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Urziceni: Importante succese pe linia sportului 
sătesc

Recent a avut loc plenara consiliului 
raional U.C.F.S. Urziceni, la care au 
luat parte activiști sportivi, profesori 
de educație fizică, antrenori, instruc
tori și numeroși sportivi. Lucrările 
plenarei au scos în evidență faptul că 
în raionul Urziceni activitatea spor
tivă a cunoscut în ultimul timp un a- 
preciabil progres, ca o consecință di
rectă a munc i desfășurate în cadrul 
consiliilor asociațiilor sportive pentru 
creșterea numărului de membri ai 
U.C.F.S., care să fie cuprinși într-un 
bogat și variat program competițional.

Este de sublimat în această direcție 
faptul că o serie de asociații sportive 
sătești, cum ar fi Unirea G.A.C. Ioan 
Roată, Tractorul Eliza-Stoeriești, Avîn- 
tul Dridtt și altele au obținut rezultate 
dintre cele mai frumoase pe drumul 
lărgirii bazei de mase a activității spor
tive. Dator.tă muncii depuse de con
siliul asociației Unirea G.A.C. loan 
Roata, cei 420 de membri U.C.F.S. 
activează în cadrul a 7 secții pe ra
mură de sport : oină, fotbal, șah. atle
tism, volei, tenis de masă și rugbi. 
De asemenea, nu este lipsit de interes 
să arătăm că asociația sportivă Avîn- 
tul din com. Dridu a organizat un 
campionat al asociației la c'cl’sm de
numit „Circuitul ciclist al comunei", 
la care au luat parte 160 de posesori 
de biciclete.

Toate aceste lucruri demonstrează 
clar că în raionul Urziceni activitatea 
sportivă sătească se dezvoltă în r'tm 
rapid, fapt probat de altfel și de suc
cesul de care s-au bucurat alte com
petiții de mase organizate în cadrul 
r anului. Nu este mai puțin adevărat 
> ezultate'e obținute în această di- 
rec’ie puteau fi mai mari dacă aso
ciațiile sportive sătești ar fi fost aju
tate și îndrumate mult mai bine In 
această direcție, o lipsă a avut con
siliul raional U.C.F.S. ai cărui acti
viști. salariați și obștești, s-au depla
sat prea puțin la asociațiile sport've 
sătești. Pe de altă parte, activitatea 
sportivă sătească nu a primit ajuto
rul atît de necesar pe care ar fi tre
buit să-1 dea profesorii de educație 
fizică de la școlile medii de 7 ani din 
satele și comunele raionului. O serie 
de profesori, cum ar fi Gheorghe lo- 
nescu (corn. Movilița), Ecaterina Nițu 
(com. Roșiori), Gherghina Barbu (com.

Adîncata), Andrei Cazan (corn. Patru- 
frați) etc nu s-att interesat aproape 
de loc de felul în care își duc acti
vitatea asociațiile sportive din comu- 
ne’e respective.

Frumoase rezultate s-au obținut și 
în ceea ce privește dezvoltarea bazei 
materiale a asociațiilor sportive. Con
cludent în această privință este faptul 
că în unele școli (Gîrbovi. Coșereni, 
Adîncata etc.) s-au amenaiat baze 
sportive simple, de mare folos în dez
voltarea’ activității sportive școlare. 
Cuvinte frumoase se pot spune Și des
pre faptul că în raionul Urziceni a 
fost introdusă gimnastica în produc
ție.

Dar, dacă în ceea ce privește dez
voltarea sportului în mediul sătesc, 
întărirea bazei materiale a asociațiilor 
etc., în raionul Urziceni s-au obținut în 
general, rezultate bune,în schimb în alte 
domenii ale activității sportive lucru* 
rile nu merg așa de bine, pe măsura 
posibilităților existente. Astfel, nu toa
te campionatele raionale se bucură 
de o participare Corespunzătoare, în 
așa fel incit ele să dea loc la întîl
niri de un ridicat nivel tehnic și să 
constituie un stimulent în creșterea 
măiestriei sportive. Cu excepția cam
pionatului raional de fotbal, în cadrul 
căruia se întrec 14 echipe, la celelalte 
campionate numără . echipelor este 
destul de redus (de exemplu la com
petițiile de șah și oină se întrec 6 și, 
respectiv, 3 echipe).

De asemenea, complexul sportiv 
G.M.A. nu a avut asigurată o desfă
șurare ritmică, îneît el să capete un 
caracter de mase. Cele cîteva rezul
tate bune obținute în ceea ce privește 
creșterea numărului de purtători ai 
insignei sînt izolate și numai așa se 
poate explica situația că în cursul anu
lui 1959 în cadrul raionului doar 
de tineri au devenit purtători ai 
signei ,,G.M.A.“.

In concluzie, se poate spune
dacă pe viitor consiliul raional 
U.C.F.S, Urziceni își va organiza mai 
bine munca, planificînd judicios acti
vitatea celor doi activiști salariați și 
a membrilor biroului consiliului raio-
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După cea de a V--a ediție a „Crosului Ba lca n i c**

„Țoale felicitările pentru echipa Romînieiiii
Cei care au asistat duminică dimi

neața la întrecerile din cadrul celei de 
a V-a edilii a „Crosului Balcanic" își 
vor aminti multă vreme finalul pasio
nant al cursei seniorilor. Mai erau de 
parcurs cam 300 de metri din cei 10.000 
ai probei, cînd Constantin Grecescu l-a 
ajuns din urmă și l-a depășit pe Franjo 
Mihalici. In urma lui Grecescu, țîșni- 
șeră vijelios Andrei Barabaș și Tadeus 
Strzelbiscki. Aruncînd în luptă toată 
energia, atlcții noștri au reușit perfor
manța — fără precedent în istoria 
„Crosului Balcanic”—de a cuceri primele 
trei locuri în clasament și de a stabili 
totodată „recordul” celui mai valoros 
punctaj obținut vreodată de echipa cîș- 
tigătoare a competiției : 13 p. Anul
trecut Bulgaria a totalizat 31 p, în 1958 
Iugoslavia 25 p. etc.

Răsplata spectatorilor pentru acest 
mare succes a fost promptă : Grecescu 
și tovarășii lui au fost purtați în triumf, 
aplaudați cu entuziasm și nimeni nu 
s-a clintit din tribună înainte de a se 
fi încheiat festivitatea, în cursul căreia 
imnul de stat al țării noastre a răsunat 
de trei ori, pentru cele trei victorii ale 
alleților romîni.

Comportarea echipelor R. P. Romîne 
a produs o impresie puternică în rîn- 
durile oaspeților noștri. Considerăm că 
nu este lipsit de interes să reproducem 
cîteva din declarațiile luate după con
curs...

„Toate felicitările pentru echipa Ro
mîniei, admirabil pregătită din punct 
de vedere fizic și tactic, de o omoge
nitate desăvîrșită. Locurile 1, 2, 3 și 7 
mă scutesc de alte aprecieri. In ceea 
ce îl privește pe Grecescu, el mi-a părut

mai tînăr, mai plin de vi
goare ca orieînd. A ob
ținut o victorie clara, per
fect meritată (ARTUR 
TAKACl — SECRETAR 
PERMANENT AL JOCU
RILOR BALCANICE DE 
ATLETISM),

„Am fost unul dintre 
cei care au apreciat cel 
mai mult victoriile semi- 
fondiștilor și fondiștilor 
romîni la J.B. de anul 
trecut. Știam că de atunci 
nu o să mai fie întrecere 
a alergătorilor din Balcani 
la care romînii să nu aibă 
un cuvînt greu de spus. 
Totuși, consider victoria 
echipei Romîniei o sur
priză ! Nu atît faptul că 
s a produs, cit proporțiile 
succesului... S-a alergat pe 
o pistă bună, destul de 
uscată, care i-a favorizat 
pe alergătorii rapizi, prin
tre care Grecescu și Bara
baș. Trebuie subliniat ni
velul ridicat al rezultate
lor. Nouă alergători au 
înregistrat timpuri sub 32 
de minute. Asta arată că 
a crescut clasa fondiștilor 
din Balcani și că se poate 
aștepta cu încredere sezo
nul competițiilor de pistă.
Sînt destul de mulțumit de echipa Gre
ciei. E drept, anul trecut am avut un 
campion, pe loanos Glezos, dar cei
lalți s-au clasat slab. Acum am reușit 
să ocupăm locurile 6, 11, 12 și locul trei

±pe echipe. Organizarea a fost la înăl- 
** țintea reputației pe care și-a cucerit-o 
•-în acest domeniu Federația romînă de 

atletism. Apreciez ideea de a progra-
* ma în deschiderea „Crosului Balcanic" 

ycîteva curse „naționale" care au pregătit 
'-publicul pentru spectacolul ce avea să

1

Campionatul mondial

' ’ letul de organizare a celei de a
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5. 1 ,
să surprindă... Organizatorii i-au înlesnii Sandei Iordan (culoarul nr.5) posi 

bilitatea de a „scoate" un rezultat mai bun
(Fotografii de B. Ciobanu, Gh. Dumitru și H. Nandi)

4 -nică 
. Jenis

Mindru. portarul echipei Progresul, plonjează la picioarele lui Ene II 
Fază din meciul feminin de baschet Progresul—Voința București
Doi dintre tinerii reprezentanți ai Palatului Pionierilor, juniorii Gh. Stoian 
I. Olărescu. s-au clasat pe primele locuri in proba de armă liberă calibru 

redus 3x30 focuri, din cadrul concursului dotat cu „Cupa Primăverii"
Deși aici Stoica (Progresul) controlează balonul, totuși înaintarea greoaie 
Progresului nu a fost capabilă să oprească acțiunile rapide ale'rugbiștilor 

militari (C.C A. —Progresul 5—3)
Prezența unei înotătoare la startul unei probe rezervate băieților nu trebuie

Trei atleți din echipa R.P. Romîne (A. Bmabaș.
C. Grecescu și T. Strzelbiski) pe podiumul inuingătorilog 

Foto: T. Roibu

urmeze, iar nouă ne-au dat posibilita
tea să constatăm că aveți numeroși 
tineri talenlați". (OTTO S1MICSEK — 
ANTRENORUL ECHIPEI GRECIEI). 

„4 fost o cursă foarte frumoasă. 
Pentru mine locul IV, după redutabilul 
trio romin, valorează cit o victorie. Con
curența romîni s-au dovedit atît de 
atenți în tot timpul cursei, atît de pre
gătiți incit acum, retrăind cele șase 
ture, îmi dau seama că nu se putea

(Continuare în pag. a 4-a)

de parașutism

După cum se anunță din Sofia, nomi-
5-a 

ediții a campionatului mondial de pa-
----- — ----- __ 1- r------ e_ a((< 

tri- 
de

< ► rașutism, care se va desfășura în 
^guat în capitala R. P. Bulgaria, a 
o-mis invitații dc participare la 42 
’’aerocluburi din diferite țări ale lumii.

Pînă acum au răspuns afirmativ la 
‘‘invitație un număr de 13 țări : U.R.S.S., 

Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. P. 
►Ungară, R.P.F. Iugoslavia, R. P. RO- 

ȚMÎNĂ, Franța, S.U.A., Belgia, Austria, 
Anglia, Canada și R. F. Germană.

Campionul mondial de tenis 
masă învins de un tînăr

telor R. P. Chineze. In proba de sim
plu bărbați s-a înregistrat o mare sur
priză. Tînărid jucător Li Fu-iun, în 
vîrstă de 17 ani, a reușit să elimine în 
semifinale pe campionul mondial Iun 
Kuo-tuan. In finală, însă, el a fost în
trecut cu 3—0 de către Ciuan Tze-tun, 
cîșligătorul campionatelor internaționale 
ale Scandinavici.

Rugbițtii de la C.F.R. Grivîța
Roșie, invitați în Polonia

de 17 ani

orașul Pekin s-au încheiat diuni- 
întrecerile unui mare concurs de 
de masă premergător eampiona-

•Incepînd de la data de 4 aprilieu 
echipa de riigbi C.F.R. Grivița Roșie, 
campioana țârii noastre pe ultimii trei 
ani, va întreprinde un turneu în R- 
P. Polonă, la invitația clubului Czarny 
Bytom. Sportivii romîni vor rămîne în 
țara prietenă pînă la 19 aprilie și vor 
susține patru întîlniri amicale cu rug4 
biștii polonezi.



Punctul nr. 1 din antrenamentul echipei
„Știința” București

r Tntîlrjirea pe care o aveam cn fotba
liștii echipei Știința București, pen
tru a merge împreună la un antre
nament, a făcut să mă aflu într-una 
din zilele acestei primăveri în curtea 
căminului studențesc nr. 1 din strada 
Horia Furtună.

amic, un student, care se stingea de 
tuberculoză într-un subsol, îmi tre
cea prin minte figura unui alt stu
dent, care pentru a-și putea plătii 
cursurile, seara era „chelner"...

M-au trezit din gânduri studenții 
de Ia Știința. Toți băieți vînjoși, plini

Fotbaliștii de la „Știința Bucureș ti" prestează cu entuziasm ore de
muncă voluntară.

Admiram complexul <le clădiri, ou 
aspect de palat florentin. M ani apro
piat apoi de terenul de sport pe care 
două echipe atudențești formate a- 
iunci, tși disputau mingea, priveam 
studenții care se plimbau discutînd 
probleme și glodul îmi fugea cu mulți 
ani în urmă, pa vremea regimului 
burghezo-moșieresn. Vedeam un bun

Foto: II. Nandi

de sănătate, cu figuri strălucitoare 
de voie bună.

...Antrenamentul s--a desfășurat pe 
terenul 1.M-F. Cotrooenâ. Deși bine 
amenajat, terenul avea pe margini as
perități. Faptul acesta nu a fost pen
tru studenți o piedică. In programul 
de pregătire, antrenorul Gh. Ola no
tează cu regularitate ca punct de în

cepere : muncă patriotică. Lopețile, 
tînnăcoaipele, nivelatoarele au intrat 
imediat în funcțiune. Lucrul mergea 
cu spor. Gropile dispăreau cu repe
ziciune, terenul se nivela văzînd cu 
ochii. Fotbaliștii aveau doar experi
ență. La baza Tei, locul lor obișnuit 
de antrenament, au construit patru 
terenuri, iar la uzinele „Mao Țze-dun" 
și „Republica" sînt bine cunoscuți; 
munca lor a contribuit ia strîngerea 
unei cantități apreciabile de fier 
vechi.

Voia bună, glumele, erau tovarăși 
buni de muncă. Marian Gîbea de la 
I.S.E.P. încărca roaba lui Andor Ba- 
lint de la I.C.F.

— Mai pune — îl îndemna Ba lint 
— că o duc eu I

—- De dus, o ducî tu, dar vezi că... 
nu duce ea.

Studenții Florian Urseanu de la 
Chimie Industrială, Virgil Dridea de 
la Institutul de petrol și gaze și 
Constantin Stoica de la Institutul 
medico-farmaceutic dăduseră tonul 
la un cîntec sportiv care îi antrena 
pe toți. Antrenorul Gh. Ola de data 
aceasta nu maii conducea, era în plină 
activitate. Cot la cot cu întreaga echi
pă. Iar treaba mergea strună I

...Timpurile când amicul meu, stu
dent Ia Academia comercială, s-a 
stins de tuberculoză într-un subsol, 
au trecut pentru totdeauna !

Echipa Știința București cuprinde 
studenți de la cele mai diferite fa
cultăți și institute, dar toți învață 
cu drag. în dorința de a deveni cît 
maî repede folositori țării, de a parti
cipa cu nădejde la construirea socia
lismului

V 
SANDU MARIAN

La fabrica de pîine „Steagul roșu0

I>ipsâ
p&ntru activitatea sportiva

Dimineața. în fața porții nr. 1 a 
fabricii de pîine «Steagul roșu* dîn 
București...

— Eu sînt de la „Sportul popular".
— Daa ? Și pe cine căutați ? Echi

pa de handbal nu mai este la noi. 
Acum face parte din clubul Progresul.

— Știu, dar eu caut pe cineva din 
consiliul asociației sportive. Cine este 
președintele ?

—■ N-am Idee. Întrebați do. la 
birouri. Uite, o luați pe lingă clădi
rea aceea albă și după colț este o 
scară. Urcați la primul etaj. O să 
găsiți pe cineva care să vă lămu
rească. Poale tovarășa Victorița...

O Iau pe Ungă clădirea ailbă, gă
sesc scara, urc și nimeresc într-un 
coridor hing. De o parte și de alta, 
uși. Multe. Pe care s-o deschid ? Dîn- 
fr-un birou iese cineva cu niște hîr- 
tii în mînă.

— Nu vă 
din consiliul

—• De ce 
pe tovarășul
președintele asociației sportive din fa
brica noastră. 

’Mergeți pe la
--- Auzisem

Victorița...
— Mergeți

Cu Victorița 
aflați acolo.

Mulțumesc 
teva minute
lucrează tovarășul 
torisesc tot și mi

— Cum s-ar spune, tradiția na se 
dezminte. Antrenoare este, cred, Vic
torița Dumitrescu ?

— Nu, ea se ocupă cu altceva. Dar 
parcă numai echipă de handbal e în 
fabrica noastră t Asociația sportivă 
numără... și aici tov. Toma Marines
cu avu un moment de ezitare, ale că
rei cauze aveam să le aflu peste câ
teva minute — 172 de membri. Co
tizațiile sînt plătite la zi. Avem o 
echipă de fotbal bună, jucători de te
nis dc masă, șahiști, voleibaliști...

de preocupare. Este elocvent faptul 
că asociația sportivă Steagul roșu 
n-a participat nici măcar la întrece- 
rile din cadrul Spartachiadei de iar
nă a orașului București—

★

*

supurați, caut pe cineva 
asociației sportive.
să mă supăr ? Căutați-l 
Toma Marinescu. El este

Lucrează în secție, 
poarta nr. 3. 
ceva despre o tovarășă

la tovarășul Marinescu, 
este altă poveste. O să

după
eram

cuviință ți în cî- 
în secția în care 
Marinescu, li is- 

se explică...

După un timp am vizitat împre
ună o parte dim secțiile fabricii. La 
„zaharoase" l-am întîlnit pe tovară
șul Vasiile Dumitrescu, secretarul a- 
sociației sportive. Intr-o scurtă dis
cuție mi-a declarat, în mod surprin
zător, că în asociație sînt peste 370 
de membri și că situația cotizațiilor — 
nu e chiar atît de roză. Mai sînt res- 
tanțieri. Căutam o explicație a neeon- 
cordariței dintre datele pe oare ni le 
prezentau cei doi membri ai consi
liului asociației sportive Steagul roșu. 
Și am găsit-o. Nici unul nu cunoștea 
prea bine situația.

Cercetând mai atent activitatea 
consiliului asociației sportive, viața 
asociației sportive Steagul roșu, ob
servi că lucrurile nu stau tocmai așa 
cum par la prima înfățișare. Aci, de 
luni de zile nu au mai avut loc în
treceri de mase, campionate ale aso
ciației, deși există un club dotat cu 
două mese de tenis de masă și mai 
multe jocuri de șah. Cauza ? Lipsa

La laborator am întâlnit-o pe maes- 
tra emerită » sportului Victorița Du
mitrescu — a cărei participare la dez
voltarea activității sportive din fa
brică este 
trebat-o :

— Care 
au dus la 
fabrică în 
tivă ?

La înoeput a ridicat din umeri, mo- 
tivînd. că este prea ooupată în ac
tivitatea competițională ca să poată 
fi aproape și de problemele activității 
sportive din fabrică, apoi a formulat 
și ea o serie de considerente care în 
concluzie ajungeau tot la lipsa de 
preocupare. Lipsa de preocupare este 
și după părerea tovarășilor Toma Ma
rinescu și Vasile Dumitrescu princi
pala deficiență care împiedică 
voltarea activități» sportive de 
de aci.

A cui lipsă de preocupare ?
o întrebare la care consiliul asocia
ției sportive Steagul roșu și sportivii 
fruntași care muncesc aci ar trebui 
să găsească cît mai repede un răs
puns. Dar, credem că răspunsul nu 
trebuie căutat prea departe. Poate 
chiar în activitatea celor despre care 
am soris astăzi

VALENTIN PAUNESCU

extrem de redusă. Aim în-

credeți că sini cauzele care 
situația existentă acum în 

ce privește activitatea spor-

dez-
mase

lată

*
y — Fosta echipă de handbal femi
nin „Steagul roșu" era pe lingă fa
brica noastră. Tovarășa Victorița nu 
este altcineva declt maestro emerită 
a sportului Victorița Dumitrescu, care 
lucrează împreună cu Jleana Cazacu 
la noi în fabrică. Și portarul credea 
că...

— Acum nu mai există o echipă 
de handbal feminin în fabrică?

— Ba cum nul? Și încă una tare.g 
Noi am reprezentat raionul în Sparta-* 
chiada de vară. Puștoaice, dar arn-Ș 
bițioase foc! Nu lipsește una de lai. 
antrenament.

0 baza mult frecventată 
de sportivii din Miercurea Ciuc

Arena de popice a asociației spor
tive „Voința" din Miercurea Ciul
ește una din realizările cu care con
siliul acestei asociații se poate pe 
drept cuvint mîndri. Bine întreținută, 
de o curățenie exemplară, această a- 
renă a găzduit cele mai importante 
întreceri de popice organizate în 
acest oraș. In afară de aceasta, zil
nic, membrii asociației Voința vin aci 
pentru a se întrece în frumoase com
petiții organizate de consiliul asocia
ției. Baza sportivă este, de asemenea, 
pusă la dispoziția altor asociații spor
tive din oraș, astfel că în fiecare 
după-amiază ea este solicitată de 
sportivi.

Foto : Căiții Antonescu

Pe marginea plenarelor 
consiliilor U. C. F. S.

(Urmare din pag. 1) tea fi remediate. Atunci, în activi
tatea sportivă din cadrul raionului Ur- 

nal, lipsurile semnalate mai sus și ziceni se va înregistra un salt consi- 
altele care au fost arătate în cadrul derabil pe drumul transformării ei în- 
discutiilor purtate la plenară vor pu- tr-o puternică activitate de mase.

Oravița: Nu numai fotbal».
Activiștii și sportivii din orașul Ora* 

vi fa au așteptat cu mult interes des
fășurarea lucrărilor plenarei consiliu
lui raional U.C.F.S.

Din cuprinsul dării de seamă pre
zentată în numele consiliului raional 
U.C.F.S. de tov. Miron Flor’oiu, pre
ședintele consiliului raional U.C.F.S., 
a reieșit că în orașul și raionul Ora
vița s-au organizat anul trecut, cu pri
lejul zilelor festive, numeroase mani
festații sportive de mase ca ; crosul 
„Să înlîmpinăm 1 Mai“ (la care au 
participat 2.097 sportivi), Spartachiada 
de vară a tineretului (care a angrenat 
peste 8.000 sportivi), ștafetele cu pri
lejul zilelor de 23 August și 7 Noiem
brie, Spartachiada fetelor Ia gimnastică, 
tenis de masă, șah și volei (la care au 
participat 739 sportive), concursurile 
pentru cucerirea insignelor „Cel mai 
bun sportiv din 10”, „Campion al aso
ciației sportive” etc.

Din cuprinsul raportului și din dis
cuțiile purtate de pârtieipanții la ple
nară au reieșit însă și o serie de aspecte 
negative. Astfel, munca de înscriere de 
membri în U.C.F.S. nu s-a desfășurat Ia 
nivelul sarcinilor și angajamentelor 
luate. Nici angajamentul în ceea ce 
privește încasarea cotizațiilor de 
membru al U.C.F.S. nu a fost realizat 
în , întregime, din cauza slabei munci 
dusă de consiliul raional U.C.FJS. Dc 
asemenea, anul trecut, activitatea pe 
linia complexului G.M.A. a bătut pasul

pe loc, numărul purtătorilor de in
signe (472) fiind mult sub posibilită
țile existente. Același lucru se poate 
spune și despre gimnastica în produc
ție, care în orașul și raionul Ora vi la 
face abia primii pași.

Cu această ocazie s-a mai arătat că Ia 
fotbal s-au înregistrat unele succese. 
Acest lucru nu justifica lotuși avalanșa 
de aprecieri laudative la adresa echipe
lor. Participa nț ii la plenară ar fi tre
buit să analizeze mai temeinic ramî- 
nerea în urmă la celelalte ramuri 
sportive, să găsească împreună cauzele 
și să ia măsurile corespunzătoare. Ast
fel, trebuia vorbit despre sporturi ca 
baschetul, handbalul, oină, tenisul de 
cîrnp, care — deși sînt iubite dc tineri 
— se practică înlr-o măsură foarte re
dusă. Nici atletismul, sport care nu ne
cesită cheltuieli prea mari, nu a cu
noscut o dezvoltare corespunzătoare, 
din cauza lipsei de preocupare a orga
nului raional U.C.F.S. și în special a 
comisiei raionale de atletism.

Este de așteptat ca în activitatea 
sportivă din acest an, consiliul raional 
U.C.F.S. Oravița să adopte cu curaj 
măsuri pentru ca în orașul și raionul 
Oravița tinerii sportivi să aibă posi
bilitate să practice și alte sporturi, nu 
numai fotbal

CRISTIAN POPOVICI 
corespondent

Craiova: Intensă activitate sportivă de mase
Zilele trecute a avut bec la Craiova 

ședința plenară a consiliului orășenesc 
U.C.F.S., în cadrul căreia s-a analizat 
activitatea sportivă desfășurată anul tre
cut în acest oraș. Din raportul pre
zentat de tov. loan Gîrleșteanu. preșe
dintele consiliului orășenesc U.C.FS., 
a reieșit printre altele că, anul trecut, 
în orașul Craiova s-a desfășurat o in
tensă activitate sportivă de mase și 
de performanță, scoțindu-se în același 
timp la iveală și o serie de lipsuri în 
ceea ce privește activitatea unor aso
ciații sportive, comisii pe ramură de 
sport etc. O constatare deosebit de îm
bucurătoare este aceea privind crește
rea considerabilă înregistrată de acti
vitatea competițională. De altfel, par- 
ticipanții la plenară au insistat în mod 
deosebit asupra acestei probleme.

Activitatea sportivă de mase s-a bu
curat în anul 1959 de o numeroasă 
participare a tineretului. Peste 25.000 
tineri au fost cuprinși în întrecerile 
spartacliiadelor, ale crosurilor „Sa în-

timpinăm 1 Mai și 7 Noiembrie", Spar- 
tarhiada fetelor, precum și în alte com
petiții sportive de mase. Demnă de 
subliniat este și activitatea sportivă 
de performanță. Astfel, echipa de 
baschet Știința Craiova a cîștigat cam
pionatul universitar și s-a clasat pe 
locul l în campionatul categoriei B. 
De asemenea, secția de lupte a clubului 
sportiv Craiova, secția de box de la 
„Dinamo" etc. au obținut succese, care 
constituie mîndria iubitorilor de sport 
din orașul Craiova. Pot fi evidențiate 
pentru frumoasa activitate desfășurată, 
asociațiile sportive Electroputere, Să
nătatea, Dinamo. Victoria-Comerț, Me
dicina și altele. Participanții la plenară 
au subliniat insă că asociațiile spor
tive din orașul Craiova nu au pus ac
cent ■—- deși existau suficiente posibi
lități — pe organizarea de campionate 
pe asociații, care să atragă marea 
masă a membrilor U.C.F.S.

ROMICA SCHULTZ 
corespondent regior

Figuri de activiști sportivi voluntari

Gogu lordăchescu
Gogu lordăchescu, maistru princi

pal în secția de zețărie a C.P.C.S. 
„I. V. Stalin", a început să joace fot- 
hal încă din anii uceniciei. Pasiunea 
lui pentru sportul cu balonul rotund 
creștea- cu fiecare an. In 1927. îl gă
sim la Clubul Atletic București 
(C.A.B.), iar în anul următor la Ve
nus unde a jucat centru înaintaș.

In anii puterii populare, comunis
tul Gogu lordăchescu devine cursant 
al primului lot de antrenori de fotbal. 
Maistrul zețar care toată viața a îm
binat armonios munca cu sportul, se 
întîlnește aici cu o parte din cei care 
— în condițiile vitrege din trecut — 
se întreceau pe terenurile de sport. 
După terminarea cursului, obține ca
lificarea de antrenor de fotbal ca-

tegoria a Il-a. In prezent ei se ocupă 
voluntar de echipa de fotbal a Com
binatului. în calitate de antrenor se- 

'*♦ ound.
Ț Autor al mai multor inovații făcute
♦ la locul de muncă, antrenorul G. lor-
Y dăchescu se ocupă continuu de ridi- 
X carea tinerelor cadre de tipografi ze- 
X țairi, achitindu-se totodată cu cinste șl 
Ț de sarcinile obștești printre care se 
■ț numără și cea de asesor popular la 
Ț Tribunalul raional „I. V. Stalin".
ș Gogu lordăchescu nu se împacă
Y ușor cu ghidul pensionării, a acestei 
^binemeritate odihne ce nu va întîrzia
♦ să vină și Ia el. „Abia alunei — ne-a 
Țspus acest harnic și neobosit tipograf

— îmi voi muri eforturile punind în 
practică toate cunoștințele acumulate

X de-a lungul vieții, pe tărîm sportiv. 
▼ Bătrinețea nu mă sperie. Cînd sînt 
Ț Pe terenul de fotbal, ea rămîne acasă. 
țSînt un pasionat al fotbalului și vreau 

ajut și mai mult la dezvoltarea 
progresul necontenit al sportului 
balonul rotund."

t să

Cu
GH. RAN
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L-ați văzut de atîtea ori, înconjurat de jucătorii echipei sale, în timpul 
unui „taim-aut“ la volei, pe marginea terenului de fotbal urmărind cu 
emoție traiectoria balonului șutat spre poartă, în colțul ringului trăind 
parcă fiecare lovitură primită de elevul său...

El, antrenorul, este omul de la care se cere, poate, cel mai mult în 
timpul unei întreceri sportive. O intervenție la timp, un sfat competent 
dat pe baza observării atente a desfășurării întrecerii, o încurajare jucă
torului care a fost momentan copleșit de greul întrecerii, o dojana energică 
celui ce începe să uite că în întrecerea sportivă trebuie luptat respeotîiid 
deplin regulile sportivității, iată „armele" cu care antrenorul poate interveni 
salutar în timpul unui joc, al unei întreceri sportive.

Dar, rolul cel mai de seamă al antrenorului iui este cel care îi re
vine în timpul desfășurării întrecerilor. Munca lui principală este munca 
educativă pe care o duce cu sportivii zi de zi, ceas de ceas, în timpul 
antrenamentelor și al ședințelor de pregătire, ba chiar în timpul liber.

Azi, la noi, antrenorul nu mai este un simplu tehnician. Regimul 
democrat-popular l-a 'ridicat la nobilul rol de educator al tineretului, 
al fiitor oamenilor muncii. In această situație, antrenorii trebuie să în
țeleagă cei dinții că ei nu sînt niște oameni puși pur și simplu șâ asi
gure echipelor sau sportivilor o temeinică pregătire tehnică-sportivă, în 
scopul de a obține o victorie sau un record oarecare. Rolul lor e mult 
mai vast: lor ie sînt încredințate vlăstare tinere, oameni cu caracterul 
în formare, minți și inimi care se plămădesc sub ochii lor, sub mîna Ier. 
Iată de ce antrenorul care își înțelege sarcina nu se va mărgini la rolul 
de simplu „instructor", ci își va lărgi sfera de activitate și preocupări, 
devenind un adevărat părinte sufletesc al sportivilor. Antrenorul de tip 
nou are datoria de a desfășura o largă muncă în vederea educării co
muniste a elevilor lui, făcînd din aceștia cetățeni multilateral dezvoltați, 
devotați idealurilor scumpe poporului nostru, cauzei socialismului și a 
păcii.

Dînd dovadă de inițiativă creatoare, muncind cu pasiune și perse
verență și punînd Ia dispoziția sportivilor toate cunoștințele și experiența 
lor, multi antrenori din țara noastră își dau zi de zi o prețioasă contri
buție la succesele de prestigiu ale sportului nostru, ca și la educarea 
altelor de mii de sportivi ai țării.

Faptul că o serie de sportivi fruntași sînt azi exemple pentru masele 
de tineret din țara noastră se explică atît prin munca depusă de antre
nori, cît și prin forța educativă a colectivului de muncă din care fac 
parte, a asociației sau clubului lor.

„Educația comunistă" — spunea marele pedagog sovietic Macarenco — 
este educația în colectiv și prin colectiv". 'Astfel că acolo unde se mai 
ivesc uneie manifestări de indisciplină, de încălcare a moralei sportive 
de tip nou, pe care o iubesc și o apără sutele de mii de sportivi, lucrul 
acesta refiectă nu numai lipsa de preocupare a antrenorului, ci și a 
colectivului respectiv.

Combaterea cu toată fermitatea a oricăror tendințe de vedetism, a 
actelor de indisciplină, a manifestărilor cosmopolite sau huliganice, pre
cum și împletirea procesului tehnic de antrenament cu un larg proces edu
cativ, cu urmărirea comportării sportivului în muncă și în viața sa parti
culară, toate acestea trebuie să fie preocupări de frunte ale antrenoru
lui de tip nou, educator neobosit al 
rinte al tinărului care i-a fost dat în

Mihai Chiriță a fost ajutat
Ce iei de om este acel luptător care 

șt:- să execute cit se poate de corect 
< medeiiie de procedee tehnice, dar 
îi. producție nu-și cunoaște suficient 
mașina la care lucrează ? Am avțet tin 
astfel de caz : unul din membri: sco
ției de lupte, de altfel un talentat spor
tiv. Mihai Ghiriță, care lucra la un 
strung și nu își realiza safariid de 
bază. Am aflat acest lucru de la meș
terul său, Lazâr Stan. Trebuie să măr
turisesc că mi-am făcut un obicei din 
a sta de vorbă cit șefii de echipă și 
maiștrii din atelierele unde lucrează 
■sportivii pe care îi antrenez.. In acest 
fel poți afla multe lucruri interesante, 
îmi spunea meșterul Lazăr Stan: 
„Nu-i băiat rău Mihai, dar nu are nici 
un spor la treabă... Nu cunoaște une
ori lucruri elementare din ale mese
riei. Trebuie să-l ajutăm într-un fel."

Comportarea disciplinată a fotbalistului - 
„cartea de vizită” a antrenorului

Față de trecut, cînd antrenorii erau 
simpli tehnicieni și se ocupau numai 
de lovirea mingii cu piciorul, cind 
activitatea lor se mărginea numai la 
aceea de pe terenul de joc, astăzi an
trenorul are înalta misiune de a contri
bui la formarea unor oameni cu o înal
tă ținută morală. Ei își îndrumă spor
tivii nu numai în activitatea sportivă, 
ci și în viața de toate zilele, li ajută 
să-și ridice calificarea profesională sau 
să-și aleagă o meserie, îi sfătuiește 
cum să-și petreacă timpul liber.

In această direcție, a muncii de e- 
ducare a sportivilor, s-au obținut re
zultate însemnate. Totuși, în activita
tea antrenorilor de fotbal mai persistă 
unele lipsuri. Ei nu au reușit încă 
să-și concentreze toate eforturile în 
scopul de a curma cu desăvîrșire ma
nifestările nesănătoase, care se mai 
ivesc pe ici-pe colo, în decursul jocu
rilor de fotbal sau în pregătirea spor
tivilor. Pe alocuri ne mai întîlnim cu 
cazuri de indisciplină, îngîmfare, ve
detism, neglijență față de echipament 
ți materialele sportive etc.

Este inadmisibil, de exemplu, ca în 
focul întrecerii sportive un fotbalist 
să-și lovească adversarul. Și dacă se 
mai întîmplă și astăzi asemenea fe-
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sportivului, tovarăș, prieten și pă- ' 
grijă- j

Ain discutat și cu inginerul secției. 
Ooncluzia finală ; Mihai Ghiriță a ur
mat un curs dc minim tehnic. Rezulta
tul ? In prezent Mihai Ghiriță mun
cește bine și rezultatele se oglindesc 
și în salariul său. Cred că este nor
mal ca un antrenor să se ocupe de 
sportivii pe care I! pregătesc rut nu
mai în sala de antrenament, ci și în 
viața de toate zilele, în producție. 
Să-i a iute cind e cazttil, fie cu o po- 
vață, fie cu un exemplu, în așa fel in
cit sportivii respectivi să devină o pil
dă demnă de urmat, cum sînt a Iți 
sportivi de-ai mei, ca Dumitru Pană 
(șef de echipă), Stanciu Ștefănică, 
Alexandru Sub, Pavel Sanda ș.a.

GHEORGHE ILIE
antrenor al secției de lupte 
ar clubului Metalul București

nomene pe terenurile de joc, aici poar
tă o mare răspundere și antrenorul. 
Din păcate, unii antrenori își exprima 
nedumerirea dacă jucătorii lor sînt 
trași la răspundere pentru acte de-a 
dreptul huliganice zicînd : — „El a ri
postat numai cînd și-a lovit adversa
rul"... Astfel se explică abaterile con
damnabile ale unor jucători, care — 
ignorînd buna cuviință, respectul față 
de masele de iubitori ai fotbalului, de 
arbitru, de adversar — se întrec în 
durități și uneori se dedau la atitudini 
nesănătoase.

E regretabil, dar în ultimele etape 
de campionat, unii fotbaliști au dat 
cîteva exemple de această natură. Pu
tem cita pe Macri, Todor, Cîrnaru, 
Ujvari (meciul Rapid—Dinamo Bacău), 
Ciuncan, Florescu, Capas (partida Fa
rul— D.T.A.), Leahevici, Ghiță (Stea
gul roșu—Minerul), Vasiu (Jiul — 
C.C.A.), \. Anghel (Minerul—Dinamo 
București), Ciosescu (Progres ui—Fa
rul).

Sînt exemple care trebuie să dea 
de gîndit nu numai jucătorilor în cau
ză, ci și antrenorilor, care răspund de 
comportarea „elevilor" lor. Jucătorii 
care caută să transforme întrecerea 
sportivă într-o așa-zisă răfuială per-

Atenție crescîndă pentru lărgirea 
orizontului cultural al sportivilor

Conducerea clubului nostru urmăreș
te îndeaproape ca în rîndurile mem
brilor lui să fie prezenți tineri cu o 
bună pregătire sportivă, dar care să 
figureze totodată printre fruntașii în 
muncă, să se preocupe atent de pre
gătirea lor politică și culturală. Să 
luăm, de pildă, secția de rugbi... Ma
joritatea membrilor ei sînt tineri pro
movați din rîndul juniorilor, utemiști 
care se bucură de o bună reputație ca 
Valentin Nistor, oameni de nădejde 
în procesul de producție cum sînt teh
nicienii P. Niculescu, T. Rădulescu, 
G. Bărăscu, ing. Vasile Nistor etc. O 
parte dintre membrii secției sînt elevi 
(Țuțuianu, Goga, P. Georgescu etc.), 
despre care profesorii lor diriginți au 
numai cuvinte de laudă în ceea ce pri
vește învățătura Și disciplina. Toți 
rugbiștii noștri sînt încadrați în 
învățămîntul politic pe locurile 
lor de muncă. Ei își conspectează cu 
regularitate lecțiile și iau parte activă 
la discuții. Pentru cunoașterea proble
melor politice la zi, la fiecare două

A- ș a
Spectatorii unei recente pale de box, 

desfășurată în sala I-S.B. din Capitală, 
au asistat la unele ieșiri și atitudini 
nesportive ale unora din boxerii care 
au evoluat în cadrul reuniunii, „Tonul“ 
l-a dat boxerul Romeo Șerban („Gri- 
vița Roșie”) care, nemulțumit de de-

— Asta e el II Cum iese din ring, 
cizia — de altfel foarte, justă — dată 
de juriu în meciul pe care îl susți
nuse contra lui Lucian Duță, a început 
să gesticuleze și să aducă injurii arbi
trilor. Toate acestea s-au petrecut chiar 
pe ring ! Ba mai mult, la intrarea 
în vestiar, Rometo Șerban l-a lovit pe 
Mircea Rizoiu și a adus injurii altor

sonală, dau dovadă astfel de an slab 
nivel educativ ți de o slabă pregătire 
morală, ei sînt un balast pentru sec
țiile din care fac parte.

Antrenorul să nu uite nici un mo
ment că jucătorul constituie pentru 
dînsul o carte de vizită și trebuie 
să aibă grijă ca aceasta să na fie 
întinată. De aceea, pe lingă munca de 
instruire, trebuie să acorde o impor
tanță primordială muncii de educație. 
Să urmărească neîncetat comportarea 
fotbaliștilor atît pe terenul de sport, 
cit și în viața de toate zilele. Un fot
balist — referindu-mă la ramura spor
tivă unde eu activez — care nu se 
preocupă de ridicarea nivelului său 
cultural și politic, oricît de bine va 
ști să execute pasele și fentele, nu va 
fi un jucător complet și va cădea 
ușor în greșeli regretabile.

A fi antrenor înseamnă a fi în pri
mul rînd educator. Și antrenorii de 
fotbal, a căror activitate este urmărită 
de zeci și sute de mii de pasionați 
ai sportului cu balonul rotund, tre
buie să dea dovadă că știu să se achi
te cu cinste de această importantă sar
cină.

ANGELO NICULESCU 
antrenor federal 

săptămini membrii secției participă la 
„revista presei" prezentată chiar de 
sportivi. Să mai adăugăm faptul că 
clubul — în dorința de a lărgi ori
zontul cunoștințelor sportivilor noștri 
— organizează periodic recenzii, vi
zite la expoziții, la muzee. Chiar în 
această lună avem în proiect vizitai 
rea Muzeului de istorie a partidului. 
De asemenea, în deplasările pe care 
le vom susține în acest sezon la Pe
troșani și Timișoara, vom vizita aceste 
orașe, ne vom interesa de istoricul 
lor, vom căuta să cunoaștem impor
tanța culturală și economică a acea-: 
tora.

Realizarea, unei legături cît mal 
sirînse a tinerilor noștri rugbiști cu 
viața, iată calea pe care o urmează 
clubul nostru, cale care ajută pe 
sportivi la formarea conștiinței lor so
cialiste.

D. IONESCU 
antrenor al echipei de rugbi 

Constructorul București

nu?
colegi ai săi. S-a mai constatat că 
boxerul Romeo Șerban se urcase pe 
ring după ce... luase ceva „la măsea” l

In aceeași reuniune au boxat Teodor 
Crîngațu și Mircea Rizoiu.. In repriza 
secundă, arbitrul a dictat abandonul lui 
Rizoiu pentru box nereglementar și

își regăsește combativitatea
refuz de. luptă. La această hotărî re, cum 
credeți că a reacționat Rizoiu ? El a 
început să se plimbe „enervat” prin 
ring, să se arunce în corzi și să-l brus
cheze pe arbitru ! Jar atunci cind a 
fost pronunțată decizia, a refuzat să 
stea în ring, părăsindu-l în mod ne
sportiv. Iar antrenorul llie împărații 
care a stat ca secund în colțul lui Ri
zoiu — spre rușinea lui — n-a făcut 
altceva decît... să-l încurajeze în a- 
ceasta atitudine.

Iată două atitudini străine de mo
rala sportivă de tip nou l Oare antre
norii acestor boxeri nu poartă ei — 
în primul rînd — răspunderea pentru 
cele petrecute ? Nu înseamnă ca an- 
tremorul Constantin Cionoiu de la „Gri- 
vița Roșie” a avut scăderi în munca de 
educare a sportivilor din secția sa ? 
Cum își educă antrenorul llie împăratu 
(care a stat în colțul lui Rizoiu) spor
tivii din secția de box a I.SJL, pe care 
o conduce ?

Socotim că măsurile luate de comisia 
orășenească de box (excluderea din ac
tivitatea pugilistica a lui Romea 
Șerban, suspendarea lui Rizoiu pe 6 
luni și ridicarea dreptului lui llie îm
păratu de a mai sta în colț, ca secund, 
pe tot acest an) sînt binevenite.

N. TOOACEK 
corespondent

★ *
In rîndurile de mai sus am enumerat cîteva exemple în ceea ce privește 

rolul educativ al antrenorilor. Exemple semnificative, izvorîte din viață, exemple 
care trebuie să dea de gîndit acelora care ceas de ceas, zi de zi se preocupă 
de instruirea și educarea sportivilor. E o sarcină grea să răspunzi și de perfor
manțele și de comportarea unui sportiv I Grea, dar frumoasă în același timp. 
Și după cum ne-am convins cu ocazia diferitelor vizite la asociațiile sportive 
și la cluburi, majoritatea antrenorilor privesc cu multă seriozitate această 
problemă. Ei caută ca pe lîugă instruirea sportivă să contribuie și la for
marea conștiinței socialiste a sportivilor pe care îi educă. Mergînd pe această 
cale ei vor contribui pe lingă creșterea măiestriei sportive a „elevilor" lor 
și la formarea unor sportivi cu adevărat de tip nou, care să reprezinte, cu 
cinste, în orice competiție internă sau internațională, clubul sau asociația din 
care face parte, culorile patriei iubite.

pe drumul bun
— ... Și un „Stradivarius" scoaite 

acorduri false dacă e în mina unui 
nepriceput. In mîna unui maestru însă 
și vioara unui lăutar din bilei se în
suflețește și detectează auzul.

— Așa-i cu vioara, darămite cu oa
menii...

Am început' să „tragem" cu urechea., 
Nu-i lucru frumos, dar... Era o discuție 
între doi bărbați trecuți de prima tine
rețe. Unul brunet, de statura mijlocie, 
cu fruntea înaltă și o privire blindăm 
Celălalt înalt, blond, cit ochi vioi. A-i 
niîndoi cunoscuți scrimerî, foști cam-: 
pioni, azi antrenori. Cel brunet: An
drei Vîlcea ; cel blond: Aurel Ohe- 
laru.

Credem că nu se vor supăra dacă 
din cele auzite (completate cu cele 
ce cunoaștem și noi) vom așterne |® 
hîrtie o istorioară cu tîlc, legată de 
activitatea antrenorului Andrei Vita 
cea.

★
„...Nu știu ce-i cu băiatul acesta, se 

mișcă greoi, parează atacurile cu fn- 
tîrziere și nici ripostele nu-i reușesc 
în ultima vreme" — își zise în gînd 
Andrei Vîlcea și se uită îngrijorat la 
un scrimer tînăr, care tocmai își sco-f 
sese cascheta și-și ștergea transpira-' 
ția ce-i curgea șiroaie.

Aceasta s-a întîmplat anul trecut, 
în miez de vară.

Și, tînărul sportiv, sabrertd Dumitru 
Mustață — căci despre el este vorba 
— arăta din nou obosit ca și la alte 
antrenamente. O vorbă de aici, o vor
bă din altă parte și antrenorul Vîl- 
cea se lămuri: talentatul „Mitică" — 
cum îi zic lui Mustață colegii de sală 
—• își pierdea deseori nopțile cu „prie
teni* prin diferite localuri. Vorbele 
de dojana ale antrenorului erau ca 
aruncate în vîrrt.

— N-ai să-i schimbi niciodată.. 
Asta-i năravul omului si pace! — îi 
spuse cineva lui Andrei Vîlcea.

— O să vedem! — răspunse acesta.
Și antrenorul porni la treabă. Nu 

recurse la dojeni aspre pentru a 
schimba firea elevului său. El se îm
prieteni cu Dumitru. Iar colectivul îi 
dădu fui Dumitru un ajutor de nepre
țuit. încetul cu încetul, tînărul nostru 
începu să-și piardă „prietenii" adu
nați pe nu mai știe nici eJ unde, și 
legă prietenie cu colegii lui de club.

Mustață nu mai venea obosit la 
antrenamente și ripostele la atacurile, 
adversarului îi erau prompte. Aceasta 
însă numai un timp. Lanțul ce l-a le
gat de vechii „prieteni" nu se rupsese,

C.C.A., echipa lui Mustață, avea o 
întîlnire importantă cu Dinamo CluL 
In întilnirea sa Mustață pierdea asalt 
după asalt. L-a învins Rohonyi, Arus. 
V. Orban... Era la un pas să piardă 
întîlnirea din cauza comportării lui. 
Prestigiul echipei a fost însă salvat 
de doi „puști", Alexe și Vintijlă, și 
pînă la urmă C.C.A. a cîștigat cu 9-7.

După întîlnire, antrenorul Vîlcea îl 
invită pe Mustață la o ... bere.

— Se poate maestre ? tngînă Du
mitru.

— Cu mine nu vii, iar cu alții îți 
pierzi nopțile...

Antrenorul și elevul au stat mult 
de vorbă. Tîrziu și-au adus aminte 
de cele două halbe pe care le co-I 
mandaseră...

Se înserase de-a binelea cînd an 
ieșit din restaurant.

— Intr-adevăr, mi-e rușine, maestre^ 
Să-mi ia înainte doi băieți, care față 
de mine sînt începători... — zise Du-? 
mitru cînd își luă rămas bun.

★
Cît de usturătoare i-a fost această 

lecție ne-ar putea spune chiar Du
mitru Mustață. Azi nu-i mai este ru
șine. Nu mai are de ce să-i fie. E cel 
mai sîrguincios la antrenamente. Te 
uimește reflexul lui. Nu obosește nici 
după ... 200 de fandări. Parează atacul 
advers cu precizie și riposta lui este 
fulgerătoare. După antrenamente de4 
seori îl vezi la biblioteca clubului răs
foind cu nesaț lucrări literare. Sînt 
ore atît de frumoase 1 Dumitru Mus-? 
țață a învățat să le prețuiască.

AL. 1NOVAN
★



«
HToate felicitările pentru echipa Roniiniei"

'(Urmare din pag. 1)

victoria .ta nu le surîda. Am 
curat pentru a treia oară la Bucu
rești și aș mai concura aici de zeci fi 
zeci de ori. E un oraș vesel, un oraș 
îndrăgostit de sport, în care m-am 
aimțit de fiecare dată minunat". (MU- 
UARREM DALKIL1C — DIN ECHI
PA TURCIEI).

con-

Și nu s-a schimbat de loc !... Numai 
că eu am mai îmbătrînit cu 11 ani. 
Nu credeam să reedităm aici victoria 
de la Belgrad, dar în orice caz speram 
la ceva mai mult decît locul cinci. 
Cursa a fost atît de tare în ultima 
parte, asaltul alergătorilor romîni atît 
de susținut, îneît nu am mai putut face 
față. Ne consolăm cu locul doi obținut 
de fetele noastre și cu speranța că la

nlormele astea olimpice!) Ia Jocurile 
Balcanice de la Atena”. (ANCKA 
SLAMNIK — DIN ECHIPA IIJCO 
SLAV IEI)

REZULTATELE CROSURILOR 
OF, DUMINICA

Arpcct din cursa seniorilor pe 10.000 m. Conduc Iovariovici (Iugoslavia) și Pakel 
(Turcia)

In „deschidere” la Crosul Balcanic 
s-au deefășurat trei curse cu caracter 
intern, contând ca un bun antrenament 
în vederea apropiatelor campionate re
publicane de cros de Ia Sibiu. Iată 
rezultatele înregistrate în cele trei 
probe :

,,/1 m mai alergat pe același traseu în 
urmă cu 11 ani, cu ocazia unui concurs 
internațional de cros. De astă dată 
parcursul mi s-a părul mult mai greu.

Rezultate
care promit multe...

C. Porumb a sărit 2.00 m la înălțime

anul ne vom prezenta mai bine”. 
(PETER SPASOV — DIN ECHIPA 
BVLG ARIEI).

„Pentru spectatorii bucureșteni cursa 
fetelor n-a prea avut istoric. Pentru 
noi însă... da ! Tempoul alergării a 
fost peste puterile noastre. Ciray este 
greu de învins pe această distanță, are 
o rezistență uimitoare. Româncele și-au 
luat o revanșă netă pentru înfrîngerea 
de la Belgrad. Așteptăm să ne mai în- 
tîlnim, poate chiar pe pista stadiomdui 
olimpic din Roma sau, mai sigur (alt,

SENIORI (4000 m) :J. Florea Vasile 
(Dinamo) 12:16,0; 2. C. Aioanei 
(C.C.A.) 12:22,0; 3. Gh. Boghean 
(C.C.A.) 12:31,0 ; 4. Ov. Lupu (CC.A.) 
12:40,0 ; 5. Gh. Biro (C.F.R. Cluj) 
12:42,0 ; 6. L. Borcescti (Știința)
12:47,0 ; 7. M. Dinu (Metalul) 12:51,0; 
8. Al. Amăutu (Metalul) 12:55,0; 9. 
M. Babaraica (Recolta) 13:02,0; 10. R. 
Iliescu (Progresul) 13:08,0.

JUNIORI (2.500 m) : 7. Mircea
Wichita (Dinamo Or. Stalin) 7:53,0: 
2. St. Beregszaszi (Dinamo Buc.) 
7:58,0; 3. V. Chiucuruș (Steagul roșu 
Or. Stalin) 8:02,0 ; 4. II. Schmidt
(Steagul roșu Or. Stalin) 8:12,0 

Dinescu (Constructorul) 
Punica (Constructorul) 
Georgescu (Victoria) 
Patraniciu (Metalul) 

Fanaragiu (Rapid) 8:24,0 ; 10. 
V. Teodorescu (Constructorul) 8:25,0.

JUNIOARE (1.000 m) : 7. Valtrautc 
Klimen (Dinamo Or, Stalin) 3:22.0;
2. M. Babaraica (Constructorul) 3:28.0;
3. El. Bușoi (Dinamo) 3133.0 ; 4. M. 
Gheorghe (Dinamo Bur.) 3:34,0; 5 
C. Pavelescu (Dinamo Buc.) .3:35,0 ;
6. N. Marin (Dinamo Buc.) 3:38,0 ;
7. Fl. Niccdau (Rapid) 3:11,0 : 8. S. 
Silio-u (Progresul) 3:43.0 ; 9. C. Boi- 
cescu (Dinamo Buc.) 3:44.0 ; 10. N 
Mirică (Dinamo Buc.) 3:45,0.

5
8:13.0 
8:15.0 
8:19.0 
8:22,0

ROMEO VICAR A
IACINT MANOLIU

Clubul sportiv școlar 
pe primul loc în „Cupa Primăverii”
• La polo, Dinamo — Știința 7—2 • 

TITUS ~
Piscina acoperită de la Florea

sca a găzduit la- sfîrșitul săptămînii 
trecute concursul de înot organizat 
de comisia orășenească de speciali
tate și dotat cu „Cupa Primăverii". 
La sfîrșitul întrecerilor (rezervate ju
niorilor de categoria a lf-ă și copii
lor) Clubul sportiv școlar a totsl’znt 
cel mai mare număr de puncte (187), 
cucerind astfel „Cupa Primăverii". 
Desfășurarea probelor a scos în evi
dență buna pregătire a unui mănunchi 
de tineri înotători și înotătoare, au
tentice speranțe ale natației noastre. 
Astfel, trebuie să remarcăm pe tînăra 
dinampvistft Cristina Balaiban în 
vîrstă de numai 12 ani car» a parcurs 
suta de metri craul în timpul de 1:25,3, 
pe Voichița Novac (11 ani) oronome- 
trată în timpul de 3:29.8 pe 200 m 
bras, pe Adrian 
200 m bras), pe 
(5:19,3 — 400 m 
(1:14,1 ■— 100 m 
(1:14.3 — 100 m 
tantin Ltingu (25,1 
Iată și pe

Sîmbătă ți duminică : „CUPA 
GROZA"

be : FETE, 100 m spate junioare : 
Anca Trohani (CI. sp. șc) 1:24,8; 
66,66 m bras fetițe: Voichița Novac 
(CI. sp. șc) 1:04,7 ; 100 m fluture ju-

Nicolau (3:00,2 —
Mircea Căprărescu 

liber), Lucian Radu 
spate). I.ivitt Berea 
spate) și pe Cons- 

' — 33,33 ni spate). 
cîștigătorii celorlalte pro-

MONICA MUNTEANU
(Progresul)

(Rapid)

Sîmbătă după-amiază S avut loc la 
Cluj primul concurs în aer liber din 
acest sezon. Tn cadrul întrecerilor des
fășurate pe stadionul din parcul Ba-’ 
beș-B.olyat, campionul țării, Cornel Po
rumb. a obținut. 2,00 m la înălțime- 
Performanța acestuia este cu 10 cm 
mai bună decit rezultatul obținut în 
1959' la primul concurs al sezonului.

In cadrul aceleiași competiții, Mir- 
eea Dumitrescu a 
jină, iar Leonting 
tn Ia lungime.

VOICHIȚA NOVAC 
(Clubul sportiv școlar)

nioare: Măritica Rotarii
1:23,2; 200 m bras junioare: I’lorcii 

,tin.a Rambosec (01. sp. șc)
33,33 m spate fetițe: Monica Muntea- 
nu (Progresul) 28,5; 33,33 ni fluture 
fetițe : Crăița Lupu (C.C-A.) 35,0;
100 ni liber junioare: A. Trohani 
1:17,5. BĂIEȚI: 100 m liber copii: 
M. Biicilrescu (CI. sp-șc) 1:08,2; 
fili.00 ni bras copii: C. Lungit (CI. sp- 
șc) 1:01,9; 100 m fluture juniori: V. 
Țăranii (Rapid) 1:20,0; 33,33 m " 
ture copii : A. Cosma (Șc. sp. , 
39,8 ; 200 ni fluture juniori: L- Radu 
(CI. sp. șc) 3:18,1- CLASAMENT GE
NERAL: 1. CI. sp. șc. 187'p (băieți 
77 p, fete 110 p.), 2. Progresul 78 p 
(băieți .45, fete 33), 3. C.C.A. 66 p 
(băieți 30, fete 36), 4. Rapid 61 p, 
5. Șc- sportivă de elevi 55 p, 6. Ști
ința 24 p, (fete 23, băieți 1 p), 7. Di
namo 23 p, 8. Șc. sp. U.C.I'-S. .5 p.

★

3:11

AUREL

In campionatul feminin

S-a redeschis lupta pentru titlu
sărit 4,05 tn la pră- 
Neta a obținui 5,20

PALADE—URSU, 
corespondent

[ Concurs de sală în Capitală

Comisia de atletism a orașului 
București a organizat sîmbătă în sala 
Floreasca II tiu concurs pentru atleții 
din loturile republicane de seniori și 
juniori. Deși în cadrul întrecerilor au 
fost înregistrate cîteva rezultata bune, 
totuși concursul nu și-a atins întrn- 
totul scopul, deoarece o serie de atleți 
fruntași au . „strălucit" prin,,, absență. 
Fiind vorba de atleți fruntași din lo
curile republicane, credem că este de 
datoria F.R.A. să cerceteze lista ab
senților și să ia măsurile ce se impun.

Iată cîteva din rezultatele înregis-' 
trate cu acest prilej: BARBAȚI : 
50 m : P. Măriescu, A, Stamatescu, L. 
Moscaluc, . E. Simion toți 6,1 sec; 
55 mg : V. Georgescu, G. Tontsch, M. 
Axente toți 8,2 sec; lungime : M. Bă- 
loiit 7,01 — nou record republican de 
sală (v.r. D. Petrescu și S. loan 6,90 
in); M. Axente 6,73 m — record repu
blican de sală pentru juniori (v.r. M. 
Axente 6,63 țn);. M. Calincov 6,63 m ; 
triplu: O. Viscopoleanu 14,05 m; D. 
IVlădescit 13,72 m ; prăjină: D. Gîrlea- 
im și GIT. Constantin 4,10 mj greutate: 
6. Cre'tt 15,60 m ; I. Sabău 14,75 m ; 
Al. Bizim 1-3,97 m ; R. Goveianit 13,82 
m ; FEMEI : 50 m : G. Lttță 6,7 sec; 
L. -lung 7,2 sec; 40 mg : L. .lung și 
A. Sîrbu 6,3 sec; FI. Stancu 6,5 sec ; 
lungime : S. Grosu 5,73 m — nou re
cord republican de sală; 
5,54 m; V. Belrhega 5,36 m;
6.35 ni; greutate: A. 
A. Marinescu 10,92 
10,66 m.

Gtirău 
m ;

A. Sîrbu 
FI. Stâncii

12,99 m;
A. Sîrbu

NICOLAE D.
GEORGE

corespondenți

NICOLAE și 
PARTE ME,

Actualul campionat feminin va a- clerul campion.atuliii masculin, C.C-A., 
vea un final interesant, fnfrîngerea să fi suferit singura sa înfrîngere tot 
Științei București la Tg. Mureș (o la Tg. Mureș, în fața echipei Dinamo), 
coincidență interesantă face ca și li- a permis principalei sale urmăritoare 

— Rapid București — 
s-o egaleze în clasament. 
Și acum, întîlnirea directa 
dintre cele două formații 
fruntașe va decide cîșt - 
gătoarea titlului de cam
pioană- Adăugind acestui 
derbi pesionant, lupta din 
ce în ce mai dramatică 
pentru evitarea retrogra
dării. în care sînt anga
jate nu .mai. puțin de 5 
echipe înșirate în clasa
ment pe distanța a două 
puncte, ne voni putea 
imagina cit ușurință cu 
cît interes vor fi urmărite 
ultimele patru etape ale 
acestei întreceri.

Etapa redusă a cam
pionatului masculin a 
avut darul să clarifice 
într-o oarecare măsură 
situația din ultima parte 
a clasamentului. Prin în- 
frîngerea suferită dumi
nică, Progresul a pierdut 
din șansele de a evita ul
timul loc, a doua echipă 
ce va retrograda urmînd 
să fie desemnată dintre 
Rapid și Metalul.

Hilde Avachian (Constructorul) aruncă la coș sub 
privirile icefistclor Virginia Jujescu și Anelise Roth 

Foto : B. Ciobanu

Clasamentele la zl :
MASCULIN

FEMININ

1. C.C.A. 16 15 0 1 1206: 933 46
2. Știința Cluj 16 11 0 5 1136:1059 33
3. Voința Iași 17 10 0 7 1003:1032 37
4. Dinamo Tg.

Mureș 16 9 2 5 1059: 944 36
5. Știința Buc. 16 9 2 5 995: 915 36
6. Dinamo Oradea 17 9 0 8 1065:1120 35
7. Știința Tim. 16 9 0 7 878: 893 34
8. Steagul roșu

Or. Stalin 17 7 1 9 927:1-006 32
9. Dinamo Buc. 16 6 1 9 951: 967 29

10. Rapid Buc. 17 4 1 12 974:1021 26
11. Metalul Buc. 17 4 0 13 889:1004 25
12. Progresul Buc. 17 2 1 14 992:1176 22

Clasamentul este 
zultatul meciului 
Voința Orașul Stalin cîștigat de echipa 
secundă cu 46-38 (27—19).
• Mîine, înccpînd de la ora 19.30, va 

avea loc în sala Floreasca rnecul fe
minin Știința București—C. S. Oradea.
• Aseară, la Tg. Mureș, echipa femi

nină Știința București' a întrecut for
mația locală Voința cu scorul de 60-35 
(33-19). (V. Kadar — coresp. reg.).

1. Știința Buc. 18 17 0 1 1144:664 52
2. Rapid Buc. 18 17 0 1 943 :643 52
3. C. S. Tg. Mureș 18 14 0 4 942:774 46
4. Constr. Buc. 18 13 0 5 838:719 44
5. C. S. Oradea 18 10 0 8 845:809 33
6. Progresul Buc. 18 8 0 10 778:826 34
7. Voința Or. Stalin 13 7 0 11 799:861 32
8. Voința Tg. Mureș. 18 5 0 13 706:884 28
9. Voința Buc. 18 4 1 13 721:896 27

10. Știința Cluj 18 4 1 13 708:980 27
11. I.C.F. Buc. 18 4 0 14 70G:829 26
12. C.S.S. Banatul

Timișoara 18 4 0 14 611:856 26
alcătuit și cu re- 

Voința Tg. Mureș-

ZI început

Mîîne încep Ia Orașul Stalin

Finalele campionatelor republicane 
ale școlilor medii

mîine și pînă dumi- 
la poalele Tîmpei va 

a XI-a ediție a fina- 
dc

Incepînd de 
nică. orașul de 
găzdui cea de 
lelor campionatelor republicane 
baschet ale școlilor medii. La între
ceri iau parte un număr de 16 echipe 
(8 de băieți și 8 de fete), care au 
reușit să se calif'ce în finale după 
meciuri deosebit de disputate. Iată 
acum și finalistele din acest an. Bă
ieți : Șc. med. „ Tudor Vladirnirescu"- 
Roșiorii de Vede, Șc. med- „Mircea 
cel Batrîn“-Constanjat Șc. med. „C,

Negruzzi“-Iași, Șc. med. nr. 4 Ora
dea, Șc. med. nr. 1 „N. Bălcescn“-Rm. 
Vilcea, Șc. med. nr- 1 Timișoara, Șc. 
med. nr. 2 „Bolyai“-Tg. Mureș, Șc. 
med. nr- 11 „D. Cantcm’ri'-Bncure.ști; 
Fete: complexul școlar Bîrlad, 
med. „Al. I. Cuza“-Focșani, Șc. 
nr- 3 Oradea, Șc. med. nr. 7 Or. 
lin, Șc. med. nr. 1 „N. Bălcescu" 
Vîlcea. Șc med. nr, 3 Arad. Șc, 
nr. 3 „Unirea“-Tg. Mureș. Șc. 
nr, 4 „Aurel Vlaicu“-București-

Șc. 
med. 
Sta- 
Rin. 

med. 
med.

Jocurile de polo disputate sîmbătă 
și duminică s-'âu încheiat cit urmă
toarele rezultate în cadrul „Cupei Di
namo" : Progresul—Șc. sportivă de 
elevi II I I—0, Dinamo—Știința 7—2.

★

După cum am anunțat, la sfîrșitul 
acestei săptămîni bazinul acoperit din 
Capitală va găzdui primul concurs de 
amploare al anului, dotat cit ,/ »
Titus Groza". Participă înotători și 
înotătoare din lotul olimpic, precum 
și ceilalți sportivi fruntași din Capi
tală și restul țării-

Concursuri de selecție
pentru copii

Clubul Sportiv Dinamo organizează 
mîine și vineri între orele 11 —12, pe 
patinoarul artificial „23 August", un 
concurs de patinaj artistic pentru se
lecționarea copiilor între 5—10 ani. 
Asemenea concursuri vor . mai avea loc 
și în cursut săptămînii viitoare, în zi
lele de luni, miercuri și vineri.

internațional
studențesc de la Budapesta
turneul

telefon). Aseară 
internațional

Budapesta 21 (prin 
a început un turneu 
studențesc de baschet la care parti
cipă, alături de reprezentativele R.P- 
Ungare (două 
R.D. Germane, 
Romîne- Echipa 
ultimul moment 
la turneu. Ea 
afară de concurs) de puternica for
mație maghiară Honved Budapesta.

In primul joc, echipa romînă a în- 
tî-ijiiti. selecționata R.D. Germane o 
veritabilă reprezentativă naț'onală a 
acestei țari. Meciul a fost extrem de 
strîns și s-a terminat cti victoria la 
marc luptă â echipei R.D.G-, Baschct- 
baiișiii germani au cîștigat această

echipe), selecționatele 
R.P. Polone și R.P. 
Belgiei a anunțat în 
că nu mai ia parte 
a fost înlocu tă (în

partidă datorită în special, preciziei 
foarte bune în aruncările din acțiune, 
precum și calmului cu care au acționat 
în ultimele trei minute, cînd scorul a fost 
foarte strîns. Echipa noastră a dovedit 
unele slăbiciuni în apărare, iar ran
damentul pivoților nu a fost cel aș
teptat. Scor final: 84-79 (43-41)
pentru R.D.G, Punctele selecționatei 
romîne au fost înscrise de : Nosîevicî 
22, Albit 20, Hofman 21, Popovici 5, 
Vizi 4, Barău 3, Răditlescu 
mian 1-

In al doilea meci al serii, 1 
a întrecut prifna selecționată 
Ungare cu 102-50.

Astăzi, echipa romînă va 
prima formație maghiară, iar 
selecționata R.P. Polone.

3, Dc-

Honved 
a R.P.

întîlnî
mîine
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NOTA DE SPORTIVITATE A CARACTERIZAT ETAPA DE DUMINICĂ
• Rapid a infirmat „tradiția".

partidele de campionat 
nu putem trece cu vede- 

ii iuviu foarte important și, mai 
îmbucurător: deși toate cele 6 

î caracter hotărîtor 
în ceea ce privește lupta pentru întî- 
îetate sau pentru evitarea zonei de 
retrogradare, totuși ele s-au desfășu
rat în limitele unei depline sportivi
tăți. In contrast cu ultimele etape, 
cînd unii fotbaliști, în focul luptei, 
s-au dedat la durități, etapa a 14-a 
a satisfăcut deplin din punct de vede
re al disciplinei. Se vede că măsurile 
disciplinare luate de' federația de spe
cialitate și-au dat roadele. Federația 
însă — așa cum arată ziarul „Scîn- 
teia" — trebuie să dovedească ace
eași fermitate în toate ocaziile, ară- 
tîndu-se consecventă în hotărîrile 
luate.

Un alt factor pozitiv l-au consti
tuit arbitrajele, care cu excepția unor 
scăpări, au fost, în general, mulțumi
toare. In special la Arad, Lupeni și 
la Cluj arbitrajul a mulțumit’ ,pe de
plin. Meritul arbitrilor Tn partidele de 
duminică constă în primul rînd în! 
faptul că au reușit să țină jocul în 
mînă, avertizînd (cum a fost cazul 
la Lupeni) la timp pe fotbaliștii care 
au manifestat tendințe spre un joc

Comentînd 
de duminică, 
rea un lucru 
ales, 1. 
partide aveau un

• Tineri jucători eviden|iați • Greșeli de apărare care 
„costat scump**

șeala lui Mîndrti, care la golul lui 
Ozon (golul egalizator) a boxat pur 
și simplu lingă minge. Aceasta — 
âupă părerea noastră — se datorește 
faptului, că portarul Progresului nu re
zistă la ... frig. El a „înghețat" în 

spus an- 
iernii a 

pentru a

zistă Ia ... frig. El a 
poartă, deși, după'cum ne-a 
trenorul Botescu, în timpul 
făcut antrenamente speciale 
se obișnui cu intemperiile.

In etapa de duminică Rapid a in
firmat o „tradiție" : echipa care era 
cunoscută că în ultimele minute poate 
pierde un meci în care victoria îi e ca

au

rapi-bucuria în rîndurile jucătorilor 
diști, după meci, în cabină...

Să ne oprim acum puțin la Petro
lul Ploești, echipa campioană, ai că
rei jucători în retur au gustat doar 
din cupa amară a ... înfrîngerii. Și 
curios lucru — dar cu totul explicabil 
— ploeștenii au pierdut toate cele trei 
meciuri la limită; 0-1 I Aceasta se 
datorește faptului că înaintarea Petro
lului păcătuiește printr-o totală lipsă 
de finalitate. In meciul de duminică, 
de exemplu, în repriza cînd erau avan
tajați de vînt, înaintașii ploeșteni nu

LA TURNEUL U. E. F. A. DIN AUSTRIA
SE VA ALCĂTUI UN CLASAMENT GENERAL
Spre deosebire de ultimele 

Turneului U.E.F.A. de juniori, anul 
acesta tradiționala . competiție se va 
desfășura după o formulă modificată.

Tn ce constă această modificare ?
Rină acum, după consumarea jocu

rilor din grupe, echipele clasate pe 
locurile-2, 3 și 4 în fiecare grupă nu 
mai susțineau alte partide. Compel) 
ția continua cu semifinalele, la care 
participau cîștigătoarele celor patru 
grupe.

ediții ale

.ișadar, factorii principali ai parti
delor de fotbal de duminică, jucătorii 
ți arbitrii, la care trebuie să mai adă
ugam și spectatorii, eare și-au încura
jat echipele favorite în limitele unei 
perfecte sportivități, au determinat ca 
meciurile să 
superior celor

se situeze la un nivel 
din etapele precedente.

★
plăcută pentru amatorii 
București a fost evolu- 
de

Intr-o poziție dificilă.
Gh„ Dumitru

Uțu portarul lui Dinamo, reușește totuși să respingă balonul.
Foto:

O surpriză 
de fotbal din 
ția jucătorilor 
nu s-ar fi mirat 
priză ei ar fi 
trei-patru goluri, 
ocaziile bune de 
schimb de două 
mentare comise 
C.O.A. (Apolzan

Vorbind despre greșeli de apărare 
r ■'utem trece cu vederea nici gre-

: la Dinamo- Nimeni 
dacă, în prima re
luat un avans de 

Totuși, au ratat 
a marca înscriind în 
ori din greșelile ele 
de apărătorii echipei 
și Voinescu).

și asigurată (vă mai aduceți aminte 
de partida cu St. roșu, cînd după ce 
condusese cu 3-1, a pierdut în ulti
mele 5 minute cu 4-3 (I ? I), sau tin 
caz mai recent: de la 1-0 cu U.T.A. 
în 2 minute s-a inversat rezultatul 
pierzînd cu 2-1...). de astă dată tot, 
în ultimele minute, a înclinat rezul
tatul în favoarea sa. Vă închipuiți

e c i
Mult timp victoria a surîs jucăto

rilor echipei Progresul în meciul cu 
Rapid; cu 8 minute înainte de siîr- 
șit, încă mai sperau într-un rezultat 
de egalitate, dar un șut sec al lui Ene' 
II le-a spulberat și aceste speranțe. 
Vă închipuiți cit de amărîți au pără
sit ei terenul împreună cu antrenorul 
A. Botescu. Am remarcat acest fapt 
pentru a sublinia și mai mult cele ce 
urmează. In drum spre vestiare A. 
Botescu l-a oprit ne antrenorul Bazil 
Marian și i-a sous :

„Sincere felicitări! Ați 'jucat mai 
bine. Meritați victoria..."

Antrenorul Botescu prin aceste cî- 
teva cuvinte a arătat că știe să pri
mească ca un adevărat sportiv,, și în- 
frîngerea.

Iată, de altfel, ce ne-a declarat în 
legătură cu partida de duminică :

..Baiejii au luptat mult, dar au fost 
depășiți de un adversar care a juiat 
mai bine și a avut o mai bună legă
tură între compartimente".

Să auzim acum părerea antrenoru
lui cchioei învingătoare. R. Ghiuri- 
țan :

„Echipa a dovedit că știe și să cîș- 
tige un meci în ultimele minute și nu 
numai să-l piardă, cum a fost, de 
exemplu, la Arad. Punctul cel mai 
tare al Rapidului a fost linia de mij
locași, care — în special — în repriza 
a doua a susținut bine atacul."

Corespondentul nostru Teofil Bălaj 
din Cluj ne-a transmis declarațiile 
antrenorilor A. Șepci și I. Lengheriu.

A. Șepci (Știința) : „Am asistat la 
un meci dinamic, spectaculos, cu 
multe ocazii de gol. Cel mai bun 
jucător a fost Mateianu, care s-a do
vedit un bun coordonator și realiza
tor în același timp. Adversarul a pus 
prea mare accent pe apărare."

Stâncii și Mateianu, care a fost cel 
mai bun de pe teren."

Antrenorii dinamoviștilor din Ba
cău și Petrolului au declarat cores
pondentului nostru :

G. Nicolae (Dinamo Bacău) : „Me
dul s-a situat la un nivel tehnic mo
dest. Noi am dorrtinat mai mult. De 
remarcat că în minutul Z Publik a fost 
faultat în careu, de Tendler, dar arbi
trul P. Kroner nu a acordat penalti." 

llie Oană (Petrolul) : „A fost un 
joc „tare". Dinamoviștii au cîștigat 
pe merit... Nici eu nu sînt mulțumit 
de arbitraj."

Antrenorii confirmă cele relatate în 
ziarul nostru de luni, despre desiă- 
șurarea partidei U.T.A.- Steagul roșu:

C. Braun (U.T.A.) : „A fost o parti
dă bună. Față de etapa trecută jo
cul echipei noastre s-a îmbunătăjit 
simțitor. Puteam să cîștigăm partida, 
dar înaintașii au fost prea timizi în 
fața porții."

S. Ploeșteanu (St. roșu) : „Mi-au 
plăcut adversarii, publicul și arbitrul. 
Sînt mulțumit de rezultat".

La Lupeni, bucurie în cabina Mi
nerului, tristețe în cea a Jiului. Sco
rul de 4—0 a fost ceva neașteptat și 
de unii și de alții.

Antrenorul V. Lazăr (Minerul) : 
„Am meritat însă, victoria și chiar la 
acest scor. Noi ne-am creat multe oca
zii, iar echipa din Petroșani nu a avut 
nici una. Am jucat mai repede, mai 
simplu și am fost eficaci la poartă."

„Secundul" său, T. Paraschiva (Mi
nerul) : „încerc sentimente cu totul 
diferite. Mă bucur că a cîștigat Mi
nerul, dar îmi pare nespus de răucă 
a pierdut fosta mea echipă, la tare 
am jucat alifia ani I..."

I. Balogh (Jiul) : „înaintarea n-a 
mers și tn plus am primit goluri din 
greșeli de apărare... In jocul de cîmp 
am fost cel puțin egali cu Minerul."

au tras nici un șut la poartă ! Au 
uitat oare frații Mimteanu, Bădulescu 
și Dridea să tragă la poartă ? Greu 
de presupus. Mai ușor ne vine să 
credem că nu au curajul să-și asume 
răspunderea în fața porții. In tot ca
zul campionii au rămas datori înflăcă- 
raților lor susținători, care așteaptă 
un reviriment din partea echipei.

.Meciurile din*această etapă au scos 
în evidență o serie de jucători tineri, 
care au dovedit o formă remarcabilă.

■ In partida Dinamo-C.G.A. Varga, in.- 
t'erul dreapta al dinamoviștilor, a fost 
animatorul atacurilor întreprinse la 
poarta lui Voinescu. La fel, la Cluj, 
Mateianu, interul stîng al echipei stu
dențești a fost cel mai bun din „22“I 

: S-au mai evidențiat: Leahevici, Milea, 
Crăiniceanu (Minerul), Popescu 
(Știința), Nunti (Farul), Ene II (Ra
pid), etc. Semn îmbucurător și aștep
tăm confirmarea acestor aprecieri și 
în etapele următoare. (Al. I.)

CU PROGRAMUL
concursului Pronosport 
martie cuprinde un meci 

~ ‘ șase

La ediția de anul acesta (din Aus
tria) — la care reprezentativa noas
ta va fi prezentă — echipele necali-’ 
ficate dm grupe nu-și vor încheia ac
tivitatea o dată cu terminarea fazei pe 
grupe, ci vor juca mai departe pentru 
o clasificare generală. Ziarul italian 
„La Gazzetta dello Sport" a publicat 
într-un număr recent o știre din Viena 
care anunță alcătuirea de către fede
rația austriacă, de comun acord cu co
misia de juniori U.E.F.A., a programului 
definitiv al Turneului. După consuma
rea jocurilor pe grupe (Ia 16, 18 și 20 
aprilie), în aceleași zile în care vor 
avea loc semifinalele și finala (22 și 
24 aprilie) se vor disputa 5i meciuri 
de clasament, după cum urmează:

Echipele clasate pe locurile 2 în gru
pele A și B se vor întîlnî între ele, c» 
și cele din grupele G ți D la Wiener 
Neustadt; la 24 aprilie, dimineața, la 
Amstetten, vor juca învingătorii între 
ei și învinșii între ei, dînd echipele 
clasate pe locurile 5 8.

Cele clasate pe locurile 3 în grupele 
A și B, de o parte, și G și D de alta, 
vor juca la Graz la 22 aprilie; la 24 
aprilie, la Krems se vor întîlni învin
gătorii și învinșii pentru a desemna 
echipele clasate pe locurile 9-12 în 
clasamentul general.

Tn fine, la Linz se vor disputa par
tidele echipelor de pe locurile 4 în 
în grupele A—B și C—D, învingătorii 
și învinșii vor juca fiecare între ei la 
Stockeraii și vor stabili echipele de pe 
locurile 13—16.

In felul acesta, la sfîrșitul Turneu
lui se va întocmi tin clasament gena! 
ral al celor 16 echipe participante, sta
bilind pe bază de rezultate pe teren o 
ierarhie pe anul 1960. Lucru care s-a 
mai făcut, în primele ediții ale compe
tiției, cînd era denumită Turneul 
F.I.F.A

Știri ••• rezultate
Tn

oiate
au susținut duminică jocuri amicale.

vederea reluării activității ofi- 
(3 aprilie), echipele de cat. B

Iată cîteva rezultate:
G.S. Oradea — G.S.M. 

Ambele înaintări au ratat 
de gol.

Corvi nul Hunedoara — 
6—0 (2—0). Punctele au 
de Pap (2), Gavrilă (2), Anton (2).

Poiana Cîmpina — G.S. A. Sibiu 
•3—2 (1—0). Joc viu disputat; la un 
nivel tehnic mulțumitor. Au marcat : 
.Bălăceam), Panaitescu și Bontaș, res
pectiv Lanceac (2).

Industria Sîrmei Cîmpia Turzii — 
G.F.R. Cluj 3—1 (1 — 1). Joc frumos. 
Au marcat Adam (2) și .Raab, respec
tiv Dczso.

S.N.M. Constanta — Dinamo Galati 
1-1 (1-1). Echipele au arătat lip-

Reșița 0-—0. 
multe ocazii

G.S. Craiova 
fost marcate

suri în pregătire. Au marcat: Ernest 
pentru constănțeni și Voicu pentru Di
namo Galați.

Rulmentul Birlad — Unirea lăți 2—1 
(2—1). Joc de factură tehnică slabă. 
Rulmentul a marcat de două ori prin 
Frîncu. Pentru ieșeni a înscris Băr
boșii. In prima repriză au dominat 
gazdele; în final însă ieșenii au fost 
mai buni.

Gaz Metan Mediaș — Metalut Bucu
rești 6—2 (2—0). Meciul a fost dina
mic, spectaculos. Pentru învingători au 
marcat: Bandi (3), Zanea (2), Feur- 
dean, iar pentru bucureșteni Dan (2).

G.F.R. Timișoara — Ameta Arad 
1 — 1 (1—0). Joc de nivel mediocru. 
Au marcat Bălan (min. 43) pentru 
gazde și Ristin (min. 64) pentru oas-' 
peți.

CONCURSULUI URMĂTOR IN FAȚĂ!
Programul 

nr. 13 din 27 
internațional (Austria—Franța), 
meciuri din campionatul de fotbal al 
R.P.R. și cinci din campionatul italian. 
Să ne oprim, cîte puțin, asupra fie
căreia dintre cele 12 întilniri care al
cătuiesc acest program :

I. Austria—Franța. Este vY.„a — ..-
întîlnirea retur din cadrul .sferturilor ,Sa^ț^e,' 
de finală ale Cupei Europei, 
meci. Franța a cîștigat cu 
că are un avantaj substanțial de pun
cte pentru a putea obține calificarea. 
Un meci egal n-ar fi exclus. Prima 
șansă în acest meci o au însă gazdele.

II. Dinamo București—U.T.A. Cele 
două echipe au furnizat întreceri de 
bună valoare tehnică, ori de cîte ori 
s-au întîlnit între ele. In tur, arădenii 
au învins cu 2-0. Pentru a-și lua re
vanșa, dinamoviștii trebuie să depună 
eforturi deosebite, deoarece apărarea 
gazdelor este greu de trecut- De a- 
ceea. oaspeții pot obține un meci nul.

III. Farul—G.C.A. Echipa gazdă va 
face tot posibilul pentru a obține o 
victorie de prestigiu. Trebuie să acor
dăm șanse egale celor două echipe.

IV- Petrolul—Știința Cluj. linînd 
cont de avantajul terenului și de fap
tul că ploeștenii sînt datori în fața 
suporterilor, înclinăm șpre victoria 
gazdelor. Știința Cluj este însă capa
bilă de o surpriză.

V. St, roșu—Progresul. Oricît am 
vrea să „căutăm" surpriza la acest 
meci rje este imposibil să credem că

St. roșu, care are nevoie 
puncte, va scăpa prilejul de 
pe C-C.A.

VI. Jiul—Dinamo Bacău. După acel 
0-4 cu' Minerul, echipa din Petroșani 
și-a înrăutățit și mai mult situația din 
clasament, Iată un motiv pentru a nu 
ceda prea ușor în acest meci. Băcăoa-

vorba de n‘* Pot obține totuși un rezultat de e- 
calitate.

VII. Rapid—Minerul. Se pare că 
Rapid și-a revenit. După victoria din 
meciul cu Progresul, va juca oarecum 
relaxat, astfel că este de așteptat să 
obțină o victorie comodă în fața Mi
nerului.

Tn primul
5-2 astfel

onosport

acută de 
a ajunge

VIII. Fiorentina—Juventus. Un meci 
„cheie" 1 La un asemenea meci trebuie 
acordate șanse egale ambelor echipe.

IX. Milan—Internazionale- Dumini
că, Internazionale (cunoscută publicu 
lui nostru spectator) n-a reușit decît 
un meci nul pe teren propriu. încli
năm, în întîlnirea de față, spre vic
toria echipei Milan.

X. Spăl—Roma. Dacă a furnizat una 
dintre surprizele etapei de duminică 
învingînd pe Bologna în deplasare, de 
data aceasta nu va răsturna calcti’ele 
dacă va dispune de Roma, mai ales 
că Joacă la Ferrara

XI. Lazio—Napoli. Lazio poate fi 
considerată favorită în acest meci.

XII. Alessandria—Lanerossi. Lane- 
rossi merge foarte bine. Iată de ce 
echipa din Alessandria nu poate spera 
într-un rezultat favorabil. Dacă va ob 
ține un punct, înseamnă că a realizat 
o performanță.

★
In urma trierii variantelor depuse 

la concursul Pronosport nr. 12 din 20 
martie 1960, au fost stabilite următoa
rele rezultate:

1 variantă cu 12 rezultate, 25,90 
riante cu 11 rezultate și 495,70 
riante cu 10 rezultate.

PRONOEXPRES
La ultimul concurs Pronoexpres _ 

meroși participant! au obțimit_ premii 
importante datorită, mai ales, pârtiei- 
pârii pe buletinele „sistem redus*. Da 
o bună primire s-au bucurat buletinele 
cu „numerele în ordinea de preferin
ță". Acestea au adus 500 de premii 
celor peste 31.000 participant care 
le-au folosit.

NU UITAȚI! AZI ESTE ULTIMA 
Zi DE DEPUNERE A BULETINELOR 
LA CONCURSUL PRONOEXPRES 
Nr. 12

▼a- 
▼a-

nu-

★
Tragerea din urni a concursului 

Pronoexpres de mîine 23 martie a-c, 
ora 19, are loc în comuna Bolin-: 
ținui din Vale din regiunea Bucureștî-

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro- 
nosport.
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Scrisori de la corespondenți
O asociație sportivă sătească 

fruntașă

Asociația sportivă Ogorul nou de pe 
lingă G.A.S. _ Stolnici, raionul Costești, 
este cunoscută aproape în toată regiu
nea Pitești pentru rezultatele frumoase 
pe care le obține în diverse, competiții. 
Cei 125 de membri U.C.F.S. activează 
în secțiile de șah, volei și fotbal. Spor
tivii de la G.A.S. Stolnici și-au găsit 
timp liber și pentru a participa la lu
crările de amenajare prin muncă vo
luntară a unei frumoase baze sportive 
în centrul gospodăriei lor.

ILIE FEȚEANU

Prin muncă voluntară

îndrumați și ajutați de organizația 
U.T.M. și de comitetul sindical, spor
tivii de la S.M.T. Dăieni, raionul Hîr- 
șova, și-au amenajat în orele lor libere 
un teren de fotbal pe care acum își 
face antrenamentele echipa stațiunii. în 
cadrul lucrărilor de amenajare a te
renului de fotbal, s-au evidențiat în 
mod dootebit Mircea Frunză. Ștefan 
Halip, Ion Nica, Gheorghe Caraiman 
și alți tineri care au muncit cu en
tuziasm.

NIGOLAE BODEA

O reușită competiție de tenis 
de masă

în orașul Iași s-a încheiat o reușită 
competiție în cadrul căreia au fost 
angrenați timp de mai multe săptămîni 
jucătorii și jucătoarele de tenis de 
roasă din localitate. Nu de mult a avut 
loe finala în cadrul căreia s-au întîlnit 
<>4 de concurenți (dintre care 16 ju
cătoare) reprezentînd peste 20 de a- 
■ociații rportive. La băieți trofeul 
(„Cupa de iarnă” decernată de consi
liul orășenesc U.C.F.S.) a fost cucerit 
de P. Giacovaciki (Agronomie), el 
fiind secondat în clasament de A. Weiss
man (Voința) și P. Toii. în întrecerile 
feminine a ieșit învingătoare Fiorica
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VISTUL SI FRIGUL AU INFLUENȚAT REZULTATttE 

DIN CEA DE A DOUA Zi A „CUPEI PRIMĂVERII”
Arătam în cronica- de ieri' cȘ la 

întrecerile din cadrul „Cupei primă
verii" desfășurate duminică pe poli
gonul Tunari, frigul i-a stînjenit pe 
trăgători. Luni, vîntul puternic și în 
rafale, care a dărîmat chiar tin paravan 
la poligonul Tunari, a influențat de 
asemenea în mod negativ toate rezul
tatele din cea de a doua zi de con
curs, atît la talere cît și la armă 
liberă calibru redus 60 focuri culcat. 
Astfel, taleriștii au ajuns cu greu la 
187 t,' iar la armă seniori, cel mai 
bun rezultat a fost de 590 p. La 60 
focuri (senioare, juniori și junioare) 
rezultatele obținute au fost și mai 
slabe, datorită faptului că sportive 
cu experiență ca Jaqueline Zvonevschi, 
Ana Goreti, Rodica Dumitrescu, Pa- 
Taschiva Aimășan și altele s-au com
portat cu mult sub așteptări.

fată rezultatele : armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat seniori : t. I. 
Sîrbu (C.C.A.) 590 p ; 2. M- Ferecatu 
fDinamo) 583 p; 3. Constantin An
tonescu (Spartac) 579 p ; 4. M. Antal 
(Știința) 579 p ; 5- Mircea Baia (Ști
ința) 578 p. Talere aruncate din șanț 
(200 buc.) : 1 I. Dumitrescu (Recolta) 
187 t; 2. Gh. Enache (C.C-A.) 171 t; 
3. V. Trăistaru (C.C.A.) 157 t. 60 
focuri culcat senioare: 1. Jaqueline 
Zvonevschi (Dinamo) 572 p; 2. Ana 
Goreti (Spartac). 563 p; 3. Rodica 
Dumitrescu (Grivița Roșie) 562 p ■ 
Junioare: 1. Ioana Soare (Știința)
5SD p ; 2. Constanța Radu (C.C.A.) 
657 p; 3. Mariana Esabaloglu (Pala
tul Pionierilor) 553 p. Juniori : 1. N. 
Goman (G.G.A.) 571 p ; 2. I. Olărescu 
(Palatul Pionierilor) 568 p; 3. Gh. 
Stoian (Palatul Pionierilor) 566 p.

Miine in sala clubului Dinamo

O interesantă gală 
de filme sportive

Clubul sportiv Dinamo București or
ganizează mîine, în sala de festivități 
«Ii» Șoseaua Ștefan cel Mare, o intere- 
eavtă gală de filme sportive. In cadrul 
•castei gale vor fi prezentate filmele : 
„Sporlul leagă popoar.le” (Album 
'apari: v 1959) „în jurul balonului ro- 
tuad" (Fotbal 1959), „Meciul atletic 
TLR.S.S.—S.U.A.”, „întreceri pe arena 

gheață”, „Sport nr. 7—8” 1959 etc.
Vizionarea galei poate fi făcută la 

b«ie 15, 17, 19 și 21.

Dandoș (A. S. Tăcerea), urmată de 
colega ei de echipă Suzana Roșu și de 
Elena Alupoaie (Centrul școlar agri
col).

IONEL BACIU

Numeroase cursuri de arbitri 
și instructori voluntari

Consiliul regional TJ.C.F5. Ploești 
a luat inițiativa organizării unor școli 
de arbitri și instructori în diferite ra
ioane. Astfel, se vor organiza cursuri, 
de instructori sportivi la atletism, bas
chet, fotbal, gimnastică, handbal, oină, 
volei și popice, în raioanele Buzău, 
Cîmpina, Tîrgoviște, Pucioasa, Ploești, 
R. Sărat și Cricov. Cursuri pentru ar
bitri la tenis de masă, handbal, popice, 
volei, tir, atletism, box și gimnastică 
vor începe în cursul acestei luni în ra
ioanele Tîrgoviște, Sinaia, Buzău, Plo
ești, R. Sărat, Cricov și Cîmpina. A- 
ceste școli vor contribui din plin la 
buna desfășurare a activității cornpe- 
tiționale locale.

Cursuri de arbitri se vor organiza și 
în orașul Reșița. Pînă în prezent s-au 
înscris la școlile de fotbal, box, volei, 
handbal și atletism peste 120 de ama
tori, care în curînd vor arbitra dife
ritele concursuri .'in localitate.

NIGU PASTRAMAGlU și 
1ANGU PLĂVIȚU

La Alexandria au început lucră
rile de amenajare a unei baze 

sportive
Membrii asociației sportive Tînărul 

Dinamovist din Alexandria au început 
lucrările de amenajare a unei frumoase 
baze sportive, care va cuprinde un 
teren de fotbal, unul de baschet, două 
terenuri de volei, o pistă G.M.A., una 
de atletism, gropi pentru sărituri și un 
ring de box. Merită să-l evidențiem pe 
profesorul de educație fizică ÎEmil 
Gota, care reușește să mobilizeze în 
fiecare zi un mare număr de elevi la 
lucrările pentru terminarea în cursul 
acestei luni a bazei sportive.

T. NEGULESGU

Pistol sport 60 focuri juniori : 1. St. 
Rădulescu (Voința) 531 p; 2. Barbu 
Ionescu (G.G.A) 531 p; 3. R. Dabija 
(Șc. sportivă UCFS) 521 p; 4. M. 
Rusescu (Dinamo) 493 p; 5. Oct. 
Rădulescu (Dinamo) 417 p-

„Cupa Mogoșa“ a revenit pentru a cincea oară 
reprezentativei regiunii Baia Mare

Timp de trei zile s au desfășurat 
pe versantul nordic al Dealului Ne
gru de lîngă Baia Mare întrecerile de 
schi din cadrul tradiționalului concurs 
dotat cu „Cupa Mogoșa", organizat de 
comisia de specialitate a regiunii Baia 
Mare. „Gupa Mogoșa", oferită repre
zentativei de regiune cu cel mai bun 
punctaj, a fost cucerită pentru a cin
cea oară de echipa regiunii Baia 
Mare, care a prezentat un lot valo
ros și omogen. Schiorii băimăreni au 
totalizat 162 puncte, fiind urmați în 
clasament de reprezentativele regiuni
lor Gluj și Hunedoara, cu cîte 225 și 
respectiv 330 puncte.

Iată acum rezultatele tehnice înre
gistrate în cele trei probe alpine, care 
au alcătuit concursul :

SLALOM URIAȘ, seniori: 1. I. Lo- 
vaș (Gluj 58,4; 2. T. Horvath (Baia 
Mare) 59,9; 3. E Horvath (Cluj
1:01,0; senioare: 1. Edith Horvath 
(Baia Mare) 46,6; 2. Herta Giindisch 
(Cluj) 49,3; 3. Iolanda Griga (Baia 
Mare) 52,2; juniori : 1. I. Gebefiigi 
(Cluj) 50,8; 2. D. Găpitan (Gluj) 
1:07,7; 3. A. Barabaș (Baia Mare) 
1:08,2; junioare: 1. Ana Danciu 
(Baia Mare) 45,0; 2. Gizela Misovitz 
(Baia Mare) 45,8; 3. Ecaterina Kiss 
(Gluj) 49,9.

SLALOM SPECIAL, seniori : 1. I. 
Lovaș 2:23,2; 2. L. Horvath (Baia 
Mare) 2:23,4; 3. E Horvartli 2:25,3; 
senioare : 1. Edith Horvath 2:01,5; 2. 
Iolanda Griga 2:09,8; 3. Herta Gun- 
disch 2:14,2; juniori: 1. A. Barabaș 
2:20,3; 2. I. Gebefiigi 2:20,8; 3. P. 
Tomori (Gluj) 2:24,2; junioare: 1. 
Ana Danciu 2:05,4; 2. Gizela Misovitz 
2:10,2; 3. Ecaterina Kiss 2:20,1.

GOBORIRE, seniori: 1, Ștefan

Surprize în campionatul 
orașului București

La sfîrșitul săptămînii trecute s-au 
disputat pe patinoarul artificial ulti
mele două etape din cadrul turului 
campionatului orașului București. In 
primul joc, care a avut loc sîțnbătă 
seara, tînăra echipă Constructorul a 
realizat o frumoasă surpriză învin- 
gînd pe Victoria M.I.B.C. cu 3-2 (1-2, 
0-0, 2-0), prin punctele înscrise de 
Niță, Gubernii și Angliei, respectiv de 
Loghin și Turceanu. Cel de al doilea 
joc de sîmbătă s-a încheiat cu urmă
torul rezultat: Știința București—Di
namo 10-5 (5-2, 3-1, 2-2).

Duminică, jucînd la fel de bine ca 
în ziua precedentă, hocheiștii de la 
Constructorul au obținut o nouă vic
torie, întrecînd pe Dinamo cu scorul 
de 7-5 (3-1, 2-4, 2-0), Ultimul meci 
de duminică a fost viu disputat și de 
un bun nivel tehnic : Știința—Victoria 
M.I.B.C. 3-1 (1-1, 1-0, 1.0).

Incepînd de azi după-arniază are 
loc returul competiției, în prima etapă 
fiind programat chiar derbiul campio
natului : Știința—Constructorul (ora 
19). înaintea acestui joc în clasament 
conduce Știința cu 6 puncte, urmată 
de Constructorul cu 4 puncte.

Au mdefstîiBît norma

NICOLAB ROTARU ILIE NITU

Doi dintre sportivii noștri fruntași, trădătorii Nicolae Rotaru și Ilia Nițu și-au 
îndeplinit normele olimpice pe anul 1960. Rezultatul lui N. Rotam de 1.152 puncte 
la armă liberă calibru redus 3 x 40 focuri (normă olimpică : 1.150 p.) este cu 
atît mai valoros cu cit el depășește cu 3 puncte actualul record mondial (1.149 p.) 
La pistol liber, Ilie Nițu a obținui 552 p. (normă olimpici : 552 p.).

Strebeli (Baia Mare) 46,4; 2. L. Hor
vath 46.6; 3. I. Lovaș 46,9; senioare: 
1. Edith Horvath 49,4; 2. Iolanda 
Griga 51,7; juniori: 1. D. Căpitan 
36,1 ; 2. I. Gebefiigi 40,6; 3. A. Bara
baș 43,6; junioare : 1. Ana Danciu 
1:48.0.

VASILE SASARANU 
coresp. regional

Rezultatele „Cupei Tineretului”

De curînd s-au desfășurat în 
Postăvar întrecerile organizate de 
comisia de specialitate a re
giunii Stalin pentru tinerii schiori 
din Orașul Stalin. Concursul, denumit

Dinamo conduce plutonul echipelor neînvinse
Patru echipe s-au instalat — neîn

vinse — după primele două etape îri 
fruntea clasamentului. Este vorba de 
fruntașele rugbiului bucureștean — 
Dinamo, G.F.R. Grivița Roșie și G.G.A. 
— cărora, de data aceasta, li s-a a- 
dăugat și Știința Cluj, care a luat un 
start bun- Clujenii au învins dumi
nică la Timișoara pe Știința, datorită 
a două lovituri de pedeapsă, trans
formate de Gherasim (min. 47 și min. 
70). Pentru localnici a înscris, tot din 
lovitură de pedeapsă, Gelea (min. 
79). Get mai huni jucători ai meciu
lui : Paloșanu, Gebefiigi, Găliman și 
Sălăjan (Gluj), Gelea, Madincea, 
Drăcea (Timișoara).

Tot neînvinsă, dar cu un joc egal,

Silviu Duță (C. G. A») învingător

în cursa Jc
Al doilea concurs al sezonului des

fășurat în Capitală a reunit peste 100 
rutieri și rutiere, care și-au disputat 
întîiefatea duminică dimineața, în ca
drul „Cupei Primăverii", organizată de 
consiliul raional U.O.F.S. 1 Mai pe 
șoseaua Urziceni. Startul s-a dat de 
la kilometrii! 11,500 pe un timp rece, 
cu vînt puternic.

In cea mai importantă cursă, rezer
vată seniorilor, am urmărit de-a lun
gul a 50 km o întrecere spectaculoasă 
dusă îttir-un ritm rapid. In ciuda via
tului și a timpului răcoros, cicliștii au 
rulat totuși destul de susținut, mergînd 
în pluton compact pînă aproape de 
Movilița, punctul de întoarcere. Gu 
peste 15 km înainte de sosire au reu
șit să se desprindă de pluton alergă
torii Silviu Duță și Gheorghe Neagoe. 
Cei doi fugari au făcut o cursă neaș
teptat de bună, s-au înțeles bine la 
trenă și cu toate eforturile depuse de 
urmăritori ei n-au putut fi ajunși. La 
sprint cîștigă Silviu Duță (C.G.A.), 
cronometrat ou 1 h 20:28,0, urmat în 
același timp de coechipierii său Gh.

olimpică pe 1960

„Gupa Tineretului", s-a încheiat cu 
următoarele rezultate înregistrate în 
proba de slalom uriaș : FETE: 1. Eri
ka Liebhardt (Școala medie nr. 2);
2. Constanța Măzgăreanu (Luceafă
rul) ; 3. Liana Blebea (Luceafărul); 
BĂIEȚI: 1. V. Moldovan (Luceafă
rul); 2. Ion Alexe (Luceafărul); 3. 
G. Lexen (Școala medie nr. 2). 
„Cupa Tineretului" a revenit repre
zentativei Școlii medii nr. 2 care a 
totalizat 47 puncte, urmată de echipa 
clubului sportiv Luceafărul cu 58 
puncte și de echipa Școlii sportive de 
elevi cu 75 puncte.

G. GRUIA-corespondent

esfe și Știința Petroșani. Duminică, 
studenții din Valea Jiului au făcut 
joc egal la Ploești. Pentru ei a în
scris o încercare Sorin Niculescu, în 
timp ce gazdele au redus handicapul 
prin Beloaie (lovitură de pedeapsă).

CLASAMENTUL
1. Dinamo 2 2 0 0 45: 9 6

C.C.A. 2 2 0 0 14: 6 6
3?’ C.F.R. Grivița Roșie 2 2 0 0 18:11 6
4. Știința Cluj 2 2 0 0 13: 6 6
5. știința Petroșani 2 110 6: 3 5
6. C.S.M.S. Iași 2 10 1 8: 3 4
7. Constructorul 2 10 1 9:19 4
8. Petrolul Ploești 2 0 11 3:11 3
9-11 Știința Timișoara 2 0 0 2 3: 9 2
9-11 Metalul 2 0 0 2 6:12 2
9-11 Progresul 2 0 0 2 11:17 2

12. Știința Buc. 2 0 0 2 6:35 2

uminică
Neagoe. Pe locul trei a sosit D. Ro
tam (C.C.A.) 1 h 21:46,0 — secondat 
de A. Tănase (Dinamo) și Ion Hora 
(Victoria) cu același timp.

Ia.tă acum rezultatele celorlalte 
curse: CATEGORIA A III-A Șl TI
NERET (30 KM) : 1. D. Penescu (Di
namo) 59:48; 2. P. Neacșu (Construc
torul) 59:49; 3. I. Viaicu (Voința) 
59:49. JUNIORI OAT. I (20 KM) :
1. S. Mihălțeanu (Victoria) 36:11 (a
cîștigat la sprint) ; 2. A. Wintercorn 
(Clubul sportiv școlar) ; 3. Gh. Vasi- 
lescu (Victoria), toți în același timp. 
JUNIORI CAT. A II-A (15 KM): I. 
M. Gurgui (Olubul sportiv școlar) 
27:33; 2. R. Dumitreanu (Olubul spor
tiv școlar) 27:46 ; 3. Gh. Telpescu
(Șc. sportivă U.C.F.S. București) 27:46. 
FETE: SENIOARE (10 KM)’: 1. Her
mina Popescu (Dinamo) 21:54. JU
NIOARE (10 KM) : 1. Anita Agopian 
(Șc. sportivă U.C.F.S. Buc.) 23:50;
2. Constanța Stranschi (Dinamo) 25:05;
3. Marcela Rusu (Constructorul) 25:55.

La categoria rezervată alergătorilor 
cu biciclete de oraș s-a înregistrat din 
nou un mare număr de concurenți. 
Confirmînd calitățile și talentul cu 
care este înzestrat, tînărul Gheorghe 
Radu (Victoria) a reușit să cîștige și 
cea de-a doua cupă decernată de 
F.R.G. învingătorilor la categoria o- s, 
parcurgînd cei 6 km în 12:21. Pe 
mătoarele locuri s-au clasat M. râ- 
kacs (Victoria) și R. Graprodrar 
(G.P.B.).

O echipă a nimănui...
Clubul sportiv Știința București 

a renunțat la secția sa de oină. 
Știrea a surprins cu atît mai mult 
cu cît se știe că echipa studenților 
bucureșteni — fostă de mai multe 
ori campioană republicană — a 
cîștigat numeroase trofee, că din 
cei 16 maeștri ai sportului la oină, 
15 au fost sau sînt membri ai a- 
cestui club. Intr-un cuvînt, Știința 
București și-a cucerit în ultima ' ■

. me o frumoasă reputație în înl< 
ga țară. I. Albu, I. Munteaim și 
multi alți studenți, după ce au ter
minat facultatea sau institutul au 
înființat echipe de oină în orașele 
și satele unde au fost repartizați, 
cu care au reușit să se califice pînă 
îa fazele superioare ale diferitelor 
competiții.

Și iată această veste surprinză
toare. L-am întrebat pe tov. Tătă- 
răscu, secretarul clubului, ce s-a 
intîmplat cu această secție: 
„Am transferat-o la colectivul spor
tiv studențesc I.S.E."

Am luat imediat legătura cu tov. 
Botez, din conducerea colectivului 
sportiv al Institutului de Științe 
Economice, care ne-a spus : „Intr- 
adevăr. a fost o discuție în această 
problemă, dar numai atît Nu s-a 
stabilit nimic sigur și cred că nici 
nu putem prelua această secție".

Și uite așa, clubul Știința a 
transferat secția de oină colecti
vului sportiv I.S.E., acesta nu o 
poate primi și echipa a rămas pur 
și simplu a nimănui. In această si
tuație nu va fi de mirare dacă e- 
chipa se va destrăma Sperăm însă 
că conducerea clubului nu va lăsa 
lucrurile să ajungă pînă aici, că va 
lua în seamă dorința numeroșilor 
studenți care au îndrăgit oină și 
le va crea condițiile necesare pen
tru practicarea sportului lor pre
ferat-

I. TRAIAN

De la I. E. B. S.
Se reamintește că patinoarul artifi

cial „23 August" este deschis pentru 
public — cu excepția zilei de luni — 
în tot cursul săptămînii, între orele 
9—11 și 17—19, iar duminica între 
orele 9—13 și 15—19.

Se pot închiria patine la adminis
trația patinoarului. De asemenea la 
patinoar se găsește un atelier de as
cuțit patine, amenajat special în acest 
scop.

Gei care doresc să învețe patinajul 
.au la dispoziție instructori.
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Intensă activitate competițională
• In București s-a încheiat etapa I la floretă fete 
și sabie • Trăgătorii din lotul R.P.R. s-au compor
tat satisfăcător • Cîteva rezultate de la Cluj

Cu concursul desfășurat duminică, în Capitală s-a în
cheiat prima etapă — pe oraș — a campionatului republi
can individual de scrimă Ia floretă femei și la sabie. Din 
punct de vedere mobilizatoric, întrecerile au satisfăcut, la 
ele participînd, de fiecare dată, un mare număr de 
eoncurenți. S-a atins așadar, unul din obiectivele urmărite 
prin noua formulă a campionatului, aceea de a se angrena 
în competiții permanente mulți trăgători și trăgătoare care, 
în trecut, nu aveau posibilitatea de a lua parte decît la 
două-trci concursuri de-a lungul unui an.

Despre organizarea întrecerilor am mai scris. Acum vom 
face numai o precizare : comisia orășenească își face pe 
deplin datoria. Și exemplul ei poate fi urmat de toate cele
lalte comisii din țară, care au datoria să organizeze con
cursurile în cele mai bune condițiuni. De altfel, după ști
rile pe care le avem, în general, acolo unde s-a organizat, 
pruna etapă a avut condiții optime. Este cazul orașelor 
Cluj și Satu Mare.

La București au concurat în afară de sportivii din asocia
țiile și cluburile locale și trăgători din lotul RJ’.R. care 
se pregătesc pentru viitoarele întîlniri internaționale, cea 
mai apropiată verificare fiind confruntarea cu echipele 
R.SJF.S.R. ce va avea loc la începutul lui aprilie la Gorki. 
Firește, aceasta a făcut ca nivelul întrecerilor să fie mai 
ridicat și fiecare dintre acestea să poarte amprenta unei fi
nale de campionat. La floretă femei, individual, continuă 
să se detașeze Olga Szabo. Ea a cîștigat toate cele trei 
concursuri. O urmează Maria Vicol (care n-a participat însă 
decît la două tururi). In general, trăgătoarele din lot se 
comportă satisfăcător, ținînd cont de perioada în care ne 
găsim. Remarca este valabilă și pentru sabreri, din rîndul 
lor evidențiindu-se Rohonyi și Pelmuș. La încheierea pri
mei etape a orașului București, pe primele locuri s-au da- 
sat: floretă femei ; 1. Maria Vicol 14 p.; 2. Lidia Gribb 11 
p.; 3. Valeria Lutman 7 J/s p.; sabie:
1. Cornel Pelmuș 23 p.; 2. Dumitru ——————————— 
Mustață 13 p.; 3. Ion Istrate 12 p. ________

La Cluj au avut loc pînă în prezent -
r concursuri, în urma cărora con-

Ladislau Rohonyi (dreapta) a avut o comportare 
bună in toate cele trei concursuri desfășurate în Capitală. 
Iată-l in timpul unui asalt de sabie ce a avut loc in cadrul 

etapei I

Foto: B. Ciobanii

Primele întreceri oficiale
La Lugoj, prima etapă a campiona

tului individual de lupte clasice, se
niori, a întrunit un număr de 31 de 
luptători din localitate. Întrecerile s-au 
disputat la un nivel tehnic mulțumitor. 
In general, în această primă confrun
tare a anului, atit concurenții de la 
Voința, cât și cei de la A.S.ALL. s-au 
prezentat bine pregătiți. Cele mai dis
putate întîlniri au avut lcc la cate
goria 67 și 73 kg, unde s-au eviden
țiat cu acest prilej Silvestru Kovacs și 
Iosif Schlir. Calificativul „bine" pentru 
Vasiile Micula (membru ai lotului 
R.P.R.), care și-a dominat catego
ria sa.

In fața unei săli arhipline, după con
sumarea tuturor întîlniiritor, următorii 
s-au clasat pe locul 1: 52 kg — loan 
Dragomir (V), 57 kg — loan Micula 
(V), 62 kg — Vasiile Micula (A.S.M.L.), 
67 kg — Silvestru Kovacs (A.S.M.L.), 
73 kg — losif Schlir (V), 79 kg — 
Aurel Giosa (V), 87 kg — Gh. Boi- 
toș (A.S.M.L.), Grea — Lazar Bujor 
(A.S.M.L.) (ION LEȘ — coresp.)

Sala Floreasca II a găzduit prima 
întrecere oficială de lupte libere ju
niori, la care au participat 81 de con- 
curenți din Capitală. S-au evidențiat 
cu acest prilej (luptătorii de la Progre
sul (antrenor V. Constantinescu) și 
cel de la S.P.G Notăm, printre sur
prizele acestei prime etape, înfrîngerca

la puncte, cu o diferență destul de 
mare, a lui Ion Rusu (Constructorul) 
în fața lui Marin Oprea (S.P.C.), De 
asemenea, amintim victoria la tuș a lui 
C. loniță (P.) asupra lui Nicolae Vin- 
tilescu (Semănătoarea) și a lui N. 
Cristea (Metalul) față de N. Dumitru 
(O.). Dăm mai jos primii clasați în 
cadrul fiecărei categorii^ iar în paran
teză numărul concurențelor: 50 kg (8): 
1. N. Cristea (M.), 2. H. Dumitrescu 
(P.), 3. N. Dumitru (G.) ; 53 kg (9): 
1. S. Geantă (M.), 2. I. Focaru (D.), 
3. A. Dop (P.) ; 56 kg (10): 1. 6. lo
niță (P.), 2. V. Camburcea (P.), 3. N- 
Vintileșcu (S.) ; 59 kg (12): 1. 6. Ma- 
treșu (P.), 2. M. Chiriță (M.), 3. A. 
Sîrbu (Rapid); 63 kg’ (151): 1. L. 
Buha (P.), 2. A. Șuța (AL), 3. 6. 
Șoavă (R.) ; 67 kg (11): 1. I. Damia- 
nidis (P.), 2. V. Gheorghe (M.), 3. 
E. Roman (P.) ; 71 kg (8): 1. M.
Oprea (S.P.C.), 2. M. Spirea (M.),
3. I. Rusu (C.); 75 kg (4): Gh. Dia- 
conescu (P.), 2. O. Mărăndici (R.) ; 
80 kg (2): 1. Teodoriu Adrian (P.) ; 
peste 80 kg (2) : 1. A. Chircă (Dina
mo).

Remarcăm că la categoria 59 și 63 
kg, din cauza numărului mare de con- 
curenți, primii clasați au fost nevoiți 
să susțină în cadrul aceleiași zile cîte 
5 sau 6 întîlniri, sau, cazul lui Lucian 
Buha, care a avut 7 întîlniri pînă în 
finală. Sugerăm ca, pe viitor, progra
marea să se facă pe durata de două 
zi'Ie și nu într-una singură, cum se 
face în prezent, evitîndu-se astfel efor
tul Ia care sînt supuși juniorii.

duv: Iulia Valaskay (floretă femei) 18 
p.; Zoltan Gray (floretă bărbați) 18 
p.; Ion Szantay (sabie) 18 p.; I. Csillag 
(spadă) 16 p.

★
/

Duminică, în Capitală s-au întrecut 
și juniorii pentru desemnarea campio
nului pe oraș la spadă. A ieșit învingă
tor Nicolae Băluțescu (C.S.S.) cu 5 v. 
Pe locul 2 Marian Ionescu (Știința) iar 
pe locul 3 Mircea Fornino (C.S.S.).

Activitatea de scrimă continuă în 
București duminica viitoare, cînd vor 
avea loc întreceri de floretă bărbați 
și spadă (seniori) și de sabie (juniori).

Victoria București, o echipă care s-a obișnuit să piardă
Obișnuiții reuniunilor de volei din 

Gapitală au aplaudat cu satisfacție în 
ultimele două duminici frumoasa com
portare a voleibaliștilor de la Victoria 
București. Deși nu ocupă un loc din 
prima jumătate a clasamentului, spor
tivii de la''; Victoria au arătat cu pri
sosință în cele două etape jucate în 
returul campionatului că alcătuiesc — 
în momentul de față — una dintre 
cele mai în formă echipe bucureștene. 
Și totuși, Victoria a pierdut și meciul 
cu Rapid (1-3) șî pe cel cu Dinamo 
(1-3), deși ă’ avut inițiativa în 
ambele cazuri mare parte din joc.

Apare firească întrebarea: de ce sca-

HnNDBRL

CE E NOU?

pă atît de ușor „controlul meciului" o 
formație alcătuită din jucători cu mul
tă experiență, cum ar fi Șușelescu, 
Ghertinișan, Cohn, Georgescu,’ Lupan? 
Ei au dovedit că în momentul de față 
au o bună pregătire tehnică, tactică și 
fizică. Și totuși...

Socotim că răspunsul este unuî sin
gur : antrenorul și jucătorii trebuie să 
dea mai mare însemnătate în orele 
de antrenament pregătirii morale Și 
de voință. Niciodată n-am văzut pe 
jucătorii de 1a Victoria luptîhd cu toa
tă ardoarea, cu toată dîrzenia pentru 
a păstra ceea ce au acumulat în pri
ma jumătate a fiecărui set. De fiecare 
dată, atunci cînd adversarul lor reu
șea cîteva mingi bune, voleibaliștii de 
ia Victoria cedau pasul, nu mai puteau 
să mențină ritmul și foarte repede 
pierdeau seturile și meciurile. In a- 
ceastă direcție socotim că ar trebui 
să-și îndrepte atenția conducerea sec

ției de volei din clubul Victoria.
Și acum cîteva cuvinte despre entu

ziaștii suporteri af echipei Victoria. 
La fiecare meci, unii dintre ei, desigur 
necunoscăfori ai regulamentului, apos
trofează aproape fiecare decizie a ar
bitrului de centru. Duminică diminea
ța, nu de puține ori am auzit „repro
șuri" nu tocmai cuviincioase adresate 
acestuia. Astfel, se cerea sancționarea 
loviturii în banda laterală a fiîeului. 
Or este știut, conform regulel XVIII, 
articolul 3 din regulamentul modificat, 
„dacă mingea a fost lovită de trei ori 
de o echipă și apoi atinge fifeul fără 
să treacă în terenul celălalt, arbitrul 
nu va fluiera oprirea jocului decît după 
ce ea a fost lovită a patra oară, sau 
a atins solul". Deci nu se fluieră lovi
rea benzii, ci a cincea lovitură în 
minge.

—in. t. —

Duminică a părăsit Capitala plecând 
în Republica Democrată Germană o 
selecționată de handbal în 7 care va 
reprezenta țara noastră în cadrul 
campionatelor internaționale ferovia
re. La această competiție, organizată 
de U.S.I.C., participă reprezentative 
din mai multe țări printre care re
marcăm selecționatele R. D. Germane, 
R. P. Polone, R. Cehoslovace, Franței, 
și altele.

Echipele participante vor fi împăr
țite în două serii uimind ca întrece
rile acestor turnee să se desfășoare 
ia Frankfurt pe Oder și Berlin între 
23 și 26 martie. Tragerile la sorți 
var avea loc în cursul zilei de azi.

Selecționata noastră, care s-a pre
gătit cu multă atenție în ultima vre
me în vederea acestei importante com- 
petiții, cuprinde următorii jucători: 
Medeșan, Constantinescu, Rușcă, Co- 
man, Ffausner, Jude, Șelaru, Alexan- 
drescu, Chita, Kratoohwill și Lun- 
gescu.

• La sfîrșitul acestei săptămîni, cele 
mai bune echipe feminine si masculi
ne de handbal în 11 își vor relua în
trecerea din cadrul campionatelor re
publicane. In vederea acestui fapt, 
cele mai multe formații au susținut 
în ultima săptămână antrenamente in
tense precum și mai multe jocuri de 
verificare.

In Capitală, Dinamo și C.C.A. au 
făcut două antrenamente comune, ju
cătorii celor două formații făcînd do
vada unei bune pregătiri fizice si teh
nice Ia cîteva zile de începerea re
turului. A treia echipă masculină 
bucureșteană, Rapid, s-a antrenat cu 
lotul incomplet, majoritatea jucători
lor fiind selecționați în reprezentativa 
de handbal în 7, care participă la tur
neu] internațional feroviar din R.D.G.

★
Și acum cîteva rezultate din țară : 

Voința Sibiu I—Chimia Făgăraș 7—9; 
Chimia Făgăraș—Voința Sibiu II 
13—12; CS-M. Reșița—Știința Timi
șoara (f) 3—2. __

Activitatea
Tot mai multe excursii 

pentru cîmpineni

Săptămînă viitoare

Primele meciuri din etapa de zonă la juniori

Amatorii de turism din Cîmpina au 
participat în ultimul timp la tot mai 
multe excursii organizate de filiala 
O.N.T. Garpați din localitatea lor. Ei 
au avut posibilitatea să viziteze hidro
centrala „V. 1. Lenin" de la Bicaz, 
orașul Sibiu, complexul turistic Pălti
niș, Clujul, grădina Botanică din Bucu
rești, stațiunile de pe valea Prahovei, 
munții Bucegi, Piatra Craiului etc. 
Printre cei peste 4000 de excursioniști 
s-au numărat mulți mineri de la Fi- 
lipeștii de Pădure.

Foarte dornici de a cunoaște frumu
sețile patriei se arată a fi elevii de 
la centrul școlar Petrol-Chimie Cîm
pina. 432 de elevi de aci au vizitat șan
tierul de la Bicaz. Au mai fost orga
nizate excursii cu autocarele O.N.T. 
la Orașul Stalin și castelul Bran cu 
250 elevi din școlile orașului Moreni. 
Cu sprijinul comisiei raionale de femei 
au fost organizate excursii la Sinaia. 
Peste 300 femei din Cîmpina au vizi
tat muzeul Pe leș, iar peste 40 de 
oameni ai muncii din Cîmpina au vizi
tat Uniunea Sovietică, Ungaria și 
Cehoslovacia.

O muncă susținută de popularizare 
a excursiilor în rîndul oamenilor mun
cii au dus-o Ștefan Bulat, Gheorghe 
Oprea, Constantin Budileanu. Marga 
Stănescu etc

C. VIRJOGHIE, corespondent

in țară

Săptămînă viitoare vor începe în 
orașele Cluj, Iași, Constanța și Tr. Se
verin întrecerile de box contînd pen
tru faza de zonă a campionatului re
publican individual de juniori. La 
Cluj și Iași primele meciuri sînt pro

gramate în ziua de 23 martie, iar la 
Constanța și Tr. Severin la 24 mar
tie. Campionii de zonă se califică peh- 
tru turneul final al campionatului re
publican de juniori, care va începe la 
13 aprilie în Capitală,

...ți pentru sportivii de la „Chimistul 
U.D.L" București

In vederea concursurilor de orien
tare turistică din anul acesta, două echi
pe aparținînd asociației sportive „Chimis
tul U.D.L" au efectuat un traseu în inun-

Eiisabeta Polihroniade 
pe primul loc 

în „Cupa 8 Martie’
La sfîrșiitul săptămînii trecute s-au 

jucat ultimele întîlniri din cadrul tur
neului final al competiției feminine do
tate cu „Gupa 8 Martie". In ultima 
rundă a întrecerii pentru stabilirea pri
melor 4 locuri, s-a jucat o partidă de
cisivă între Margareta Teodorescu și 
Eiisabeta Polihroniade. Prima a cău
tat să forțeze victoria, jucînd curajos 
la atac pe flancul regelui, dar în fața 
apărării dîrze a adversarei sale — care 
a și câștigat material în continuarea 
partidei ’ — jocul s-a terminat cu re
miză. Cele două jucătoare, prezentîn- 
du-se cu același număr de puncte 
(l>/2), desemnarea câștigătoarei trebuia 
hotărîtă de partidele _ întrerupte din 
a doua rundă. Aci Eiisabeta Polihrp- 
niade a reușit să înscrie o victorie în 
fața Elenei Sigalas, pe cînd Marga
reta Teodorescu obținea doar jumătate 
de punct la Rodica Manolesou. Ast
fel, pe primul loc în competiție s-a 
clasat Eiisabeta Polihroniade (2‘/2 
puncte în turneul final) urmată de 
Margareta Teodorescu 2, Rodica Ma- 
nolescu 1 și Elena Sigales ’/2.

Astăzi se dispută o nouă rundă în 
„Turneul maeștrilor", a 8-a. In urma 
frumoasei victorii obținute în runda a 
7-a în fața lui Nacht, maestrul Ghi- 
țescu se află pe primul loc în clasa
ment, cu 4 puncte din 6 partide. Rei- 
cher și Pușcașii au câte 3*/2 puncte 
din 5 partide. Primul a întrerupt eu 
Gavrilă, iar al doilea are amînată par
tida cu Troianescit. 3J/2 puncte din 6 
partide are Nacht

t»

cau-Bucegi. Porniți ca turiști, din 
timpului nefavorabil și a traseu- 
foarte dificil, sportivii de la U.D.L 

s-au transformat în... alpiniști. Gele două 
echipe ați străbătut drumul următor; 
cabana Padina — Strunga—Vîrful Gu- 
tanu — Vîrful Bătrîna—Picioru- jnun- 
telui Bătrîna — Glieile Ursului — 
Padina. In timpul parcurgerii traseu
lui s-au evidențiat Ecaterina Ene, 
Natalia Koval i și Gard Ianoș.

Ing. N. POPESBU 
de la Uzina Dudești-Icechim

ții 
za 
lui

ejectuat de turiștii-alpiniști de la „Chimistul-UBucureștiAspect din traseul

<♦



MECIUL BOTVINIK-TAL In „Marele Premiu

Scurte însemnări
al Slovaciei" Ia schi

Prima săptămînă a meciului pentru 
titlul mondial de șah s-a încheiat fa
vorabil chalangerului. Tal îl conduce pe 
Botvinik cu 2-1. Cele trei partide de 
pînă acum au furnizat întîlniri de mare 
luptă. Iubitorii de șah. cîi're se aștep
tau poate la întîlniri spectaculoase, cu 
sacrificii și lovituri tactice neaștep
tate, specifice jocului lui Tal, sînt pro
babil pu in surprinși. Dar nu trebuie 
•* uităm că Tal. „marele maestru al 
combinațiilor*. are în față un jucător 
care posedă la perfecție arta apărării. 
Tocmai de aceea. în confruntarea cu

Meciul Botvinik-Tal se joacă pe 
scena teatrului „Pușkin" 

Moscova
din

Puterea obișnuinței... '•■■■■
(desen de V. VaisBord, din „Koni- 

■omolskaia Pravda “) ;

campionul lumii5 -Tal-și-a impus ca 
irincipiu de bază ptudența.

Teoretic cele trei partide ale meclu 
fui prezintă multă importanță, mai cu 
aearnâ partida întîi.

După cum se știe, Botvinik a jucat 
apărarea franceză, deschidere pe'care 
o stănfnește desăvîrșit - și la dezvolta
rea cărei» contribuția sa a fost hotă-' 
rîtoare După mutările l.e4 eG 2.dl d5 
3.Cc3 Nb4 4.e5 c5 5.a3 N:c3Ț- G.b:c3 
Dc7 7.Dgl f5 8.Dg3 Ce7 s-a a juris la 
poziția întîlnită în partida Gligorici— 
Petrosian de la turneul candidaților. 
Este exclus ca Botvinik să nu fi cu
noscut această partidă, în care Gligo
rici a jucat o inovație și a obținut o

poziție superioară- A urmat exact ca 
în partidă : 9.D:g7 Tg8 10.D:h7 c:d4 
ll.Rdl! Această mutare paradoxală 
rezolvă cel mai bine problemele de 
deschidere ale albului. Iată ce spune 
Petrosian, primul care a trebuit să 
lupe împotriva ei:

„Gligorici m-a găsit nepregătit cu 
această mutare. Am gîndit mai bine 
de o jumătate de oră și am jucat •!... 
CbcG, ceea ce a dus curînd pe negru 
într.o poziție pierdută". In partdă 
a urmat 12.CI3 C:e5 13.Ng51 C5g6 
,(nn se poate 13... C:f3 din cauza 
14.Nl>5+) 14.N:e7 C:e7 15.c:dl și 
bul a rămas cu un pion în plus și 
o poziție net superioară.

Surpriză pregătită de campionul, 
mii a constat in mutarea: K...‘ 
Tal a jucat 12,Dh5-(- după care conti
nuarea campionului lumii n-a fost con 
secvență : 12...CgG. Petrosian" consi 
der.i mai logică retragerea regelui la 
d8, deoarece — așa cum partida a 
arătat-o — negrul va avea oricum 
mari greutăți cu rocada. „Poziția tă. 
ioasă și complicată cerea în orice caz 
o rezo’vare rriai originală chiar și ris
cată. Cu tot eșecul suferit — conchide 
iPetrosișm — varianta aleasă de Bot- 
vinik nu poate fi definitiv condam
nată". ...............

In partida a doua a meciului, în
chegata—remiză, Botvinik (cu albele) 
a scăpat se pare o bună posibilitate 
de a se revanșa. în apărarea indiană 
veche folosită de Tal, după mutările 
de deschidere Ld4 CI6 2.c4 c-5 3.d5 e6 
4 Cc3 e:d5 5.c:d5 dG G.Cf.3 g6 7.Ng5 
Ng7 8.Cd2 h6 9.Nh4 g5 10.Ng3 Ch5 
ește,de neînțeles de ce Botvinik nu a 
ales continuarea 1 l.Dn4-(-. După care 
nu merge l!...Nd7 i2.De4-ț- și negrul 
pierde un’pion. Singura alternativă ar 
ti fost retragerea ll...Rf8. Derocat, ne 
grul intra într-o poziție mult mai difi
cilă decît cea din partidă după muta
rea l*Cc4 jucată de campionul lumii.

Iub torii șahului așteaptă cu mult 
interes viitoarele partide care vor a- 
duce fără îndoială alte noutăți în do
meniul atît de vast al teoriei șahiste.

lui 
al 
cu

1 lu-
U...Nd7.

Niculae Pandrea. pe locul 2 
la combinata de trei probe

TATRANSKA LOMNICE 21 (prin 
telefon). Și în cursa de slalom uriaș, 
desfășurată azi în cadrul „Marelui 
Premiu al Slovaciei", schiorii romîni 
au arătat că sînt în formă bună. Ni- 
culae Pandrea a făcut o cursă exce
lentă și s-a clasat al patrulea, între- 
cînd pe toți schiorii cehoslovaci, ger
mani, maghiari și polonezi (cu excep
ția lui Roy Gasienicza). In plus, în 
clasamentul combinatei de trei probe 
el ocupă al doilea loc, după polonezul 
Csarniak, cîștigătorul cursei de slalom 
special.

Cursa de slalom uriaș a oferit o în
trecere foarte spectaculoasă între cei 
75 de concurenți. Cele 55 de porți au 
fost astfel amenajate ineît au permis 
o viteză apreciabilă. Pe primul loc 
s-a clasat campionul l'ran-ei la slalom 
uriaș, Michel Arpen cu 1:17.1, urmat 
de compatriotul său P'erre Stanios cu 
1:19.1, de polonezul Roy Gasienicza 
cu 1:21.2 și de reprezentantul nostru 
Niculae Pandrea cu 1:21.7. Cornel Tă
băraș s-a clasat al 11-lea cu 1:26.5, 
iar Gh. Bălan a căzut de două ori și 
s-a clasat pe locul al 47-lea.

întrecerea feminină a fost cîștigată 
de reprezentanta R. P. Polone, Danie
la Gasienicza cu 1:24.6. Ilona Micloș, 
accidenfîndu-se ușor la antrenamentul 
penț« coborîre- efectuat duminică după 
amiază, nu a putut concura în plenitu
dinea posibilităților și s-a clasat pe 
locul 24.

Din cauza insuficientei zăpezi, proba 
de coborîre care trebuia să încheie 
concursul dotat cu ,,Marele Premiu al 
Slovaciei" nu se va mai disputa. In 
locul ei va avea loc marți a doua 
cursă de slalom uriaș, care va stabili 
clasamentul final al combinatei 
trei probe.

Troienele de zăpadă și gerul iernii n-au fost o piedică pentru inotălorii moscoviți 
de a lua parte, recent, la un concurs in aer liber. Sportivii din asociațiile „D.S.O.“, 
,Trud“, „Vodnik", „Burevestnik’ și „DOSAAF", care urmează de mai multă 
vreme un program special de călire fizică, s-au avintat în apele reci ale fluviului 
Moscova. In clișeu, un moment al cursei

Foto : A. Konikov, TASS

La concursul atletic de la Lening

LENINGRAD 21 (Agerpres). — La 
Leningrad se desfășoară tradiționala 
întrecere atletică pe teren acoperit 
dintre echipele selecționate ale 
R.S.F.S. Ruse, R.S.S. Ucrainene, Mos
covei șr Leningradului.

In prima zi a concursului Anatolii

continuă

a campio- 
clasamen- 

retur, lupta tuliii Ujpest Dozsa a obținut o nouă 
campionatul 
echipa vie-

R. P. BULGARIA: Ț.D.N.A. sa dis- 
Urt’at cu un punct

După doiia evoluții nesatisfăcătoa-- 
re. în etapa de duminică a campio
natului bulgar, Ț.D.N.A. a reușit să-și 
adjudece prima victorie din retur, în- 
trecînd cu 2—0 pe Septemvri din 
Sofia in timp ce a doua clasată, 
Levski, n-a putut dispune de Spartak 
Varna: 0—0. Alte două fruntașe ale 
clasamentului, Minior Dimitrovo și 
Slavia Sofia, au fost nevoite să pă
răsească terenul învinse. Minor a fost 
întrecută la Sofia de către 
(0—1), iar Slavia a pierdut 
echipei Spartak din Plovdiv 
Partida dintre ultimele două 
Lokomotiv Sofia—Spartak
n-a putut fi decisă în favoarea nîci- 
tineia dintre echipe, meciul luînd sfîr- 
șit cu un rezultat de egalitate : 0—0. 
Dunav Ruse a 
Botev Plovdiv.
1. T.D.N-A.
2. Levski

Minior

23:11
28: 9
28:16 
2l:IO 
30:13

cîștigă primul
pe... Fontaine
săptămîni de spec- 

Reims a reușit

întrecut cu

3.
4. Septemvri
5- ~ ’
6. Spartak Plovdiv

Slavia

14 8
14 7
14 5
14 4
14 4
14 2

5
6
4
6
6

10

1
1
5
4
4
2

R.P.F. IUGOSLAVIA: Rieka
zat surpriza etapei

Sîmbătă și duminică s-a 
rat cea de a doua etapă a

detașat

4. Toulouse / 31 17 5 9 62:46 39
5. Monaco 31 15 7 9 60:40 37
6 Nice 30 17 3 10 61:52 37
AUSTRIA : Rapid Viena conduce

verltampton 43, Burnley 42, Sheffield 
Wednesday 39.
R. P. UNGARA: Ujpest

seria victoriilor
In cea de a 17-a etapă 

natului maghiar, fruntașa

Spartak 
în fata 
(0-2). 
clasate, 
Pleven,

2—1

27: 9
19:11
18:17
18:18
16:17
15:16
a reali-

pe

21
20
1 1
14
11
14

desfășu- 
returului 

campionatului iugoslav. Marea sur
priză a realizat-o. fără îndoială, e- 
chipa Rieka, învingătoare în depla
sare în fața Vojvodinei din Novisad 
cu scorul de 2—1. Un alt rezultat 
surpriză îl constituie și meciul nul 
obținut de ultima clasată, Btiduci- 
nost, la Belgrad, în meciul cu Parti
zan (0—0). Un punct prețios smuls 
echipei belgrădene. Derbiul capitalei 
Steaua Roșie—O.F-K. a dat cîștig de 
cauză liderului (Steaua Roșie), care 
a cîștigat cu 2—1, A doua clasată, 
Dinamo Zagreb, a obținut victoria în 
meciul cu Sarajevo: 1—0. Alte re-

zultate: 
da—Radnicki 1—4
1. Steaua Roșie
2. Dinamo 
3- Partizan 
4. Vojvodina 
.5. Hajduk
FRANȚA : Reims 

dar pierde
In sfîrșit, după 

taculoasă urmărire, 
să treacă înaintea lui Nimes, în frun
tea clasamentului diviziei franceze. 
Drept „coautor" al succesului lui 
Reims trebuie considerată însă Valen
ciennes, care a reușit să întreacă pe 
Nîmes cu 3—1, în timp ce la Sochaux 
noul lider cucerea o victorie de jus
tețe: 2—1. Bucuria celor de la Reims 
este însă desigur umbrită de o nouă 
indisponibilitate survenită în forma
ție. După accidentarea lui Kopa, iată 
că și celălalt atacant de bază, inter
naționalul Just Fontaine trece pe tușă, 
suferind duminică o dublă fractură. 
Ei va fi indisponibil pentru tot restul 
sezonului.

Dintre celelalte meciuri ale celei de 
a 31-a etape, este de notat victoria 
lui Nice, obținută în dauna lui Ra
cing la Paris (2—1), ca și reviri
mentul fostei codașe Toulon, învin
gătoare la Lyon cu 2—1. In lupta 
contra retrogradării sînt acum anga
jate direct Strasbourg și Sochaux (20 
p.), Toulon (19 p.) și Bordeaux (16 
P-j.

Celelalte rezultate de duminică: 
Toulouse—Limoges 6—0, Monaco- 
Lens 2—1, Angers—St. Etienne 3—3, 
Sedan—Stade Francais ~ ”
deaux—Rennes 
Strasbourg

După patru etape din 
pare a se clarifica în 
austriac, prin faptul că 
neză Rapid are tui avans de 3 puncle 
asupra fostei fruntașe Vienna. Acea
sta din urmă a fost de două ori în
vinsă în primăvară : 2—6 cu W-A.C. 
și, duminică, 3—4 cu Wiener Neus
tadt. In contrast. Rapid se menține 
în linie ascendentă. După o victorie 
convingătoare asupra Austriei Viena 
(3—1). în etapa a 17-a Rapidul a 
obținut scorul etapei: 5—0 cit Dona- 
witz. Derbiul etapei de duminică a 
fost însă întîlnirea Wiener Sportklub— 
Austria Viena, cîștigată la scor de 
actuala campioană: 4—1. Alte rezul
tate : Austria Salzburg—G.A.K. 3—3, 
Krcms—Simering 
Wacker 0—0.

1. Rapid
2. Vienna
3. W.S.K,
ANGLIA : Wolverhampton pierde 

teren...

2--o. Admirai—
17 13 3 1 60:19 29
17 12 2 3 56:31 26
17 11 3 3 53:24 25

de sîmbătă a primei ligi

victorie, dispunînd cu 2—0 de V.S.C. 
Budapesta. Deținătoarea locului se
cund. Ferencvaros, a cîștigat în depla
sare Ia. Tatabanya cu. 4—2. Iată cele
lalte rezultate ale etapei: Csepel—Va- 
sas 1—0, Pecs—M-T.K. 3—3, Dios- 
gyor—Honved 0—2, Salgotarjan— 
Szombathely 1 — 1, Dorog—Szeked 
1—1. In clasament, Ujpest se menține 
ferm în frunte, 
locul 3, în timp 
să coboare spre 
1- Ujpest 
2. Ferencvaros 
3- Honved
4. Vasas
5. M.T.K.
ITALIA : Juventus șl

Honved a urcat pe 
ce M.T.K. continuă 

mijlocul tabelei,
3 " "■ -------
5
3
5
6

17
17
17
17
17

12
9
9
8
7

2 34:18
3 41:21
5 41:30
4 30:22
4 33:24

27
23
21
21
20

în sală
Mihailov a cîștigat proba de 1|O m 
garduri îri 13.6 realizind astfel cea 
mai bună performanță a tuturor tim
purilor pe teren acoperit.

Irina Press a cîștigat cu 4832 puncte 
proba de pentatlon, rezultat care între
ce cu 298 puncte cea mai bună per
formanță mondială în sală, stabilită 
de Lidia Samkovici în 1958. In cele 5 
probe Irina Press a realizat următoa
rele rezultate: greutate 14,80 in ; înăl
țime 1,56 m; 200 ni. 25.4 ; 8G m. g 
11,0; lungime 5,82 ni.

Zinaida Kotova s-a clasat prima în 
proba de 500 m cu timpul de 1:14,9, 
iar Nina Bașlikova a cîștigat la 300 
m, în 39,7. Intr-un progres contiw--' se 
află fosta recordmană mondială ( a 
Zîbina, care în lipsa Tamarei Preis a 
ocupat locul întîi la greutate cu 15,74 
m. In concursul masculin această pro
bă a revenit lui Vladimir Lipsnis cu 
17,58 m. Un rezultat bun a obținut’la 
săritura în înălțime iînărut Vladimir 
Horoșilov, care a trecut peste șta«'he- 
ta ridicată la 2,08 ni.

Aruncătorii de suliță, disc și ciocan 
au evoluat în aer liber, la o tempera
tură de minus 12 grade. Vladimir Kuz- 
nețov a aruncat sulița la 71 m, Alev
tina Șastiko 51,79 in. Dintre disco
boli, cel niai bine pregătit a fost Vla
dimir Liahov, care a obținut rezultatul 
de 52,72 m, iar dintre aruncătorii de 
ciocan, Anatolii Samoțvetov, cu o per
formanță de 61,15 m.

Sportivul ucrainean Vladimir Golub' 
nicii a cîștigat proba de 10 km marș 
în 42:47,8, învingîndu-1 cu 10 sec. pe 
Piotr Mandrakov.

Ultimele știri |

1. Reims .
2. Nîines
3. Racing

2-1, Bor-

2-1
0-1 Le Havre—

30 20 7 3 83:37 47
31 20 6 5 71:34 46
30 16 8 6 97:39 40

In etapa 
engleze s-a înregistrat surprinzătoa
rea înfrîngere a camploriei Wolver
hampton, învinsă cu 2—1 de Leices
ter, echipă aflată la periferia clasa
mentului. Cum Tottenham a făcut 
meci nul cu Fulham (1 — 1), liderul 
are acum 3 puncte avans față de 
Wolverhampton, aceasta avînd însă 
un joc ! mai puțin- Alic rezultate: 
Burnley—Arsenal 3—2, Leeds—Man
chester City 4—3, Manchester Uni
ted—Nottingham 3—1, Sheffield- 
Preston 4—3, Newcastle—Luton 3—2. 
In clasament: Tottenham 46, Wol-

Florentina din 
nou învingătoare

Campionatul italian a fost reluat 
duminică cu desfășurarea celei de a 
23-a etape. Fruntașele clasamentului, 
Juventus și Fiorentina, au obținut noi 
victorii. Liderul, Juventus, a dispus 
pe teren propriu de Lazio cu 2—0, 
în timp ce Florentina a învins în de
plasare Atalanta cu 3—1. Milan a fă
cut meci egal (2-2) la Udine, iar Interna- 
zionăle nu a putut învinge pe teren 
propriu echipa din Bari (0—0). O 
surpriză s-a înregistrat la Bologna, 
unde formația locală a cedat cu 2—3 
în fața echipei Spăl. Iată celelalte re
zultate: Roma—Padova 1—0. Napoli— 
Palermo 2—1, Lanerossi—Genova 1—0, 
Sampdoria—Alessandria 0—0.

2
4
7 
9

1.
2.
3.
4.

Juventus 
Fiorentina 
Milan 
Internazionale

23
23
23
23

18
15
13
10

3
4
3
4

CI: 18 
52:23 
40:20 
34:23

38
34
33
29

t • CAMPIOANA U.R.S.S. LA HO
CHEI CU MINGEA este echipa ora
șului Sverdlovsk, care cucerește pen
tru a șasea oară titlul. In clasamen
tul final al campionatului unional, 
hocheiștii din Sverdlovsk sînt urmați 
de ȚSKMO și Dinamo Moscova.

o TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE FLORETA DE LA CAIRO a fost 
cîștigat de francezul Jack Courtellat. 
In finală el a dispus de germanul 
Melil cu 5—1.

o HERB ELLIOT A ALERGAT 
800 m. IN 1:52,0 în cadrul concursu
lui de la Perth al atleților austra
lieni. Alte rezultate: 100 m. Tipping 
10,5; 200 ni. Gasper 21,3; 400 rrc. 
Gasper 47,1; 10.000 Lawrence 29:55,4.

o FRASER L-A ÎNVINS PE AYA
LA în finala de simplu masculin a 
campionatelor internaționale de te
nis ale Columbiei. Tenismanul aus
tralian a cîștigat cu 5-7, 2-6. 6-4, 
7-5, 6-4.
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