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Baschetbaliștii de la T. S. K. M. OIn întâmpinarea

aniversări a nașterii

Duminică începe Ia Zagreb

PETRE GODREA-coresp, regional

urma, vocea pann-
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:0 pasionantă întrecere sportivă 
| un minunat spectacol artistic

M. SEMIONOV
văzut de GORA

Sonia lovan executindu-și exerclfiul la paralele, în 
cadrul concursului de selecție a lotului R-P-Rt

Am intrat în săptămîna unui mare 
eveniment sportiv: întîlnirea interna
țională de gimnastică dintre echipele 
feminine ale țârii noastre și Uniunii 

care o va găzdui sala 
Capitală în zilele de 2

încadrat de Volnov (nr. 13) șl Zubkov (nr. 7), lui 
Fodor U va fi greu sd arunce la caș, deși se află 
chiar sub panou. Fază din meciul C.C.A.—Ț.S.K.M.O.

.Foto B. Gobanu

.. scurtă, în

Sovietice, pe 
Floreasca din 
și 3 aprilie.

Palmaresul 
cunoscut: ea

Unul din rarele atacuri ale echipei C.S.M.S. Iași. Bazîndu-și acțiunile 
ofensive pe pătrunderi individuale, jucătorii ieșeni au putut fi foarte 
ușor opriți (așa cum se vede și din foto grai ia noastră) de către apărarea 

echipei Dinamo București

cu o selecționată divizionară

, il înconjoară pe 
profesorul A t i l a 
Borbely de la Casa 
Pionierilor, maes* 
tru al sportului la 
baschet. O oră de 
educație fizică obiș- 

lămurește însoțitorul 
sportului Vasile Ku* 

i

Astă-seară vom avea din nou pri
lejul să urmărim evoluția campioanei 
de baschet a Uniunii Sovietice, echipa 
Ț.S.K.M.O., care a învins duminică la 
un scor categoric formația G.C.A. 
De astă dată, baschetbaliștii sovietici

profesor, să pătrunzi o dată cu el în 
sala de gimnastică a școlii și — apoi 
— să aflu aici lucruri care merită po
vestite.

In sală, cîteva zeci de copii în vîrstă 
de 12—13 ani,

Trei oameni pe scările liceului „Pa- 
piu Ilarian" din Tg. Mureș : profesorul 
de educație fizică Vasile Kadar, un 
elev cu ochii înlăcrimați — Bora Bujor 
și părintele acestuia.

Profesorul urcă scările, cei doi Bora

vor înfrunta o selecționată alcătuită 
din cei mai buni jucători ai echipelor 
participante la campionatul repu
blican. întrecerea se anunță ins 
teresantă, deoarece vom prezenta o 
echipă mai puternică, cu o medie de 
înălțime mai apropiată de cea a ju
cătorilor sovietici- Echipa romînă va 
fi alcătuită din Folbert, Fodor, Ne- 
def, Niculescu, Novacek, Dinescu, 
Albu, Vizi, Gr. Popescu, Nosievici, A. 
Popovici și Barău. Ț.S.K.M.O. va pre
zenta același lot de duminică, adică: 
Bocikarev, Haritonov, Kopîlev, Asta
hov, Zubkov, Travin, Semionov, Kar
pov, Siratinski, Voinov și Gumakov.

Jocul va începe la ora 19.

Gh. Ion (C.C.A.) —unul dintre cei mai în formă alergători — treclnd
cu măiestrie obstacolele de pe traseul prunului concurs de motocros din 

acest sezon.

echipei sovietice este 
este campioană mon

dială și olimpică, iar Larisa Latînina 
deține și titlul de campioană mondială 
și olimpică la individual. Gimnastele 
din Uniunea Sovietică sînt adevărate 
maestre. Ele au exerciții care îmbină 

■perfect cele două ramuri ale gimnas- 
■ticii: acrobatică și artistică.

Performanțele reprezentantelor noas-

Numeroase competiții sportive 
în regiunea lași

Din nou în careul dinamooist... dar golul atît de mult dorit de suporterii 
și jucătorii Iiului nu se va marca! In luptă cu fundașul Cincu, Ciurdă- 

rescu a pierdut balonul pe care-l va degaja Iosif Lazăr
Foto: I. Ochsenfeld

Iubitorii tenisului de masă vor trăi 
peste cîteva zile un eveniment deosebit 
de important și așteptat cu nerăbdare, 
într-adevăr, duminică va începe Ia Za. 
greb (R.P.F. Iugoslavia) marea con
fruntare a celor mai buni jucători și 
jucătoare pentru desemnarea campio
nilor europeni.

Competiția se va desfășura între 3 
și 10 aprilie. Ea este la a doua sa edi- 
ție (prima s-a disputat la Budapesta 
în 1958). S-au înscris un mare număr 
de echipe (21 masculine și 20 femi
nine, față de 15 și respectiv 16 în 
1958), cuprinzînd tot oe are mai va
loros la ora actuală tenisul de masă 
european. în cele cinci pnobe indivi
duale și-au trimis înscrierile 216 con
curență (128 jucători și 88 jucătoare). 
Deci, pe parcursul a numai 8 zile, pan- 
ticipanții vor fi supuși la un efort in- 
tens, care va necesita nu numai o pre
gătire tehnică foarte hună, dar și un 
consum considerabil de energie fizică 
și nervoasă.

I.a echipe bărbați — întrecere do- 
tată cu o cupă oferită de federația ma
ghiară — cele 2 formații au fost îm
părțite — după cum se știe — în trei 
serii. Fiecare întîlnire intereehipe se 
va desfășura conform sistemului „Cupei 
Swaythling” de la campionatele mon
diale. ' întrecerea reprezentativelor fe
minine — unde cîștigătoarea va primi 
cupa pusă în joc de federația romînă — 
va reuni 20 de echipe repartizate în 
două grupe. întâlnirile vor avea loc 
după formula „Cupei Corbillon”, adică 
la fel ca la campionatele lumii. Cele
lalte 5 probe (individuale) vor fi do
tate eu cupe oferite de forurile de spe
cialitate din Suedia (simplu masculin), 
din R.P.F. Iugoslavia (simplu femi
nin), din R. Cehoslovacă ( dublu băr. 
bați), din Anglia (dublu femei) și din 
R. F. Germană (dublu mixt).

nuită ? Nu 1 Ne 
nostru, maestrul 
dar t

— „In ultima vr inie am impresîa că 
orașul nostru, care are o tradiție fru
moasă în baschet, nu mai „scoate” ele
mente atît de numeroase și de bine pro 
gătite ca în anii trecuți. împreună cu 
colegul de profesie și de... echipă, Atila 
Borbely, am luat inițiativa de a porni

. ^C’ozUmuare în pag. șt J-a/

tre sînt și ele cunoscute. Echipa 
R.P.R. a cucerit, la ultima ediție a 
campionatelor mondiale, locul III (la 
foarte mică diferență de a doua cla
sată, formația R. Cehoslovace), ceea 
ce constituie cea mai bună performan
ță a unei echipe romînești de gimnas
tică. Elena Leuștean și Sonia lovan 
au cucerit în două ediții consecutive 
ale „Cupei Europei" locurile II și res
pectiv III, contind printre cele mai 
bune gimnaste de pe continent și chiar 
din lume. Alături de ele, Emilia Viță, 
Utta Poreceanu, Elena Niculescu, Ata- 
nasia lonescu și celelalte componente 
ale lotului R.P.R. ne dau speranța că 
in întîlnirea cu marile maestre vom

■ avea o echipă capabilă să-i țină com- 
panie și să concureze — individual — 

% de la egal la egal in lupta pentru cu- 
t^cerirea unui loc bun la aparate, deși, 

față de oaspete, fetele noastre sînt 
t handicapate. Ele sînt de-abia la sfîr- 
ș șitul perioadei pregătitoare, pe ci nd 
£ sportivele sovietice se află în plină 
ș perioadă competițională. Gimnastele 
v noastre așteaptă însă cu încredere 
ț vizita prietenelor lor, valoroasele re- 
Țprezentante ale gimnasticii sovietice, 
-•și sînt hotărîte să aibă o comportare 
--cît mai frumoasă.

■■Ie coboară. Se în- 
J tîlnesc. O discuție 

timpul că- 
“reia Bujor nu-și ri- 
..dică ochii din pă- 
“mint ; apoi o strîn- 
-•gere de mină și, la 
Ț.telui ;
■. — „Și dacă s-o îndrepta, dacă o să fie
"băiat cumiute, o să mai vină, tovarășe 
. .profesor”...
' ’ Un elev, tatăl său și un profesor, 
• ■stînd de vorbă pe scările șaolii...
ț ț Iată imaginea fugară, obișnuită, dar 
■. plină de semnificație — în filmul corn- 
“plex al unei zile din viața liceului mu- 
t,rejeant care, m-a făcut să-l urmqt pg

" IAȘI 28 (prin telefon). Sportivii 
”din regiunea Iași se pregătesc să în- 
"tîmpine sărbătorește cea de a 90-a 
■ •aniversare a nașterii lui V. I. l.enin, 
•’genialul învățător și conducător al 
Pomenirii muncitoare. Astfel, peste 200 

■de asociații sportive și-au trecut în 
^plănui lor competiții sportive de mase 
•■la volei, șah, popice, tenis de masă, 
'’tir, oină ș.a. Unele asociații sportive 
• •din orașul Iași, cum sînt Penicilina, 
"Țesătura. Atelierele C.F.R. Ilie Pinti- 
iilie, școlile medii nr- 7, 5, 1, 3 precum 
•■și școlile profesionale au și început 
^’pregătirile în vederea desfășurării în 
--bune condițiuni a manifestațiilor spor- 
"tive.

Asociațiile sportive Voința și Pro- 
"grestil din Huși, Progresul din Vaslui, 
..Recolta din Mttrgeni, Locomotiva și 
"Victoria din Pașcani, au organizat și 

organizează de asemenea competiții 
"și nianifestații cultural-artistice în în- 
“tîmpinarea celei de a 90-a aniver- 
••sări a nașterii lui V, I. Lenin.
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O bază sportivă folosită din plin

Din experiența 
activiștilor sportivi

Asociația sportivă Rafinorul de pe 
lingă Rafinăria 1 Ploești dispune de o 
modernă sală de popice. Iubitorii po
picelor vin zilnic cu drag în această 
sală care strălucește de curățenie. La 
antrenamente și la concursurile inter
secții participă în medie aproape 200 
de tineri și vîrstnici. Printr-o bună 
planificare, această bază sportivă e fo
losită din plin și nimeni nu face dru
mul înapoi fără să fi jucat popice. Nu
meroși muncitori ctim ar fi de pildă 
strungarul Dumitru Gssmaru, lăcătușul 
Ion Andrei și electricianul Vasile Duțu 
practicînd cu regularitate acest sport 
au reușit in scurtă rreme să fie în fmn 
tea celor mai buni popicari de la Rafi 
nuria 1 Ploești.

Foto și text : T. ROIBU

Activitate sportiva rodnica
Fruntași la „concursul bilanț"•

In raionul Slatina s-au desfășurat cu 
mult succes întrecerile din cadrul „con
cursului bilanț” pentru stabilirea celor 
mai bune asociații sportive sătești. Pe 
primele locuri s-au elasat asociațiile 
sportive din comuna Izvoarele, G.AJS. 
Piatra Sat și Priseaca,

Mioara Nacea — coresp.

eiației a cumpărat echipament și mate
rial sportiv necesar desfășurării activi
tății secțiilor. Reprezentativele asocia
ției au participat la toate întrecerile 
organizate de consiliul raional U.C.F.S.,

Din carnetul sătesc

zarea membrilor U.C.F.S. la această 
competiție se numără și Avîntul din 
comuna Pomezeu, care printr-o temei
nică popularizare a competiției a reu
șit să mobilizeze 118 tineri. Aceștia 
au participat la întrecerile de schi, să
niuțe, trîntă, haltere, șah și tenis da 
masă.

Mircea Rocsin — coresp.

< Ca o formă superioară a educației fizice a maselor, gimnastica în pro
ducție se extinde pe zi ce trece, devenind un fapt obișnuit în viața multora 
din uzinele și fabricile țării noastre. Astăzi, nimănui nu i se mai pare

J ceva ieșit din comun să vadă cum muncitorii își întrerup aciivitatea și 
i execută la comanda unui instructor mișcări de gimnastică care le reîmpros

pătează forțele, atenuînd efectul primelor senine de oboseală, apărute după 
4—5 ore de muncă. Iată motivul pentru care gimnastica în producție se 

I răspîndește tot mai mult, întrunind adeziunea maselor de oameni ai muncii, 
ț Dorind să venirn în sprijinul acelora care muncesc în domeniul ginmas- 
1 ticii în producție vom împărtăși astăzi din experiența unui activist care sc 

ocupă de această problemă.

; De aproape 3 luni mă ocup de
< problema gimnasticii în producție 
\ în cadrul consiliului raional
• U.C.F.S. ,J. V. Stalin"- Gimnas

tica în producție se practica doar 
în 5 întreprinderi (Combinatul

' Poligrafic „Casa Scânteii", Litogra- 
î fia Ministerului Invățămîntului și 

Culturii, ,Fiola", „Galenica" și 
Șc. de confecții nr. 3), unde din

• controalele făcute a reieșit că ac
tivitatea se desfășoară în bune 
condițiuni, avînd — ceea ce este 
mai important — un caracter con
tinuu.

j Firește că, în a- 
■ fără de acțiunea de 

I îndrumare și con- 
' trol pe care am 

făcut-o la între
prinderile unde

\ gimnastica în producție era intro- 
i dusă, mi-am propus ca obiectiv 
' general și munca de extindere a 

gimnasticii în producție- Pentru 
aceasta am discutat cu activiștii 
salariați ai consiliului raional 
al U -C.F.S. cu care am stabilit între
prinderile unde poate fi introdusă 
gimnastica în producție.

începutul a fost făcut cu între
prinderea poligrafică „13 Decem
brie", unde am luat în primul rind 
legătura cu organizația de partid 

\ și cu conducerea întreprinderii, de 
- la care am primit un important 

sprijin în stabilirea mijloacelor 
prin care asociația sportivă poate 
fi ajutată în vederea introducerii 
gimnasticii în producție. După a- 
ceasta. în colaborare cu asociația 
sportivă, m-am ocupat în mod deo
sebit de recrutarea și pregătirea 
instructorilor voluntari. Consider 
foarte folositor ca activistul care 
se ocupă de introducerea gimnas
ticii în producție să aibă in ve
dere, în primul rind, problema re
crutării și pregătirii instructorilor. 
Aceștia trebuie să fie oameni care 
iubesc sportul și care se bucură 
de autoritate - la locul de muncă. 
Instruirea acestor activiști trebuie 
făcută cu multă atenție- Eu folo
sesc în principiu metoda de a-i 
obișnui cu prezentarea programu
lui încă de la primele lecții. Ast
fel, la cursul de instruire îi pun 
să comande pe rind în ședințele 
de învățarea exercițiilor. In acest 
fel, atunci cînd trec in secții, la 
munca practică de executare 
gimnasticii în producție, ei să fie 
obișnuiți cu comanda scurtă, cu 
respectarea ritmului exercițiului șl 
cu păstrarea disciplinei în timpul 
programului.

La întreprinderea poligrafică A 
Decembrie" a început să se prac
tice gimnastica în producție k» 
data de 1 februarie. De atunci a- 
proape 500 de muncitori si munci
toare execută la ora 11' un pro
gram de gimnastică. O greutate 
In munca mea a constituit-o fap
tul că la început .conducerea în
treprinderii nu a fost de acord ca 
gimnastica în proiducție să se des
fășoare la ora 11. Se susținea t2> 
ea să aibă loc la ora 9, o dată cu 
pauza pentru masă, ceea ce nu 
era de loc just, deoarece la aceas
tă oră gimnastica în producție nil 
era necesară, senzațiile de obo
seală neivindu-se încă la mun
citori și muncitoare. Avînd spriji-. 
nul 
tar 
lui 
al
Gh

a

nute in timpul căreia să se fără 
gimnastica în producție.

O altă întreprindere unde am 
activat pentru introducerea gim
nasticii în producție a fosf „Ter- 
motehnica". Și aici am munM la 
fel. Cu toate acestea, însă chiar 
din prima zi cînd trebuia să aibă 
loc gimnastica în producție, direc
torul adjunct al întreprinderii a 
dat dispoziție ca sirena să nu mai 
s-'me la ora 12. Văzind acest lu
cru am discutat cu organizația 
de partid și tov. loan Onea, secre
tarul acestei organizații, a luat le

gătură cu condu
cerea întreprinderii, 
lucrurile lămurindti- 
se pe loc. Așa că, 
incepînd de a doua

zi la ora 12, gimnastica in produc
ție a început să se practice cu re
gularitate în toate secțiile între
prinderii, inclusiv serviciile admi
nistrative.

Un fapt asupra căruia aș vrea 
să insist este acela că, din prac
tica de zi cu zi, am constatat cit 
de folositor este ca in prima zi 
cînd se execută gimnastica în pro
ducție să aibă loc o ..deschidere" 
festivă- Acolo unde nu 
acest , lucru, am avut 
greutăți la început. Așa 
plat la „Termotehnica". 
am tras concluzia că 
începerii programuli# trebuie să 
constituie o preocupare de seamă. 
Pentru aceasta mi-am propus să 
organizez pe viitor deschiderea 
festivă a programului de gimnas
tică în producție, la care să ia 
parte reprezentanți ai conducerii 
întreprinderii și ai organizațiilor 
de mase.

am reușit 
de regulă 
s-a intim- 
De aceea, 
pregătirea

Cu cotizația U.C.F.S. ia zi
Consiliul asociației sportive Biruința 

din comuna Niculițel (raionul Tulcea) 
se poate minări cu frumoase realizări 
în acțiunea de încasare a cotizațiilor de 
membru U.C.FS. Toți sportivii din a- 
ceasta asociație și-au achitat la timp 
Cotizațiile, iar fondurile realizate (peste 
6.000 lei) vor contribui la dezvoltarea 
activității sportive.

Păun Stan — coresp.

Pe drumul unei bogate activități
Deși înființată cu mai puțin de un 

an de zile în urmă asociația sportivă 
î.azanele din satul Eselnita, raionul Or
șova, a obținut importante realizări pe 
drumul dezvoltării activității oompeti- 
ționale. Din cotizațiile încasate cu re
gularitate de la cei peste 100 membri 
U.C.F.S., precum și din fondurile rea
lizate din manifestațiile cultural-spor 
tive organizate periodic, consiliul aso-DIDONA URSU 

profesoară de educaiie fizică

Este ora 11. Muncitorii întreprinderii poligrafice „13 Decembrie" participă 
cu plăcere la programul de gimnastică în producție.

Foto: B. Ciobanu

în câteva rânduri

iar majoritatea membrilor U.C.F.S. din 
asociație an fost angrenați în interesan
te competiții interne

I. lacob și Tr. Gropsianu-coresp.

•n nou teren de sport

Humeroși participant; 
la „Cupa de iarnă”

Sportivii din raionul Beiuș au parti
cipat cu entuziasm la competițiile din 
cadrul „Cupei de iarnă”, organizată 
de consiliul raional V-CES. Printre a- 
sociațiile sportive țruntațe in mobili-

Peste 250 sportivi din comuna Beliu, 
raionul Ineu, au participat la amena
jarea unui nou teren de sport. Da
torită muncii lor entuziaste lucrările 
de amenajare au durat mult mai ptițin 
deoît fusese calculat. Printre sportivii 
caTe s-au evidențiat în cadrul muncii 
patriotice desfășurate pentru amenaja
rea terenului de sport se numără- și 
tinerii Ion Gligor, Vasile Oehiș și Pa
vel Zau.

I. Ghișa — coresp, reg.

Acum se muncește cu mai mult spor...
O duminică din anul 1959... într

una din sălile de sport din Tg. Mureș 
se desfășura o nouă etapă a campio 
natului orășenesc de tenis de masă. 
Voie bună, animație, întreceri spec- 

, taculoase... La un moment dat crai- 
1 nicul anunță intrarea în concurs a 
{jucătorilor Adalbert Szep (Lemnarul) 
I și Gheorghe Bernștein (Ciocanul)- 
Cîteva minute mai tîrziu am aflat că 
primul jucător este doctor iar al doi
lea farmacist. M-am întrebat atunci : 
de ce doctorul Szep și farmacistul 
Bernștein apără culorile unor asocia
ții sportive care nu au nici o legă
tură cu instituți■ le unde lucrează ?

Cu prilejul unei recente vizite fă
cute la Tg. Mureș i-am văzut pe cei 
doi sportivi jucînd în aceeași echipă, 
„Sanitarul". Ce se întîmplase între 
timp? Cu cîteva săptămîni în urmă 
Ludovic Piros, responsabilul secției de 
tenis de masă 3 asociației 
Luceafărul, luase cuvîntiil în 
rea generală a asociației.

— ... Da tovarăși, eu cred

vom putea practica în mai bune con- 
dițiuni sporturile preferate. Eu sînt 
convins că propunerea aceasta va fi 
primită cu bucurie de celelalte trei 
asociații".

Și intr-adevăr, peste o săptămînă 
delegații celor patru unități sanitare 
au votat în unanimitate contop'rea 
asociațiilor lor sportive într-una sin
gură, căreia i-au dat numele de „Sa
nitarul".

sportive
aduna-

organizației de partid (secre
ție tor Bușală) și al consiliu- 
asociației sportive (în special 
tovarășilor Gh. Marinescu șl. 
Tudor) am reușit să conving 

conducerea întreprinderii, să asi 
gure la ora 11 o pauză de 10 mi-1

c 
de

Asociația sportivă Flamura roșie 
pe lîn-gă fabrica de piele și în

călțăminte din R-m- Vîlcoa desfășoară 
o bogată activitate, fiind cotată ca o 
asociație fruntașă pe raion. O foarte 
mare atenjie acordă consiliul asocia
ției (președinte Petre Aslan, secretar 
Ni-colae Teodorescu) înscrierii de noi 
membri în U.C.F.S. In prezent, 90 la 
sută din salariații întreprinderii — 
muncitori, ingineri, tehnicieni și func
ționari — sînt membri ai U.C.F.S. 
Dintre aceștia, 152 sînt femei

1, RIZOlU-corespondent

o Zilele trecute a avut loc în cî
teva comune din raionul Ploești 
faza pe centre de comună a Sparta- 
chiadei tineretului, ce se organizează 
de către consiliul raional U.C.F.S. In 
comuna Valea Călugărească, de pildă, 
întrecerile sportivilor s-au bucurat de 
mult interes din partea asociațiilor. 
Au avut loc meciuri de tenis de masă, 
șah, trîntă, concursuri de gimnastică. 
Sportivii asociației Știința au ocupai 
primul loc în clasamentul general..

M. SlMA-cocespoșident

eb este 
o chestiune anormală. Vă mărturisesc 
că atunci cînd ne-am întîlnit cu for
mațiile Lemnarul și Ciocanul am 

• fost pur și simplu mîhnit. Jucătorii 
dr- Adalbert Szep și farmacistul 
Gheorghe Bernștein au concurat îm
potriva noastră 
mul și clinicile 
de masă. Iată 
contopim cu 
(clinici), Centrofarm și școala teh
nică sanitară. Inchipuiți-vă cu cite e- 

- chipe putem participa In campionat 
și ce formații puternice putem alcă
tui.

La fel au vorbit și tovarășii Aron 
Mureșan, Bela Nagy și alți sportivi 
și activiști voluntari, care au arătat 
că valoroșii șahiști Zoltan Nagy și 
Tihamer Kopeczi. soții Bige, campioni 
la tir cu arcul, precum și alți sala
riați ai unităților sanitare sînt nevo- 
iți, din cauză că asociațiile lor nu au 
secții la aceste sporturi, să activeze 
în alte echipe din oraș. „In plus — 
a spus tov. Aron Mureșan — dacă 
reușim să ne comasăm o să se întă
rească și baza materială, vom deveni 
din cîteva mici asociații, una puter
nică, se va mări numărul secțiilor 
pe ramură de sport, intr-un cuvin!

pentru că Centrofar- 
nu au secții de tenis 
de ce propun să ne 
asociațiile Sanitarul

★

Cercetăm noul registru de evidență 
al asociației „Sanitarul" : 800 membri 
U.C.F.S. cu cotizația la zi. Secții de 
fotbal, baschet, schi, tenis de masă, 
volei, șah, turism, tir, popice și tir 
cu arcul. Există acum un club pentru 
amatorii de șah, o sală pentru jucă
torii de tenis, terenuri de tenis de 
cîmp, volei, baschet etc.

Apoi am aflat că membrii consiliu
lui asociației sportive s-an angajat 
să mărească numărul membrițor 
U.C.F.S. la 1500, că austrîns tot ma
terialul și echipamentul, l-au spălat, 
iar o bună parte a și fost recondițio
nat. Cil ajutorul organizației U.T.M. 
va fi mobilizat tineretul pentru a a- 
juta la terminarea — prin muncă vo
luntară — a arenei de popice, a ves
tiarului și tribunelor din jurul terenu
rilor de volei și baschet. Consiliul a- 
sociației a însdris toate secțiile în 
campionatele locale. Echipele care vor 
reprezenta asociația în aceste com
petiții vor fi selecționate în urma con
cursurilor ce se vor organiza în cele 
patru unități sanitare.

Da, acum se muncește cu mai mult 
spor. „Sanitarul" a devenit o asocia
ție puternică, ale cărei succese sînt 
tot mai numeroase.

TR. IOANIȚESGU



rr Zile de vacanță la Poiana Stalin...

Primăvara gimnasticii noastre...
Am primit în Capitală — spunea ci

neva — primăvara gimnasticii noas-
tre“. Cit de adevărate au fost aceste cu
vinte, s-au convins toți cei ce au um
plut pînă la refuz tribunele sălii Flo- 
reasca în cele două zile de întreceri. 
Intr-adevăr, Bucureștiul a fost gazda 
celor mai tineri gimnaști 
sportivii școlari, cei 
ce — 
treceri 
te de 
vîrstei 
cucerit 
a reprezenta 
București nu școlile, 
ci regiunile respec
tive. Tinerii gim
naști au înțeles pe 
deplin acest lucrtt. 
Am citit mîndria 
pe chipurile elevi
lor Ștefan Ludecher 
(șc. med- nr. I 
Oarei), Liana Ses- 
tac (șc. med. nr.
3 Sibiu), Florian 
Zamfirescu (șc. 
med. nr. 2 Iași), 
Elena Iorga (șc. 
ped. Constanța) ca 
și pe ale altora. 
Și, le-am dat drep
tate- Este cu ade
vărat o cinste 
să primești... man
datul de a re
prezenta regiunea 
ta într-o compe
tiție de amploare.

.ar dacă.nu toți 
portare strălucită din punct de vedere 
tehnic, apoi din acela al disciplinei, 
al conduitei sportive, ne este greu să 
facem evidențieri, pentru că toți 
ticipanții au fost la înălțime.

băieți ,,Gh. Bacovia” ’ din Bacău, al
cătuită din Constantin Nevschi, Du
mitru Rusu, Nicolae Negoescu, Ion 
Popa, Marian Cohn ți Marcel Tomiță 
(profesor Creangă). Ambele formații 
au fost revelația întrecerilor. îndeo
sebi la fete, victoria celor de la 
este de-a dreptul surprinzătoare

după în- 
caracteriza- 
enfttziasmul 
lor — și-au 
dreptul de 

la

de băieți a școlii medii „Gh.Echipa
de campioană republicană școlară, la

au avut o com-

par-

au 
la 

for- 
din elevele Ileana Mihăi’e-cu, 

Tot an, Sanda

Titlurile de campioni școlari 
reven t: echipei de fete de 
„I. L. Caragiale" din București 

mati l.„ __ 'i-
Marilena Pop, Elena 
Poliaache, Rodica și Zoia Stirbu (pro
fesoară Julieta Cintoiu) și celei de

Bacovia din 
gimnastică.

de remarcat.
_  _ de pioniere 

mare lucru I Este, în primul rînd, 
ritul antrenoarei Cintoiu care, 
avea posibilitatea de a alcătui o e- 
chipă cu care să meargă la cucerirea 
titlului fără emoții, a adus în corn, 
petiție pe aceste fetițe (două sînt în 
clasa a Vl-a, două într-a VIII-a și 
două într-a lX-a) autentice talente. 
Pentru echipa din Bacău aceleași cu
vinte de laudă. Bacău se afirmă din 
ce în ce ma: mult în gimnastică și 
face această dovadă de la an la an.

cu atît mai demnă 
cîșligi cu o echipă

Bimnaștii sînt foarte buni elevi.
De aceea, Ia sfîrșitul concursuri

lor pe podiumul învingătorilor au 
urcat și altfel de campioni: la învă
țătură. Primul loc a fost ocupat de 
Ștefan Ludecher (Oarei) care are 18 
medii de 101, L-au urmat, în ordinea 
„performanțelor" Liana Sestac (Sibiu) 

și Marian Cohn 
(Bacău) cu 14 
medii de 10, Ion 
Gh. Costache (PIo- 
ești) și Mircea Bal- 
cu (Focșani) cu 13 
medii de 10, Tudor 
Costache (Ploești) 
cu 11 medii de 10 
etc. Mai 
oare de 
tarii ?

Frații
din Ploești au fost 
premiați și anul 
trecut pentru situa
ția lor bună la în
vățătură, 
cești elevi 
evidențiați 
punct de 
sportiv.

In echipa școlii 
medii nr. 1 din 
Ploești (care la 
ceasta ediție, a 
cupat locul opt) 
sînt elemente 
bază.

...Și cum spui că te cheamă ?
— Gheorghe Strati veni răs

punsul, rostit cu putere, „bărbăte- 
ște*.

De cum poposisem în Poiana 
Stalin, puștanul cu acest nume (să 
tot aibă vreo 12 ani) îmi și fixase 
cercetător aparatul de fotografiat. 
Se codise cîteva clipe, apoi:

— Nene, aș vrea să te rog ceva... 
Vrei să-mi faci și mie o poză ? 
Uite colo, pe terenul de fotbal, cu 
băieții...

Mă rugase din toată inima. Pu
team să-1 
s-a oferit 
mul drum 
Fără să-l

e nevoie 
comen-

Costaclie

Dar a- 
trebuie 

și din 
vedere

refuz ? Drept mulțumire 
să-mi fie călăuză. Pri- 
— căfre hotelul turistic, 
întreb a găsit cu cale

să îmi arate rostul lui acolo :
— Știți, sînt cu Școala sportivă 

de elevi din București, în vacanță... 
Vreo

pul?

600 de elevi.
Și cutii vă petreceți voi tini-

Grozav! Să tiu credeți că ju- 
ruimai fotbal, volei sau rug-

Bacău a cucerit
Foto : B. Ciobanu

Să 
este 
me- 
deși

căm
bi. Uitați, ieri am fost cu telefe
ricul sus. pe Postăvar... Astăzi se 
pregătește o șezătoare... Iar inline 
vom merge în excursie la Peștera 
Rișnov.

In două din sălile hotelului tu
ristic am asistat la cîteva din mo
mentele repetiției generale a șeză
torii de care îmi vorbise micul 
meu însoțitor. Tema : „Primăvara 
în munții, noștri". Se recitau poe
zii, oglindind frumusețile munților 
în anotimpul cel mai atrăgător al 
anului, corul executa bucăți pe a- 
ceeași temă. Lîngă mine, Ghcorghe 
Straț asculta admirativ. Intr-un 
tîrziu mă întrebă:

— Nu-i așa că-i frumos ?...
Și peste cîteva clipe, reținîndu-și 

un... oftat:
— Mai avem doar cîteva zile 

de vacanță...
Gheorghe Straț, unul din cei 12 

copii ai fierarului Nicolae Straț de 
la Atelierele centrale I.T.B., s-a 
bucurat nespus de mult de vacanța 
petrecută Ia Poiana Stalin. El își 
va aminti cu plăcere de frumoasele 
zile petrecute acolo, de condițiile 
minunate pe care i le-a asigurat 
școala pentru a se bucura, din plin 
de odihnă, de cunoașterea unor 
frumuseți fără seamăn în viața lui. 
Și toate acestea prin grija părin
tească a partidului, care asigură 
copiilor din patria noastră o viață 
luminoasă, fericită.

ț 
ț 
ș

ț

■

La turneul final de la Orașul StalinTinerii baschetbaliști din școli au întrecut toate așteptările!
campionatelor republicane 

baschet desfășurate între 23
Finalele

școlare de —------- -------T------- ------
și 26 martie la Orașul Stalin au confir
mat integral marele interes de care se 
bucură baschelul în școli, progresul 
senMbil pe plan tehnic realizat de la 
o ediție la altă ediție. Formula cu 8 
echipe finaliste, experimentală în acest 
an, s-a dovedit mult mai eficientă, reu- 
șindu-se să se cuprindă un număr mai 
mare de centre ale tării, unele cu o 
puternică tradiție în baschet (Tg. Mu 
reș, București, Arad, Oradea, Timi
șoara, Iași), alături de altele în care 
această disciplină sportivă eîști«ță tot 
mai mulți adepii din rîndul școlarilor 
(Rm. Vîlcea, Constanța, Roșiorii de 
Vede ).

Titlurile de campioane școlare au re
venit anul acesta reprezentanților ora
șului Tg. Mureș (la băieți — șc. med. 
„Bolyai”, antrenor, prof. A. Madaraș, 
la fete — șc. med. „Unirea”, antrenor 
prof. A. Balasz). Cele două echipe din 
acest oraș au dat dovadă de o 
pregătire tehnică și tactică superioară, 
în componența echipelor campioane se 
găsesc elemente cu mari posibilități 
în baschet (Tompa, Soos, Haller, Sz’I- 
veszter la băieți, Gagyi, Steff, Mark, 
surorile Fogarasi) capabile să mențină 
supremația baschetului școlar din scest 
c-raș și în anii viitori. Bucureștiul — 
favorit la fete — a fost reprezentat de 
echipa șc. med. „Aurel Vlaieu“, care 
s-a comportat în general bine. în par
tida decisivă însă, echipa ni s-a părut 
obosită, ea n-a reușit să joace la va
loarea cunoscută. Echipa a ,.trăit“, de 
fapt, doar prin două jucătoare — Cor
nelia Gheorghe și Sanda Dumitrescu. 
S-a făcut simțită în același timp și 
lipsa unui antrenor de specialitate care 
su conducă echipa în momentele difi
cile. Echipa de bă ieți a București ului 
(șc. med. „D. Cantemir'1, antrenor prof. 

E. CfosovrĂchi) — de asemenea preten
denta Ia titlu — a impresionat mai 
ales print r-o buna pregătire tehnica. 
Elevi ca Romașcanu, Sandul^cu, 
Komives au cules deseori aplauze pen
tru precizia aruncărilor lor la coș din 
unghiurile cele mai grele. Deși bine 
dirijată, echipa a avut unele momente 
inexplicabile de cădere, de care prin
cipalii lor. adversari (și aici tot elevii 
din Tg. Mureș) au profitat, apropiin- 
du-și victoria în meciul care hotăra

a- 
o- 
ei 
de

Specialiștii prezen(i la campionate
le școlare de gimnastică au apreciat 
unanim că nivelul tehnic general a 

fost mai bun decît în anii trecuți. 
Avem la ora actuală echipe de valori 
apropiate, cum este cazul celor din 
București (oraș) și regiunile Timișoa
ra, Ploești, Stalin (la fete) și Bucu
rești (oraș), Clui, Timișoara, Pitești 
(băieți). Să nu uităm însă că echipe, 
le au fost pregătite de profesori, oa
meni care nu și-au precupețit timpul 
și muncesc cu multă pasiune pentru 
a forma în permanență noi și noi 

_ sportivi. Se cuvine deci să facem cîte
va evidențieri : Silvia Mihăilescu (Ti
mișoara), Nina Mătușa (Ploești), Ni
colae Vierii (București), I. Pop (Cluj) 
etc.

prima clasată. Mențiuni speciale și pen
tru celelalte echipe, din rîndul cărora 
am remarcat numeroși elevi talentați : 
la băieți — Spătarii și Urzică (Timi
șoara), Pavelescu, Scripcaru și Ungu- 
reanu (Iași), Cautiș și Dimcev (Con
stanța ), Saeerdoțeanu, Romanciuc și 
Ceaușescu (Rm. Vîleea), Ilodassi (0- 
radea), Dragon» ir eseu (Roșiorii de Ve
de) ; la Fete -— Simon, Moțoi și Flo- 
roianu (Orașul Stalin).

Competiția a ridicat însă și unele 
probleme. Astfel, comisiile locale de 
specialitate vor trzlaii să acorde mai 
mulîă atenție junmr ’nr, organizînd cît 
mai multe întreceri pe plan oră
șenesc. E de itorit, de asemenea, 
ea M.I.C. să organizeze un campionat 
al școlilor sportive de elevi, care nu
mără în prezent peste 90 de grupe în 
întreaga țară. Se simte, în sfîrșit, ne
voia instruirii antrenorilor care pre 
gătesc echipe de juniori, pentru a 
se stabili o mai strînsă concordanță 
de vederi în procesul de instruire și 
antrenament.

Semnalăm organizarea foarte bună a 
finalelor la care și-au dat concursul 
M.I.C., C.C. al U.T.M. și consiliul ge
neral U.C.F.S. înțelegerea conducerii 
asociației sportive Tractorul — Or. 
St alin (care a oferit sala), precum și 
arbitrajele competente (V. Geleriu, Gh. 
Roșu, I. Petriiț, I. Georgescu) au con
tribuit într-o bună măsură la buna des
fășurare a întrecerilor.

T. STAMA

Firește, baza de masă a campiona
telor republicane școlare a dat rezul
tatele scontate. Dintre miile de elevi par

ticipant în primele etape am văzut în 
finale gimnaste și gimnaști cu o pre
gătire foarte bună. Despina Ga nev, 
Cristina Doboș an (Timișoara), Ana 
Lazăr (Gheorghieni), Cornelia Iones- 
cu și Crista Schinker (Sibiu), Elena 
Tutan, Elena Crăciunescu (București), 
Petre Miclăuș (Timișoara), Ladislau 
Csefko (Lugoj), Conrad Gașpar (Ora
șul Stalin) sînt sportivi care, atent 
îndruma^, vor face progrese și mai 
mari, completînd rîndurile fruntașilor 
acestei discipline.

La sfîrșitul întrecerilor, Ministerul 
Invățămîntului și Culturii a acor
dat primilor clasați în sport și la în

vățătură numeroase premii.
In încheiere trebuie să subliniem 

grija și atenția cu care Direcția Edu
cației Fizice din M. I. C. s-a ocupat 
de aceste campionate, cărora le.a a- 
sigurat o organizare și desfășurare 
ireproșabilă.

ELENA MATEESCU

A IOWOT

se putea 
de gim-

la Orașul
fc*

s.a impus prin remarcabile 
tehnice, printr-un dssăvîrșit spirit de 
prin disciplină. Cornelia Ghcorghe 

în același timp — și o elevij conștiin
ță fruntașă la învățătură.

Eleva Elena T-utan (fotografia din stinge., 
sus) a adus școlii medii nr. 35 ,,I. L. Cara- 
giale” titlul de campioana școlară la catego
ria a Il-a. Ea s-a dovedit și în acest con- 
curs o gimnastă cu mari posibilități de dez
voltare. Conștiincioasă, ascultătoare, Elena 
'futan este și o bună elevă la învățătură.

★
Constantin Xevschi (fotografia din dreapta, 

si:-) este noul campion școlar la categoria ! 
juniori. El face parte și dintre fruntașii la 
învățătură din școala „Gh. Bacovia”-Bacău 
Este, de fapt, o condiție pentru a 
număra printre componenții secției 
nastică.

★
La finalele școlare de baschet de 

Stalin, eleva Cornelia Gheorghe de la 
med. .Aurel PlaicHtl-Bncurești (fotografia din 
dreapta, jos) 
calități, 
echipă, 
este — 
cioară.

Mină în mină, baschetul și învățătura
(Urmare din pag. 1)

acțiune de experimentare a metodei

Clasamentul general al finalelor se 
prezintă astfel : BĂIEȚI : 1. Șc. meci. 
„Bolyai” Tg. Mureș — campioană re
publicană școlară ; 2. Șc. med. Nr. 11 „D. 
Cantemir” București; 3. Șc. med. Nr. 
1 Timișoara; 4. Șc. med. ^Mircea. cel 
Bătrin” Constanța; 5. Șc. med. Nr. 1 l 
,T. Vladimireacu" Boți orii de Vede;

i 6. Șc. med. Nr. 2 ,,C. Negruzzi” Iași ; i 
‘- Șc. med. ,.N. Bălccscu” Rm. Vîlcea; 

8. Șc. med. Nr. 4 Oradea. FETE : 1. 
Șc. med. „Unirea” Tg. Mureș — cam
pioană republicană școlară; 2. Șc. med. 
„Aurel Vtaicu” București; 3. Șe. med. 
Nr. 7 Or. Stalin; 4. Șc. med. Nr. 3 
Arad; 5. Șc. med. „N. Bălcescu" Rm. 
Vîleea; 6. Șc. med. Nr. 3 Oradea; 7. 
Complexul .școlar Birlad; 8. Șc. med. 
Nr. 1 Focșani.

vață bine regulamentul, cît și sub aspect 
educativ. învață să se respecte unul 
pe altul, învață 9a respecte arbitrul.

Jocul acestor copii e deosebit de plă
cut. Unii dintre ei sînt talente reale. 
Virgil Mailat, Aldea Cobălcescu, Petre 
Izsak, Mircea Patache, Francisc Kadar, 
Carol lanosi sînt citați printre cei mai 
buni. Micuții elevi iubesc baschetul în- 
tr-atît incit unii din ei și-au făcut co
șuri pe care le-au instalat act&ă, în curte, 
și aruncă la ele ore în șir. Ce să mai 
spunem de faptul că au echipament 
propriu, cumpărat din micile lor eco
nomii !... Singurul căruia dragostea 
pentru baschet a celor peste 30 de copii 
îi dâ uneori de furră rtle ...intendentul

o 
de specializare timpurie în baschet. Am 
slrîns copii cu aptitudini și cu perspec
tiva unei dezvoltări fizice potrivite a- 
cestui sport și lucrăm cu ei, căutînd 
să le imprimăm cît mai corect noțiunile 
de bază. După ce vor mai crește, vor 
activa în echipele clubului școlar sau 
la Școala sportivă de elevi. Antrenamen
tele le ținem de două ori pe săptămînă 
— bineînțeles, în afara orelor de curs 
pe care le are fiecare elev în cadrul 
programei — iar duminica facem 
jocuri”.

Dintre elevii prezenți în sală se al
cătuiesc două echipe care încep un 

meci animat. Cei care nu joacă urmă
resc atenfi partida, de pe margine. Pro- răi ti de la Institutul Medico-larmaceU' 

' fesorii au și ei de lucru. Unul corectează 
greșelile oprind uneori jocul, celălalt 
comentează fazele cu cei care așteaptă 
să le vină rîndul la joc.

Și o „inovație”. Meciurile sînt ar
bitrate pe rînd, chiar de tinerii jucă
tori. „Le folosește — îmi spune pro
fesorul Kadar — atît pentru că în-

tic; de cîteva ori, cînd „piticii” au fost 
programați să joace la ora 8, în vreo 
.deschidere la meciul de deschidere”, 
grijulii să nu întîrzie, copiii l-au sculat 
de la ora 6...

ir
Un moment de răgaz.
Intr-un colț, cîțiva copii comentează 

ceva, pe șoptite. E vorba tocmai despre 
...Bora Bujor.

— „Știți, tovarășe profesor — îndrăi 
nește unul — azi a venit tatăl lui Ruje 
la antrenament și l-a luat acasă. Ave 
două note proaste...”.

Profesorul știa acest lucru.
Chiar el vorbise cu dirigintele, chit 

el vorbise cu tatăl lui Bora...
Da, Bora e un jucător bun, dar i 

aceste antrenamente vin doar cei bui 
la învățătură. De la această regulă, ni 
o abatere 1 Ionică Lazăr, Alexandi 
Sărăcuț, Ivan Snitzer o știu prea bim 
pînă nu și-au corectat notele proas 
n-au mai venit nici ei la antrenantei

Cît despre Bora Bujor, în aceste zi 
el nu mai răspunde „prezent" la înt 
putui lecției de antrenament. Sta acaso 
Trebuie tă învețe, trebuie să aibă no 

bune, tă nu te simtă rușinai față
ceilalți,..

Și dacă t-o îndrepta, dacă o tă j 
băiat cuminte, o să mai vină. Prietei 
de sport doresc să-l vadă cît mai curî 
în mijlocul lor.

C. RADI)



A treia întâlnire dintre echipele €. C. A. Primul examen („Cupa Titus Groza”) un succes 
pentru înotătorii noștri din lotul olimpic

r După ce antrenamentul luase sfîr- 
șit, Gheorghe Flat, antrenorul pugiliș- 
tilor de la C.C.A. se retrăsese într- 
vn colț al sălii. Din cînd în cînd, 
aruncîndu-și ochii către boxerii care 
se îndreptau spre dușuri, Fiat își

și Vorwiirts Berlin
Vorwărts a avut loc în februarie 7957 
la Berlin și s-a terminat cu victoria 
la limită a boxerilor germani: 10—9. 
Dar, nu trebuie uitat că atunci pugi- 
liștii de la CC.A. nu au avut repre
zentant la categoria grea. In același

— Dai Zilele trecute, conducerea 
clubului Vorwărts ne-a făcut cunos
cut că a alcătuit lotul pentru tntll- 
nirea cu C.C.A. lată-l: Millek,
Schultz, Olesch I și II, Siegmuna, 
Hoffman, Leske, Luckau, Muninch, 
Beker, Grunenberg, Ersatz și Ben
ning.

— Deci Millek îl va întîlni din 
nou pe Dobrescu I Pentru a cîta 
oară ?

— Meciul de la 2 aprilie va fi al 
patrulea dintre cei doi boxeri. Pînă 
\acum Millek este în avantaj. Dar 
iforma bună in care se găsește Dobres
cu mă îndreptățește să cred că el va 
egala.

Iar iubitorii de box din Capitală aș
teaptă, desigur, ca cea de a treia în- 
tîlnire dintre redutabilele echipe 
C.C.A. și Vorwărts Berlin să aducă 
sportivilor noștri un nou succes de 
prestigiu.

R. CALARAȘANU

Așadar, primele starturi ale înotă
torilor noștri din lotul olimpic au a- 
dus specialiștilor satisfacția... prime
lor rezultate de valoare. Intr-adevăr, 
în această perioadă în care forma 
maximă rămîne încă un obiectiv în
depărtat (august J.O. de la Roma) 
Mihai Mitrofan, Adrian Oanță și A- 
lexandru Popescu au inaugurat seria 
performanțelor demne de reținut.

Astfel, M. Mitrofan și A. Oanță, 
aflați abia la sfîrșitul unei perioade 
în care accentul a fost pus pe pre
gătirea fizică generală, au obținut, 
de pe acum, în proba clasică de 200 
m bras (bazin de 33,33 m) două rezul
tate de valoare mondială: Mitrofan 
2:40,5, iar Oanță 2:41,4. Sîmbătă sea
ra, după cursă, antrenorul Toții Pali 
Iosif se arăta foarte optimist : 
„Brasiștii noștri sînt capabili să rea
lizeze normele finale prevăzute pentru 
bazin de 50 m : Mitrofan 2:40,0 și 
Oanță 2:39,0. Primul examen a fost 
trecut cu succes".

Și Alexandru Popescu a depășit 

norma intermediară (2:28,0), fixată 
pentru proba de 200 m fluture. El a 
fost cronometrat în timpul de 2:27,6. 
dar rezultatul său putea fi mult mai 
buri (cu aproximativ patru secunde) 
dacă pe ultima parte a cursei un „ac
cident" neprevăzut (a înghițit apă 
în momentul respirației) nu l-ar fi 
oprit pur și simplu din alunecare. Se 
întîmplă rar, dar... se întîmplă I Im
portant este faptul că Alex. Popescu 
a probat încă o dată că este capabil 
de rezultate în jurul lui 2:20,0—2:22,0, 
fără de care nu se poate pretinde 
un loc în finala olimpică.

x
Concluzia principală care se des-' 

prinde la sfîrșitul acestei prime ve
rificări, este aceea că adaptarea la 
cele mai moderne metode de antre
nament (care înotător se mai îndoieș
te de utilitatea halterelor?) folosește 
din plin înotătorilor noștri din lotul 
olimpic. Nu rămîne decît să se con
tinue pe aceeași linie.

G. N1COLAESCU

..................................------------------------------------

Conștiincios ca de obicei, Gheorghe Negrea se pregătește cu multă atenție 
pentru întîlnirea de duminică. Iată-l în fotografie pe boxerul militar 

studiindu-și execufiile in fața oglinzii. Trăgătorii fruntași și-au încheiat pregătirile
oota cîte ceva într-un carnețel.

— Te gindești probabil la în
tîlnirea din 2 aprilie cu Vorwărts?

i — am început noi.
•— Da! Mă gîndeam adineaori că 

nu știu încă pe cine să folosesc la 
categoria „cocoș"- Șchiopa, Mîn- 
dreanu sau Turcu? Toți trei se pre
zintă într-o formă bună. In rest con
tăm pe formația noastră obișnuită, 
adică: Dobrescu, Cișmaș, Czekeli (I. 
fior ea), Baciu, Podaru, (Bejan), 
Șerbu, Tiță, Negrea, Trandafir (Peti).

— Care este palmaresul de pînă 
acum al boxerilor de la C.C.A. în 

/ meciurile cu Vorwărts ?
•— Anul acesta, boxerii din cele 

'două țări vor susține a treia lor în- 
tllnire. Primul meci dintre C.C.A. șl 

A luat sfîrșit etapa de zonă a campicnatidui
republican de juniori

an (luna octombrie) la București, 
boxerii romîni și-au luat o binemeri
tată revanșă: 7—3. In 1958 nu s-a 
disputat nici o întilnire directă între 
cele două echipe, dar ele au partici
pat, alături de pugiliștii din celelalte 
țări de democrație populară, la' Spar- 
tachiada militară de la Leipzig. A- 
tunci, boxerii de la Vorwărts au ocu
pat locul doi pe echipe (după 
Ț.S.K.M.O.), urmați de cei de la 
C.C.A. Nici anul trecut nu s-a dis
putat întîlnirea dintre echipele C.C.A. 
fi Vorwărts,

—. Cunoașteți lotul pugiliștilor 
germani caire se va deplasa la 
București ?

Pițu (ambii din Constanța) și Au
rel Popescu (Ploești). In schimb, s-a 
observat staba pregătire a boxerilor 
din regiunea București, care nu au. 
obținut nici o victorie, în afară de
P. Ștefan care a devenit campion de 
zonă în lipsă de adversar. Iată cam
pionii: I. Marin (Pitești), C- Radu
lescu (Ploești), C. Osman (Constan
ța), V. Gărdescu (Pitești), V. Duldun 
(Pitești), /. Dinu (Constanța), Gh. 
Maidan (Constanța), /. Pițu (Cons
tanța), Gh. Neagu (Constanța), A. 
Popescu (Ploești), P. Ștefan (Bucu
rești), C- Dinu (Constanța).

V, SUCIU-corespondent
★

în numărul de joi vom publica re
zultatele întîlnirilor din cadrul etapei 
de zonă ce a avut loc la Cluj.

Echipa de box Dinamo Craiova 
tn R. P. Polonă

Ieri la amiază a părăsit Capitala, 
plecînd în R. P. Polonă, echipa de 
box Dinamo Craiova care va susține 
două întâlniri, la Cracovia și Nowa 
Huța.

Au făcut deplasarea boxerii V. Vin- 
tilă, C. Toma, A. Farcaș, V. Ionescu, 
O. Mărăcineanu, I. Dragnea, I- Olaru, 
Gh. Buzatu, Tr. Stuparu, P. Deca, I. 
Ferentz, D. Ciobotaru. Boxerii sînt 
însoțiți de arbitrii Petre Epureanu și 
Ion Cetățeanu (Craiova).

Tinăra călăreață Mihaela Radulescu (Dinamo) a făcut in ultimul timp pro
grese remarcabile. Iot-o evoluind in proba rezervată fetelor,.

pentru întîlnirea cu echipele R.S.F.S.R.
Participînd la concursul organizat 

duminică in cadrul etapei pe oraș a 
campionatului R.P.R., floretiștii și spa
dasinii și-au încheiat și ei — oficial — 
pregătirile în vederea întîlnirii cu re
prezentativele R.S.F.S.R. In timpul 
care a mai rămas însă pînă la 5 a- 
prilie, aceștia, împreună cu floretistele 
și sabrerii vor continua antrenamen
tele, pentru a mai retușa unele defi
ciențe semnalate.

La întrecerea spadasinilor au luat 
parte 20 concurenți. A cîștigat din 
nou Adalbert Gurath, care a ocupat 
si în etapele anterioare tot locul I. 
El își confirmă astfel cu prisosință 
că e un specialist al probei. Clasa
mentul la spadă este următorul: 1. 
Ad. Gurath 6 v.; 2. C. Stelian 5 v.: 
3. O. Theimelner 5 v.; 4. R. Dobrescu 
4 v.; 5. V. Teodorescu 3 v.; 6. St. 
Haukler 2 v.; 7. Dan Nicolae 2 v.; 
8. C. Lichiardopol I v. După desfă
șurarea celor trei etape — pe oraș — 
primele locuri sînt ocupate de: Ste
lian 17’/2 p., Teodorescu 15 p. și Do
brescu 12’/2 p.

33 flore * *i  s-au aliniat pe planșă în 
acest concurs, din care a ieșit învin
gător Sorin Poenaru. Clasamentul: 1. 
S. Poenaru 6 v.; 2. B. Olănescu 5 v.; 
3. 1. Zilahi 5 v.: 4. A. Csipler 4 v.; 
5. I. Drîmbă 3 v.; 6. E. Mihăilescu 
2 v.: 7. T. Mureșanu 2 v.;

La sfîrșitul săptămînii trecute s-a 
desfășurat în orașele Cluj, Iași, Con
stanța și Tr. Severin etapa de zonă 
a campionatului republican de juniori. 
După cum se știe, învingătorii se ca
lifică în turneul final al campionatu
lui republican individual de juniori, 
cu care prilej vor fi cunoscuți cam
pionii țării, lată acum cîteva relatări 
asupra etapei de zonă a campionatu
lui republican de juniori trimise de 
corespondenții noștri din:

IAȘI. Timp de trei zile (miercuri, 
Joi și sîmbătă) sala Voința din locali
tate a găzduit întrecerile tinerilor pu- 
giliști din regiunile Galați, Iași, Su
ceava Bacău șt orașul București.

Iată rezultatele tehnice din finale, 
In ordinea categoriilor: D- Stăncuț 
l(București) b.p- Gh. Gologan (Ba
cău), V. Antoniu (Galați), b. ab. 2 C. 
Văduva (București), I. Apostol (Ba
cău b.p. P. Șonea (Galați), Gh. Bar- 
i>ure (București) b p. Al. Spătaru (Ba
cău), A. Ienuș (București) b.p. N. 
Burah (Iași), Gh. Mihailidis (Galați) 
i>. ab. 3 M. Ursescu (Suceava), C. 
Anton (București) b.p- D. Butnariu 
l(I-ași), M. Dumitrescu (București) 
b.p. M. Șunică (Galați), G. Diceanu 
j(Galați) b.p. N. Păunoiu (București), 
!M. Constantin (București), b- ab. 2 
ÎM. Istrate (Suceava), V. Trandafir 
J(București) b.a-b 2 I. Șoimaru (Iași),
N. Motoc (București) b.ab. 2 I. Cio- 
roiu (Galați).

P. CODREA-coresp. regional
• Tr. SEVERIN. In zilele de 24, 25 
și 27 martie s-a desfășurat în orașul 
nostru faza de zonă a campionatului 
iiR.P.R. de juniori, la care au participat 
îboxeri din regiunile Timișoara, Cra
iova, Hunedoara și Stalin.

In toate cele trei zile, sala clubului 
Drubeta a fost neîncăpătoare. între
cerile s-au bucurat de o bună organi
zare, iar arbitrajele au fost mulțumi- 

,toare. Iată campionii: /. Florincaș 
l(Hunedoara), Gh- Dgmitrache (Timi
șoara), C. Dumitrașcu (Craiova), AL 
Radu (reg. Stalin), J. Morar (Ti
mișoara), I. Brînzei (reg. Stalin), P. 
Frudici (Timișoara), P. Cazacu (Cra
iova), Al. Cintu (Timișoara), P. Men- 
tzel (Timișoara), /■ Kiesser (Timi
șoara), C. Frantz (Timișoara).

GH. MANAFU-coresp.
CONSTANȚA. Sala sporturilor din' 

localitate a găzduit timp de trei zile 
faza de zonă a campionatului repu
blican de juniori. Cei mai buni boxeri 
t-au dovedit a fi tinerii Dinu Ion, Ion

Ultimul concurs a confirmat — încă 
o dată — că unii trăgători din rîndul 
fruntașilor se comportă inegal. Astfel, 
după evoluții în care fac dovada unei 
reale valori, ei „cad", ceea ce naște, 
firesc, întrebarea dacă se poate conta 
pe ei. Este cazul floretiștilor Mureșanu,

întreceri dîrze și probe spectaculoase
de al doilea concurs de călărieCel

al anului, desfășurat sîmbătă și dumi
nică în Capitală ne-a prilejuit noi 
constatări îmbucurătoare. In primul 
rînd am remarcat o mare afluență de 
spectatori. Față de unii dintre ei orga
nizatorii au rămas datori (la casă nu 
s-au adus bilete suficiente), obligîn- 
du-i să urmărească întrecerile prin... 
gard.

Sorin Poenaru (stingă) a cîștigat concursul de duminică.

Csipler, Matei, al spadasinului Haukler 
și al altora. Aceasta face ca selecțio
nerii echipelor să stea în cumpănă în 
privința hotărîrii pe care trebuie să 
o ia.

Finala la floretă masculină a fost 
umbrită de această dată de atitudinea 
incorectă a unor sportivi care, în mod 
surprinzător, au readus la actualitate 
o practică dăunătoare dezvoltării a- 
cestui sport, de mult apusă. Este vor
ba de cedarea unor asalturi, în urma 
cărora, pe baza unei „prietenii", sau 
a unor „interese de club" să se schim
be înfățișarea clasamentului. Surprin

• 1 ■ * 1 : xA.T r, 1J.

parcursurile probelor de obsta- 
intocmite de această dată cu 
grijă, au evoluat călăreți și cai

Pe 
cole, 
multă 
a căror pregătire acum la început de 
sezon, poate fi considerată bună. Este 
cazul călăreților Al. LongO cu caii 
Agata și Zaira, C .Vlad cu Savant, 
lolanda Lazăr, Elena Leov-Ionescu, 
Ldiana Ionescu, D. Vetica, D. Hering 
ș.a. Despre un evident progres se poa
te vorbi și în ceea ce îi privește pe 
tinerii călăreți de la Știința. Numai că 
antrenorul Fotescu a ținut să ne con
vingă de contrariu, înscriindu-i într-o 
probă (ștafetă) care depășea posibi
litățile lor actuale de pregătire, în
treaga echipă fiind nevoită să aban
doneze.

Atît sîmbătă după-amiază, cît și du
minică dimineață am asistat la între
ceri viu disputate care nu se deose
beau prea mult de cele de campionat. 
Trei formații puternice (Dinamo, Știin
ța și C.C.A.) încurajate de excelentele 
condiții ce au fost create acestui con
curs (aici numai cuvinte de laudă 
pentru clubul Dinamo 
s-au angrenat într-o 
de toată frumusețea, 
chitație au „gustat" 
probe „nenumerotată", 
rată", „ușoară", aplaudîndu-i de fie
care dată cu entuziasm pe învingători. 
Premierea concurenți lor, făcută de tov. 
general-locofenent A. Vasiliu, vice-pre- 
jedinte al Federației de călărie și pen-

ca organizator) 
luptă sportivă 

Iubitorii de e- 
spectaculoasele 
„ștafeta", „du- 

zător este tocmai faptul că cei ce s-au 
pretat la astfel de fapte (ce nu le 
fac cinste) sînt sportivi tineri. Credem 
că Poenaru, Zilahi, Olănescu și Mihă
ilescu — care s-au făcut vinovați — 
își dau seama că au greșit, că prin 
comportarea lor au îngreunat sarcina 
antrenorilor de. a verifica — real — 
valoarea fiecărui trăgător mai ales 
acum, în preajma unor evenimente 
sportive deosebit de importante cum 
sînt întîlnirea eu echipele R.S.F.S.R. 
și Criteriul mondial al tineretului.

Așteptăm să facă dovada.

1

itatlon modern, ca și tradiționala pa
radă călare de la sfîrșitul întreceri
lor au completat cadru! sărbătoresc în 
care s-a desfășurat această frumoasă 
întrecere hipică.

lată și cîștigătorii probelor din acest 
concurs:

Obstacole semi-ușoară: 1-2. M. Longo 
(Dinamo) pe Agata și Zaira cu cîte 
0 puncte, timp 54 și respectiv 58 sec.; 
3. M. Stancu (C.T.B.) pe Nana 0 p., 
timp 1.01,5. Obstacole nenumerotată:
1. C. Vlad (Dinamo) pe Savant 40 sec;

2. A. Costea (Știința) pe Măgura 43
sec.; 3. Elena Leov-Ionescu (Știința) 
pe Liana 47 sec. Obstacole durată : 
1. A. Oosfea pe Măgura 30 p.; 2. 
M. Stancu pe Albița 28 p. Obstacole 
fete: 1. lolanda Lazăr (C.C.A.) pe 
Merzuh 0 p. 25 sec.; 2. Elena Leov- 
Ionescu pe Talisman 0 p. 28 sec. 
Obstacole categoria ușoară : 1. D. 
Hering (C.C.A.) pe Bimbo 0 p. 1.10,00. 
Obstacole amatori: 1. St Teodoriu 0 
p 45 sec. : 2. St. Glodaru 0 p., 46 
sec.; 3. Elena Dumitrescu 9 p„ 1.09,0. 
Obstacole ștafetă: 1. Dinamo (Stana, 
Vlad, Ionescu) 2:32,0 ; 2. Știința Bucu
rești (Elena Leov-Ionescu, Adam, Cos
tea) 4:17,0. Obstacole forță: 1. Gh. 
Glii fura n (C.C.A.) pe Nor; 2-3. D. 
Hering și C. Gogheș pe caii Retezat 
și Odobești. Obstacole „pitici" : 1.
M. Constantinescu (C.C.A.) 0 p. ; 2. 
A. Donescu (C.C.A) 0 p.

O. G1NGU
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DumiAică începe returul

Cine-i vinovat?

După terminarea partidei 
discutau 
„Băieții

Farul—
nu cu 

noștri
.C.Ă., constănțenii 
tțină amărăciune : 
-au făcut de rușine. Și cît credit le-am 
ordat, cît de mult așteptam victoria 
hipei !“. In drum spre centrul orasu- 
'■ mulți suporteri înflăcărați ai Fa- 
lui subliniau comportarea foarte bună 
echipei C.C.A. și cea sub așteptări a 
hipei constănțene. Din păcate, în con- 
idicție cu opinia justă a spectatorilor, 
fre norul echipei Farul, Lengheriu, 
mia : „Golul primit — din poziție 
ofsaid — ne-a demoralizat (?!) Ar- 

rul a influențat toată desfășurarea 
rtidei“. Nimic însă n-a vorbit antre- 
rid, (instructorul și educatorul fot- 
'■iștilor const ănțeni) despre — 
pregătire a echipei, despre

>stat de fotbaliștii săi.
4ntrenorul Lengheriu n-are de loc 
•plate. Golul primit de Farul în min. 
n-a avut „nici în clin nici în mînec” 
întreaga comportare a echipei sale, 

e a jucat sub așteptări.
d dacă punem în antiteză focul e- 
pei C.C.A. cu cel al Farului, putem 
ine imaginea următoare :
na in la rea militară : a fost în formă, 
bazat pe contraatacuri rapide, știind 
se folosească — fiind mai experi- 
ntată — de jocul deschis al Farului, 
? mergea la... victorie. Ea a folosit 
Iț extremele. înaintarea Farului î 
bazat pe aportul lui Nunu, Nicu- 
u și Olaru (care au dat satisfacție 
tai ca muncă, ca alergătură după 
tgi, dar care n-au avut finalitate). 
fia militară: — Jenei. Mihăilescu— 
xcelentă dispoziție a fost elementul 
be w ;care a făcut perfect legătura 
e rare 
rentat-o cu 
l-o deseori în poziție de șut 
rtă. Half ia " 
f apărarea 
pei C.C.A. : * 

•rat majoritatea acțiunilor 
'onstănțeni și a deschis în adîncime 
rarea Farului : n-a putut face față 
irimentatei înaintări militare, în 

a făcut cîleva grave greșeli, ceea
i dus la marcarea a două goluri. La 
elite de orientare și tactică ale e- 
'ei Farul se adaugă lipsa de pregă- 
moral-volitivă a jucătorilor — în 

ial a înaintării.
tatat
rtieă 
ă, a 
urile 
iții favorabile Farului. Antrenorul 
dieriu n-are dreptate cînd caută un... 
ispășitor pentru a motiva insuccesul 
>ei o antrenează. El trebuie să 
ceașcă mai atent cu echipa, să o o- 

în spiritul dragostei față de en- 
’ clubului și a respectului față de 
atori, care au așteptat de la echipa 
preferată o comportare meritorie, 
curt concluzia noastră este : o vic- 

pe deplin meritată a echipei 
t., un Joc sub așteptări al echipei 
l. o confruntare între o înaintare 
ile mari și o apărare penetrabilă, 
a dat cîștig de cauză militarilor, 
tați și siguri in mai toate

m unea
jocul

ji înaintare, pe care 
mingi permanent, ;

Farului : inexistentă, 
de înaintare. Apărarea 
: în fața porții a des- 

inițiate

străzile orașului, în fața agenției 
„Pronosport" se discuta despre Jiul. 
Prin urmare ineficacitatea. Jiului este 
recunoscută.

Car? sînt cauzele acestei inefica. 
cități ? In meciul cu Dinamo Bacău, 
atacanții Jiului au aplicat de pildă 
o tactică greșită : au jucat eu mingi 
înalte cînd se știa că apărătorii ad- 
verși sînt toți mai înalți și ca atare, 
cîștigau toate „duelurile aer ene". Io
sif Lazăr a cules de exemplu toate 
mingile care veneau la Ciurdă- 
rescu sau Gabor, pentru motivul ară
tat mai sus. Aceeași greșeală s-a fă
cut și atunci cînd extremele lansate, 
în loc să se îndrepte spre poartă pe 
drumul cel mai scurt și liber, se mul
țumeau să se îndrepte spre colțurile 
terenului (pentru că pe aici drumul 
era fără adversari...) și apoi să centreze 
pe... sus I Dar soarta era aceeași : 
respingerea cu regularitate a mingi
lor din careul di na mov ist. In plus, 
atacanților petroșăneni le lipsește o- 
mogenitatea, jocul de asociație. Nu o 
dată am observat pasele greșite în 
careu, ca să nu mai amintim de șu
turile slabe, imprecise .și ceea ce este 
mai grav, și de mingile foarte rare, 
care au plecat spre poarta lui Faur.

In meciul de duminică jucătorii de 
la Jiul au .arătat combativitate, o 
bună pregătire fizica și în special o 
dorință remarcabilă de a învinge. Cu 
aceste merite, lucrînd mai mult pen
tru omogenizarea atacului, echipa va 
putea ieși din impasul în care se află.

I. OCHSENFELP

Să învățăm 
din greș Mi

Aceasta, cind a 
că nu poale trece de apărarea 
a militarilor, a devenit ne.r~ 
greșit pasele și s-a pripit la 
de colț care ar fi putut crea

Echipele și jucătorii nu prea învață 
din greșelile altora și — uneori — nici 
chiar din propriile lor greșeli. Numai 
așa se explică faptul că pe rînd comit 
exact aceleași erori. Rapid este una din 
echipele devenite oarecum ,.specialiste" 
în... a pierde jocuri în ultimele minute. 
La 13 martie, la Arad, feroviarii au fost 
învinși în min. 88 !... " 
tilor putea să atragă atenția și altor 
echipe. La 20 martie, dinamoviștii au 
avut ocazia să tragă învățăminte chiar 
pe propria lor piele : C.C.A. i-a egalat 
în ultimele minute, fixînd scorul de 
la 1—3 la 3—3 !... Era de așteptat că 
fotbaliștii de la Dinamo vor trage con
cluzii măcar din experiența lor. Se vede 
însă, că n-au făcut așa pentru că du
minică, în meciul cu U.T.A., au ratat 
cu două minute înainte de sfîrșit o 
victorie ca și sigură.

in ce a constat greșeala dinamoviști- 
lor ? In primul rînd ei au slăbit ritmul 
în ultimele 10 minute, într-un mo
ment în care se impunea menținerea

Pățania rapidiș-

OO

ntifele treceau repede... Jiul ata- 
ontinuu, dar mult doritul gol pe 
îl așteptau miile de suporteri ai 
iției din Petroșani nu se putea 
e. Și fluierul final al arbitrului 
n le spulberase orice nădejde, 
îl era jucat și tabela de marcaj 
î același scor ca și la început:

ieșire, am auzit o discuție:
Să fi marcat măcar un gol, 
singur !....
Cum să marchezi ? Cine să

că Gabor, Ciurdă- 
Nertea n-au ajuns 
sau chiar cind au 
tras prost ?...

u-

în-
> N-ai văzut

Crăciun sau 
ziție de șut, 
în careu au

rituri asemănătoare de discuții 
îai auzit în seara aceea. Pe

Duminică 3 aprilie, cu prilejul a 6 
ani de la înființarea Pronosportului, 
I. S. Loto-Pronosport organizează cel 
mai mare concurs de la începutul con
cursurilor de pronosticuri. sportive și 
pînă acum.

La concursul special Pronosport din 
3 aprilie se atribuie suplimentar, din 
fondul întreprinderii, peste 6-000 pre
mii în valoare de 420.000 lei. In afară 
de . aceste premii, cei care participă 
la concursurile Pronosport din luna 
aprilie — deci și la concursul special 
de duminică — beneficiază și de pre
miile suplimentare de 200.000 lei (prin
tre care 1 autoturism pMoskvici“) 
care se alocă pentru cele patru con
cursuri din luna aprilie (3, 10, 17 și 
24 aprilie). Atribuirea premiilor supli- 

- i se va facementăre de 200.000 lei 
după aceleași criterii ca și în luna 
februarie.

Din cele arătate mai 
că în luna aprilie se acordă premii su
plimentare în valoare de

620.000 LEI

sus rezultă

Iată acum numai cîfeva din premiile 
care se atribuie la concursul special 
din "

1
2

lei
1

15.000 lei
1 scuter ..Cezeta" a 14.900 lei
1 motocicletă K. 175 a 9.100 lei

3 aprilie :
autoturism „Volga" a 75.000 lei 
autoturisme „Moskvici" a 49.500

motocicletă „Simson" 250 cmc. a

lui. In al dloilea rînd, au renunțat trep
tat la atac, dînd ocazia arădenilor — 
care păreau resemnați la un moment 
dat cu rezultatul — să revină în atac 
cu mai multă insistență. Se pare că 
dinamoviștii au uitat un principiu de
seori repetat : cea mai hună apărare 
este atacul. In al treilea rînd, ei au 
căutat să tragă de timp, menținînd 
mingea în terenul lor și nu prin ac
țiuni la poarta lui Comun, ceea ce ar 
fi dat oaspeților probleme de apărare. 
Menținerea balonului în terenul lor. 
care a constituit o mare greșeală a apă
rătorilor dinamoviști, a mutat Pot jocul 
la poarta lui Uțu.

In sfîrșit, s-a adeverit că un avantaj 
de unul-două goluri nu-i suficient 
pentru a considera meciul cîștigat. Și 
— vechea poveste — că o partidă tre
buie jucată 90 de minute...

Sperăm că de data 
viștii vor învăța ceva, 
jucători și alte echipe.

aceasta dinamo- 
Și ca ei, și alți

P. GAȚU

Jn repriza a doua a partidei Ra
pid—Minerul am avut impresia că a- 
sistăm la repetiția unei orchestre care 
interpretează la infinit același refren. 
$i dacă te plictisește o asemenea „au
diție" la fel de plict sitor e și cind 
o echipă de fotbal repetă la infinit 
același lucru. La început, combinațiile 
atacanților rapidiști au îneîntat ochiul. 
Apoi,, zecile de incursiuni în ,,triunghi" 
ale lui Ozon-Ene II-Georgescu, alter
nate cu lansări pe aripi, la un mo
ment dat au început să devină mono
tone. Spectatorii — după cum e ?' 
normal — așteptau ca o asemenea 
presiune să dea roade, așteptau finali
zările, încoronarea jocului frumos, 
comb'nativ prin goluri. Nu ar fi mirat 
pe nimeni dacă portarul Kiss (care, 
de altfel, a apărat foarte bine) ar fi 
fost nevoit să 
ori mingea din 
întîmplat așa, 
în primul rînd 
a jucat bine în 
a se remarca a exagerat cu driblin
gurile. Ene II și ceilalți înaintași 
bucureșteni au subapreciat adversarul, 
vrînd să facă o... demonstrație, ceea 
ce nu le-a reușit datorită lipsei lor de 
final zare I

Componenții cvintetului ofensiv al 
Rapidului sînt pe punctul de a alu
neca pe o pantă greșită, pe drumul 
îngîmfării. Și acest lucru i-ar putea 
costa scump în fața unui adversar mai 
hotărît.

Despre Minerul avem puțin de spus. 
Echipa a fost de nerecunoscut și con
ducerea secției de fotbal va trebui 
să ’analizeze în mod serios compor
tarea sub orice critică, în special a 
înaintării, în meciul de la București.

școala chiar de 5-6 
plasă! Daca nu s-a 
aceasta se datorește 
lui Ene II care, deși 
cîmp, din dorința de

AL. INOVAN

2 motorete „Simson" a 4.550 lei.
1 magnetofon „Smaragd" a 7.500 lei 
1 televizor ..Rubin" 102 a 3.680 lei
1 frigider „Saratov" a 4.700 lei și 

altele
Premiile suplimentare de la concur 

sul special din 3 aprilie se vor atribui 
prin tragere din urnă. Toți participan
ții care depun buletine pentru acest 
concurs primesc un număr de cupoane 
egal cu numărul variantelor depuse, 
fiecare cupon purtînd cîte un număr.

In consecință, participanții vor concura 
la tragerea din urnă cu atîtea cupoa
ne cîte variante au depus. In cazul 
cînd la tragere se va forma un număr 
care va aparține unui cupon care nu 
a fost distribuit, tragerea se va repeta 
astfel ca toate premiile să fie distri
buite participanților.

Tragerea din urnă pentru premiile 
suplimentare a’e concursului special 
va avea loc la 8 aprilie.

Tragerea celorlalte premii suplimen
tare de 200.000 lei va avea loc marți 
26 aprilie.

Rețineți ! In luna aprilie se atribuie 
prin tragere din urnă numeroase pre
mii suplimentare în valoare de 620.000 
lei printre care 4 autoturisme (1 „Vol
ga" și 3 ,,Moskvici“)

Cunoscînd că față de aceste mari

• De

campionatului categorici B
unde se reia întrecerea pentru primele locuri ți pentru evitarea 
retrogradării 0 Despre ultimele meciuri de verificare
duminică își va relua desfășu- etapa din s aprilie : unirea foc- 
și campionatul categoriei B. aș- MdW*Dt

Unirea Iași ; Prahova 
București ; C.S.M,S. 
zău ; Foresta Fălticcni-S.N.M. 
tanța ; Gloria Bistrița—Dinamo

De
rarea
teptate cu nerăbdare de iubitorii fot
balului, pasionantele întreceri ale e- 
ciiipelor angrenate în lupta pentru 
promovarea în prima categorie vor a- 
trage pe stadioane mii și mii dc spec
tatori. O simplă trecere în revistă a 
echipelor care aspiră la primele locuri 
în cele trei serii ca și a celor care luptă 
pentru evitarea .retrogradării explică 
interesul stîrnit de această competiție- 
In special în seria a IlI-a se prevede 
o luptă foarte palpitantă pentru locul 
întîi. După Corvinul Hunedoara, care 
a terminat turul cu trei puncte avans, 
urmează 5 echipe (A.S.A. Sibiu, C. S. 
Oradea, C. S- M, Baia Mare. Recolta 
Cărei și A.M.E.F.A.) înșirate pe un 
interval de un. singur punct! In se
ria I, C.S M.S. lași are tot trei puncte 
avans, însă e urnTârită de aproape 
doar de o șinț^prij echipă : Dinamo 
Galați. Cit priVcȚtd*  seria a II-a, aici 
Știința Timișoara ș-a distanțat la 5 
puncte de Poia'rih .Cîmpina și Dinamo 
Pitești. Si».

Deosebit de pasionantă se anunță 
și lupta din zona retrogradării. Dar 
iată cum 
înainte de

; Rulmentul Bfr- 
Dinamo Suceava— 

Ploești-Știinia 
Iași-Victoria Eu- 

Cohs- 
Galați.

II-ASERIA A

1. Știința Timișoara 13 9 3 1 30:10 212. Poiana Cîmpina 13 6 4 3 18:13 163. Dinamo Pitești 13 7 2 4 22:18 164. Flacăra Moreni 13 7 1 5 17:16 155. C.F.R. Timișoara 13 5 4 4 22:15 146. Știința Craiova 13 6 2 5 16:16 14
7. Dinamo Obor 13 6 2 5 15:19 148. Metalul București 13 6 1 6 18:18 139. Drubeta T. Severin 13 3 5 5 15:15 11

10. C. S. ■Craiova 13 3 5 5 17:22 11
11. C.S.M. Reșița 13 4 2 7 23:23 10
12. Metalul Tîrgoviște 13 4 2 7 18:22 10
13. Metalul O. Roșu 13 4 2 7 19:30 10
14. Carpați Sinaia 13 2 3 8 13:25 7

Flacăra Mo-ETAPA DIN 3 APRILIE : __________
reni-Carpați Sinaia ; Drubeta T Seve
rin—Metalul Tîrgoviște ; Poiana Cim- 
pina—Metalul O. Roșu : ~ ’ 
c.s.m. r ■■ -------
Craiova ;
tești ; Metalul Buc.—Știința

Poiana
siaiui \j. nușu ; Dinamo Obo — 
Reșița ; C.F.R. Timisoara—C. S.

Știința^ Crai o va-Din a mo Pi-
Timișoara.

SERIA A III-A

se
începerea

prezintă clasamentele 
returului.

1. Corvinul Hunedoara 
A.S.A. Sibiu 
C.S. Oradea 
C.S.M. Baia Mare 
Recolta Cărei

2.
3.
4.
5.

13 8 3
13 5 6
13 7 2
13 5 5
13 6 3

2 30:12
2
4
3
4

28:15 
23:18 
24:14
23:19

19
16
16
15
15

6
6
6
7
7
7
6

6. A.M.E.F. Arad 13 7 1 5 13:15 15
SERIA I 7. C.F.R. Cluj 13 6 1 6 16:15 13

8. Tractorul . Or. Stalin 13 4 4 5 16:14 12
1. C.S.M.S. Iași . 13 11 1 1 42:10 23 9. I. Sîrmei C. Turzii 13 3 6 4 21:19 12
2. Dinamo Galați 13 9 2 2 29:13 20 10. Gaz Metan Mediaș 13 3 5 5 17:23 11
3. Prahova Ploești 13 5 5 3 23:16 15 11. Chimia Făgăraș 18 4 2 7 18:26 10
4. Știința București 13 6 2 5 23:13 14 12. Rapid Cluj 13 3 4 6 14:22 10
5. Unirea Iași 13 6 2 5 17:14 14 13. C.F.R. Arad 13 3 3 7 11:21 9
6. Dinamo Suceava 13 5 4 4 16:16 14 14. C.S. Tg. Mureș 13 4 1 8 11:32 9
7. Foresta Fălticeni 13 4 4 5 20:19 12 ■ 0

5
4
4
4
4
2
1

13 
13
13
13
13
13
13

12:21 
16:18 
11:19
13:19
17:37
13:21
13:29

Tractorul
Corvinul Hun ?- 

A.SA.

8. Rulmentul Bîrlad
9. S.N.M. Constanța

10. C.F.R. Pașcani
11. Gloria Bistrița
12. C.S.M Rădăuți
13. Victoria Buzău
14. Unirea Focșani

ETAPA DIN 3 APRILIE :
Or. Stalin—A.M.E.F.A. ;
doara—Chimia Făgăraș ; A.S.A. Sibiu— 
Rapid Cluj ; Ind. Sîrmei C. Turzii-C S 
Tg. Mureș ; C.F.R. Cluj-Recolta Cărei ; 
C.S.M. Baia Mare—C.S. Oradea-; C.F.R. 
Arad—Gaz Metan Mediaș.

DE
C. S. M. RESiTA — DRUBETA 

Tr. SEVERIN 12—3 (7—0) ! înainta
rea reșițenilor șj fost jn mare vervă 
de ioc. Au mareăr:’Pătrașcu (4), Var
ga (3), Comisar (2), Tisier (2) 
iro, respectiv Vlad, (3). (Gh. 
brescu-coresp).

C. S. ORADEA — ȘTIINȚA 
ȘOARĂ 4—1 (1—0). Localnicii 
cîștigat mai greu decît arată scorul. 
Ei au jucat mai bine, în special în 
repriza a doua. Au marcat : Koszegi, 
Jakab, Tiriac și Boroș (din 11 m), 
respectiv Lereter. (M. Roxin și M. 
Pop, coresp.)

CORVINUL HUNEDOARA — ME. 
TALUL OȚELUL ROȘU 1—0 (1—0). 
Aproximativ 6.000 
tat la un meci 
mediocră în care 
marcat de Za pis.

C.S.M.S. IAȘI .

MECIURI

și A-
Do-

TIMI-
an

spectatori au asis- 
de factură tehnică 
unicul gol a fost 
(V. Albu. coresp.)

- DiNAMO OBOR

avantaje pe care le au participanții, 
va fi aglomerație în agenții, îi sfătuim 
pe toți să-și depună din timn bule
tinele. In ultima zi de depunere a bu
letinelor vor risca să aștepte prea 
mult sau cliiar să rămînă cu ele ne- 
depuse.

REZULTATELE CONCURSULUI
NR. 13

La trierea buletinelor depuse pen
tru concursul Pronosport nr. 13 (27 
martie) au fost stabilite următoarele 
rezultate provizorii: 91,90 variante 
12 rezultate, 1.478,40 variante cu 
rezultate, 10.674,90 variante cu 10 
zultate exacte.

CU
11

re-

AZ1 ULTIMA ZI LA PRONOEXPRES

Azi se închide în întreaga țară con. 
cursul Pronoexpres nr. 13.

Tragerea din urnă a numerelor a- 
cestui concurs va avea loc mîine la 

ora 19 la uzinele „Semănătoarea".
Pentru a vă mări șansele de pre

miere la concursul Pronoexpres stu- 
diați broșurile tehnice „Schema nr. 7" 
și „Scheme reduse" care se găsesc de 
vînzare la toate agențiile Loto-Pro- 
nosport. Cu ajutorul acestor broșuri 
puteți juca, pe sistem redus, combi
nații de mai multe numere cu o taxă 
de participare mai mică.

Rubrică redactată de I. S. Loto-
Pronosport

PREGĂTIRE
2—1 (t — 1). Au marcat Unguroiti (2) 
și Selymesi. (A, Scăunaș, coresp.)).

A.S.A. SIBIU — VICTORIA BU. 
ZAU 3—1 (t — 1). Partida, în general, 
a corespuns din punct de vedere teh
nic. Ambele echipe au jucat mai o;ne 
în repriza întîi. Au înscris: Scînteie, 
Tetea și Laufceac pentru localnici și 
Stoicescu pentru oaspeți. (M. Vlă- 
doianu și 0. Pitaru, coresp. 1

DINAMO SUCEAVA — C.S.M. RĂ
DĂUȚI 6—1 (4—1). Oaspeții au 'u- 
cat bine în cîmp, dar nu au reușit 
să finalizeze. Autorii golurilor: Lalu 
(3), Cotroază (2), Potolea pentru Di
namo, Ciubotaru pentru C. S. M. Ră. 
dăuți. S-au remarcat Cotroază și Lalu, 
respectiv Biltz și Ciubotarii (C. A- 
lexa, coresp.)

METALUL TÎRGOVIȘTE — ȘIIIN- 
ȚA BUCUREȘTI 4—2 (2—1). Scorul 
a fost deschis de Balint (Știința). Ca
zacii a egalat din 11 m și Metalul 
a luat conducerea prin golul înscris 

■de Mureșan. In repriza secundă au 
mai înscris: Mureșan (de două ori) 
pentru Metalul și Balint (din 11 m)’ 
pentru Știința. (M. Avanu, coresn )

PRAHOVA PLOEȘTI — TRACTO
RUL ORAȘUL STALIN 2—2 (2—ț). 
Meci frumos în care ambele înaintări 
au ratat multe ocazii. Golurile au fost 
înscrise de Vegh și Calotă, respectiv 
Torok și Voinea. (FI. Albu, coresp.)

DINAMO GALATI — S. N. M. 
CONSTANȚA 2—6 (2-2). Localnicii 
au prestat un joc sub posibilitățile lor. 
Autorii golurilor: Firică (3), Mocanu 
(2) și Ștefănescu (autogol) pentru 
S.N.M., respectiv Constantin și Voicu 
II. (V. Ștefănescu, coresp.)

RECOLTA GAREI — RAPID CLUJ 
1—0 (0—0). Recolta a iucat mai bina 
în repriza a doua Și a înscris prin 
Kuki (min. 49). (I. Samuel, coresp.)

A.M.E.F.A. — 0. F. R. TIMIȘOARA 
1—1 (0—1). Joc de slabă factură teh 
nică. Autorii golurilor: Soliți (din 
11 m) pentru A.M.E.F.A. și Gergely 
pentru G. F. R. (Șt. lacob, coresp.)

G. S. M. BAIA MARE — C. F. R. 
CLUJ 3—0 (1—0). Clujenii au jucat 
bine în cîmp (raport de cornere 9-3 
pt. G.F.R.), dar au fost ineficaci în 
fața porții. Golurile au fost marcate 
de Vlad I, Horja și Drăgan. (V. Să- 
săranu, coresp.)

UNIREA IAȘI — RULMENTUL 
B1RLAD 1—1 (0—0). Au marcat Co
jocarii (min. 67), respectiv Slunski I 
(min. 90). Sîmbătă, Unirea Iași a 
mai susținut o partidă împotriva e- 
chipei Locomotiva Adiud cîștigînd cu 
7—0 (5—0). (V. Mihu. coresp.)



Pe urmele materialelor publicate
'Ase>ncnea situați! nu se vor mal 

repeta !
In nr. 3543 din 9 ianuarie 1960 a 

apărut materialul „Gînd te culci pe o 
ureche..." în care, erau criticate o se
rie de lipsuri din activitatea consiliu
lui orășenesc U.GF.S. Baia Mare..In 
răspunsul primit se arată că artico
lul a contribuit la îmbunătățirea acti
vității consiliului orășenesc U.C.F.S. 
Baia Mare, la schimbarea radicală a 
metodelor de muncă folosite pînă a- 
tunci, treeîndu-se la o planificare judi
cioasă, la un control și o îndrumare 
eficientă a asociațiilor sportive. „Cu 
sprijinul ccrtsiliului regional U.C.F.S. 
Baia Ma-e — se scrie în răspuns — 
s-a alcătuit o brigadă compusă din 
15 membri, care au fost repartizați 
pe lîngă asociațiile sportive în scopul 
de a controla și îndruma activitatea 
lor. Caietele de evidență au fost dis
tribuite la toate asociațiile sportive și, 
în momentul de față, ele sînt com
pletate. De asemenea au fost luate 
măsurile necesare pentru difuzarea car
netelor de membri U.G.F,S. și a tim
brelor stocate la A. S. Chimistul". In 
încheiere, consiliul orășenesc U.C.F.S. 
Baia Mare mulțumește ziarului pentru 
sprijinul acordat și ne asigură 
asemenea situații nu se vor mai 
peta.

Un răspuns incomplet...
In materialul „Cîteva aspecte nega

tive din activitatea unor asociații spor
tive brâilene" era criticată și asocia
ția sportivă a întreprinderii „7 No
iembrie" Brăila. In răspunsul trimis 
la redacție și semnat de tov. 1. Mo
mescu, președintele asociației spor
tive. ne sînt Înfățișate o serie de 
măsuri care au fost luate în urma apa
riției acestui articol și care vor avea 
ca rezultat îmbunătățirea activității 
sportive din întreprindere. Astfel, a

fost reorganizat consiliul asociației 
sportive, s-a trecgt la înscrierea de 
noi membri în U.C.F.S. și a fost în-;

OtH I -i ^===
PARTICIPARE NUMEROASA

VJ.

că
re

tocmit un plan de muncă cu obiective, 
precise. Răspunsul ar fi fost și mai- 
complet dacă tov. I. Momescu ar fi’ 
arătat care sînt obiectivele prevăzute*  
în acest plan de muncă, menite să’ 
ducă la îndreptarea lucrurilor.

...și un altul formal
Refcrindu-se la același articol, ne-a 

răspuns la critică și asociația spor-'. 
tivă Unirea T.U.G. Brăila. „Ne-a- 
răspuns" este un fel de a spune, în-; 
trucît consiliul asociației sportive Uni
rea T.U.G-, dînd dovadă de forma-; 
lism, s-a mulțumit să ne încredin-, 
(eze că cele arătate de ziarul nostru 
sînt juste. In rest, se menționează căi 
în acest scop s-au luat unele măsuri 
de îndreptare a muncii în secțiile pe; 
ramură 
privește pregătirea 
pentru 
sînt aceste măsuri ? In ce constă or-; 
ganizarea mai temeinică a diferitelor^ 
secții pe ramuri de sport ? lată ce am 
fi dorit să găsim în primul rînd în; 
răspunsul trimis de asociația sportivă- 
Unirea T.U.G. din Brăila.

de sport, ca și în ceea cei 
bazelor sportive" 

sezonul de primăvară. Gare<

O comportare corectă în viitor
Ca răspuns la ârticolul „Mai multă 

atenție în organizarea competițiilor 
nr. 3561 9 fe- 
echipa de polo; 
criticată pentru, 
de public și de 
echipei dinamo-j 
arată că, ana

deșii de la corespendeoil
Concurs de tir la Ploești

Comisia de tir de pe lîngă consi
liul orășenesc U.C.F.S. Ploești a or
ganizat zilele trecute la p ligonul sta
dionului Petrolul un interesant con
curs feminin de tir. Iată rezultatele 
tehnice: armă sport fete: 1. Angela 
Lecoci (Petrolul) 85 p; 2. Maria Tîr- 
calea (Tricolorul) 70 p; 3. Mariana 
Cafler (Petrolul) 54 p; armă sport 
3x10 focuri: 1. Eugenia Bivolaru (Pe
trolul) 238 p; 2. Georgeta Petrea 
(Petrolul) 221 p; 3. Ana Georgescu 
(Petrolul) 219 p.

FLORIAN ALBU

O nouă popicărie la Cîmpina
De curînd a fost dată în folosință 

de către asociația sportivă Petrolul din 
localitate o frumoasă arenă de popice 
cu două piste, utilată cu cele mai mo
derne instalații. în momentul de față la 
Cîmpina există două arene de popice, 
spre bucuria numeroșilor muncitori și 
muncitoare care practică acest sport.

GH. BRIOTA și C. VlR.IOGHE
„Cupa școlarilor și pionierilor"
In sala școli medii „Papiu Ilarian” 

din Tg. Mureș s-au încheiat întrecerile 
din cadrul „Cupei școlarilor și pionie
rilor” la baschet, organizată de cercul 
pedagogic al profesorilor de educație 
fizică. în finala competiției s-au întîl- 
nit la băieți echipele școlii sportive de 
elevi și școlii medii „Papiu Tlarian”. 
Prima echipă a învins cu scorul dc 
45—31 (26—15), cîștigînd astfel trofeul 
Ia care au rîvnit cele 15 formații par
ticipante. în întrecerile feminine s-au 
întîlnit 8 echipe, primul loc în clasa
ment fiind ocupat de formația școlii 
Bolyai urmată de școala elementară 
Nr. 8 și școala Unirea.

ION PAUȘ

TE IUI S DE MASA I

Concurs de verificare 
a lotului R. P. R.

CLUJ. 27 (prin telefon). — Sîmbătă 
și duminică a avut loc un concurs 
de verificare a jucătorilor „c tenis 
de masă din lotul R.P R întrecerea a 
fost cîștigată de Radu Negulescu, cu 
6 v. El a fost urmat de Adalbert Re- 

' thi 5 v., Mircea Popescu 4 v., Tibe- 
ritt Covaci 3 v., Gheorghe Cobîrzan 
2 v.. Paul Pesch 1 v. și Maitehnyi 
0 v-

In finală, Radu Negulescu l-a în
trecut pe Adalbert Rethi cu 3—1 
(17-21, 21 — 18, 21 — 12, 21—15).

Participanții au furnizat un joc o- 
fensiv și de bună calitate. Perechea 
Gheorghe Cobîrzan—Tiberiu Covaci a 
cîștigat proba de dublu întrecînd în 
finală cuplul Radu Negulescu—A- 
dalbert Rethi cu 2—0.

RADU FISCH — coresp.

LA STARTUL CONCURSULUI DE DUMINIC

sportive" publicat ® în 
bruarie a.c., în dare 
Dinamo București era 
lipsă de respect față 
adversar, 
viste, G. 
lizîndu-se 
cută, s-a 
dine este 
vedetism și îngîinfare a unora dintre 
jucători- In continuare se arată că; 
de aceste lipsuri ale jucătorilor se fac 
vinovați atît antrenorul C. Corcec, cît 
și căpitanul echipei A. Zahan. „Pe vii-; 
tor — încheie scrisoarea sa antreno
rul — sportivii noștri s-au angajat să 
elimine din comportarea lor aseme
nea manifestări — nesportive".

Măsuri concrete în vederea unei 
activități intense

„Pentru lichidarea lipsurilor existen-iTroianescu și’ Botez 31// p., Joița 3 (I) 
te în cadrul asociației noastre sportive,Țp., Bozdoghină și Ciocîltea 2 (1) p. 
lipsuri arătate în articolul „Asociațiile E 
sportive unități de bază ale U.C.F.S.",X 
apărut în nr. 3553/26 ianuarie a.c. — ci-T 
tăm din răspunsul asociației sportivei 
de pe lîngă I.G.O. Sibiu — au fostX 
luate următoarele măsuri organiza- 
torice : pe lîngă formația masculină-»■ 
de volei a luat ființă și o echipă fe-^j 
rninină, a fost organizată o echipă de ► 
tenis de masă, s-au pus bazele sec-T 
ției de natație, iar amatorii de șahX 
vor fi încadrați în patru echipe. Dei 
asemenea, pînă la 1 mai se va ame-I __ __
naja un teren de volei. In ceea ce pri-Xlui de tir pe echipe al Capitalei la 
vește mărirea numărului de membri^armă sport s-a încheiat cu rezultate 
în U.C.F.S. consiliul asociației spor--4mediocre. Un număr foarte redus de 
tive va colabora mai susținut cu or-Tconcurenți au reușit să depășească 
ganizația U.T.M. pentru înscrierea de 4500 puncte, cu toate că vremea a fost 
cît mai mulți tineri în U.C.F.S.". j; excelentă, iar poligonul Dinamo le-a

antrenorul
Corcec, pe
în cadrul secției critica fă-; 
constatat că această atitu- 
urmarea unor tendințe de;

Pe șoseaua Tirgoviște s-a desfășurat duminică un concurs de ciclism deschis 
tuturor posesorilor de biciclete, lată participanta de la categoria „avansați" 
in plină cursă Foto: Ii. Nandy

Peste 120 cicliști din Capitală au 
luat startul duminică 
popular, organizat de 
nească de specialitate, 
goviște.

Cea mai interesantă 
cea rezervată cicliștilor avansați, unde 
am asistat la numeroase tentative de 
evadare întreprinse de rutierii de la 
clubul sportiv Victoria și în special de 
V. Dobrescu,

„ Turneul maeștrilor 
inaintea 

două
ultimelor 
runde

9f

s-au jucat o serie

într-un concurs 
comisia orășe- 

pe șoseaua Tîr-

alergare a fost

ria), toți în același timp; junior 
tegoria I (25 km) : 1. D. Para 
(Victoria) 48:17; 2. C. Niculescu 1 
greșul) 48:20; 3. C. Stanciu (Din 
48:45; juniori categoria a 11-a 
km) : 1. Gh. Telpescu (Șc. spr 
U.C.F.S.) 41:51 ; 2. E. Crăciun (Ș 
sportivă U.C.F.S.) 41:52; 3. D. I 
(C.C.A.) 41:52; senioara (10 1
1. Hermina Popescu (Dinamo) 21
2. Elena Capotă (Dinamo) 2! 
junioare (10 km) : 1. Anița Ag 
(Șctoala sportivă U.C.F.S.) 27:55 
tigă cel de-al treilea concurs din 
sezon, dovedind astfel reale caii 
2. C. Stranski (Dinamo); 3. M. 
(Constructorul).

în întrecerea rezervată posesorii 
biciclete de oraș primul a trecut 
de sosire Gh. Radu (Victoria), 
gînd însă o bună bucată de dn 
„plasa" unui vehicol, el a fost 
lifioat. Sancțiunea trebuie să con 
o bună lecție pentru acest tînăr < 
Astfel, locul I a fost ocupat de J 
ragea (Victoria) care a înregist 
capătul celor 8 kilometri, timp 
23:53, fiind urmat de 
(Constructorul) și D. 
greșul).

N. Seih:
Grigore

D. NIC

Sîmbătă și luni
de partide întrerupte și amînate din 
,,Turneul maeștrilor". Iată rezultatele 
tehnice: Troianescu—Bozdoghină 1—0, 
Gavrilâ—Reicher '/,—’/2, Troianescu— 
Gavrilă —'/î, Reicher—Pavlov 1—0, 
Pavlov—Troianescu 1—0, Joița— Boz
doghină */ 2—*/ 2.

înaintea ultimelor două runde, cla
samentul se prezintă astfel: Ghițescu 
iși Nachf 5‘/2 p., Reicher 5 (1) p., 
Pușcașii 5 p., Gavrilă și Pavlov 4 p.,

I

în vervă deosebită în 
acest concurs. Totuși, la capătul celor 

un sprint prelungit, a 
talentatul D. Rotaru 

(C.C.A.) cronometrat cu 1 h 59:54. 
El a fost urmat, în același timp, de 
N. Matei (Constructorul), A. Tănase 
(Dinamo), D. Tătaru (Dinamo) și G. 
Vicențiu (Voința).

în celelalte probe s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

Tineret (40 km) : 1. C. Căpriță
(C.C.A.) 1 h 17:58; 2. Gh. Dobrnecu 
(C.C.A.); 3. Ștefan Gheorghe (Victo-

70 km. după 
cîștigat cursa

Etapa a doua a campionatului Capitalei la armă sport
Cea de a doua etapă a campionatu- de 

re-

Tot mai multe excursii pentru bucureșteni

NICOLAE
și VALENTIN ION 

corespondenț

Prmele întrece
lii aer liber

Ieri a început pe terenurile 
din Capitală competiția dot; 
„Cupă speranțelor". In proba i 
lină s-au jucat întîlniri din pri 
al doilea tur. Iată rezultatele m 
portante: Burciu—Dărmănescu 
6—3; Boaghe—Crevenciuc 6—3, 
Mărmureanu—Țereanu 6—0,
Basarab—Gnțu 6—3, 6—1. Din 
znltatele probei feminine 
Mihaela 
tase 
nia 
6-3.

Klahre — 
6—2, 4-6,

Trepcea—Sanda

n
Cornelia 
6-1;

Mihai

oferit cele mai bune condițiuni 
tragere. Dintre participant atn 
marcat doar pe I Kodman (I.S.E.), 
D. lîadti (C.C.A.), Al. Penco (I.S.E.) 
și Maria Fleancu (Voința).

Arbitrajele au funcționat greoi. Ar
bitrul principal Matei Popescu a fost 
excesiv de nervos și pe bună dreptate 
delegații asociațiilor și cluburilor spor
tive au dezaprobat atitudinea lui.

Iată rezultatele pe echipe :
Băieți: 1. I.S.E. 1977 p.; 2. C.C.A. 

1946 p. ;
iectantul

Fete :
tea 903

în după-amiaza
un noti concurs

de ieri 
de verifi

Tot 
ceput 
tenismanilor lotului republican, 
se pregătesc în vederea apr 
lor întîlniri din Cupa Davis, 
ma zi s-ati jucat urmă'-'rdli 
niri : Țiriac—D. Viziru ~'î, 
6—2; Năstase—Gh. Vizirii 6—1 
1—6, 6—4, 6—4; Georgescu—B 
6—4, 7—5, 7—9 într.; Bosch- 
ziru 6—4, 3—1 într. Jocurile c 
azi și mîine pe terenurile baz 
gresii 1 din str. dr. Staicovici.

; 2. C.C.A.
3. Metalul 1931 p.; 4. Pro- 
1885 p.; 5. Voința 1872 p.;

1. Voința 1354 p. ; 2. Sănata- 
p.; 3. Metalul 859 p.au plecat în excursii a crescut săp- 

tâmînă de săptâmînă".
Interesant de arătat că 

vreme numai dc la fabrica 
fost organizată o excursie cu 200 de 
pârtiei panți.

O noutate pentru amatorii de ex
cursii este, pe lîngă vizitarea celor 
mai interesante puncte turistice și 
muzee din Predeal, Sinaia etc., orga
nizarea unor carnavale turistice sau 
întîlniri turistice, așa emn au avut loc 
de curînd la hotelul turistic de la 
Cofa 1.400, la cabana Dunărea de pe 
Furnica, la Căminul Alpin de la Buș
teni.

încă de pe acum au început pre
gătirile pentru excursiile ce se vor 
organiza cil prilejul zilei de 1 . Mai, 
care marchează, de fapt, deschiderea 
sezonului turistic. Se vor organiza, 
pentru bucureșteni, excursii la Snagov, 
pe Dunăre (la Cazane și Porțile de 

Sibiu. în proiect sînt și excursii în 
Delta Dunării și la Giurgiu (unde va 
fi vizitat „Podul Prieteniei"). In după 
amiaza zilei de 30 aprilie vor pleca 
excursioniști spre muntele Ciucaș, spre 
Valea Prahovei, la Orașul Stalin (vor 
fi vizitate cu acest prilej Poiana Sta
lin, Castelul Bran, Cetatea Rîșnoavei), 
spre munții Iezer-Păpușa etc. Cu au
tobuzele vor fi parcurse o serie de 
rute printre care Biicurești-Cîmpiihing- 

Rucăr-Dragoslavele-Dîmbovicioara-Brati- 
Orașul Stalin-București.

In afară de aceste proiecte se stu
diază și unele propuneri venite din 
rîndtil maselor, cum ar fi organizarea 
de excursii pe rutele București-Gheor- 
ghieni-Lacul Roșu sau București-Petro- 
șița-Dobroești-Pcștera Ialomicioarei, 
etc.

Oameni cu rucsacuri în spate (iar
na, avînd cu ei și schiuri) așteptînd 
în fiecare sîmbătă cam pe la ora prîn- 
zului tramvaiele sau autobuzele care 
merg spre Gara de Nord, sau carava
nele de autocare ale O.N.T. „Carpați" 
cu destinația Valea Prahovei, au in
trat de-acura în decorul obișnuit al 
Bucureștiului. Și tot mai mulți sînt 
cei cu rucsacuri la spate, 
multe autocarele care transportă afară 
din oraș pe cei ce îndrăgesc natura, 
drumeția. Este firesc să fie așa: fru
musețile patriei noastre pot fi cunos
cute azi de toți oamenii muncii.

In prezent agenția O.N.T. „Carpați" 
din București se ocupă mai mult de 
organizarea excursiilor la munte, dar 
imediat ce timpul va permite, trenu
rile vor transporta pe excursioniști 
și spre Giurgiu (de unde, cu vapoa
rele, vor călători pe Dunăre, la Ca
zane și Porțile dc Fier), spre Brăila , , . .
sau Galați, de unde vor pleca să cu-' Fier), pe Valea Prahovei, la Paltiniș- 
noască frumusețile de nebănuit ale 
Deltei, ca și în împrejurimile Bttcu- 
reștiului, atît de frumoase. Numeroase 
excursii vor avea ca obiectiv vizitarea 
Doftanei, unul din monumentele isto
rice din trecutul de luptă al clasei 
muncitoare.

„In ultima vreme, ne spunea nu de 
mult tov. Benone Diaconii, șeful a- 
genției O.N.T. „Carpați" București, 
în munca agenției noastre am înre
gistrat succese frumoase datorită unui 
nou stil de muncă. Adică organizatorii 
de turism n-au mai așteptat să vină 
turiștii la ghișeu și să solicite servi
ciile noastre, ci salariații noștri au 
mers în întreprinderi, unde au popu
larizat excursiile noastre. De cînd a 
fost introdus acest nou sistem de 
muncă numărul oamenilor muncii care

in ultima 
„Kirov" a

Locațiune de bilete

tot mai

• Biletele (cu seria 53) pentru 
jocurile de fotbal Progresul-Jiul și 
C.C.A.-Steagul roșu, care vor avea 
loc în cuplai pe stadionul „23 Au
gust" duminică 3.IV. a.c., se vor
pune în vînzare începînd din după- 
amiaza zilei de 30 martie a.c-, 
casele de bilete obișnuite.

la

© Biletele (cu seria 10) pentru gala 
de box Progresul-Metalul, care va a- 
vea loc în ziua de 31 martie a.c. în

Flor ease a, se vor pune 
începi n-d din după-amiaz

sala 
zare 
de 30 martie a.c. la agenția 
Pronosport din cal. Victoriei 
casa specială din str. Ion \

DE LA IEBS
Intre 29 martie și 2 aprili 

noairul artificial „23 August 
deschis pentru public între ore 
și 18—20, iar în ziua de 3 ap 
tre orele 9—12 și 18—21-

SPOmiWII!

I. D. M. S

Pentru sezonul de primăvară
aprovizîonați’-vâ

cu ecniuaMt si material sueriiu <
de la

întreprindere de Difuzarea Materialelor 
Sportive
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Prsvind clasamentele După 3 etape de campionat

Cîteva cuviiiW despre cei mai buni jucători

’/ (Știința Timișoara) și Mihăilescu (Dinamo București) au fost cei 
buni jucători ai meciului ciștigat de bucureșteni cu 3—0. Iată-i în plină 

acțiune: Mușat e gaia să ,dragă", iar Mihăilescu să blocheze 
Foto : I. Mihăică

cum arătam și în numărul nos- 
sîmbătă, în campionatul femî- 

a întețit lupta pentru evitarea 
adării. Privind clasamentul de 
s, se poate observa că lormați- 
nța Sibiu, Progresul Tîrgoviște, 

tl Constanța Și Știința Timișba- 
t? cele mai amenințate și pro- 
-ă între acestea se va soluționa 
a urmă „spinoasa" problemă... 
dele etapelor viitoare vor fi — 
est punct de vedere — hotărî-

In lupta pentru evitarea retrogra
dării, Utilajul Petroșani se pare că 
are o sarcină mai ușoară, fiindcă are 
18 puncte, cu două mai mult decît 
Constructorul București și Politehnica 
Orașul Stalin și cu trei mai mult de
cît ultima clasată, Știința Galați.

fapt, cele 12 echipe feminine 
mpărțit în trei plutoane : Di- 
București, Rapid București și 

il Clui își vor disputa primele 
:urL C.P.B., Metalul București, '

Cluj, Progresul București și 
Orașul Stalin — eșalonate pe 
a numai trei puncte — alcă- 

pb’--.i;l de mijloc, iar celelalte 
du ipta pentru evitarea re- 
lărij. > 
ximativ aceeași este situația și 
ipionatul masculin. Rapid și 
sul, la egalitate de puncte, au 
egale pentru cucerirea titlului.

Clasamentele arată astfel:

1. Dinamo București 14 14 0 42; 3.28
2. Rapid București 14 13 1 39: 7 27
3. Someșul Cluj 14 12 2 38:10 26
4. C.P.B. 14 9 5 33:22 23
5. Metalul București 14 7 7 26:26 21
6. Știința Cluj 14 7 7 25:28 21
7. Progresul București 14 0 8 21:28 20
8. Voința Or. Stalin 14 6 8 23:32 20
9. Voința Sibiu 14 3 11 19:35 17

10. Progresul Tîrgoviște 14 3 11 13:38 17
11. Petrolul Constanța 14 2 12 17:36 16
12. Știința Timișoara 14 2 12 9:40 16

1. Rapid București 14 13 1 41: 9 27
2. Progresul București 14 13 1 40:14 27
3. Știința Cluj 14 11 3 37:21 25
4. Dinamo București 14 10 4 37:19 24
5. Tractorul Or. Stalin 14 8 6 28:25 28
6. C.C.A. 14 8 6 28:26 22
7. Știința Timișoara 14 7 7 29:28 21
8. Victoria București 14 5 9 25:33 19
9. Utilajul Petroșani 14 4 10 23:33 18

10. Constructorul Buc. 14 2 12 15:39 16
11. Politehnica Or. Stalin 14 2 12 13:39 16
12. Știința Galați 14 1 13 11:41 15

Iubitorii gimnasticii au fost prezenți 
în număr mare ieri în sala Floreasca 
unde, la sfîrșitul campionatului repu
blican școlar, lotul olimpic feminin și 
componență secției masculine a clubului 
Dinamo au avut un concurs de veri
ficare înaintea confruntărilor de la sfîr
șitul acestei săptămîni (se știe că e- 
chipa feminină va întîlni formația 
Uniunii Sovietice, iar dinamoviștii vor 
participa la marele concuns de la Mos
cova, denumit Dinamoviada). A fost 
o avanpremieră plăcută, care ne-a dat 
garanția unui mare spectacol sportiv la 
care vom asista la 2 și 3 aprilie. (Ne 
referim la concursul feminin).

întrecerea fetelor a fost cîștigată de 
Elena Leuștean care, fără să atingă 
forma sa cea mai bună (întreaga echi
pă este de-abia la sfîrșitul perioadei 
pregătitoare) s-a distanțat totuși, 
vind în ansamblu, putem spune 
exercițiile liber alese sînt mai 
puse la punct decît cele impuse, 
și aici, mai trebuie lucrat pentru
marea unei mai bune siguranțe, îndeo
sebi la bîrnă- Am mai remarcat pe 
Sonia Iovan și Emilia Liță. La băieți, 
Frederic Orendi a ocupat cele 
multe locuri fruntașe pe aparate.

★

Iată clasamentul în concursul femi
nin: 1. Elena Leuștean 75,697 p.; 
Sonia 
72,498 
P-; 5. 
Elena
Scorțea 67,764 p.; 8. Viorica Kelcmen 
67,299 p.

Pri- 
că 

bine 
Dar 
for-

„Plutonul" fruntașilor se menține la 
del de compact și după etapa a treia. 
G.F.R. Grivița Roșie, Dinamo, 0.G.A. 
și Știința Cluj, echipele care au vădit 
cea mai bună formă în acest început 
de sezon, s-au afirmat din nou și 
duminică.

Se cuvine să spunem acum cîteva 
cuvinte și despre jucători, unii dintre 
ei susceptibili de a fi selecționați în 
reprezentativele țării. (După cuni se 
știe prima noastră echipă va juca 
la București cu reprezentativa Fran
ței, iar o altă selecționată a clubu
rilor din cat. -A se va deplasa la 
Berlin pentru a susține partidele din 
cadrul celei de a 11-a ediții a „Gupei 
Victoriei"). Dintre înaintași s-au im
pus prin forma lor constantă: lor- 
dăchescu, Țuțuiami, V. Rusu (Dina
mo), M. Rusu, 
(G.F.R.), Demian, Paloșanu, Gebefiigi 
(Știința Cluj), Preda, Al. lonescu, 
Căpușan (C.C.A.), Marica, Teofilovici 
(Constructorul), Dragomir, Doruțiu 
(Metalul), Vicol (Progresul), Iliescu 
(Știința București) și Stoian (G.S.M.S. 
Iași). In rîndurile mijlocașilor o bună 
pregătire vădesc mal ales Titi lonescu 
(Dinamo), ca jucător complet, Gostel 
Stănescu (C.F.R.) ,pe,ntru viteza sa 
de execuție și Mircea Leonte (Știința 
„Buc.) plin de fantezie. De aseme
nea, Cochia (Progresul) a făcut du
minică o partidă curajoasă, ca și 
Adrian Mateescu (Știința Petroșani), 
iar Merghișescu (C.C.A.) are o corn-

Moraru, Alladin

portare constantă, care îl recomanda 
călduros. La deschidere cel mai bun 
ni se pare Chiriac (Progresul). Avem 
vești bune și despre Gherasini (Știe 
ința Cluj). Șerbu (Dinamo) este încă 
nedibaci, iar Climovschi (Știința Buc.) 
inconstant. Bine s-a prezentat însă 
Nagel (Știința Buc.) Cei mai buni 
centri: Wusek și Irimescu de la C.F.R., 
Ilie Ion și Rahtopol de la Dinamo, 
Cordoș (Știința Cluj) S. Niculescu 
(Știința Petroșani) și Sfănculescu 
(Știința Buc.). Luscal (Știința Buc.) 
accidentat nu a convins. Pe aripi s-au 
remarcat, în primul rind, Rotaru 
(G.FJ^.) excelent, Diaconescu (Dina
mo) și Teodorescu (Știința Buc.). De 
asemenea Ghirvase (Metalul) și Hagiu 
(Știința Cluj). Sub așteptări Barbu 
(Dinamo), mai ales în apărare

După cum se vede un buchet bogat 
de rugbiști talentați, din care se vor 
putea alcătui reprezentative redutabile 
care să reprezinte cu cinste sportul 
nostru cu balonul oval în întrecerile 
dificile care-i stau în față

(D. C.)
CLASAMENT

1. Dinamo
2. C.F.R.
3. Știinta
4. C.C.Ă.
5. Știinta
6. C.S.MS,
7. Știința Buc’
8. Constructorul 

Petrolul Ploești 
Progresul 
Metalul

12. Știinta Timisoara

Gr. Roșie 
Cluj
Petroșani 

Iași

9.
10.
11.

avem timp?
ntîmpla cîteodată ca atunci 
e relua un campionat, ochiul 
>rului să fie mai îngăduitor, 
tra, firește, toate scăderile 
:hipe, dar găsea... scuze pentru 

greșită sau pentru un șut 
i și-a atins ținta. Se spunea: 
m la începutul sezonului, echi- 
i sînt încă acomodate, tehnica 
că pusă la punct..-
tos’ tentați, o clipă, să facem 

Iile'— Echipele de handbal în 
di .uminică primul examen 

;st an, evoluînd în unele pri- 
lesatisfăcător. Să le mai cre- 
cîteva etape ? Scuzele n-ar fi 
e găsit. Majoritatea dintre ele 
icipat la un bogat sezon com- 
a| de handbal în 7, ceea ce 
i îndoială — a cerut eforturi 
: jucătorilor și jucătoarelor.

că în alți ani aceste scuze 
putut fi acceptate, dar anul

pentru că obiectivele 
față sînt deosebit de 
exemplu, anul acesta 
a țării va avea de

2.
3. Emilia Liță 
Ion eseu 70,698 
70,331 p.; 6. 
p.; 7. Emilia

Iovan 73,932 p.; 
p.; 4. Atanasia 
Ufa Poreceanu

Niculescu 69,864

acesta nu- Nu, 
care ne stau în 
importante. Spre 
echipa feminină 
apărat în Olanda titlul de campioană 
mondială cucerit, după cum se știe, 
în 1956 la Frankfurt pe Main. Iată 
o sarcină de mare cinste în vederea 
căreia nici un efort nu trebuie pre
cupețit.

Acum, privind lucrurile prin această 
prismă, mai poate sta în picioare 
vreuna din scuzele obișnuite ale înce
putului de sezon ? Firește că nu. Pro
blema se pune cu toată seriozitatea, 
mai ales la echipele feminine, care 
— repetăm — s-au prezentat nesatis
făcător la acest început de sezon. 
De pildă, echipa Rapid București, 
care în prima etapă a avut de în
fruntat formația Tractorul Orașul
Stalin, o formație alcătuită în majori
tatea ei din elemente tinere, începă
toare în handbal, a trecut prin emoții 
pînă să se vadă învingătoare. Ceea ce 
nu este de loc normal. Printre jucă
toarele de la Rapid sînt unele care 
intră în vederile selecționerilor echipei 
reprezentative (Ana Starck, Elena 
Drăghici) și care duminică, cu ocazia 
primului joc, s-au prezentat slab, ca 
urmare a unei pregătiri sumare- N-au 
avut ele oare timp suficient ? Nu se 
poate spune așa ceva. Cu atît mai 
mult cu cît nu este vorba de jucătoare 
a căror pregătire începe cu ,,abece-

darul*  handbalului! Și apoi, în cadrul 
aceleiași echipe, joacă și Maria Con- 
stantinesen, tot o handbalistă selec- 
ționabilă — care în acest meci a dat 
deplină satisfacție. Atunci ce se în- 
timplă ? Maria Constantinescu s-a 
putut pregăti și celelalte două nu ?

Problema se pune cu totul altfel. 
Este vorba de seriozitatea cu care 
trebuie muncit la antrenamente și, 
poate, de o tendință, care trebuie 
definitiv eliminată, aceea de a se 
lăsa totul pe... mai tîrziu. Cu alte 
cuvinte, se spune: mai avem timp...

Timp nu mai este. Antrenorii echi
pelor fruntașe, în rîndurile 
află jucătoare componente ale lotului 
reprezentativ, trebuie să le pregă
tească temeinic încă ’ de pe acum. 
Cînd vor începe antrenamentele co
mune, jucătoarele trebuie să aibă pre
gătirea de bază asigurată, în așa fel 
incit în cadrul acestor antrenamente 
să se lucreze numai pentru omogeni
zarea formației, pentru determinarea 
unui stil de joc comun, pentru stabi
lirea tacticii. Se pot face asemenea 
lucruri dacă jucătoarele se prezintă 
la antrenamentele comune cu lipsuri 
în pregătirea tehnică sau fizică ? Nu ! 
Pentru corectarea unor asemenea lipsuri 
s-ar pierde un timp prețios. Iată mo
tivul pentru care considerăm că timpul 
trebuie bine folosit, acum în cadrul 
fiecărei echipe.

CALIN ANTONESCU

cărora se

le pregă-

vor

iția în campionatele 
republicane

trei meciuri disputate în ulti- 
fămînă în cadrul campionate- 
iblicane masculin și feminin 
diet nu au produs modificări 
imente. La băieți continuă să 

©.C.A., iar Progresul, Meta- 
japid luptă mai departe pentru 

retrogradării. Joi se va dis- 
:stanța Știința Gluj—Dinamo 
ti, iar duminică se va desfă- 

întregiine etapa a VUI-a d 
i. Pînă la 24 aprilie se
i toate restanțele precum și 

etape ale returului.
te, Știința Cluj a învins 
istanță pe I.G.F. cu 43—39 
I, iar mîine la Tg. Mureș ice- 
or înfrunta formația C.S. Tg. 
După acest joc, campionatul 
va fi întrerupt pînă la 26 iu- 
i se vor disputa partidele eta- 
zIII-a a returului. In această 
e va juca meciul Știința — 
București, decisiv pentru pri- 

In partea de jos a clasamen- 
inatul Timișoara, I.C.F., Știința 

Voința Tg. Mureș luptă eu 
gale pentru evitarea retrogra-

în

Partida dintre Dinamo și Progresul a oferit și de astă dată un frumos 
spectacol rugbistic. In fotografia noastră, o luptă disputată pentru balon între 

jucătorii celor două echipe.

Măsuri care se impuneau

Pregătiri...
„Cupa Primăveri:" la marț

Pe circuitul dintre Casa Scînteii și 
Arcul de Triumf s-au desfășurat du
minică dimineața întrecerile din cadrul 
etapei a Il-a a „Cupei Primăverii” la 
marș. Concursul s-a bucurat de un fru
mos succes. Iată rezultatele tehnice în
registrate :

Seniori (10 km) : 1. Haralambie
Răcescu (Dinamo) ; 2. I. Popa (Di
namo); 3. I. Barbu (Victoria); 4. 
V. Teodoeiu (P.T.T.); 5. V. Avram 
(Surdomuți); 6. S. Pavelescu (Vic
toria).

Juniori (3 km) : 1. Dumitru Roateș 
(Victoria); 2. T. Anghel (Victoria);

Așa cum s-a arătat la timpul po
trivit, cu prilejul recentei „Alpiniade 
de iarnă" organizată de F.R.S.B.A-, 
singurele formații care au abandonat 
au fost echipele sibiene Steaua roșie 
și Energia.

Dacă pentru alpiniștii primei for
mații există unele circumstanțe atenu
ante, despre cei de la Energia nu se 
poate spune decît că... au dat bir cu 
fugiții după numai cîteva ore de la 
începerea ascensiunii. Fără îndoială 
că este vorba de o comportare care 
aruncă o lumină proastă asupra acti
vității secției de alpinism Energia Si
biu și care denotă că în această aso
ciație munca de educație a sporti
vilor este lăsată pe planul al doilea.

In legătură cu acest caz ieri poșta 
ne-a adus o scrisoare de la asociația 
sportivă Energia Sibiu, în care — 
printre altele — se arată:

pregătiri...
3. M. Ferșinaru (P.T.T.) ; 4. P. Croi
torii (Dinamo) ; 5. C. Bibescu (Di
namo).

După două etape, clasamentul gene
ral pe 
țișare :
62 p, 3. P.T.T. 111 p.

echipe are următoarea înfă-
1. Dinamo 51 p, 2. Victoria

NICOLAE D. NICOLAE
corespondent

„Crosul Primăverii" la lași

Peste 40 de atleți și atlete au luat 
startul în întrecerile din cadrul cro
sului desfășurat pe Hipodromul Școlii 
Sportive U.C.F.S. din Iași. Iată cîști-

gătorii celor cinci probe :
Junioare (600 m) : Ee. Gîrlea 

sp. U.C.F.S.); senioare (600 m) : 
Luca (S.S.E.); juniori (1.000 m) :
l) . Radulescu (C.S.M.S.); juniori (1.500
m) : Em. Catană (Șc. sp. U.C.F.S.); 
seniori (3.000 m) : D. Răducanu 
(C.S.M.S.), Gh. Pruteanu (C.S.M.S.).

Crosul a constituit o bună verificare 
înaintea apropiatelor campionate repu
blicane de cros de la Sibiu și a arătat 
că majoritatea participanților dețin o 
formă destul de bună pentru începutul 
sezonului.

(Șc. 
Sin.

C-TIN ADUMITRESEI 
corespondent

„Echip-a de alpiniști a asociației 
noastre s-a bucurat anul acesta de 
un deosebit sprijin în pregătirea pen
tru participarea la „Alpin iad a de 
iarnă". Sportivii au efectuat diferite 
trasee în condiții de iarnă atît în 
munții Cibin, cît și în Făgărași. Și 
totuși, echipa asociației noastre, alcă
tuită din sportivi în care ne puneam 
multe nădejdi și avîndu-l conducător 
pe II. Fabritius, un alpinist încercat, 
a abandonat fără nici un motiv, după 
primele 10 ore de ascensiune. Anali- 
zîndu-se cauzele acestui abandon, con
siliul asociației a constatat că H. Fa
britius, încercînd să înșele buna cre
dință a organizatorilor și a coechipie
rilor, a reușit să co ivingă pe alpiniști! 
Vasile Nechit și Vlad Ioan cu care 
era în echipă, ca aceștia să rămînă 
la cabana Bîlea Cascadă, urmînd ca 
ei să vină la punctul de sosire pe căi 
lăturalnice. H. Fabritius s-a alăturat 
apoi echipei Știința București, cu care 
a efectuat traseul.

„Pentru intenția de a induce în e- 
roare Federația romînă de schi, bob 
și alpinism, pentru lipsa de răspun
dere 
care 
sale 
rile 
nou,
lui H. Fabritius 
V. Nechit și V. 
dați de la orice 
pînă la 15 iunie, 
de a participa la 
ale „Alpiniadei de

față de asociație și de tinerii pe 
i-a avut în grip, pentru faptele 
în totală contrazicere cu irăsătu- 
morale ale 
asociația a

unui sportiv de tip 
hotărît suspendarea 

pe timp de doi ani. 
loan au fost suspen- 

activitate sportivă 
luîndu-li-se dreptul 
primele două etape 
vară".
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O partidă cu adevărat în stilul lui Tal
După două săptămîni scorul a de

venit 4—2 în favoarea lui Tal în meciul 
pe. care îl susține cu Botvinik. Făcind 
analogie cu întîlnirile anterioare ale 
campionului lumii, observăm că nici
odată pină acum Botvinik nu s-a aflat 
într-o situație atît de dificila. In 1951 
(cu Bronstein) și în 1957 (cu Smîslov) 
primul sfert al meciului l-a găsit egal 
cu șalangerii săi (3—3). în 1954 și în 
1953 (cu Smîslov) Botvinik conducea 
după șase partide cu un scor identic : 
4’/2—lt/2. Și iată-l acum nevoit să re
monteze un 
versor care 
piardă...

După cum 
din cronici, 
faptul că Botvinik are două puncte mai 
puțin, cit mai ales acela că tînărul său 
adversar a rezistat strălucit marii pre
siuni psihologice exercitate de cam
pionul lumii și s-a salvat în patru par
tide de grea apărare, scăpind din „cleș
tele” lui Botvinik. Mulți mari maeștri 
Știu cit de greu este să te aperi în po
ziții inferioare la Botvinik și cu cită 
meticulozitate știe campionul mondial 
să-și mărească treptat avantajul pe 
care îl deține. Tal, care a studiat cu 
multă atenție toate partidele adversa
rului său, a ajuns la concluzia că in 
fața unei apărări extrem de tenace 
Botvinik nu mai e atît de stăpîn pe 
sine.

Astfel, în partida a VI-a șalangerul a 
simțit că este momentul unei noi lovituri. 
Și a efectuat-o. lnlr-o indiană veche, 
Tal a profitat de imprudența lui Bot
vinik care a permis pieselor negre să 
ocupe o poziție dominantă, oferim! unul 
din paradoxalele sale sacrificii. Unul 
din acelea care la prima vedere par că 
nu dau nimic concret. Cu o mare in
tuiție însă, Tal a văzut mai departe 
Intr-un joc deosebit de tăios, în care la 
tablă era practic imposibil de calculat 
toate continuările, tînărul mare maestru 
s-a descurcat admirabil și a rezolvat 
complicațiile în favoarea sa. Mai jos 
dăm partida cu scurte adnolații.

greu handicap, la un ad- 
„se incăpățînează” să nu

remarca Petrosian într-una 
nu este atît de important

M.

INDIANA

Botvinik

VECHE

M. Tal

gG
6.

h3

4.
7.

3. g3 Ng7
Cc3 Cbd7
Db6. (Mutare

U.R.S.S

t. c4 Cf6 2. CI3 
Ng2 0—0 5. d4 d6 
0—0 e5 8. e4 c6 9. 
utilizată- mu't în campionatul I 
de către Polugaevski în locul vechii 
continuări a lui Gheller 8... e:d4. Ideea 
acestei mutări constă în amenințarea 
W...e:d4 11. C:d4 C:e4 I și 12... D:d4). 
10. d5 (închiderea centrului dă 
bun negrului. De obicei se joacă 
Tel, după care nu merge 10... e:d4 
C:d4 C:e4? 12. T:e4 f5 13. Tf4 
14. Ceti g:f4 15. C:fS C:f8 16. N:f4 cu 
vantaj pentru alb). 10—c:d5 11. i 
Cc5 12. Cel Nd7 13. Cd3 C:d3 
D:d3 Tfc8 15. Tbt Ch5 16. Ne3 
17. De2 Tc4 18. Tfcl Tac8 19. 
15! 20. e:f5 N:f5 31. Tal (Vezi 
grama)

joc
10. 

I 11.
g5 

i a- 
c:d5

14.
Db4
Rh2 
dia-

2I...CÎ4 ! (Mutarea care scoate în 
evidență poziția bună a pieselor negre. 
Acceptarea sacrificiului este forțată, 
deoarece la 22.Dd2 urmează 22...Cd3 
cu o poziție excelentă pentru negru). 
22.g:f4 e:I4 23.Nd2 (La mutarea na
turală 23. N:a7 urma 23... b6 și ne
bunul se pierde, și nu 23...f3 24. N:f3 
Th4 25. Nd2 Df4+ 26. Rgl Ne5 27.

De3 și albul se apără). 23... D:b2 21. 
Tabl f311 25. T:l>2 (Singura mutare 
acceptabilă. La 25. D:f3 cîștigă sim
plu 25... D:d2. La 25. N:f3 urma 25... 
Ne5-ț- 26. Rg2 (26. D:e5 D:d2 I) 
26... N:bl 27. T:bl Dc21 28. Ne4 T:e4
29. D:e4 T:c3 1 30. D:c2 T:c2 cu final 
ușor cîștigat pentru negru. De aseme
nea la orice retragere ă damei negrul 
are joc bun, de exemplu: 25. Del 
Ne5-ț- 26. Rgl N:bl 27 T:bl Dc2 28. 
Tel Df5 29. Nfl Tg44-Î 30. Rhl Th41 
cu mat imparabil sau 25. Ddl Ne5-ț- 
26. Rgl N:bi 27. T:bl Da3 28. Cb5 
D:a2 29. N:f3 a6 30. Ca7 etc.). 25... 
f:e2 26. Th3 Td4 27.Nel Ne5+ 28. 
Rgl Nf4! 29. C:e2 (Forțat. La 29. 
Tal negrul cîștigă prin 29... T:c3!
30. T:c3 Tdl ! etc.)

29... T:cl 30. C:d4 T:el-f- 31.
Ne4 32. Ce2 Ne5 33. f4 Nf6 34.
N:d5 35. Tc7 (La 35. T:a7 urma 
T:e21 și 36...Nd4-ț-) 35...N:a2 36.
Nc4 37.
Ta3 d5
42. Cg3 
Rd5 45.
a cedat
nu poate fi oprită.

Ta3-ț- Rf7 38. Ta7-j- Re6
4O.Rf2 Nh4+ 41. Rg2 Rd6 
N:g3 43. N:c4 b:c4 44. Rg3 

Ta7 c3 46. Tc7 Rd4 și albul 
deoarece înaintarea pionului

Budapesta este o mlndrie a sportivilor maghiari, 
cele mai mari stadioane din lume, avind o capa-

t

Stadionul popular
Bl se numără printre
citate de peste 100.000 locuri. Pe Nepstadion, in fața tribunelor arhipline, 
au loc nu numai mari întreceri internaționale dar și mari competițu 

de masă

Meciul feminin de șah 
R. P. R Iugoslavia R. P. Romînă

Sîmbătă a început la Belgrad întîl- 
nirea internațională feminină de șah 
R.P.F. Iugoslavia—RP. Romînă. In 
prima rundă cea mai disputată partidă 
a fost cea de la masa întiia, în care 
s-au întîlnit campioana țării noastre 
Margareta Teodorescu 
maestra internațională 
kovici. Această partidă 
pentru a doua oară — 
— negrul avînd un

(cu albul) și 
Vera Nedel- 
s-a întrerupt 

Ia mutarea 73 
pion în . plus 

intr-un’ final de figuri ușoare, avantaj 
pe care probabil nu-1 va putea con
cretiza.

In celelalte confruntări din tur, 
gazdele s-au arătat superioare. Iată 
rezultatele tehnice în ordinea celor
lalte mese: Jocici (I) —Polihroniade 
(R) ‘/r’/i, Nicolau (R)— Stadler (I) 
0-1, Nad (1) —Perevosnic (R) ‘A-'A, 
Iliescu (R)— Milici (I) 0-1, Kitonici 
(I)—Soos (R) 1-0, Ududec (R) — Iova- 
novici (I) 0-1, Pibel (I) —Manolescu 
(R) 1-0. înaintea returului și a jucării 
partidei întrerupte, șahisteie iugoslave 
conduc cu scorul de 6-t (!)•

Franța, prima calificată în turneu! 
final al „Cupei Europei"

Firește, nimeni nu punea la îndoială 
șansele de calificare ale reprezenta
tivei Franței, care se prezenta la 
returul întîlniri! cu Austria la Viena, 
cu un avantaj de 3 goluri. Dar iată 
că după acel 5-2 obținut la Paris, 
fotbaliștii francezi au cîștigat și în 
deplasare cu un scor concludent (4-2) 
calificîndu-se astfel în turneul final 
ai „Cupei Europei" inter-țări.

Trebuie remarcat totuși că naționala 
franceză n-a strălucit decît la sfîrșitu! 
partidei de duminică. In prima repriză 
au dominat gazdele, superioritate con
cretizată prin golul marcat de Nemetz 
în mim 28. După pauză două greșeli 
ale portarului Szanwaid modifică de 
tot atîtea ori tabela de scor- In min. 
47 mijlocașul Marcel — printr-un șut 
de’la distanță — și în min- 60, Rahis 
înscriu pentru oaspeți. Austriecii ega
lează prin Probst. Același ratează o 
mare ocazie de gol, pentru ca în 
min. 77 Heute să asigure conducerea 
pentru francezi. In ultimul sfert de 
oră, echipa Franței desfășoară un joc 
de reală valoare. Atacul oaspeților ex
celează și în min. 83 Hanappi nu 
poate opri decît prin faul pe Heute. 
Kopa transformă penaltiul, pecetluind 
scorul partidei : 4-2 pentru Franța-
Echipa Franței este astei prima cali
ficată în turneul final al competiției. 
După cum se știe, urmează dublele 
confruntări U.R.S.S.—Spania (29.V. 
și 9.VI), Portugalia—Iugoslavia (8 
și 22-V) și Romînia—Cehoslovacia 
(22. V și 29.V). Turneul pentru desem
narea învingătoarei se va desfășura 
în cursul lunii iulie, la date care n-au 
fost încă fixate.

2 2
1 0
3 0

0
0
2

6:1 4
LI 1
2:7 1

Ungaria—

Olimpicii maghiari învingători 
la scor

Nu numai la Viena. fotbaliștii aus
trieci au trebuit să plece steagul- In

ajun, la Graz, selecționata olimpică 
a Austriei a fost învinsă de cea a 
Ungariei la scor categoric: 4-0 (1-0). 
Scorul a fost deschis de Orosz în 
min. 29, printr-o frumoasă lovitură 
de cap- După pauză tînărul centru a- 
tacant maghiar. Albert, marchează de 
două ori (min. 50 și 64), iar Satori 
(min. 74) stabilește scorul final : 4-0 
pentru R.P. Ungară. învingătorii au 
aliniat formația : Farago—Novak,
Varhidi, Dalnoki—Vilezal, Kovacs III- 
Satori, Gorocs, Alb-rt, Orosz, Rakosi. 
Iată clasamentul grupei :

I. Ungaria
2- Cehoslovacia
3. Austria

Confruntările decisive 
Cehoslovacia sînt programate pentru 
datele de 6 și 24 aprilie.

® In urma meciului egal Luxemburg- 
Elveția 0-0, clasamentul grupei a VI-a 
europene arată astfel:

1. Franța
2. Elveția
3. Luxemburg 2 0

Florentina învinge pe Juventus !
Cea de a 24-a etapă a campiona

tului italian a avut ca derbi întîtnirea 
Fiorentina—Juventus. Victoria obținută 
de către echipa din Florența asupra 
liderului (1-0) face ca ea să se a- 
proprie 
Un alt 
care a opus echipele Milan—Interna
zionale, 
vervă, 
5 goluri. în timp ce „Inter1 
aceasta numai de trei ori: 
felul acesta trei echipe s-au distanțat 
în frunte, fiind angajate direct în 
lupta pentru primul Ioc. Prin victoria 
cu 4-1 obținută în fața Sarapdoriei, 
Padova s-a apropiat la uri punct de 
Internazionale. De remarcat că jucînd 
acasă ultimele patru clasate au obți
nut puncte prețioase în fața echipelor

2 2
2 0

0
1
1

0 3:1 4
1 1:2 1
1 0:1 1

1- „o lungime" de Juventus, 
meci de atracție a fost și cel

clasate pe locurile 3-4. In 
înaintarea primilor a înscris 

’ a reușit 
5-3. In

din mijlocul clasamentului : Genoa— 
Uldinese 0-0. Alessandria—Lanerosi

3-1, Lazio—Napoli 2-1. Bari—Atalanta
1- 0. Alte rezultate : Palermo—Bologna 
0-0. Spăl—Roma
1. Juventus
2- Fiorentina
3. Milan
4. Internazionale
5. Padova

Performera <

2-1
24
24
24 

. 24
24

etapei;

18
16
14
10
12

4
4
3
5
8

61:19
53:23
45:23
37:28
35:28

38
36
35
29
28

2
4
7 
9
4
Spartak

Hradec Xralove
Jucînd în deplasare cu Ruda Hvezda, 

la Bratislava, Spartak Hradec Kralove 
a realizat surpriza celei de a 17-a 
etape a campionatului cehoslovac. 
Oaspeții au învins cu scorul de 1-0. 
Fruntașele clasamentului au obținut 
victorii: Dukla Praga—Slovan Nitra 
2-1. Dukla Pardubice—Slovan Brati
slava 0-1. In felul acesta, primele 
șapte clasate se află înșiruite pe dis
tanța a numai trei puncte ceea ce 
face. în mod firesc, ca în etapele ur
mătoare lupta pentru obținerea vic
toriei să fie și mai dîrză. Alte două 
întîlniri s-au încheiat cu victoria 
gazdelor: Spartak Trnava—Spartak 
■Stalingrad 3-1 și Dynamo Praga — 
TJ. Kosice 3-1, iar două meciuri cu 
rezultate de egalitate: Ruda Hvezda 
Brno—Spartak Sokolovo ' ' " '
Presov—Banik Ostrava
1. Dukla Praga
2. Slovan Brati

slava
3. Spartak Hradec 

Spartak Trnava 
Banik Ostrava

Va reuși Wolverhampton 
„dublul" ?

Sîmbătă s-au jucat semifinalele 
Cupei Angliei. Wolverhampton Wan
derers a eliminat pe Aston Villa cu 
1-0. iar Blackburn Rovers pe Sheffield 
Wednesday cu 2-1- Prin victoria ob
ținută, Wolverhampton are șanse de 
a realiza dublul succes de a cuceri

atît campionatul cît șl cupa. După 
cum se știe, în ------ ’—*■'  —:’
d.vizii ea ocupă 
distantă (3 p. și 
de Tottenham. Performanța n-a mai 
fo-.t reeditată de nici o echipă, din 
anul 1931, cînd „dublul" a fost realizat 
de West Bromwich Albion.

Rezultate din campionatul primei 
ligi engleze : Bolton—Tottenham 2-t I, 
Arsenal—Leeds 1-1, Fulham—Man
chester United 1-5, Luton—Birmin
gham 1-1. Nottingham—Preston 1-1.

® Infîlniri internaționale : Elveția B- 
Belgia B 0-1 (0-0) ; R.D. Germana- 
Austria (juniori) 2-1 (0-1).

R. P. Chineză (tineret) — Spartak 
Moscova 1—2.

campionatul primei 
locul doi la mică 
un ioc mai puțin)

17 10

1-1 Tatran 
0-0 
3 4 35:18 23
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Franța—Țara Galilor 16 
la rugbi

Sîmbătă ș-a disputat Ia Cardiff 
nouă întîlnire din cadrul „Turnei 
celor 5 națiuni" la rugbi. Furniz 
una din cele mai mari, rpi 
ale competiției, reprezentativ7' 'r, 
ței a reușit să întreacă Tare Gal 
cu 16—8 (5—3). Prin acest reztil 
francezii au obținut mari șanse 
a egala pe englezi în elasamet 
final, trebuind pentru aceasta să 
vingă Irlanda la Paris, în meciul f 
grarnat pentru 9 aprilie. Deocamd 
pe _ primul loc se află Anglia, care 
ultimul ei meci a întrecut Scoția 
21 — 12, sîmbătă trecută. Cum engl 
au un esaveraj mai bun. Franța 
biiie să cîștige ultimul său meci 
11 puncte diferență pentru a tern 

Iată clasamentul 
meci.

pe primul loc.
int'a ultimului

Anglia
Franța
Țara Galilor
Scoția 
Irlanda

1.
2.
3.
4.
5.

4
3
4
4
3

0 -4 21
0 4-K
2 _  ;
I —lf
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Președintele Federației de fotbr 
J.R.S.S. a declarat corespondent 

Agenției TASS că în acest an t 
pele sovietice vor susține întîlniri 
cîteva dintre cele mai renumite 
mâții de club din diferite țări. 
Moscova vor sosi echipele Flame 
(Brazilia), Sheffield (Anglia), Ga 
sarai (Turcia) și altele. La rîndtil 
echipele sovietice vor întreprinde 
nee peste hotare : Ț.S.K.M.O. va ț 
în Franța, Spartak Moscova în R. 
hoslovacă, DINAMO TBILISI IN 
ROMI NA. ( Ager pre.

i

It i m e I e știri
• ATLETA AUSTRALIANA NOR

MA THROWER A EGALAT RECOR
DUL MONDIAL LA 80 M.G. înre- 
gistrînd timpul de 10,6 în cadrul unui 
concurs desfășurat la Balarat. După 
cum se știe, recordul este deținut de 
atletele Centa Gastl (R.F. Germană) 
și Galina Bîstrova (U.R.S.S.)

• IN TURNEUL DE TENIS DE LA 
CARACAS (Venezuela) s-au înregis
trat rezultate surprinzătoare. După ce 
eliminase pe Fraser (Australia) și 
Ayala (Chile), englezul M. Davies a 
fost învins în finală de A. Jimeno 
(Spania) cu 6—3, 3—6, 6—4, 6—3 
în finala feminină : Maria Bueno 
(Brazilia) — Ann Haydon (Anglia) 
3—6, 7—5, 6—2.

• IN TURNEUL INTERNATIO
NAL DE SABIE DE LA VARȘOVIA 
pe primul loc s-a clasat echipa R. P. 
Polone care în ultimul meci a obținut 
8—8 cu echipa R.P. Ungare dar i-a 
fost atribuită victoria deoarece a a

vutl un tuș-laveraj superior. L< 
doi a fost ocupat de echipa R.P. 
gare urmată de echipele U.R„‘ 
Franței, R.F. Germane, R. P. Po 
B și Italiei.

• GROSUL INTERNAȚIONAL 
LA ISTANBUL desfășurat pe o 
tanță de 7500 m a fost cîștigat 1 
ceasta ediție de bulgarul Peev ca 
realizat timpul.de 28:53,5. El a 
urmat de compatriotul său Ban 
cu timpul de 26:53,6 și alții. Pe < 
Pe victoria a revenit formației 
Bulgaria cu 8 puncte

« DUBLA 1NTILNIRE INTER 
ȚIONALA DE GIMNASTICA di 
reprezentativele R. Cehoslovac, 
R. D. Germane s-a încheiat cu vie 
gimnaștilor cehoslovaci : 376,
375,75 (la femei) și 555—553 (la 
bați). In clasamentul individual 
minin prima s-a clasat Ingrid I 
(R.D.G.), urmată de Eva Bosa 
(R. Ceh.), iar la bărbați primul 
a fost ocupat de Danis (R. Ceh.)

timpul.de

