se pregătește sufletește ■ ■ 
pentru intîlnirea cu ceilalți tineri.' ( 
Olimpiadele reprezintă, dincolo de ■ • 
caracterul lor sportiv, o întîlnire prie-'', 
teneăscă de cea 
între oameni de 
rase, de religii 
diferite.

Acesta a fost
rid Jocurilor Olimpice moderne, așa a” 
fost și specificul anticelor întreceri- 
olimpice. Atunci Ifitos, unul din con-'.’, 
ducătorii unei cetăți grecești a lansat- 
ideea Jocurilor; el le-a conceput ca',’, 
o manifestare de pace între popoarele.. 
eline. Se știe că în acele vremuri - 
Grecia era fărîmițată intr-o serie de'.’, 
state mici care se aflau într-o con- — 
tinuă luptă. In timpul organizării*;  
Jocurilor intervenea un armistițiu, in- — 
cetind zăngăniiul armelor. "

Pierre de Coubertin, inițiatorul" 
Jocurilor Olimpice moderne, s-a in-'.’ 
spirat din această minunată tradiție,- ■ 
cu intenția sinceră de a redeștepta în'.’ 
rîndurile tinerei generații educația in--ga lume așteaptă cu interes primei» 
spiritul prieteniei și înțelegerii. J mutări...

Apare deci evidentă importanța deo
sebită a celei de a XVlI-a ediții a; - nosticul .este un lucru 
J.O. Ea se desfășoară înir-un moment.ua, ma, vmu e
în care eforturile popoarelor sînt in---despre o confruntare între doi vir-

ROSTISANDRO
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Cea de a XVII-a 
ediție a locurilor 
Olimpice de vară, 
pe care le va găz
dui Roma intre 25 
tembrie, a pus în mișcare întreaga 
lume sportivă. Federațiile sportive 
naționale muncesc cu grijă pentru se
lecționarea celor mai buni sportivi 
care vor participa la Olimpiadă, or
ganizațiile turistice se străduiesc să 
coordoneze deplasarea sportivilor că
tre Roma, iar agențiile din toate col
țurile lumii, autorizate să vlndă bilete 
de intrare, au și primit cereri care 
depășesc cu mult prevederile.

Acestea sînt pe scurt citeva aspecte 
din activitatea febrilă care domnește, 
pretutindeni în legătură cu cel mai 
mare eveniment sportiv internațional 
al ultimilor ani: locurile Olimpice.

La Roma, in aceste zile, există ceva 
din atmosfera caracteristică unui stup 
de albine. C.O.NI. (Comitetul Olim
pic Italian) în colaborare cu adminis
trația comunală și cu sprijinul — 
formal — al autorităților se pregă
tește sub toate aspectele să găzduiască 
pe sportivii tuturor națiunilor care vor 
veni la Roma în zilele Jocurilor. Ba
zele sportive sînt pe cale de a fi ter
minate. încă cu citeva luni în urmă 
au fost date în folosință stadionul 
Flaminio, micul Palat al Sporturilor, 
„Piscina trandafirilor". Acestea au și 
fost de acum gazdele unor întreceri 
sportive. A fost terminată și construc
ția „stadionului" turtit ic de pe lacul 
Albano și a velodromului care poartă 
numele marelui ciclist italian Fausto 
Coppi, iar in curind va fi gata și Pa. 
latul sporturilor, o lucrare cu adevă
rat grandioasă.

O bună parte din aceste baze spor
tive sînt situate în imediata apropiere 
a salului olimpic (și acesta este a- 
proape gata) în care vor locui cei existenței pașnice între popoare sportul

august și 11 sep- Cu 12 ani în urmă Tal era singurul,

v,u'-Țj|lca cu primul șahist mondial. Puțin 
Fn/r-w'n ‘ mă*  tîrziu acest lucru il gîndea și an

trenorul său Koblenț. Iar acum întrea-

mai mare amploare .. 
pe întreg globul.
și concepții politice( 

întotdeauna caracte- • ‘

M. BOTVINIK Al. TAL

PE SCURT

In orice întrecere sportivă pro- 
t extrem de 

riscant. 'Dar mai ales cînd e vorba

dreptate spre salvarea acestor princi-Xț 
pii, pentru că numai în condițiile co-. ■ »

tuoși de talia lui Botvinik și Tal. Și 
în plus stilurile de joc, diametral o-

«./*  vuit IUVUI, VCt UAlHKdl IIUb fJLObl lAUC HUI C [JȘJLH & OjJVI Ibil - , .
7-8.000 de sportivi participant la J.O. se poate desfășura pe un spațiu i/z-^Puse a‘e celor doi competitori, coin-

celorlalte meciuri. Primul este trecut 
învingătorul. Coloana întii reprezintă 
numărul de partide jucate, coloana a 
ll-a partidele cîștigate, coloana a llf-a 
partidele pierdute, iar ultima remizele:
1. Steinitz—Zuckerfort
2. Steinitz—Cigorin
3. Steinitz—Gunsberg
4. Ste’nitz—Cigorin

1886 20
1889 17
1890 19
1892 23

10
10
6

10 8

5 5
6
4

1
9
5

Problema cea mai importantă care 
stă in fața organizatorilor Olimpiadei 
și căreia nu i s-a găsit încă rezolva
rea practică este aceea a locuințelor. 
După socoteli aproximative, mai bine 
de o jumătate de milion de persoane vor 
veni la Roma în timpul J.O., iar lo
curile disponibile (hoteluri, cămine, in
ternate de școli, tabere de corturi etc.) 
sint cu totul insuficiente. Vă închi
puiți că nu va fi cîfuși de puțin ușor 
pentru un turist străin, fericit posesor 
al biletelor de intrare, să-și poată 
asigura cazarea la Roma. In acest 
sens trebuie privită cu simpatie ini
țiativa luată de U.I.S.P. (Uniunea 
Italiană a Sportului Popular) care, 
apreciind în mod just această proble
mă, a creat o secție specială pentru 
Olimpiadă Această secție, bazîndu-se 
pe sprijinul larg al mișcării democra
tice și populare (sindicate, cooperative 
etc.) se străduiește să rezolve cu suc
ces asigurarea unui loc de cazare 
pentru tinerii din organizațiile priete
ne din străinătate.

tins și își poate îndeplini rolul său im-'- 
portant de educare a calităților fizice'.', 
și morale ale tineretului.

In acest spirit se pregătește Roma,'.’ 
se pregătește Italia pentru a găzdui-- 
această ediție a J.O., poate cea niai'„’\ 
mare de piuă acum. Bazele sportive., 
moderne și încăpătoare vor constitui-'^ 
locul de desfășurare a întrecerilor, iar'.’l. 
manifestările oficiale vor contribui șl ■ - 
ele la spiritul înalt al Jocurilor. Dar,'.’ 
chiar dacă biserica catolică va edu/a--adresă din partea Federației Interna
se se introducă in manifestările cui-'.’ ' 
turale si ceremoniile oficiale, pentrw-- ► 
interesele sale personale, sufletul.-'' „„ruiui miri iianuiuti, tu piiviic ia mu-
poporului, spiritul frățesc al muncita-țăuț de calificare pentru turneul final 
rilor, al celor mai simpli cetățeni al 
Romei vor arăta adevărata față a 
poporului italian.

o
in

In

Preliminariile turneului olimpic

noua hotărîre luata de F. I. F. A. 
legătură cu calificarea echipelor

cursul zilei de ieri s-a primit o

ționale de Fotbal (F.I.F.A.) prin care 
se anunță o importanță hotărîre a co
misiei olimpice ad-hoc din cadrul fo
rului internațional, cu privire la mo-

(Tie la Roma. Hotărîrea privește grupele 
-■preliminare cu trei echipe și se referă 
*;la cazul cînd toate trei echipe ajung 

_ j da egalitate de puncte. In această even
ed aceea ei așteaptă cu nerăbdare • • tualitate, pentru calificarea unei echipe

“se va lua în considerare golaverajul și 
-■numai dacă și în această situație ega
litatea se va menține, se va recurge 
■fia tragerea la sorți.

pe tinerii romini, pe tinerii din în-, 
treaga lume.
Roma, martie 19G0.

a forului interna-Noua comunicare 
țional constituie o revenire asupra unei 
decizii anterioare, conform căreia echi
pele la egalitate de puncte vor fi de
partajate prin tragere la sorți.

Referindu-ne la grupa noastră, con
form noii decizii, echipa noastră — 
ca și cea bulgară, de altfel — se 
poate califica pentru turneul de la 
Roma numai printr-o victorie în me
ciul de la 1 Mai.

Deci toată atenția pregătirii pentru 
întâlnirea decisivă de la Sofia, toate 
strădaniile pentru cucerirea unei vic
torii de o deosebită importanță pentru 
fotbalul nostru.

• Simbătă, la Dublin, s-a desfășu
rat întîlnirea de rugbi Irlanda—Țara 
Galilor, contînd pentru „Turneul celor 
5 națiuni". Galezii au reușit o victo
rie la limită, întrecînd pe gazde cil 
10-9 (5-6). De remarcat că după 
pauză irlandezii și-au mărit avansul 
la 9-5, fiind întrecuți abia în ultimele 
minute ale jocului.

• Lotul olimpic al R. Cehoslovace 
pentru întrecerile de la Roma va 
format din 150—160 de sportivi. Ir, 
de pe acum urmează un program spe
cial de pregătire 42 atleți, 24 gimnaști, 
40 fotbaliști, 24 jucători de baschet, 40 
canotori. 12 cicliști, cite 6 luptători fi 
halterofili, 7 boxeri și 2 călăreți.

• Ciclistul spaniol Federico Baha- 
montes, câștigătorul ultimei ediții a 
„Turului Franței", a suferit duminică 
un grav accident. El nu va putea re
lua activitatea în cursul acestui an 
și va lipsi de la marile curse profe
sioniste ale sezonului.
• Pe patinoarul de la Garmisch 

Partenkirchen, echipa austriacă de 
hochei II. C. Innscbruck a dispus de 
campioana R. F. Germane, S. C, 
Riesersee, cu 8—4.

• Tenismana australiană Margaret 
Hellyer este câștigătoarea probei de 
simplu feminin a turneului de la Cairo, 
încheiat duminică. In finală, Hellyer 
a întrectit-o pe jucătoarea germa 
Eva Johannes în trei seturi.
• Sportivii din Columbia întimpină 

serioase greutăți în legătură cu depla
sarea lor în Italia, la Focurile Olim
pice. S-au folosit numeroase procedee 
pentru strîngerea de fonduri. Printre 
altele se intenționează instituirea la 
Bogota a unui concurs pentru alege
rea unei „miss Olimpiada”. Cîșligătoa- 
rea concursului va însoți delegația Co
lumbiei la Roma și va participa la

x>

Reprezentativa de fotbal a U.R.S.S. 
și-a încheiat turneul 

în R. D. Germană
Timp de aproape trei săptămâni lo

tul reprezentativei de fotbal a U.R.S.S. 
s-a pregătit în R. D. Germană, în 
vederea întâlnirilor internaționale din 
acest an, susținând patru meciuri 
amicale cu diferite selecționate ale 
R.D.G.

In oursul săptămînii trecute repre
zentativele celor două țări s-au în
tâlnit la Dresda. Victoria a revenit 
echipei germane ou 1-0.

In ultimul meci desfășurat dumi
nică la Berlin echipa U.R.S.S. a ter
minat la egalitate 1-1 (0-1) cu se
lecționata orașului Berlin.
R. CEHOSLOVACA: Liderul învins, 
ultima clasată învingătoare

Jucând în deplasare, echipele de pe 
primele două locuri ale clasamentu
lui campionatului cehoslovac au fost 
nevoite să părăsească terenul învinse. 
Liderul, Dukla Braga, a pierdut în 
fața lui Spartak Trnava (1—2), iar 
Slovan Bratislava a fost învinsă de 
Dinarno Praga (0—2). Numai două 
echipe au reușit să cîștige în depla
sare: Ruda Hvezda Brno-Spartak
Hradek Kralove 1—3, Dukla Pardu- 
bice-Banik Ostrava 1—2. Două întîl
niri s-au terminat la egalitate: Ta- 
tran Preșov-Slovan Nitra 1—1, Ruda

FOTBAL PE GLOB
Hvezda Bratislava-Spartak Stalingrad 
Praga 0—0. Ultima clasată, Spartak 
Sokolovo, a întrecut cu 3—0 pc T. J. 
Kosice, cedînd astfel „lanterna roșie" 
echipei Dukla Pardubice.
1. Dukla Praga
2. Ruda Hvezda Bratislava
3. Slovan Bratislava
4. Spartak Hradek Kralove
5. Spartak Trnava

15 9 3 3 31:14 21
15 7 4 4 24:14 18
15 6 6 3 28:17 18
15 6 G 3 25:18 18
15 7 4 4 24:21 18

a etapei o constituie, fără îndoială, 
înfrîngerea suferită „acasă" de Sep- 
temvrî în întîlnirea cu ultima clasată 
— Lokomotiv Sofia: 1—3. Feroviarii 
reușesc astfel să părăsească ultimul 
loc al clasamentului, pe care l-au ce
dat echipei Spartak Plovdiv, care a 
terminat la egalitate (0—0) cu Spar
tak Varna. Alte rezultate: Spartak 
Pleven-Minior Dimitrovo 2—3, Sla
via Sofia-Dunav Ruse 3—3.

mult (3—0) Reims a întrecut acasă 
echipa din Lyon. La acest meci Ray
mond Kopa, jucătorul nr. 1 al gaz
delor (și al naționalei franceze) s-a 
accidentat, suferind o întindere muș- 
chiulară. El nu va putea face parte 
din echipa Franței care miercuri în
tâlnește reprezentativa Chile, în tur
neu în Europa. Iată acum celelalte 
rezultate ale campionatului francez: 
Riacing-St. Etienne 4—3; Toulouse- 
Valenciennes 2—1, Strasbourg-Mo
naco 0—2, Le Havre-Limoges 2—0, 
Nice-Bordeaux 2—1, Rennes-Lens 
2—0, Stade Francais-Angers 2—0. 
Toulon-Sochaux 2—1.

toate ceremoniile oficiale.

R.P. BULGARIA: Ț.D.N.A. a mai 
pierdut un punct

După rezultatele obținute în pri
mele două etape ale returului, se 
pare că echipa campioană a Bulgariei 
Ț.D.N.A., nu-și găsește cadența. Și în 
etapa de duminică ea a fost la un 
pas de întrîngere. Condusă cu 1—0 
de Botev Plovdiv majoritatea timpu
lui, echipa campioană a reușit să e- 
gaieze abia spre sfârșitul celei de a 
doua reprize prin Ianev, scorul de 
1—1 menținîndu-se până la sfârșitul 
întâlnirii. Duelul dintre Spartak și 
Levski (ambele din Sofia) a dat cîș- 
tig de cauză echipei Levski (1—2), 
aceasta egalînd astfel pe Ț.D.N.A. în 
fruntea clasamentului. Marea surpriză

1. Ț.D.N.A.
2. Levski

3.-4. Septemvrî
3-4. Minior

5. Slavia

FRANȚA: Situație neschimbatei, în 
fruntea clasamentului

O zi fără surprize... Așa poate fi 
caracterizată cea de a 30-a etapă a 
campionatului primei divizii franceze. 
Au învins favoriții. fără prea multe 
emoții. Și ca rezultat, nici o schim
bare importantă în clasament. Nîmes 
continuă să păstreze un punct avans 
față de Reims, dar aceasta are un meci 
mai puțin. Duminică Nîmes a dispus 
cu 2—0 de Sedan. Cu un gol mai

13 7 5 1 25: 9 19
13 7 5 1 19:11 19
13 4 6 3 18:16 14
13 5 4 4 18:16 14
13 4 6 3 16:15 14

I. Nîmes 30 20 6 4 70:31 46
2. Reims 29 19 7 3 81:36 45
3. Racing 29 16 8 5 96:37 40
4. Toulouse 30 16 5 9 56:46 37
5. Monaco 30 14 7 9 58:39 35
6. Limoges 30 13 9 8 39:28 35
7, Nice 29 16 3 10 59:51 35

• Jucând la Guancijo (R. P. Chi
neză), Spartak Moscova a întrecut se
lecționata orașului cu 1—0.

• Intîlnirea internațională dintre e- 
chipele olimpice ale Argentinei și Bra
ziliei a revenit argentinienilor cu 2—1 
(1-0).

• In preliminariile olimpice : Irlan- 
da-Anglia 1—3.

Ultimele știri
• IRINA PRESS A ALERGAT 80 m

IN 10,6 egalînd recordul mondial în aer lij 
ber deținut de Centa Gastl (R. F. Germană) 
și Galina Bîstrova (U.R.S.S). Performanța 
lrinei Press a fost obținută la Leningrad, îa 
cadrul întrecerilor pe teren acoperit ale at- 
leților sovietici.
• O PERFORMANTA SUPERIOARA RE

CORDULUI MONDIAL a fost realizată de 
halterofilul sovietic Stepan Ulianov, care î« 
cadrul categoriei cocoș la stilul împins a ri
dicat 111 kg. Rezultatul a fost realizat ca 
prilejul unui concurs organizat la Helsinki de 
asociația sportivă muncitorească TUL.
• DON BRAGG ȘI BOB GUTOVSKI — 

4,72 m. Cei doi atleți au împărțit victoria In 
cadrul concursului în sală al atleților amertj 
câni disputat la Millwaukee.
• ROY EMERSON L-A ÎNVINS PE ULF 

SCHMIDT în finala turneului de tenis de Ia 
San Juan (Porto Rico). Tenismanul austra
lian a cîștigat cu 6—2, 6—1.
• UN RECORD MONDIAL DE PARAȘU

TISM a fost stabilit recent de sportivul so
vietic Valerian Goroslavcț. Intr-un salt dublu 
de la înălțimea de 1500 m el realizat * 
medie de aterizare de 1.18 m față de punc
tul fixat. Vechiul record al acestei probe 
aparținea de asemenea unui sportiv sovie
tic
• TAL ARE ALBUL IN PRIMA PAR^ 

TI DA a meciului său cu Botvinik pentru tit
lul mondial de șah. Tragerea la sorți a 
avut loc în noaptea de 11 martie la Ho
telul Național din Moscova în prezența ma
rilor maeștri Botvinik și Tal, a secundauj 
ților lor și a arbitrilor meciului.
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