
File de istorie

Vladimir llici Lenin a fost 
de onoare al asociației 

din Moscova
Este binecunoscută prețuirea pe 

care Vladimir llici Lenin o dădea 
șahului. Marele conducător al prole
tariatului a fost el însuși un pasionat 
șah ist. Din relatările prietenilor șt 
contemporanilor săi reiese că Lenin 
avea o remarcabilă forță de joc. Vla
dimir llici considera șahul drept o 
„gimnastică a minții", sublinia deseori 
importanța acestui joc pentru dezvolta
rea unor calități atit de necesare omu
lui, cum ar fi logica, stăpinirea de 
sine, disciplina.

Cele mai multe amănunte despre 
activitatea lui Lenin ca șaliist sînt cu
noscute din perioada anilor petrecuți 
la Samara și Kazan. Mai tîrziu, ocupat 
permanent de activitatea revolu
ționară teoretică și practică, desfășu- 
rind o muncă uriașă, Lenin n-a mai 
avut — firește — timp să se așeze in 
fața tablei cu pătrate albe și negre, 
decit sporadic, in rarele clipe 
de odihnă. Totuși, in Muzeul Central 
„V. /. Lenin" din Moscova există o se
rie de exponate care arată că și a- 
iunci, in toiul activității, Lenin nu ui
tase șahul, această pasiune a copilă
riei și a tinereții.

Intr-una din săli se află o masă de 
șah făcută de soțul Măriei Iliinicina, 
— soră mai mare a lui Lenin — cu
noscutul revoluționar M. T. Elizarov. 
Masa a fost executată după un plan 
conceput de Lenin și are multe sertare 
secrete. La percheziție, ’copoii ohranei 
țariste au căutat de multe ori și în 
sertarele mesei, dar n-au găsit nici
odată literatura ilegală și documentele 
de partid. Ele erau bine și 
ascunse.

' t sala nr. 15, închinată 
oității lui V. I. Lenin în 

anilor 1920-1922, se află un 
siv, artistic executat. Figurile repre
zintă în mod simbolic lupta muncii cu 
capitalul. Masa și piesele sînt darul 
făcut lui Lenin în 1922 de activiștii 
aparatului comitetului central.

Există aici și un ceas de șah. El a 
fost dăruit lui llici de șahiștii din 
Moscova. Alături, două documente care 
exprimă nețărmurita stimă a șahiștilor 
față de marele conducător al revolu
ției. Pe un carton alb scrie :

„Asociația de șah a Moscovei
Carnet de membru de onoare nr. 

1, tov. Vladimir llici Lenin, pe 1922/3".
Al doilea document începe astfel: 
„Stimate tovarășe Vladimir llici I 
Asociația de șah a Moscovei a ho- 

tărît în ziua aniversării lui Octombrie 
Roșu să Vă aleagă președinte de o-

ingenios

vieții și 
perioada 
șah ma-
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noare al asociației...* Tti continuare" 
autorii scrisorii îl roagă pe Vladimir'.', 
llici să primească modestul lor dar — 
un ceas de șah. Prima din cele trei'.', 
iscălii uri este a președintelui asociației- ■ 
N. Țelikov. j:

Nikolai Petrovici Țelikov. candidat., 
in științele pedagogice, se află In viață. 5 
O jumătate de veac el a predat limbii,
străine în institute de învățămint su--' 
perior din Moscova. Nikolai Petrovici',” 
are 79 de ani. dar numai cu doi ani., 
în urmă a ieșit la pensie. Ca și î:i‘‘ 
anii tinereții Țelikov este pasionat de'.”, 
șah. Iarna trecută, jucînd într-un tur-" 
neu. el a confirmat categoria I. “

Corespondentul ziarului „Soviețki-■ 
Sport" (de unde reproducem aceste" 
amănunte), s-a înt'dnit cu N. P. Țe-,,

Arbitrii meciurilor de fotbal 
R. R. Romînă—R. Cehoslovacă

ca

Participare valoroasă la „Circuitul Primăverii1*

amănunte), s-a intimii Cil N. P. Țe- U.E.F.A. a stabilit ca meciurile 
likov la Clubul Central de Șah al--R. P. Romînă—R. Cehoslovacă, din ca- 

j. drul sferturilor de finală ale „Cupei 
--Europei”, să fie conduse de arbitri

U.R.S.S.
Nikolai Petrovici își amintește:
— In perioada grea a anilor If 

1919, cercul de șah din Moscova
— In perioada grea a anilor 1918---ungItr; (cel de la București, la 22 mai) 

1919, cercul de șah din Atoscova se..*,* arbitri norvegieni (cel de la Bra- 
desființase de fapt. Entuziaștii conți-.-tislava, la 29 mai). Din partea U£.FM. nunii încă Qn inaef* «5^11 în Incilintf* ' ’__ • _ -___ t __ _ __  _  _ I.__nuau însă să joace șah în locuințe Tț_____ _ _______
particulare, iar uneori, din cauza lipsei..vatori L. Rylski (R.

la aceste jocuri vor funcționa ca obser- 
~ ~ ~ ~ Polonă) laP.

de lumină electrică, 'în diferite locuri ^BMcareyti P- Delaunay (Franța) la
publice unde ardeau becuri. T Bratislava.

La începutul anului 1920 cercul și-a-- 
reluat activitatea, iar mai apoi a fost" 
reorganizat, devenind Asociație. E-. 
greu de spus cine a avut primul ideea" 
să-l alegem pe Vladimir llici preșe-jjj 
dinte de onoare al Asociației. Ea sa--

nalelo „i
mai semifi- 

la volei

ION BRAHARU

Duminică dimineață, iubitorii spor
tului cu pedale vor fi martorii unor 
interesante întreceri pe circuit ce se 
vor desfășura în cadrul competi.ici 
„Circuitul Primăverii", organizată de 
F.R.C. La disputei? din cadrul acestui 
concurs vor participa cei mai buni 
a'ergători din țara noastră. Compe
tiția este deosebit de importantă, mai 
ales pentru faptul că are caracter de 
selecție în vederea formării lotului de 
alergători din care se va alcătui echi- 
f>a reprezentativă a țării noastre pen- 
ru „Cursa Păcii". întrecerile se vor 

desfășura pe circuitul din str. Maior 
Coravu. Printre participant! se numără 
și cîinoscuții alergători Constantin Du
mitrescu, Gabriel Moiceanu, Ion Ccs- 
ma, Gh. Radulescu, Ion Vasil*, Ion 
Braharu, Ludovic Zanoni, Ion Stoica, 
Ștefan Poreceanu ș.a.

Comitetul de organizare al „Cupei 
" . ‘ ~ . i“ la volei a sta
bilit ca întîlnirile din cadrul semifi-

născut colectiv și răspundea dorinței" Campionilor Europeni 
noastre comune. \

Pe atunci nu numai că n-aveam ma-"k na’e*or ,sa 3iba loc intre 24 aprilie 
șină de scris, dar nici măcar nu dis-5.Ș> & mai. In semifinale echipa Rapid 
puneam de o hîrtie mai bună. Seri---București va întîlni pe Levski Sofia, 
soarea adresată lui Vladimir llici a” iar campioana Uniunii Sovietice, 
fost scrisă de mină pe o foaie ruplă •* ț.s.K.M.O., va întîlni formația AZS 
dintr-un registru. Cunoscînd modestia Ț 
lui Vladimir llici, șahiștii inoscoviți..

noastre comune.

iar campioana Uniunii Sovietice.

Varșovia. (Agerpres).

Ormoicil maghiari s-au calificat 
pentru turneul de fotbal 

de la Roma

lui Vladimir llici, șahiștii 
erau siguri că aceasta nu-1 va supăra."

Din inventarul Asociației a fost ales” 
un ceas de șah și trimis împreună eu> 
scrisoaiea lui Vladimir llici. După cîte.. 
îmi amintesc, el fusese confecționat din" 
două deșteptătoare transformate. "

— Pe atunci, cînd Vladimir llici a - 
fost ales președinte de onoare al Aso-"' . - -
ciației noastre, mișcarea șahistă sovie-. - reprezentativa R. P. Ungare a obținut 
tică abia începea să se dezvolte." vjctoria 
Acum, școala șahistă din U.R.S.S. este., 
cea mai înaintată din lume. Dacă Vla-j 
dimir llici ar fi fost în viață, el s-arj.

Intîlnind tori la Brno selecționata 
olimpică de fotbal a R. Cehoslovace,

cu scorul de 2—1 (1—C). 
asigurîndu-și astfel calificarea pentru 

"turneul final din cadrul J. O. de la 
fi arătat foarte mulțumit de faptul că -Roma. Fotbaliștii maghiari au obți

nut victoria în toate cele trei tn- 
tîlniri disputate pînă acum, returul cu 
selecționata R. Cehoslovace neinai- 
avînd un caracter decisiv.

în zilele noastre milioane de oameni" 
din Uniunea Sovietică practică acest., 
joc intelectual, că șahiștii noștri sînt" 
cei mai buni din lume, și-a încheiat',”, 
povestirea veteranul șahului sovietic.y

Mîine începe înlîlnirea internationa’ă de tenis
inaR. P R. Cehoslovaca

De mîine terenurile de tenis din 
parcul sportiv Progresul vor cunoaște 
din nou animația specifică marilor 
competiții. Inaugurarea sezorai’ui in
ternațional oferă iubitorilor de te
nis din Capitală prilejul vizionării 
unei întllniri deoseb t de interesante. 
Pe zgura roșie se vor înfrunta cei mai 
buni tocători din R.P. Romînă și R. 
Cehoslovacă, în cadrul unui meci a- 
mical disputat după formula „Cupei 
Davis" (4 Simpluri și 1 dublu). Amă
nunt important, deoarece ambe’e re
prezentative fac cu această ocazie o 
ultimă verificare de forțe în vederea 
participării la competiția internaționa
lă pe echipe, dotată cu acest trofeu. 
Să amintim că în zona europeană a 
„Cupei Davis" echipa noastră va de
buta în compania R.P. Polone. în timp 
ce tenismanii cehoslovaci vor primi 
replica celor din R.F. Germană. In- 
vingătoare’e ambelor confruntări se 
vor întîlni între ele. în turul doi. Dec’, 
o explicație în plus a interesului cu 
care este așteptat acest prim examen 
al fruntașilor tenisului nostru

Iată echipa pe oare o vom alinia în 
meci: la simplu vor juca maestrul 
emerit al sportului Gheorghe Viziru 
și campionul republican Ion Țiriac, iar 
la dublu vom fi reprezentați de tînăra 
pereche Ion Țiriac—Ștefan Georgescu.

Jucătorii noștri au susținut ultimele 
jocuri de pregătire marți după-amiază 
și miercuri dimineață. Un public nu
meros a asistat la partida Gh. Viziru- 
Tiriac, care a oferit unele schimburi 
spectaculoase, fără însă ca jucătorii 
să facă apel la toate resursele tor. 
A cîștigat Gh. Viziru, în trei seturi : 
7—5, 6—2, 6—4. Celelalte rezultate : 
Georgescu—Bardan 6—3, 6—8, 4—6, 
6—2, 
6-1. 
6—2,
gescu—Gh. Viziru, L’ardan 6—2,

Oaspeții noștri au sos t aseară ve
nind cu avionul de la Praga. Echipa 
R. Cehoslovace cuprinde pe cei trei 
t tulari pentru „Cupa Davis" : Jiri Ja- 
vorski, Pavel Korda și Richard Schon- 
born. Fi ocupă — în această ordine — 
prime’e trei locuri în clasamentul pe 
anul trecut al federației cehoslovace.

Vineri se vor juca primele două sim- 
pluri, cu începere de la ora 15. Ad
versarii primei zile vor fi cunoscuți

azi după-amiază, cînd are loc ședința 
tehnică.
• S-au încheiat jocurile din „Cupa 

speranțelor". In proba masculină vie. 
toria a revenit lui E. Horvath (C.C.A.) 
care a dispus în jocul final de P. 
Mărmureanu (Progresul) cu 6—2, 
6—3. In recalificări, Mărmureanu eli
minase pe Burciu (Știința) cu 6—4,

Cind dorești victoria din toată inima!
Sîntem încă sub impresia puternica 

a marii victorii repurtate de Rapid în 
„Cupa Campionilor Europeni". Ecourile 
dramaticului meci se vor stinge, firește, 
cu timpul. Dar amintirea acestui 3—1 
obținut în fața Slaviei Praga, nu se va 
șterge niciodată din inimile celor ce 
iubesc sportul.

Sîntem mîndri că Rapidul, „trimisul 
nostru" în această competiție, care, echi
valează cu un adevărat campionat euro
pean al echipelor de club, ne reprezintă 
cu cinste, se află la înălțime. Nici că 
se putea un ambasador mai nimerit. 
Nu putem uita: C.C.A. la baschet, Di
namo la handbal în 7, ne-au adus 
multe bucurii în competiții similare. 
Rapidul este pe cale de a ne dărui, 
însă, cele mai mari satisfacții. Echipa 
feroviarilor se îndreaptă cu pași mari 
spre finală. Este drept, ne aflăm 
abia la mijlocul drumului. Adversari 
puternici, reputați, cum sînt Levski 
Sofia și — în eventualitatea unui nou 
succes — TS.K.M.O., așteaptă si dea 
o replică viguroasă reprezentanților vo
leiului nostru. Dar, cel mai greu exa
men — al maturității — a fost trecut. 
Am citit pe fețele sportivilor romîni 
emoție la început, apoi stăpînire de 
sine, încredere în propriile forțe. Au 
existat „întrebări-cheie” ; să ne a- 
mintim doar de acele 11 schimbări de

la 13—13 în setul III, d«serviciu, la 13—13 în setul III, de 
acel 6—1 pentru Slavia în ultima parte 
a jocului ; să ne gîndim la acel prim, 
set pierdut — ce-i drept la limită — 
care a spulberat multe din speranțele 
noastre. Și totuși, dacă n-am fi asistat 
la această grea încercare, nu am fi 
putut afla atit de clar forța morală fi 
marele potențial al formației ceferista. 
Și am mai aflat un lucru: atunci cînd 
unii dintre jucători nu manifestă (îm
potriva dorinței lor) o formă satisfăcă
toare, ceilalți coechipieri îi suplineau 
cu și mai mult clan pentru a mențină 
la același nivel înalt, suma valorilor 
formației. Pregătirii tehnico-tactice i 
s-au adăugat admirabile calități mora
le, care dau unitate fi tărie echipei, 
caracterizînd atit de bine pe sportivii 
Republicii noastre.

Și apoi, cum să nu prinzi aripi spr» 
victorie, cînd cei din tribune te incur»- 
jează frenetic, te fac să simți că n-ai 
dreptul să nu le răsplătești încrederea! 
Așa, mini în mină, echipa feroviarilor 
și masele de spectatori — oameni ai 
muncii veniți cu miile pentru a urmări 
formația lor dragi — au obținut deo
potrivă, am putea spune, această vic
torie care le părea scepticilor imposi
bila...

N. MARDAN 
GH. NICOLAESCU

Și acum, meciurile cu Levski Sofia

6—0; Bosch—D. Viziru
6— 3; Năstase—Burcescu
7— 9, 5—7, 6—3; Tiriac.

Foto ; B. Ciobanu

Copacilor le dau mugurii și vrednicii noștri canotori pornesc din nou pe drumul 
unduios al apelor.

Emoțiile jocului Rapid—Slavia au trecut. Pentru învingători se deschid 
acum perspectivele calificării în finala „Cupei Campionilor Europeni" la volei 
masculin. Pentru aceasta ci trebuie să cîștige calificarea în fața campioanei 
R. P. Bulgaria, echipa Levski Sofia. Lucrul acesta nu este deosebit de greu, 

avînd în vedere valoarea actuală a jucătorilor de la Rapid, care, 
3 în meciurile decisive, au arătat că se pot concentra și juca mai 
J bine ca de obicei. Adică așa cum au făcut luni seara, cînd au

reușit să remonteze un handicap de două seturi care părea 
liotărîtor.

Judecind acum „la rece” comportarea echipei noastre cam
pioane, putem spune că ea a mulțumit, dar nu pe deplin. Și pen
tru a se califica în finala acestei competiții continentale, ferovia
rii mai trebuie să elimine — printr-o pregătire atentă — o seria 
de lipsuri care au ieșit în evidență în jocul cu Slavia.

Ne referim în pri mul rînd la numărul mare do 
servicii pe care le-au greșit jucătorii de la Rapid, deși cu toții au 
o mare experiență de concurs. I-am văzut rînd pe rînd pe Drăgan, 
Plocon, Nicolau, Răducanu, Pavel servind fie în plasă, fie afară 
din teren. Aceasta cu toate că văzuseră cît de eficace erau servi
ciile lor, care, pe lingă numeroasele puncte pe care le-au adun 
direct, au făcut ca atacurile praghezilor să fie construite defectuos, 
să nu aibă eficacitatea cunoscută.

(Continuare în pag. a IV-a)
________________________________________________

Competiții în cinstea zilei de 1 Mai
Clubul sportiv Voința, în co

laborare cu comisiile orășenești 
de baschet și handbal, organi
zează în București, în cinstea 
zilei de 1 Mai, două competiții 
feminine: una rezervată echi
pelor de baschet de categoria A, 

Icealaltă pentru echipele de ju- 
jnioare și eleve, la handbal în 7. 
^Competiția de baschet, la care

sînt invitate echipele Progresul, 
Rapid, Constructorul, Voința, 
I.C.F. și Știința, se dispută sis
tem turneu și începe la 10 apri
lie. La handbal în 7 se va juca 
sistem eliminatoriu.

Ambele competiții se vor des
fășura pe terenurile Voin(a (șos. 
Pipera nr. 38, la capătul liniei 
de tramvai 5).

z



Cit mai multe întreceri 
rezervate tineretului

Nu pentai prifria oară am- cotisem- * 
mat utilitatea organizării .competițiilor 
■de haltere rezervate U»erettilui. Intr- 
adevăr, întrecerile tinerilor halterofili 
eînt utile nu numai pentru desco
perirea elementelor cu perspectivă, ci 1 
și pentru a-: obișnui cu concufsurilei 
oficiale. Recent a avut loc în Capi- ' 
ială un asemenea concurs la care • 

■ au participat 19 halteroEIÎ din 4 aso- 1 
ciații bucureștșne. Cu acest prilej 
S-au evidențiat 'jerte de halterofili 
■teaerî. 1.^ c^em^Jisaaxă^4a_aițdă-, J 
<iinani<;\is!ul N. Șerbu a totalizat 250 1 
kg ; I i .,,se.migreș“ Gh, Minc^ .a £eu.șij >

275 kg. TTff 
cînd 120 kg a

- triatlon. Alte elemente care s-au evi
dențiat cu acest prilej; I. Dumitrescu 
(Sirena) și C. Kelemen (Dinamo 
Obor). Dacă ținem seama că toți cei 
citați mai sus sînt juniori, rezulta
tele lor sînt promițătoare.

O impresie bună a lăsat F. Balaș 
(Știința Cluj), care a participat în 
afară de concurs la categoria semi- 
vșoară. El a totalizat 285 kg fără 
să depună un efort prea mare. Avînd 
în vedere că F. Balaș nu are decît 
17 ani, rezultatul său este deosebit de 

Valoros (90 kg la împins, 80 kg la smu's 
și 115 kg la aruncat). îndrumat în 
permanență de antrenorii săi, corec- 
Hîndu-i deficiențele tehnice el poate 
ajunge în scurt timp unul din hal
terofilii fruntași ai țării.

jn.Kj, i! wu, Mirtcu .a reușijt.
sâ ridice 90 kg| la îihpțis tatalizînd 
•jșr: i.ă, ;yr >Jsr’euf«' n. Matei âruri- 

realizat 300 kg la

Concur
Campionatele republicane de cros

La 17 aprilie șe vor desfășura la 
Sibiu întrecetfte' “din cadrul cărtîpîo- 
natelor republicane de cros pe' anul 
1960. In vederea acestui important 
eveniment sportiv au avut loc la sfîr- 
șitul săptămînii trecute concursurile 
fazei pe oraș, lată citeva dir rezul
tatele înregistrate: „CLUJ: junioare 
(8lW m>: Ileana Gergefy (Rapid)* —

O competiție cu tradițieu r is
întocmit un plan concret de mă- 
în vederea organizării finalelor 

cros^

și-a 
suri 
campionatelor republicane de * 
competiție pe care Sibiul o găzduieș
te pentru a patra oară consecutiv. ♦

Concurs studențesc în Capitală

In organizarea comisiei sportive a. 
U.A.S. București și clubului Știința? 
sîmbită și dilnfini«ă; i . ’avui loc- pe 
stadionul Tineretului un concurs a-, 
tlefic între reprezertativa I-C.F- și se£ 

w - - _i.Bttcu*
re|tf.’Y^tă citeai din rezultatele teh
nice'' înregistrate:" BĂIEȚI : 106 m: 1, 
Mircea S.te'n (selecț.). ll,3; ,2fV. Cin- 

. c j .(I,QF.) J LȘ; 3- M. „Ursite UC.F.); 
j ft,6; ”2tW m: î. I. Efredi CLC.F.)' 

21,1; 2- M. Cristea (selecț) 24,6*
400 mz 1. S. Todeă- (I.C.F.) '55,4; 2J 
M. Comaneșcu ’(seTecț.) 55,5; 3?
Gheorgfțp Sabăduș (selecț.) 55,5; 806 
m : 1.- L. Borcesctt (3elecț.) 2:00,4; 
2. D. Btiiac (I-C.F-) 2:03,6; 
Sabăduș (selecț.) 2:05,5 ;
M. Ursac (I.C-F.) 15,5; 
stantinescu (I.C.F.) 16,4; 
(I.C-F.) 16,8; înălțime: 
1,85; 2. N. Ropoteanu (I.C.F-) 1,70; 
lungime: 1- V. Duțu (I.C-F.) 6,20 m; 
2. W. Wayant (selecț.) 6,16 m; 3. V. 
Jurcă (selecț ) 6,14; triplusalt: 1- I.

pe echipe, C-F.fL; Junwi.,(2.4MJ, mM 
Francisc Baban (Știința) — pe echi-
pe, C.l -R.; senioare (120(1 m) : A- Jccționata Centrului universitar 
mela T’tiscwc Ana Czufi (de la , A . . ,un ■ rezultatei.Știința) — pe echipe,’Știința; seniori re*n-c«teVS., aut rezultatei- 
(7.000 tn) : Gr. Cojocaru (Știirța) —' 
pe echipe, Știința. (A. Palade-Ursu, 
corespondent); PLOEȘTI : junioare : 
Elisabeta Tony (Petrolul) ; juniori : 
Mihail Săndtilescu (Șc. Sp. U-C.F-S.); 
senioare: Maria Diță (Petrolul); se
niori: Radu Iliescu (Progresul). în
trecerile s-au desfășurat în incinta 
Hipodromului dir localitate. (Florian 
Albu, corespondent). BUCUREȘTI: 
junioare: Maria Babaraica (Con
structorul) — pe echipe, Dinamo și 
Progresul; juniori: Ștefan Beregs- 
zaszi (Dinamo) — pe echipe, Cons
tructorul ; senioare: Georgeta Dumi
trescu (Metalul) — pe echipe, Meta
lul ; seniori : Ovidiu Lupu (C.C.A ) 
— pe echipe, Metalul și Constructorul.
(Nicolae D. Nicolae, corespondent).

După cum ne transmite corespon
dentul nostru din Sibiu, Cornel Fră- 
cea, comisia orășenească de atletism

3. Glii
110 m g : 1.

E. Con- 
Todea 
Cincă

2-
3.
1.

S- 
V.

Ebcdi
12,318 ;

Sabău
12,58; 
suliță : 
gescu
1. IC-F. 46,5; 2. Selecționata 46,6; 
4x400 m: 1 ----- 
nata 3:46,5; disc :
(I-C.F.) 41,71 n, ; 2.
(selecț.) 34,58; 3000 
Aîogliioroș (selecț.) 9;49,0;.
100 tn: 1. Sanda Grosu (selecț.) 13,1;
2. Ileana Georgescu (I.C-F-) 13,5; 3. 
Oliva Carabela (I.C.F.) 13,6;. înălți
me: 1. Eda Knal (I.C-U) 1,45 m; 
2. Sanda Grosu 1,40;
rangic (I.C.F.) 1,40;
Marieta Barbu (I-C.F.) 
Niculina Barbu (selecț.) 
da Grosu 9,42 ; suliță :

(I.C.F.) 13,18; .2. I.
3. L. Boșcos (LC-F.)
1. Sabău 56,92 m; 2. I. Geor- 
(selecț.) 48,29 m; 4x100 m:

1- I.C.F- 3:43,0; 2. Selecție- 
.1. L- Purdea

I. Georgescu 
m plat: 1 St- 

FETE ;

3. Olga Bo- 
greulate : 1-

9,91 m; 2.
9,82; 3- San- 

I. Marieta 
Barbu 32,89 m ; 2. Ecaterira Binder 
(selecț.) 30,14; 4x100 m: 1. Selec
ționata 56,8; 2. I.C-F- 57,2; 80 m g: 
I. Sanda Grosu 12,4; 2. Ed. 
13,4; 430 m : 1. Eva Reiter ( 
66,5; 2. Octavia Moldovean 
67,8.

Punctajul general a fost 
atleților de la I.C.F. care au întrecut 
cu 266,5 la 253,5 pe reprezentanții 
Centrului universitar București.

ia Knal
(sclecț.) 
(I-C-F.)

favorabil

a Cupa Federației”
Concursul de schi dotat cu „Cupa 

Federației" a intrat în tradiția acestui 
sport. An de an, la începutul lunii 
aprilie, cei mai buni schiori ai țării 
își dispută cu ardoare întîictatea în 
această interesantă competiție. „Cnpa 
Federației" se va desfășura și în acest 
an în Bucegi, pe Valea Iui Carp, ur- 
mînd ca schiorii să-și dispute locurile 
fruntașe la slalom special (sîmbătă) și 
la coborîre sau slalom uriaș (dumi
nică). După toate probabilitățile, du
minică va avea loc cursa de cvborîre. 
Pe traseul clasic zăpada s-a păstrat în 
cantitate suficientă, iar ninsoarea că
zută în ultimele zile a acoperit „peti
cele ’ create de temperatura ridicată 
înregistrată acum două săptămîni.

„Cupa Federației’ va reveni celor 
ee vor realiza cele mai bune punctaje 
în clasamentele^ combinatei de două 
probe, la băieți și Ia fete. Amintim 
că acum un an trofeul a revenit Iui 
Gheorghe Bălan (C.C.A.) și Mihaelei 
Ghioarcă (Voința Orașul Stal

Citeva aspecte de Ia conferința anuală a F. R. O. —

......

Ședința începuse de mult. Vorbea 
acum învățătorul Manolache Bălan, 
din comuna Obidiți, raionul R. Sărat, 
spre care își îndreptaseră privirile 
toți participanțfi la consfătmrea a- 
ntială a Federației Romîne de Oină.

— Este adevărat că la început a 
fcst cam greu, treburile nu prea 
mergeau bine... Eram puțini... Consă
tenii mei, lisați în întuneric, obidiți 
tn regimul burghezo-moșieresc și ținuți 
departe de școală, de sport, nu înțe
legeau rostul sportului și nu-.și lăsau 
copiii să vină la antrenamente, 
bre, că neam de neamul 
făcut sport și tot n-am 
spuneau mai toți atunci, 
Acum însă.--

Instructorul voluntar ....____
Bălan, membru în comisia regională 
Plocști, a .vorbit în continuare despre 
activitatea celor peste 50 .de flăcăi 
si copii din secția de ojnă» despre 

■entuziasmul . sătenilor, care, .acum vin 
aproape cu toții pe terer.ul din izlaz 
cînd se desfășoară diferite concursuri. 
„Cu prima echipă ne-am calificat în 
mai multe finale de campionat, cu 
«chipa a doua am cîștigat anul trecut 
SpajtachHțdi tineretului »și mai avem .

a comunei. Nu am fi putut ajunge 
pînă aici fără ajutorul organizației de 
partid, U.T-M-, și al Sfatului popular, 
al cărui secretar este și președintele 
secției noastre de oină. Anul acesta, 
prin grija consiliului regional U.C.F.S. 
avem două competiții pînă la nivelul 
regiunii și mai multe campionate ra
ionale. Noi — a încheiat tov. Mano- 
fache Bălan — am și început pregă‘i- 
rile în vederea acestor întreceri".

La fel au vorbit și tovarășii Gheor
ghe , Sălceaniț, Stan Chiriță, Gheorghe 
Bac'oju și Petre Tânăsescu, reprezen
tanții regiunilor Constanța, Galați

„Lasă 
nostru n-a 

murit".' îmi Crâioya și respectiv București. Ei au 
la început, arătat că în satele din regiunile res

pective există ..numeroase echipe .ar.--.m; 
grenate într-o activitate organizată, < ri1 
că au inițiat anul trecut multe „dumi
nici sportive" în programul cărora au 
figurat înțîlniri de qină îr.-tre sate, .că 
jucătorii echipelor au format brigăzi 
de muncă, ce s-au întrecut îh cam
paniile agricole. In schimb raportul 
prezentat de tov. Mihai Constartin,

'membru în’ biroul federal, a relevat că 
de ar.i de zile în 
numai două echipe — Știința și Dî-

“ luni
Uorga-

Mar.olache

București există

O frumoasă

Xu-jputa» ^.^iuni
patra •'echipă ' cdmrstrte - de speeralitale atu a»f . org- 

nizat nici măc^r fazele superioare ale 
unor competiții republicane. Multe-..I

bază sportivă echipe Ca Recolta Dobra (reg. Hune-

Piscina acoperită
doara)-, Progresul Baia Mare, Recolta 
Toptița, . Energia Timișoara, Recolta- .

Osoi (reg. Iași), Dinamo Tr. Severin', 
Recolta Pitești ș a. care își cuceriseră 
o frumoasă reputație s-au „pierdut" 
pentru că organele U.C.F.S. și comi
siile respective nu le-au atras în nici 
un fel de activitate competițională pe 
plan local. Din discuțiile purtate a 
reieșit că în regiunile lași. Oradea-, 
Baia Mare, Timișoara și în mai micâ 
măsură Hunedoara sportul nostru na
țional este privit ca un copil vitreg, 
nimeni nu se ocupă de echipele de 
oină. Urmarea: formațiile de la sate 
se pregătesc și acum în mod empiri® 
și nu cunosa rici cliiar noile modifi
cări ale jocului, deoarece actualul re
gulament și arogrqpețe de antrena
ment .nidtod c s4yu . închise îh dulapu
ri fe ‘ rw&r organe farC-F&S-i >-•

Punînd față în față aceste exemple 
te îrtrebi: cum reușesc tovarăjij, din 
regiunile evid^jjjj: ițe să formeze noi 
echipe și să le asigure condtțiHe ne
cesare antrenamentelor și participării 
la diferitele competiții ? Explicația este 
simplă. In aceste comisii regionale, 
raionale și orășenești muncesc oameri 
cu tragere de inimă pentru sptirtul 
nostru național și printr-iin efort co
lectiv reușesc șă răspîndească pe scață 
cît mai largă jocul de oină, să orga
nizeze rumeroase concursuri locale — 
mijloc eficace pentru atragerea tine
rilor și vîrstnieifor pe terenurile de 
sport. Iată cheia succeselor.

N. Pandrea (C.C.A.), unul din principalii pretendenti la „Cupa Federației",
Foto : D. Stanculescu

S-a întîmplaf la Fetești.
ni criticat cîte odată 

fotbal, pentru greșelile 
, nu i-am scos

de Ia Oradea
al Crișului repede,Pe malul drept t

Irtre Ștrandul Orășenesc și Ștrandul 
Victoria se înalță o nouă construcție 
modernă: piscina acoperită, mindria 
■sportivilor arădeni. In mijlocul pisci
nei se află bazipul lung de 33,33, m, 
cu șase culoare. Spre partea mai a- 
-dlncă a bazinului (3,50 m) se află o 
trambulină pentru sărituri. Tribuna 
din jurul bazinului precum șl cea din 
dreptul etajelor 1 șl. 2 poate găzdui 
peste 700 de spectatori. încălzirea 
centrală asigură o temperatură con
stantă în incinta clădirii. Patru ves
tiare precum și șase camere spațioa
se stau la dispoziția concurenților, 
asigurînd acestora întreg confortul, 
îlată și dimensiunile interioare ale 
piscinei: lungime — 42 m ; lățimea 
— 26 m; înălțime =>, 14 m. Pereții 
piscinei sînt împodobiți cu ornamen
tații (cu teme sportive) executate de 
un colectiv condus de sculptorul I. 
Fekete.

Piscina de la Oradea, inaugurată 
recent cu ocazia turneului internațio
nal de polo pe apă, va contribui fără 
îndoială la dezvoltarea notației în 
wașul de pe malurile Crișului.

4. GH1ȘA — coresp- regional

. . TR. IOANLȚESCU.

pe arbitri de f 
făcute în timpul jocului, 
niciodată din inima noastră, gindindu-ne 
că nu e de loc ușor să mulțumești și 
pe unii și pe alții, să împaci sute de 
mii de oameni dintre care jumătate țin 
cu o echipă și jumătate cu cealaltă. 
Pe urmă, mai ai de-a face cu cîte un 
jucător nervos, cu altul nedisciplinat, 
care îți mai trîntește și cîte o vorbă de 
ocară. Iar tu. ca arbitru, n-ai voie să-ți 
pierzi cumpătul. 11 avertizezi, eventual 
îl elimini din joc, dar arbitrezi mai 
departe calm, fără să ții seama de... 
nervii unora de pe teren sau din tri
bună.

hlai grav e cînd un arbitru .ie lasă 
furat de „nervi”. Un astfel de caz 
intim plat la Fetești, cu prilejul meciu
lui dintre echipa locală Locomotiva -i 
Electrica-l.onslanța, din cadrul campio
natului regional. Unul dintre arbitrii de 
tușă era David Dedu, fete.ștean get be
get. Se vedea asta și după felul cum... 
arbitra. Firește că n-avea cunt — deși 
tare ar fi vrut — să le dea cadou celei 
din Fetești măcar un gol, dar cîte un

Despre niște
Există fel de fel de diamante, care 

d» care mai prețioase. In ultimul timp 
cu mai apărut două. Știți care sînt ? 
Picioarele fotbalistului Petre Andronic! 
Cel puțin așa le consideră el cînd se 
duce pe la diverse asociații, oferindu-se 
să le

Nu
unde 
leleu 
valorifice ..
că cei din Focșani nu prea sînt amattori 
de diamante și mai ales dintr-astea 
fără... carate. Dar „proprietarul" lor 
nu s- i descurajat. Dimpotrivă, și-a făcut 
un plan amănunțit de călătorie către 

Pașcuni, } alra Doritei eic.t cu cu/v

s-a

întărească echipa de fotbal, 
de mult a apărut la Focșani. De 
a venit, nu se știe, că umblă te- 
din oraș în oraș, încercînd să-și 

...^.HamanlelS . Se pare însă

„aut" sau cite un „corner”, avea el 
grijă să nu le lipsească...

La un moment dat, arbitrul de centru 
a oprit jocul : doi dintre jucători intra
seră prea... bărbăteșle unul înlr-allul. 
Arbitrul i-a chemat să-i muștruluiască 
și să le pună în vedere să-și vadă de 
treabă. Dar, cum se întîmplă de obicei, 
fiecare zicea că e nevinovat, că nu lo
vise el, ci că adversarul făcuse și dre- 
șese. Discuția era totuși pe cule să se 
încheie, cînd deodată s-a auzit : „Pac!" 
„Pac. I”. Ce se întîmplase ? Arbitrul da 
tușă David Dedu intrase tiptil pe teren 
și începuse să-i „cîrpească” pe cei din 
Constanța I Noroc că arbitrul de centru 
i-a luat fanionul din mină și La dat 
afară de pe teren, că altfel cine știe ce 
ar mai fi făcut în dorința de a și do
vedi... apartenența de Fetești.

Prin măsură luată de comisia raio
nală de fotbal și. care va fi desigur 
întărită de cea regională, pe arbitrul 
David Dedu nn-l vom mai vedea multă 
vreme „la tușă’9, ci pe... tușă. E o mică 
diferență... dar e bine !

TĂNASE PAUL
mixtă Fetești

sau intr-altul 
să nu rămîie 
picioare alîl

Școala medie

„diamante'1

vingerea că într-un loc 
va găsi pe cineva care 
indiferent în fața unor 
de ...prețioase.

Scriind aceste rînduri, sîntem con
vinși că și în celelalte orașe cuprinse 
în „planul de lucru” al lui Petre An
dronic, oamenii nu se vor lăsa păcă
liți de aceste... diamante false. Petre 
Andronic trebuie să-și găsească un loc 
de muncă și să se arate vrednic de el. 
Atunci, poate, — fiindcă îi place «- 
ceasta comparație — va avea valoarea 
unui diamant. Veritabil însă...

EGO MUNTEANU 
antrenorul echipei de fotbal 

L'nirea-Foc^ani



IN JURUL BALONULUI
tapă după etapă, calitatea jocu- firme și acest prilej îl va avea chiar 

rilor din categoria A se îmbu- -duminică, ju.-înd în deplasare, la Pe- 
nătățește, lucru care îi bucură ■ ‘troșarti. împotrtva unui adversar care, 

pe iubitorii fotbalului mai ales acum 
în preajma meciului cu R.P. Bulgaria, 
pînă la care au mai rămas doar 23 
de zile. Și în etapa de duminică aui . . ...fost cîteva partide care s-au situat 
pe această linie, satisfăcîud din punct 
de vedere al nivelului tehnic și al 
spectaculozității. In această privința 
se cuvine să menționăm în primul 
rînd meciul dintre fruntașele clasa
mentului, C.C.A. și Steagul roșu, în 
care ambele echipe au confirmat atit 
justețea locurilor obupâte în ierarhia 
echipelor de primă categorie, cit și 
valoarea lor la ora actuală. Ambele 
echipe s-au remarcat și prin indivi
dualități dar — mai ales — prin joc 
colectiv. In această privință, ne-a 
plăcut îndeosebi C.C.A., în special 
în prima repriză, cînd și-a impus 
jocul. In această întîlnire formăția bu- 
cureșteană s-a dovedit mai echiiibra-

■ tă, toate compartimentele dînd un 
randament egal. Steagul roșu 
firniat (dacă mai era nevoie) 
siunea înreg.strata în ultima 
In cînip a acționat calm, a 
frumoase calități tehnice și o 
de luptă apreciabilă. Apărarea (mai 
puțin portarul) a fost egală celei mi
litare. Reproșăm însă mijlocașilor 
faptul că de regulă au condus prea 
mult balonul și că atunci cînd au 
pasat, au preferat tripleta, ceea ce a 
contribuit la o concentrare a jocului 
pe centru. Nu-i mai puțin adevărat 
că și înaintarea a avut această prefe
rință, ușurînd 'sarcina apărării ad
verse. In schimb, atacul echipei 
C.C.A. a desfășurat larg și variat 

țiunile, utilizînd mult extremele. A- 
-•astă diferență dintre comportarea 

liniilor de atac explică și rezultatul 
întîlnirii.

De reținut nota generală de spor
tivitate care a caracterizat această 
partidă decisivă.

intre întîlnirile disputate în 
țară, din punct de vedere al 
spectacolului sportiv au plăcut 

cele de la Cluj și Bacău. De aseme
nea, cea de la Ploești, dar mai mult 
datorită echipei Petrolul, care lasă 
impresia că și-a revenit la forma sa 
normală, că a găsit formula de echi
pă cea inai potrivită. Rămîne să con-

»

t

a con- 
ascen- 
v rente, 
etalat 
putere

în ciuda poziției în clasament, are 
multe resurse pentru a pune în difi
cultate pe pîoeșteni. A dovedit durrți- 
nică în partida cu Progresul.

înaintarea echipei Dinamo Bucu
rești, pînă-acum compartimentul defi
citar, a trecut cu succes examenâl 
de la Baciu, atit sub aspectul jocu
lui, cît și al eficacității. In schimj», 
înaintarea Progresului a complicat 
sarcina întregii echipe, ratînd o serie 
da. ..ocazii sigure și făcînd ca o vifc- 
torie clară Jupă prima repriză, să 
fie pusă sub semnul întrebării pînă 
în ultimul minut de joc. E adevărat 
că arbitru! .a comis greșeli grave In 
dauna Progresului, dar și așa înain
tașii echipei bucureștene puteau să 
înscrie mai mult.

Prima etapă a returului catego
riei B s-a desfășurat în mijlo
cul v.nui interes general. Lupta 

pentru promovare sau pentru evita
rea retrogradării a reînceput cu in
tensitatea care a caracterizat și jo
curile din toamnă. Multe echipe și-au 
disputat cu ardoare dar corect șan
sele. Printre ele se numără și Dinamo 
Obor și.C.Ș-M. Reșița. Am asistat la 
această întiinire destul de importantă 
pentru ambele formații și am yăzut 
un joc de toată frumusețea. De multe 
ori am a-, ut impresia că vizionăm 
un meci de categorie A. Două echipe 
bine pregătite din punct de vedere 
fizic, cu calități atletice remarcabile, 
în special aceea din Reșița, au luptat 
cu pasiune și sportivitate pentru vic
torie, 90 de minute în același ritm. 
Cei prezenți au rămas impresionați 
de această partidă și în special de 
comportarea echipei reșițene, care a 
constituit o adevărată revelație. C. S. 
M. Reșița cuprinde o serie de jucă- 
teri tineri talentați ca Varga, Pă- 
tașcu, Sciopu, Comisar, Râcelescu.

Dar forța echipei ‘ Stă în jocul colec
tiv, gr^țme căreia facțipnează, tot 
timpul ca un motor. Cu o astfel de 
formație, pregătită bine în continuare 
(fostul internațional. Vasile Pop este 
antrenorul său), C. S. M. Reșița va 
avea un cuvînt de spus în seria a 
Il-a, - ca și Dinamo Obor, .care se 
situează la un nivel tehnic ridicat. )

In mare parte arbitrajele din eta
pele de pînă. acum ale campio) 
natului au corespuns. Au fost 

multe arbitraje bune (de exemplu a* 
celea prestate de C. Mitran, A. Mar», 
M. Cruțescu, C. Nițescu etc.), cart 
au contribuit la buna desfășurare a 
partidefor. Altele însă, au . lăsat de 
dorit și unele chiar au influențai, 
jocul, prin greșeli de neadmis, datqț- 
rită lipsei de curaj sau de atenție șl 
plasament. Asemenea, greșeli au co‘- 
mis V. Măicănescu, Z. Drăghici, lt 
Rapaport etc.

Federația de specialitate și colet 
giul central al arbitrilor nu pot trece 
pește astfel de greșeli care au re
percusiuni directe asupra normalei 
desfășurări și calității jocului, chiar 
dacă ele sînt comise de arbitri care 
în general conduc bine, cum este ca
zul lui V. Dumitrescu. Acesta a fost 
suspendat pe patru etape pentrul pla
sament defectuos și interpretare gre
șită a prevederilor regulamentare. De 
asemenea a fost suspendat, tot pe 
patru etape, și arbitrul D. Rusu- 
București, care a funcționat Ia tușă 
la meciul C.C.A—Dinamo București.

Asemenea măsuri trebuie luate în 
mod 
etapa 
slabe, 
pildă, 
pretat
mentui, apreciind ca 
faulturi grosolane în 
însă, nu trebuie să 
simpla sancționare a
comit astfel de greșeli. Colegiul cen
tral al arbitrilor trebuie să dovedeas
că și mai multă preocupare pentru 
îmbunătățirea calității arbitrajului, în 
vederea asigurării desfășurării 
male a campionatului, (g. r.)

consecvent, pentru că și în 
de duminică au tost arbitraje 
La meciul Progresul—Jiul, de 
arbitrul St. Mataizer a inter- 
într-un mod original regula- 

„joc bărbătesc" 
careu. Măsurile 
se oprească la 
arbitrilor care

Clasamentul returului».

... este cît se poate de semnificativ. 
El reflectă comportarea de pînă acum 
a echipelor din categoria A. Iată-1:

1. C.C.A (I) 5_ 4_l_0—11: i 9
2. St. roșu (2) 5—2—2—1 — 12: 8 6
3. Știința (7) 5-^2—2—1— 7: 5 6
4'. Dii.amo Buc. (8) 5—1—4—0—11: 8 6
5. Dinamo Bacău(J) ■ 5—2—2-r-l.— 5: 6 6
6 Minerul (10) 5—2—1—2— 7: 6 5
7’. Rapid (9) 5—2—1—2— 8: 7 5

. 8. Petrolul (6) 5^2—0—3— 4:3 4
9. Progresul, (11) 5—2—0—3—10:13 4

10 U.T.A. (5) 5—1—2—2— 5:' 7 4
1 1. Farul (4) 5—2—O—3— 5: 9 4
12. Jiul (12) 5i_o— 1— 4— 3:11 1

De la început se .re-marcă Faptul .că
pe primele locur: se .află, la aceeași

Noua oră de începere a jocurile»

Federația de specialitate a stabilit 
ca de duminică meciurile de campion 
nat să înceapă în toată țara la ora 
16.30.

Azi : Progresul Metahrl

In cadrul pregătirilor pentru pai» 
tida de duminică (cu Dinamo Buctn*^ 
rești), Progresul susține azi un mccî\ 
amical cu Metalul București. Intîl-.i 
nirea are loc pe stadionul Progresul 
(str. dr. Sta'covici) și începe la ora 
16.30. In deschidere, la ora 15: Pro
gresul—Metalul

distantă ca și în clasamentul gene
ral. C.C.A. și Steagul roșu. Pe ulti
mul loc : Jiul. Rezultate' și compor
tări mai bune în retur au avut pînă 
acum Știința Cluj, Dinamo București, 
Minerul și Ra
Șt Farul — l.i ați,
din clasamentul giÂȘraî .... „ .
trează căderi, 
vinse in retur
București.

Duminică
O nouă etapă importantă în cate

goria A are loc duminică. In Bucu
rești : două partide interbucureștene. 
care se vor disputa cuplate pe ,.23 
August". Programul : Dinamo—Pro
gresul ora 14.45 și C.C.A.—Rapid ora 
16.30.

Dummies

In București, 
singur meci în

(juniori).

în categoria B

duminică să joacă nr»,. 
cadrul categoriei B i

R.-ipid: jn..schiwh,>JU,TJl. §.li^a—forjftta Fălticeni. Partida sa 
în comparație cu pozițiile A’a/disputa pefterenui Victoria (C.A.MJ* 
mtul gfflfflfr — Tftregis- <-»ra™u a-rost încă stabilită.

Singurele echipe nein- 
sini C.C.A. și Dinamo

din nou cuplaj

Pregătirile lotului de juniori
In ultima sa partidă de verificare 

cu ut adversar mai puternic, lotul de 
juniori R.P.R. a jucat duminică la 
Cîmpina. Juniorii au dispus de Poi 
iana Cîmpina cu 4 — 1 (3—0) prin
punctele marcate de Gane, Tomeș șî 
Pîrcălab (2). Juniorii au făcut o par
tidă bună.
E. STROE și S. CONSTANTINESGU 

corespondenți

Importanța preciziei în aruncările 
libere este binecunoscută și cazurile 
în care ele au determinat victoria 
sau înfrîngerea unei echipe sînt 
numeroase. Adăugind că de fapt ju
cătorul cu precizie în aruncările li
bere este de obicei eficace și în arun
cările de la semidistanță și distanță, 
ne dăm mai bine seama de importan

ța concursului de aruncări inițiat de 
F.R. Baschet. Acest concurs este or
ganizat cu scopul de a atrage mase 
largi de tineret în practicarea jocului 
de baschet și de a stimula perfecțio
narea tehnicii aruncărilor la coș 

întrecerile se vor desfășura intre 
15 aprilie Și 15 mai pe terenuri in ; er 
liber, la datele și orele stabilite de 
comisiile regionale, raionale și oră

șenești de baschet, care organizează 
concursurile.» cu sprijinul cluburilor 

■și ’ asociațiilor sportive- ForrrtuJa de 
desfășurare a concursului de aruncări 
libere este următoarea :

— după executarea a două arun
cări de probă, concurentul va exe
cuta aruncări la coș de la linii de 
aruncări libere pîrtă la prima încer* 
care nereușită.

1— fiecărei încercări reușite i se va 
acorda 1 punct. Totalul încercărilor 
reușite va constitui punctajul obținut 
de participant.

' ■— fiecare concurent are dreptul să 
participe la două concursuri, la date 
diferite însă. La stabilirea puncta- 

fuT'-ffiter'se' va țin? 'seama dr cel 
.'Wț'bmr pwnetțj ii/..realizat .într-unul 
nAicwre TOutrcortcursutir *

■ pentru, executarea unei aruncări 
se acordă — conform regulamentului 
de joc — 10 secunde.

La concursul de aruncări libere 
inițiat de federația de specialitate 
are dreptul să participe orice jucător 
de baschet, legitimat sau nu. Jucătorii 
și jucătoarele din- echipele participante 
la campionatul republican au oblii 
gația de a concura.

Cei ce vor realiza cele mai bune 
punctaje (se vor face clasamente 
separate pentru băieți și pentru fete)) 
vor fi declarați cîștigăto-ri pe fa.a de 
regiune, raion sau oraș. După total 
lizarea rezultatelor pe întreaga țară, 
primii trei clasați vor fi premiati cri 
cupe și echipament sportiv.

: jÎMoi 'W- -

parașutism
parașutei și cu exe-

Au început pregătirile 
pentru campionatele mondiale de
nul acesta, anul disputării campio

natelor mondiale de parașutism, va 
cere sportivilor noș’ri o pregătire cît 
mai bună. Lotul nostru reprezentativ, 
lărgit cu o serie d ; elemente tinere, 
și-a început antrenamentele. Deocam
dată se lucrează pent ni dcsăvîrșirea pre
gătirii fizice. In curînd, parașutiștii își 
vor începe antrenamentele specifice. Am 
remarcat Ia antrenamente pe loan Roșu, 
Valentin Țurcaru, laneu Gheorghe, 
loan Negroiu, Elena Băc.iioanu, Elisa- 
beta Popescu, Elisabeta Kiss și alții.

Spre deosebire tie campionatele mon
diale trecute, anul acesta probele se 
anunță cu mult mai grele în urma mo
dificării regulamentului de concurs fă
cute de comisia internațională de para
șutism de pe lîngă F.A.I. Astfel, pro
bele de 1000 și 1500 ni. sărituri 
punct fix cu deschidere întîrziată 
fost scoase din program. In locul 
a fost introdusă proba de 2000 m 
ritură la punct fix. De asemenea s-a 
tărît ca în loc de două sărituri să 
execute patru sărituri. Și în proba de 
2000 m sărituri în grup (echipe de 
4 b -ț- 3 f) clasamentul se va face 
numai după patru sărituri. Cea mai 
dificilă probă (de fapt, aceea la care 
s-au adus cele mai substanțiale schim
bări) este proba de 2000 m cu deschi-

dorea întîrziată a 
cutarea complexului de figuri în termen 
il! 20 secunde de Ja părăsirea avionu
lui.'‘Față de' celd trfei variante de* Coin* 
piexe, cîte erau în trecut, numărul lor 
rk crescut în prezent ,1a 8. Iiiecare va- 
ijqntă ețtțirinje 5 țpifale cempjete 
360 grade terminate cu un liiping. 
Din cele 8 variante, prin tragerile la 
sorți cu 36 de ore înainte de disputa
rea concurenlui, se cunosc trei care ră- 
n în obligatorii. In momentul săriturii, 
d.’. pe sol se semnalizează care din cele 
trei va trebui executată.

i — Știința București (1—1), 
disputată duminică la Ploești.

Foto : Mircea Popescu-Ploești

la
au 
lor 
să

li ri
se

din partida de categorie B Prahova Ploești

' > ' )
----------------------- -----------------------k-

Un concurs interesant în perspectiva

Locațiune de bilete
0 Pentru jocurile de fotbal C.C.A.— 

Rapid și Dinamb București-Progresul 
biletele se pun în vînzare azi după- 
amiază la casele de bilete obișnuite. 
Sînt valabile biletele cu seria 55 „Sta
dionul 23 August".

Respectarea numerotării locurilor este 
obligatorie.
• Pentru întîlnirea internațională de 

tenis d r.tre ech pelc reprezentative ale 
R.P.R. și Republicii Cehoslovace ce se 
desfășoară în zilele de 8, 9 și 10 aprilie 
pe terenurile Stadionului Progresul (str. 
dr. Staicovici), biletele se pun în vîn
zare azi de la ora ’ 
lete de la agenția centrală Pronosport 
din Calea Victoriei nr. 9 și la casa spe
cială din str. Ion ’ ' ' ""
biletele eu seria 17.

La această întîlnire sînt valabile ur
mătoarele permise r roșii și albastre în 
piele, albastre dermatin cu stampila 
„tenis", gri dermafn cu ștampila „te
nis* și verzi de ziariști.

15, la casele de bi

Vidu. Sînt valabile

Programul concursului Pronosport 
nr. 15 de duminică 10 april e ne poa
te rezerva surprize, deși limpezirile 
ca e s-au produs în clasamentul cate
goriei A în etapa trecută nu ar lă a 
să se întrevadă așa ceva. Dar este 
fo; rte posibil să asistăm la o ,,etapă 
a revanșelor". Nn trebu'e să uităm 
că pînă la încheierea campionatului 
mai avem destule etape Și clasamentul 
m; i poate Suferi esențiale modificări.

Duminică vom urmări tine’e meciuri 
care pot furniza rbzultatc;surpri?.1. 
Ne gîndim în primul rînd la întîlni- 
rile inter-biicureșțene, aceste cuplaje 
care ciștigă tot mai mult ca' in.eres 
și atracție. Să amintim apoi de me
ciurile U.T.A.—Dinamo Bacău sau 
Jiul—Petrolul în care echipe’e ce se 
deplasează pot reaLza frumoase per
formanțe. " 
meciul de la 
gul roșu. Iii 
fi socotită ca 
tîlnirea de la
le de la B sînt și ele foarte echili
brate.

Iată indicii că următorul concurs 
Pronosport va oferi premii mari, după 
seria de concursuri a premiilor nu
meroase. Vă reamintim că concursul 
de duminică face parte dintre ele

ca

Poarte echilibrat este și 
Constanta : Farul—Stea- 
sfîrșit, Minerul nu poate 
o învinsă din-ji.ite în în- 
Clnj cu Știința. Mec’uri-

1 Ce beneikiază de fondul suplimentar

de premii acordat în luna aprilie: un 
autoturism „Moskvici" și 150.000 lei. 
Nu lipsiți deci I

REZULTATELE TRIERII CON
CURSULUI SPECIAL PRONOSPORT

trierii variantelor Ur-j- *- 
special Pronosport de la 
fost, stabilite următoarele

In urma
la concursul
3 aprilie.au
|r!<yiiifâfe U j. . ,

236,80 variante cu 12 rezultate 
xacte

vineri după-amiază la unitățile proprii 
desemnate în acest.școp, iar începînd 
de sîmbâtă dimineață prin unității» 
C.E.C. *

— față de numărul , mare de premii 
și al lucrărilor necesitate de acest 

........ volum plata premiilor pen'ru pârtiei. 
■ep-b!-e panțtf-Alin .provincie' se deca'eazrr cu 

" patru zile.
! ... . . '

vanante 11 reztiFafe

variante 10 rezultate

e- ★

4.021.C0 
exacte 

25.712,30 
exacte.

Lucrările
Valoarea premiilor va fi comunicată 
în cursul zilei de astăzi.

Tragerea din urnă a cupoarelor cîș- 
tigătoare de premii în obiecte (1 au
toturism Volga", 2 autoturisme 
„Moskvici" și alte valoroase oblei ie) 

. la concursul special Pronosport de du
minică 3 aprilie are loc mîine, vineri 
8 aprilie, la ora 19 în sala O.C.L. 
TUTUNUL din București (str. Regiei 
nr. 3).

------------------- ------------------ -*

Știința Timișoara — Dinamo 
Tg. Mureș 48-60 (23-23)

Restanța C. C. A. — Știința 

București se joacă azi

PRONOEXPRES
de omologare sînt în curs.

PLATA PREMIILOR CONCURSULUI 
SPECIAL PRONOSPORT

Plata premiilor în bafe la concursul 
special Pronosport din 3 aprilie a.c. 
se va face după cum urmează :

— pentru participanții din Capitală,

La tragerea din urnă a numerelor 
concursului 
prilie au fost 
mere :

5 42
Numere de
Fond de premii: 514.220 Iei.

Pronoexpres de ieri 6 a- 
extrase următoarele nu-

17 32 9 18
rezervă : 28 10

Rubrica redactată
L S. Loto Pronosport

de

Marți s-a disputat la Timișoara În4 
tîlnirea restanță dintre echipele mas4' 
culine Știința Timișoara și Diftamo 
Tg. Mureș, încheiată cu rezultatul 
de 60—48 (23—23) în favoarea e.-hr-t 
pei mureșene. După o repriză echili*? 
brată, în cea de a doua dinamoviștîiV 
au arătat o pregătire fizică mai bună* 
și o mai mare precizie în aruncările 
la coș, realizînd o victorie meritată.? 
Cei mai buni jucători : Borbely, Toții». 
Radar de la Dinamo, Wilwert și Po* 
povici de la Știința (AL. GROSS-** 
coresp, regional)

★
Azi de la ora 19,30 se dispută îri 

sala Floreasca meciul restanță în 
campionatul republican, dintre forma
țiile masculine C.C.A. și Știința Bucu4 
rești.

aprilie.au


• Se apropie turneul balcanic • Rezultatele galei de aseară

1banală
___k*. .... 1 . A..

• După cum s-a mâi anunțat, în
tre 15—17 aprilie se va desfășura la 
Istanbul turneu) balcanic de box. La 
această importantă competiție și-au 
anunțat participarea echipele selec
ționate din R. P. Bulgaria, Grecia, 
R. P. Romînă și bineînțeles Turcia. 
Este posibilă și participarea boxerilor 
iugoslavi.

Lotul pugiliștilor romîni a fost de
finitivat. El cuprinde pe: Dobresctt, 
Puiu, Turcu, Cișmaș, Mihalic, Paz
mani, Stoian, Stoenescu, Șerbii, Mo
nea, Negrea și Mariuțan.

• Aseară a avut loc în sala Flo- 
reasca o reuniune la care au partici
pat o parte dintre boxerii care vor fi 
prezenți la turneul balcanic de 
Istanbul, lată rezultatele :

{ Baschetbalistele noastre 
j atr învins din nou
> echipa R. D. Germane

M. Băloiu (Tehnica modernă) b. p. 
M- Ciobotaru (Dinamo) ; P. Vizitiu 
(Dinamo) b. p. St. Bogdan (Metalul): 
Gh. Predescu (Știința) b. p. C. Popa 
(Dinamo); N. Putu (C. S. M. Re
șița) b. p. M. Cristea (Metalul) ; 
Fr. Pazmani (I. M. F. Timiș.) b- p. 
Gh. Tănase (Grivița Roșie) ;_I. Ma
rin (Progr.) b. p. CI.. ----- E._
(Met.) ; A. Gănescu (Progr.) b. p. 
V uauca x»rct f î« Gîicvu «tic (xxî- -namofV p^ T'RcxlicencMC." S.'m. Va'egorică : 64-46 “(37-26). 
Brăila) ; M. Stoian (Știința) b. p.
C. Stoian (Dinamo) ; E. ZZ 
(Știința) b.. p. O. Cioloca (A. S. 
Oradea) ; N. Stoenescu (Dinamo) SrnJ'.,_Ș,e _ * -?■ 
meci nul cu V. Bogoi (C. S. M. Ga- țt—..

HL

telefon). Și în aHALLE, 6 
Idoita întâlnire 
dativele feminine de baschet ale R.P, 

Gh' ’ Dumitru /Romîne și R.D. Germane — desfășu- 
b. p.yată astă;seară în localitate - jucătoa- 

V. Badea (Met.): I. Gheorghe (Di-/"' r0^lle a" cl?la ° d'^ența■ - •' . i.s sk ia, nas Practl-
u» a, „. v- un joc sigur în apărare și eficace
E",aSchnap'p Y11 afac. «echipa țării noastre a luat 

'■ ^conducerea din primul minut și nu a
> pînă la fuierul final îl 

__ 'arbitrilor. Trebu'e sublin'at că tn a- 
tați)ț î Monea "(Dmamo) "b. "k.o/ll Jceastă partidă antrenorul S. Ferencz a 
C. Peterman ({St. roșu Or. Stalin). V^osit în m-re mă-mră jucătoarc'e ti- 

Jnere (Irina Romfeld, Dorina Marian), 
bcare au corespuns, aducînd un impor
tant aport în realizarea victoriei. Eclii- 
Loa germană s-a comportat bine, lup- 
tînd din răsputeri pentru un rezultat 
^favorabil, dar nit a putut depăși tor- 
'mația țării noastre, superioară ca pre- 
îgătire tehnică și tactică. Punctele au 
’fost înscrise de : Maria Voictt 10, Ten- 
Idora Predescu 10, Viorica Nicuilescu 
J2, Georgeta Ivanovici 5, Octavia Cu- 
‘curuz-Simon 2. Irina Romfeld 5, Anca 
iRacoviță 12, Dori'a Marian 8, pentru 
tR.P. Romînă și de: Renaie Ku'ik 4, 
| Marfa Ischmayer 15, Maria Schiiiltz 5. 
’Ingrid Dachmen 10, Ofga losubeib 2, 
{Rita Mtilo 4, Doruta Brandenburg 6, 
pentru R.D. Germană.

(prin
amicală dintre reprezen-

INTILNIRI INTERNAȚIONALE
ALE SPORTIVILOR ROMÎNI ÎN LUNA MAI

ATLETISM. - Un grun de 
curs în R. P. Bulgaria la 21 și

CICLISM. — Participare în

all ți si atlete va lua parte la nr> con- 
_ . 22 mai.

CICLISM. — Participare în „Cursa Păcii" (2—17 mai) și la un 
concurs (F.S.G.T.) în Franța (21—22 mai).

FOTBAL. — Meciurile R. P. Bulgaria — R. P. Romînă la 1 mai 
la Sofia (preliminariile turneului olimpic), R. P. Romînă — R. Ceho
slovacă la 22 mai la București și R. Cehoslovacă — R. P. Romînă la 
29 mai la Bratislava (în sferturile de finală ale „Cupei Europei").

HALTERE. - ~ --------- - ■- ”
rești (21—22 mai) 
(3—7 mai).

GIMNASTICA, 
și feminin (20—22 
ale R.P.R. la București (28—29 mai).

LUPTE. — Balcaniada (lupte clasice și 
(22—24 mai).

PENTATLON MODERN. -
(16—26 mai).

RUGBI. — „Cupa Victoriei" în R. D.

Meciul R. P. Romînă — R. D. Germană la Btictt- 
și participarea la campionatele europene'în Italia

— Concurs internațional în R. P. Ungară, masculin 
mal) și a treia ediție a campionatelor internaționale

libere) în R. P. Bulgaria

Concurs internațional în

Germană (22—26

U.R.S.S.

mai) și 
meciul C.F.R. Grivița Roșie — Toulon (Franța) la București (22 mai). 

ȘAH. — Turneu internațional feminin la Tbilisi (16—31 mai), tur
neul zonal F.ID.E. (masculin) în R. P. Undară (4—29 mai), și R. P. 
Romînă — R.S.S. Gruzia (mixt) la Tbilisi (5—11

SCRIMA. — Meciul R. P. Romînă — R. P. 
feminin) în R.P.R. (19—22 mai), a doua ediție a întîlnirii triunghiulare 
R.P.R. — Italia — R. P. Ungară (feminin) î.i Italia (23—29 mai), 
concurs internațional (feminin) la Como-Italia (7—8 mai) și concurs 
internațional la sabie în R. P. Ungară (14—15 mai).

TENIS DE CIMP. — Concurs internațional de juniori (masculin și 
feminin) la Talin și Riga (11—20 mai).

TIR. — A 6-a ediție a campionatelor internaționale ale R.P.R. (mas
culii și feminin) la București (18—22 mai).

VOLEI — Turneu internațional (masculin) în Turcia (5—13 mai).

mai).
Po'onă (masculin și

Campionatele europene de tenis de masă
Ech'pa fem’n’nă a R. P. Ungare a cucerit titlul de campioană a cont nentu ui

ZAGREB 6 (prin telefon). In cea de 
a treia zi (marți) a „europenelor" au 
continuat întrecerile pe echipe, înre- 
gistrîndu-se următoarele rezultate: 
femei: R.P. Romînă—R.P. Bulgaria 
3—0: Rozeanu—Boiadjeva 2—0 (7,8), 
Pitică—Ivanova 2—0 (20,13), Rozea
nu, Alexandru — Ivanova, Boiajdjeva 
2—0 (20,17), 
marca
(9,7), Rozeanu—Kahns 2—0 (16,8), 
Rozeanu. Alexandru — Hauth, Kahns 

'2—0 (11, 15), U.R.S.S —Austria 3—1, 
U.R.S.S.—R.P.F.I. 3—0, U.R.S.S.— 

I Belgia 3—0, R.P.U. — Olanda 3—1 
eficace sau arătat -— tot în partea a \ (perechea olandeză Artz, Visscher a 
doua a meciului —r blocajele făcute „de / învins cuplul maghiar Koczian, Mathe 
unul singur" de Plocon, Ponova 
Răducanu, indicate față de stilul de 
joc al praghezilor.

Mușii, unul dintre cei mai buni ju
cători ai Slaviei, i-a „prins" de multe 
ori descoperiți în linia a doua pe volei
baliștii bucureșteni. De asemenea, du- > Vaci 
blajul campionilor noștri nu a funcțio- r"— 
nat întotdeauna la fel de bine. Iată alte 
probleme care pot fi rezolvate în orele 
de antrenament.

’ ★
, Dubla întîlnire dintre Rapid și Sla
via s-a încheiat cu victoria voleibaliști- 

i lor noștri. Ceea ce a contribuit ea ba- 
ț lanța victoriei să încline de partea 

Chorzow noastră a fost și faptul că duelul dintre 
' ' ' , , combinat cu mingi

Pecs — Slovan Bratislava 4„pU9e”, al rapidiștilor s-a dovedit mai 
Turcia — Italia (selecționata o-(bun decît sistemul de joe cu mingi 

~ L Slav:^ Scfi; Radr::;- jliftate folosit de echipa cehoslovacă, 
ki Belgrad 1-1. S-a stabilit ca primul (De asemenea, a avut o contribuție ho- 
meci confîrtd pentru preliminariile Ztărîtoare la obținerea victoriei calmul 
campionatului mondial dintre echi- țși atenția deosebită cu care sportivii 
pele Franței și R. P. Bulgaria să se ade la Rapid au jucat mingile decisive 
dispute la 11 decembrie 1960 la Paris.\din finalul celui de al treilea set.

• IN TURNEUL internațional de/ Dar să nu încheiem aceste rinduri
șait de la Mar de] Plata continuă jfără a releva meritul lui Gh. Petrescu, 
să conducă marele maestru interna- C antrenorul voleibaliștilor de la Rapid, 
țional Boris Spasski (U.R.S.S.), care S MIRCEA TUDORAN
a ciștigat toate partidele susținute. In 
runda a șasea el l-a învins în 38 
de mutări pe argentinianul Julio Saadi.

• DUBLA ÎNTÎLNIRE internaționa- țpionatul republican.
lă de (Țmnastică dintre selecționatele ' 
R. P. Bulgaria și R. D. Germane a 
lttrt sfîtșit cu următoarele rezultate 
tehnice : Masculin : R.P.B.—R.D.G.
547—539,85 p ; Feminin : R.D.G. — 
R.P.B. 367,20—365,90 p. In concursul 
individual primele locuri au revenit 
sportivului bulgar Stoian Koev (109,80 
p) și gimnastei din R.D.G. Zontak 
(73,90 p).

• INTILNIREA INTERNAȚIONALA 
de lupte dintre echipa secundă a 
U.R.S.S. și reprezentativa R. P. Bul
garia, disputată zilele trecute la Mos
cova a luat sfîrșit cu victoria luptă
torilor sovietici: 5-3. Meciul disputat 
la Sofia între selecționatele de lupte 
clasice ale celor două țări s-a înche
iat cu scorul de 7-1 în favoarea oas
peților.

• MECIUL DE BOX dintre selecțio. 
natele secunde ale Scoției și Italiei 
a luat sfîrșit cu un rezultat de egali
tate : 5-5.

Momentele de mare tensiune sini date uitării. Acum toată lumea e bucuroasă... 
Foto : V. Bageac

Și acum, meciurile cu Levski Sofia
<Urmare din pag-

trebuie acordată 
primul act la 

destul de mari, 
trecea această 
folosită eu tot 
cum s-a întîm-

Mai multă atenție 
și blocajului. Dacă în 
blocaj s-au făcut greșeli 
pe măsură ce timpul 
armă a apărării a fost 
mai mult succes și, așa
plat în setul al patrulea, mingile rico
șate din blocaj în terenul Slaviei au 
adus puncte prețioase care au contri
buit mult la obținerea victoriei. Foarte

PE SCURT {
• INTILNIRI INTERNATIONALE' 

DE FOTBAL:
M.T.K. Budapesta—Ruch Cuviz.m— uuasira a msi și :

2-0 ; Dozsa Pecs — Ruch Chorzow 0-3; ( atacul în forță, 
Csepe] Pecs — Slovan Bratislava ’„puse”, al rapidi 
0-2; ~ 
limpică) 0-1. Slavia Sofia — Radnic-

R.P. Romînă—Dane-
3—0 : Pitică — Hauth 2—0

sau\cu 2—B), U.R.S.S.—R.F. Germană 
3—2, Olanda—R.P.F.I. 3—1, Suedia— 
Franța 3—1, R-P.U.—Austria 3—1 ; 
barbafi: R.P. Romînă — Danemarca 
5—1 (meci disputat luni seara) : 
Cobîrzan—Hansen 2—0 (16,17), Co- 

i—Littyk 2—0 (16,13), Negules- 
cu—Lindvald 2—0 (18,13). Cobîr-
zan—Littyk 2-1 (17,-18,15), Ne-

gulescu—Hansen 1 — 2 (9,—21,—21),
Covaci—Lindvald 2—0 (20,19), R. P. 
Romînă—R.D. Germană 5—2 : Cob'r- 
zan—Pieuse 1—2 (—16,16,—7), Ne- 
gulescu—Lemke 2—0 (8,8), Covaci— 
Schneider 0—2 (-19,-12), Negules- 
cu—Pleușe 2—0 (14,20), Cobîrzan— 
Schneider 2—0 (16.12), Covaci —
Lemke 2—0 (14,11),
Schneider 2—0, R. P. 
landa de nord 5—0:
Pappin 2—0 (9,12), Negulescu—Ma
hony 2—0 (5.7), Covaci-^-Caffery 2—0 
(17,12), Negulescu — Pappin 2—0 
(7,7), Cobîrzan—Caffery 2—0 (15^
16), R. Cehoslovacă — R.P- Polonă 
5—1, R.P.U.—R. Cehoslovacă 5—1,
R.P.U.—Belgia 5—3 (belgianul Du- 
gardin a cîștigat la toți cei trei ju
cători maghiari: Berczik, Bubonni, 
Foldi I), R. P. Polonă—U.R.S.S. 5—3, 
Elveția—Franța 5—1, R.P. Polonă — 
Italia 5—1, Anglia—R.P.F.I. 5—2.

Echipele noastre au ocupat locurile 
II în seriile respective unde cîștgă-

tele’on). Finala 
echipei feminine 
a avut loc astă-

Negul eseu —
Romînă —Ir- 
Cobîrzan —

A zecea partidă: remiză

• Un alt rezultat de luni : Rapid — 
Progresul (f) 3—0 (12, 3, 11), în cam-

Tal iși păstrează avantajul de un punct
Cea de a 10-a partidă a meciului 

pentru titlul mondial de șah s-a d s- 
putat sub semnul unei tensiuni ex
treme, campionul mondial alegînd de 
la început o variantă foarte tăioasă 
din apărarea Indiana veche. In con
tinuare, Botvinik a sacrificat un pion 
pentru a obține o poziție activă. Tal 
a ales, însă, calea cea mai bună de 
joc, contraatacînd pe flancul damei, 
a efectuat o serie de schimburi, ob- 
ținînd la întrerupere perspective mai 
bune în final. Anal'za a arătat totuși 
că avantajul Iui Tal nu era su
ficient pentru cîștig. Intr-adevăr, după 
noi schimburi, partida a trecut într.un 
final de turnuri, în care pionul în plus

Turneul internațional de volei de la Istanbul
Intre 5—13 mai a.c., Federația de 

volei din Turcia va organiza la Istanbul 
un interesant turneu masculin de volei 
la care au fost invitate să participe 
reprezentativele Uniunii Sovietice, Bel
giei, Bulgariei, Romîniei, Franței, O- 
landei și Poloniei. Bineînțeles, acestora 
li se va alătura și reprezentativa Tur
ciei.

Componența deosebit de valoroasă a 
acestui turneu face ca el să fie socotit 
ca una din verificările importante înain
tea campionatelor mondiale.

Sportivii noștri se pregătesc în vede
rea acestei competiții sub conducerea 
antrenorilor Nicolae Sotir și Victor Su-

rugțu. Printre alții, se află în pregătire 
Roman, Rusescu, Miculescu, Păunoiu, 
Derzei, Pavel, Drăgan, Cherebețiu, Fie- 
raru.

CONSTANȚA (prin telefon). -— Pa
latul sporturilor a fost arhiplin luni 
seara. Prezența celei mai puternice 
formații din lume, excelenta echipă de 
gimnastică a Uniunii Sovietice, a atras 
în tribunele lui un public entuziast, 
care a răsplătit cu ropote de aplauze 
excepționala evoluție a sportivelor so
vietice. Polina Astahova, Larisa Lati-

al lui Tal nu mai putea fi avansat 
cu succes, ceea ce a făcut ca în par
tidă să fie consemnat rezultatul de 
remiză. Scorul în meci este deci 5’/2— 
4>/2 în favoarea lui Tal.

lată mutările partidei. Alb: Bot- 
vinik ; negru : Tal — 1. d4 Cf6 2. c4 
g6 3. Cc3 Ng7 4. e4 dG 5. f3 0-0 6. 
Ne3 eu 7. d5 c6 8. Dd2 c:d5 9. c:d5 
a6 10. g4 Cbd7 11. Cge2 h5 12. Ng5 
h:g4 13. f:g4 Cc5 14. Cg3 I N:g4 15. b4 
Ccd7 16. h3 Nf3 17. Th2 a5 18. b5 Db6 19. 
Df2 D:f2+ 20 T:f2 Nh5 21 b6 Tfc8 
22 Cb5 CeS 23. C:h5 g:h5 24. Ne3 
25. N:c5 T:c5 26. Nd3 Tac8 27.
Tel 
Nf6 
f:e4 
Ng2 _
Tgl-ț- Rh7 40. Ne4-ț- C:e4 41. R:e4 
Nh6 42. Cf5 (mutarea în plic) Tc4-J- 
43. Rd3 T:a4 44. C:d6 Td4_|_ 45 Re2 
T:d5 46. Ce4 Rh8 47. Cf6 Td2.ț- 48. 
Rf3 Td8 49. Tg6 a4 50. T:h6-|- Rg7 
51 Th7-J- R:f6 52. T:b7 Td3-ț- 53. 
Rg2 Tb3 54. Ta7 a3 55. b7 Rf5 56. 
T:a3 T:b7 57. Ta4 Tb2-|- 58. Rf3 Tb3-i- 
59. Rg2 Te3 60. Th4 Remiză.

Cc5 
Re2
Tbt
Ce3
36.

28. T:cl T:cl 29 Tfl Tc5 Ș0.
31 Ca3 Nd8 32. Cc4 f5 33.
34. N:e4 Rh8 35 Rd3 Cf6
Rg8 37 a4 Ne7 .38. Nf3 Nf8 39.

toare au fost Anglia 
la băieți-

ZAGREB, 6 (prin 
pentru desemnarea 
campioană a Europei
seară între reprezentativele R.P. Un
gare și Angliei. După patru meciuri, 
jucătoarele maghiare au obținut o vic
torie concludentă cu scorul de 3—1. 
Astfel formația R.P. Ungare a devenit 
campioană a continentului. Rezultatele 
tehnice: Gizi Lantos — Diana Col
lins 1—2 (21 — 14, 24—26, 9—21); Eva 
Koczian — Kay Best 2—0 (21—17, 
21—12: Eva Koczian, Sarolta AAathe— 
Diana Collins, Kay Best 2—0 (21 —15, 
21 —11); Eva Koczian — Diana Col
lins 2—0 (21—15, 21 — 17).

O întîlnire deosebit de pasionantă 
— în ce privește evoluția scorului — 
a fost cea de miercuri dimineața din
tre echipele masculine ale R.P. Ungare 
și Suediei din cadrul turneului final. 
Jucătorii maghiari a repurtat victoria 
la limită cu 5—4. după nouă partide 
a căror caracteristică a fost mai Ț 
jocul defensiv. De altfel, două d.. a- 
ceste partide s-au terminat la ceas. 
Rezultate înregistrate: Foldi — Al.ser 
2—0 (- •- -- - - - - 
2-0 | 
(16. - 
2-0 | 
(10, - 
(13, 1 
(-15, 
(—15. 
(21—20. 16-’-ll). După-arniază. 
dia a depășit categoric formația 
gliei cu 5—0 : Larsson
2—0, Borg — Harrison 2—0, Alser — 
Burridge 2—0, Larsson — Harrison 
2—0, Alser — Merrett 2—0. La ora 
cînd are loc convorbirea telefonică, a 
început întîlnirea R.P. Ungară — An
glia. Mari favoriți 
maghiari care sînt, 
campioni eruropeni.

Joi încep primele 
probelor individuale.

ANGELICA ROZEANU
maestră emerită a sportului

13), Sido — Larsson 
—19). Berczik —

15), Fbldi — Larsson 
— 18). Sido — Borg 
Berczik — Larsson 
—17), Sido — Alser 
7). Fbldi — Borg

1—2
Alser

1—2
2—0
1—2
0—2
2-0
Sue-
An-

Merrett

pornesc jucătorii 
de altfel, virtuali

jocuri în cadrul

Latul scrimerihr noștri 
pentru intilnirea cu reprezentatvele

R. S. F. S- R.

nina, Tamara Liuhina și celelalte com
ponente ale echipei sovietice au făcut 
în orașul nostru o demonstrație de 
înaltă clasă.

Subliniem inițiativa F.R.G. de a or
ganiza această demonstrație la Constan
ța și credem că această acțiune nu se 
Va opri aici.

P- ENACIIE — coresp. regional

Azi dimineață vor părăsi Capitala, 
îndreptîndu-se spre Moscova, repre
zentativele de sorimă — fete și băieți 
— ale țării noastre care vor susține 
la Smolensk o întîlnire cu echipele 
R.S.F.S.R. Fac deplasarea următorii 
sportivi și sportive : Olga Szabo, Ma
ria Vicol, Ecaterina Lazăr, Elena Fe- 
renez (floretă), Tănase Mureșanu, A- 
fila Csipler, Sorin Poenaru, Iosif Zi- 
lahi (floretă), Cornel Pelmuș, Dumi
tru Mustață. Ladislau Rohony, Ion 
Szantho (sabie). Constantin Stelian, 
Adalbert Gurath, Ștefan Haukler și 
Oscar Theimelner (spadă).
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