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Președintele Republicii Indonezia, dr. Sukarno, 
și-a început ieri vizita de prietenie în (ara noastră

"" In regiunea Oradea au loc intense 
'pregătiri cultural-artistice și sportive

- “în vederea aniversării a 90 de ani de 
“ ‘la nașterea lui V. I. Lenin. La toate
- casele raionale de cultură, cămine cul- 

turale, au loc repetiții și antrenamente.
- . In Oradea s-a organizat o seară lite-
- fcrară, în colaborare cu cercul literar 
,‘„Iosif Vulcan'*  închinată acestui mă- 
-■reț eveniment, la care au luat parte 
’ ‘și sportivii asociațiilor Rapid, Voința,
- - Victoria, Sanitas și CJS.O.
" ’ lua Săcuieni au avut loc o serie de 
. .manifestări cultural-sportive, precedate 
’■de expuneri despre viața și activitatea
* ilui Lenin. Cele mai bune echipe de
- volei din centrul raional au participat
* 'la un turneu.
- - La Salonta, Simleu, Chișineu Criș,

Beiuș ete. consiliile raionale A.R.L.ILSJ 
și asociațiile sportive locale pregătesc 
organizarea unor conferințe, seri literare 
și manifestări sportive.

1LIE GHIȘA — coresp. regional’, i]

Cu ocazia împlinirii a 90 de ani d« 
Ia nașterea lui V. I. Lenin, consiliul1 
raional U.C.F.S. Caracal a organizat 
o competiție de tenis de masă dotată 
cu „Cupa orașului Caracal”. întrece
rile s-au desfășurat în sala de sport a 
casei raionale de cultură din locali
tate și au reunit la startul lor cele 
mai bune echipe masculine și feminine 
din orașele Tg. Jiu, Craiova și Caracal.. 
Cele două zile de pasionante întreceri1 
au atras un număr record de spectatorii 

G. DONGIU și TH. DANA, coresp.

Crosul „Să întâmpinăm 1 Mai”
Locuitorii Capitalei au făcut o entuziastă si caldă primire înaltului oaspete 

indonezian și persoanelor care îl însoțesc Două ore printre tinerii muncitori
de la F. C. „Gh. Gheorghiu-Dej

.. Steagurile albastre ale asociației spor- 
- "live Confecția fluturau în bătaia vintu- 
" ‘lui. Era ora 14,30, cînd din marea fa- 
+ brică de eonfeeții „Gh. Gheorghiu-Dej” 
"’se revărsau în curte pîlcuri-pîlcuri de 
-■muncitori și muncitoare care terminase- 
“‘ră schimbul I. Unii se îndreptau gră-
■ ■biți spre poartă, așa înoit ne-am întrebat 
” nedumeriți :
.. — Vor mai avea loc întrecerile de
■■cros ?
■ ‘ — Nici o grijă, ne-a răspuns, ghi-
--cindu-ne parcă gîndurile, tov. Răduț, 
■'președintele asociației sportive. Toți 
, .muncitorii din fabrică știu că azi vor 
-•avea loc întrecerile pentru crosul „Să 
Ț.întimpinăm 1 Mai”. S-a stat de vorbă 
-•cu șefii de sectoare, cu sportivii, iar 
” afișele mobilizatoare ne-au ajutat foarte 
..mult. Muncitorii din celelalte sectoare, 
'"(azi se vor întrece cei din sectoarele 5 
Ași 6) au participat zilnic la cros. De 
-•altfel, iată, au și început să apară...

TINEREȚE, VOIOȘIE...

1

-1 — De ce ești atît de emoționată ?
■ ■ Tînăra Enaehe Fifi, căreia ne-am a- 
“‘dresat, este o muncitoare destoinică în
■ ■sectorul V. Ne-a privit la început ne- 
“' dumerită, apoi în timp ce-și îneălța 
..pantofii de tenis, a prins gust de vorbă.
■ - -— La întrebarea dumitale aș putea
‘ ’ să răspund tot cu o întrebare : cum să 
-•nu fiu emoționată cînd este în foc preș- 
“‘tigiul meu și al secției în care mun-

făcut această... „intervenție”. In ochii 
Elenei Parpală, din același sector cu 
Fifi Enaehe. se putea citi dorința de a 
dovedi că ea este cea mai bună aler
gătoare din sector.

In acest timp, în preajma liniei de 
plecare se adunaseră sute dc muncitori. 
Unii, cu numerele prinse pe piept, se 
pregăteau de start, alții, mai în vîrstă, 
se postaseră de o parte și de alta a tra
seului pentru a urmări întrecerea.

...S-a dat plecarea. Primii 20 de mun
citori s-au avintat sprinteni pe aleile 
asfaltate ale fabricii. Cine va reuși să 
termine învingător cursa celor 1000 de 
metri se va întrece în finala pe asocia
ție. Oare aceasta este puțin 1 Ii urmărim 
de la distanță, auzim încurajările ze
cilor de muncitori înșirați dc-a lungul 
aleilor. „Hai, Albule !”, „Forțează, Du
mitre!” Iar concurenții, prindeau parcă 
noi puteri. După ce au ocolit fabrica, 
pe departe, ei au apărut — distanțați 
de data aceasta — pe aleea principală. 
Albu Ion, Gheorghe Gaiță, Petre Că- 
trună... și, în urma lor, alti entuziaști 
sportivi. Au urmat fetele. Toate voiau 
să stea în față, să pornească primele, 
să cîștige...

La sosire pe aeroportul Băneasa

Luni a sosit în Capitală președintele 
Republicii Indonezia, dr. Sukarno, 
care face o vizită de prietenie în țara 
noastră.

înaltul oaspete este însoțit de dr. 
Subandrio, ministrul Afacerilor Ex
terne al Indoneziei, Adam Malik, am
basador cu misiune specială, dr. Su
harto, ministrul Dezvoltării Industriei 
Populare, dr. Tamzil, directorul Ca
binetului Președintelui, de alți colabo
ratori, precum și de reprezentanți ai 

sei indoneziene.
La ora 15,06 avionul cu care călă

torește președintele Sukarno, însoțit 
de formații de avioane cu reacție ro- 
minești, își face apariția deasupra ae
roportului Băneasa.

Pe aeroport, mii de bucureșteni au 
venit să salute pe înaltul oaspete. 
Mulți dintre ei poartă pancarte pe 
care sînt înscrise cuvinte de salut 
adresate oaspetelui sau flutură ste- 
gu e'e cu culorile naționale romînești 
și indoneziene. Pe pavilioanele aero
gării sînt înălțate drapelele de stat ale 
R. P. Romîne și Republicii Indonezia. 
Pe frontispiciul clădirii, în limbile ro- 
mînă și indoneziană, se pot citi urări
le: .Bun sosit președintelui Sukarno!”, 
„Trăiască prietenia romîno-indonezia- 
nă!*,  „Trăiască pacea în lumea în
treagă!”.

In intîmpinarea președintelui Su
karno pe aeroport se aflau tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
Chivu Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
membru al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., Anton Moisescu și Mi
hail Ralea, vicepreședinți ai Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Alexandru 
Moghioroș, Ștefan Voitec, Alexandru 
Bîr'ădeanu, Gherasim Popa, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Apostol, președintele Consi
liului Central al Sindicatelor, Alexan
dru Drăghici, ministrul Afacerilor In
terne, general de armată Leontin Să- 
lăjan, ministrul Forțelor Armate, A. 
F'inaciu, ministrul Afacerilor Externe, 
Gh. Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, I. Murgu- 
lescu, ministrul învățămîntului și Cul
turii, și alți membri" ai Prezidiului

Marii Adunări Naționale și ai guver
nului, precum și Pavel Siiard, mi
nistrul R. P. Romîne la Djakarta.

Sînt prezențî de asemenea condu
cători ai instituțiilor centrale și ai 
organizațiilor obștești, generali și ofi
țeri superiori, reprezentanți ai vieții 
științifice și culturale, ziariști romîni 
și străini.

Sînt de față șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București.

Avionul se oprește în fața clădirii 
aeroportului. La coborîrea din avion 
înaltul oaspete este întîmpinat de 
conducătorii statului nostru, cu care 
se salută cordial.

Se intonează imnurile de stat ale 
Republicii Indonezia și R. P. Romîne. 
In semn de salut se trag 21 de lovi
turi de tun.

Președintele Sukarno, însoțit de to
varășul Ion Gheorghe Maurer, trece 
în revistă

înaltului 
apoi șefii 
persoanele 
pinare.

Adresîndu-se președintelui Indone
ziei, președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Ion Gheorghe 
Maurer, rostește un cuvînt de bun 
sosit.

la apoi cuvîntul președintele Su
karno. Cuvîntarea sa este primită cu 
vii aplauze de miile de bucureșteni 
prezenți care își manifestă sentimen
tele de caldă prietenie față de poporul 
indonezian și conducătorul său.

Președintele Sukarno și cei pre
zenți primesc apoi defilarea gărzii de 
onoare.

Numeroși pionieri și un grup de ti
neri indonezieni care studiază la 

institute de învățămînt superior din 
țara noastră înconjoară pe înaltul 
oaspete, oferindu-i fiori. Președintele 
se fotografiază în mijlocul copiilor.

Președintele Indoneziei salută prie
tenește mulțimea care îl aclamă în
delung.

Apoi dr. Sukarno a luat loc într-o 
mașină deschisă, împreună cu tova
rășii Ion Gheorghe Maurer și Chivu 
Stoica. Coloana de mașini însoțită de 
motociciiști s-a îndreptat spre reșe
dința înaltului oaspete. Pe întregul 
traseu, zeci de mii de locuitori ai Ca
pitalei au salutat cu căldură pe solul

garda de onoare.
oaspete ii sînt prezentați 
misiunilor diplomatice și 
oficiale venite în intim-

.-cesc? Așa că, îți spun drept, tare aș 
""vrea ca azi să ocup un loc cît mai bun. 
” — Dacă o să poți... Crezi că ai să
■ - alergi de una singură ?

poporului indonezian, manifestînd în--- - ■ • -
delung pentru prietenia romîno-indo-” 
neziană, pentru pace și colaborare-- 
internațională. ”

râr - ■
Președintele Republicii Indonezia,” 

dr. Sukarno, a făcut luni după-amiază” 
o vizită la Prezidiul Marii Adunări-- 
Naționale a Republicii Populare Ro-” 
mîne.

Intre conducătorii de stat romînij 
și președintele Sukarno a avut Ioc o 
convorbire prietenească.

Ar
In cursul după-amiezii, tovarășii 

Ion Gheorghe Maurer, | , " ‘ '
Prezidiului Marii Adunări Naționale,

— Dacă o să poți... Crezi că ai să

întoarcem privirile spre cea care a

★

îmbujorată de efort, cu ochii scînteiml 
de bucurie (ocupase locul I) Fifi Ena- 
che se pregătea de plecare. In drum, 
spre ieșire, Elena Parpală (care o ur
mase în clasament) a ajuns-o din urmă.

-— Ai cîștigat azi — i se adresă ea, 
zîmbind — dar vom vedea noi la finale. 
Atunci să te ții bine...

R. CALARAȘANU

Simbătă și duminică, in sala Floreasca

NOI INTILNIRI INTERNAȚIONALE 
ALE GIMNAȘTILOR NOȘTRI

«I Spectatorii care au umplut — cu 
■•cîteva zile în urmă ■— tribunele sălii 

','i‘(Floreasca asistînd la întîlnirea femi- 
președintele--nină de gimnastică R. P. Romînă.— 

. Naționale,”U.R.S.S. au din nou „program"
Chivu Stoica, președintele Consiliului, .sîmbătă și duminică. De data aceasta 
de Miniștri, Gheorghe Gheorghiu-Dej,, ,ej vor urmări evoluția echipelor noas- 
membru în Prezidiul Marii Adunări.. . , r> n i__ •„al.. tre și a celor din R. P. Bulgaria 

(numai feminină) și Franța masculi-
Naționale, prim-secretar al C.C.
P.M.R., Avram Bunaciu, ministrul A- 
facerilor Externe, au făcut o vizită--na șj feminină. Este vorba așadar 
de răspuns președintelui Republicii”de 0 dublă SntîJnire a formației noas- 
Indonezia, dr. Sukarno, la reședința - - 
sa oficială. ";--------------------------------------------------

Vizita s-a desfășurat într-o atmos-’’ 
feră cordială.

Republicii. ,de o dublă îrrtîlnire a formației noas- reședința..

tre feminine și o confruntare a cefei 
masculine.

Intîlnirile an loc sîmbătă și dumi
nică în sala Floreasca, de la aceeași 
oră: 17. In prima zi se va lucra cti 
exercițiile impuse, iar în cea dc a 
doua cu cele liber alese. ClaSamenJ 
tele se vor face separat: R.P. Romî-» 
nă — Franța feminin și masculin, in4
dividual și pe echipe și R. P. Romi-»
nă — R. P. Bulgaria, feminin, in
dividual și pe echipe.

feminin, in-

★
președintele Republicii 

Sukarno, a depus o co
la Monumentul Eroilor

La ora 19, 
Indonezia, dr. 
roană de flori 
Patriei.

Garda de onoare aliniată pe platoul-- 
din fața monumentului a prezentat” 
onorul. Au fost intonate imnurile dej 
stat ale R. P. Romîne și Republicii 
Indonezia.
depus apoi 
de garoafe roșii și albe. Dr. Sukarno o 
și celelalte persoane oficiale indone-” 
ziene au păstrat un moment de rec»-’, 
legere în .emoria eroilor romîni.

Cei prezenți au primit apoi defi-” 
larea gărzii de onoare.

★
Luni seara, la Teatrul 

Balet al R. P. Romîne a 
spectacol de gală dat în 
ședintelui Republicii Indonezia, 
Sukarno.

In aplauzele asistenței și artiștilor,” 
președintele Sukarno și tovarășul Ion-. 
Gheorghe Maurer au venit pe scenă” 
și au mulțumit călduros artiștilor “ 
pentru reușita spectacolului.

(Agerpres)

Președintele Indoneziei a-- 
Ia monument o coroană”

de Operă și” 
avut loc un ■. 
cinstea pre-”

dr. t

In partida cu Progresul, rugbiștii de la Constructorul au dat un frumos 
exemplu de luptă dîrză (dar în limitele sportivității), cucerind totodată 
o prețioasă victorie. In fotografie, Rădulescu (Constructorul) — duminică, 
unul dintre cei mai tuni jucători de pe teren —, in luptă cu nu mai 

puțin de cinci adversari
Foto: H. Namdy, j



i|Ce așteaptă mișcarea noastră sportivă
viitorii absolvenți?de la

Dar ce
reveni în domeniul spor-

a răspunde, vom da un 
întilnit acum câtva timp 
seria 1053 ai Institutului 

Facultatea de eieatro- 
Nu fusese niciodată ceea' ce

,Nu este vorba de absolvenții Insti- 
itutului de Cultură Fizică... De la ei, 
-mișcarea sportivă 
prea bine se știe, 
nădejde în slujba 
profesori pricepu ți 
antrenori care să 
rea măiestriei
multi dintre absolvenții I.C.F. răspund 
acestor așteptări, dovedind că știu să 
aplice in mod creator In viață cunoș
tințele căpătate pe băncile institutului. 

In rîndurile de fală ne-am propus 
Insă să i»e ocupăm nu de „icefiști", 
ci de absolvenți ai altor institute de 
învățămînt superior, viitorii medici, in
gineri, agronomi, profesori. Poate că 
unora întrebarea li se va părea ne
potrivită. Medicul se va duce să în
grijească pe cei bolnavi, inginerul să 
înalțe clădiri, agronomul să facă și 
mai roditoare ogoarele, profesorul să 
instruiască noi generații. Acestea sânt 
doar îndatoririle lor de cinste, pentru 
care s-au pregătit cu rîvnă. ~ 
atribuții le-ar 
lulu1’

Inante de 
exemplu. Am 
un absolvent 
Politehnic — 
tehnică.
numim — în mod obișnuit — „spor
tiv de frunte", dar iubea sportul, îl 
practica cu drag în orele libere și se 
arătase un talentat organizator. A 
fost reparfzit ca inginer la o exploa
tare minieră. Acum deține acolo o 
muncă de răspundere. Dar n-a uitat 
nici sportul. Este secretar al consiliu- 
Jui asociației sportive. Ne-a împărtă- 

1 șit proiectele sale Imediate : amenaja
rea a două terenuri de volei, sporirea 
numărului de membri ai U.G.F.S., or
ganizarea cît or va campionate de casă 
ș.a. Asemenea inginerului nostru, 
mulți absolvenți au devenit la locurile 
de muncă entuziaști organizatori și 
animatori ai vieții sportive. Ii poți 
vedea în fruntea unui grup de tineri, 
lucrând ou tragere de inimă la con
struirea unei noi baze sportive, li în
tâlnești Ca instructori voluntari, ca ar
bitri, chiar ca antrenori. Iată deci ce 
așteaptă mișcarea sportivă de la ab
solvenții institutelor noastre: o dată 

■cu terminarea studiilor să fie fa locu-

așteaptă, după cum 
să devină cadre de 
sportului de mase, 
de educație fizică, 

_ contribuie la ridica- 
sportivilor noștri. Și

Unii dimineața, alții... la prînz!
încă din toamnă s-a pus problema 

iEntroducerii gimnasticii do înviorare în 
■căminele Universității „C. I. Parhon”. 
uCâminului fruntaș în această frumoasă

ÎNVIORAREA

' -—Ușurel, colega! Se mai și doarme 
aa i

Desen de MATTY

acțiune mna să i se atribuie un tele
vizor. Totuși, abia la 14 martie, gim- 
jțastioa de înviorare a fost introdusă 
ijofiolal”, lai căminul din str. Doamnei 
dS> țb și mai tîrziu. Studenții acestui

SPORTUL POPULAR
Bag, a 2-a Nr. 3591

rile lor de muncă, elemente de nă
dejde și ale activității sportive. Acesta 
este un îndemn adresait tuturor, dar 
mai cu seamă absolvenților facultăți
lor de medicină, institutelor agrono
mice, universităților, care sînt repar
tizați la sate, acolo unde se simte mai 
mult ca oriunde nevoia unei îndru
mări de calitate a activității sportive. 
Ce ajutor de seamă l-ar constitui pre
zența activă a acestor absolvenți în 
viața sportivă a satelor noastre 1

Dacă vrem însă ca absolvenții să 
posede acel minim bagaj de cunoștințe 
în domeniul spășitului, cu care să poată 
fi folositori mișcării sportive, trebuie 
să căutăm mai întîi ca în cursul celor 
5-6 ani de studiu, ei «ă devină iubi
tori ai sportului, buni cunoscători în 
cel puțin o ramură de sport Or, con
statăm că î,n momentul de față activi
tatea sportivă din instituie nu răs
punde în măsură satisfăcătoare la a- 
caastă oerință. Conform programului

In vizită la Institutul de mine
„Gheorghe Gheorghiu-Dej” din Petroșani

Ca să mergi la Institutul de Mine 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Petro
șani, lași drum ul Parîngului în dreapia 
și începi să urci dealul... Sus, în
tre brazi, în liniștea înălțimii, învață 
meșteșugul mineritului peste 400 de 
studenți. l-am văzut la cursuri, pe te
renurile de sport, în laborator, la club, 
în mină și pe scenă. Peste tot aceeași 
tragere de inimă, același elan tineresc. 
Cu rugbiștii am stat de vorbă despre 
primele lor meciuri în „A". Cu volei
baliștii, despre viitoarele terenuri ce 
se vor amenaja prin muncă voluntară 
în poiana din spatele institutului. Cu 
profesorul de educație fizică Teodor 
Szilagyi, despre altele... Am fost îm
preună în frumoasa sală de sport a Ins
titutului, u nde se antrenează echipele de 
handbal, baschet și gimnastică. Apoi, 
la club, la cămin și în sala de cine
matograf. Impresiile culese sînt pu
ternice și multiple. De la calculul rezis
tențelor, cu aparate de specialitate, 
pe oare rugbiștii anului III îl fac în 
laborator, asiști la punerea in scenă 
a piesei „Mașenlza". De la antrena

cămin, oare și-au făcut o obișnuință 
din a se scula la prînz, mulțumesc pe 
această cale tovarășilor asistenți Victor 
Ionescu și Lucian Zoic an, pentru „gra
ba" cu care au sprijinit acțiunea...

Sînt mulți studenți care au îmbră
țișat cu căldură ideea introducerii gim
nasticii de înviorare. Să amintim doar 
cîțiva : Ion Ivănescu, George Radu- 
lovici, M. Zlate, Ion Cîrruiru, Octavian 
Ene, Florin Popescu. Dar sînt și alții...

— Dimineața, vă rog să bateți la 
ușă cit mai ușor. Dacă mă trezesc —• 
bine ! Dacă nu, pot face înviorare ți 
mai tîrziu...

Aceasta este părerea studentului Mi
hai Tunam din anul IV Științe juridice. 
Alții, ca de pildă Olimpiu Malichescu 
(V Istorie), Ion Măruia și Ion Popescu 
(de Ia FiIozofie).Conmn Ochișor (IV 
Științe juridice) se... supără oînd sînt 
deranjați dimineața de vocea crainicu
lui de la stația de radioamplificare a 
căminului, care anunță începerea gim
nasticii de înviorare.

Buna desfășurare a programului lasă 
de dorit și din cauza transmiterii de
fectuoase a comenzilor din stație. De 
ce ? Pentru că microfonul nu funcțio
nează întotdeauna. Serviciul adminis
trativ al universității nu dovedește prea 
mult interes în rezolvarea cererii repe
tate a studenților de la căminul nr. 6, 
de a fi dotați cu un microfon cores
punzător. Promisiuni au fost destule, 
dar...

Și acum, o întrebare adresată con
ducerii catedrei de educație fizică a 
universității: Cirul se va trece la instrui
rea responsabililor de camere, pentru 
ca ei înșiși să comande executarea exer- 
cițiilor ?...

AURELIAN AXENTE
v tludeut 

de învățămînt, studentul es.te dator 
să-și treacă „norma de educație fi
zică", participând la un număr de ore 
în unul din ț»i 5 sau 6 ani de studiu. 
Pentru mulți, fa aitît se rezumă con
tactul cu sportul din anii studenției. 
Numărul celor angrenați într-o aicti- 
vitaite continuă este încă redus. Fi
rește, afectarea unui mai mare număr 
de ore educației fizice în programul 
de învățămînt ar fi o soluție. Dar nu 
este singura. Considerăm că în aceas
tă privință, cuvînMl cel mai greu 
trebuie să-4 aibă colectivele sportive 
studențești care, ou sprijinul organi
zațiilor U.T.M. și asociațiilor studen
ților, în permanentă colaborare cu ca
tedrele de educație fizică, trebuie să 
dea mai multă atenție lărgirii bazei de 
mase a activității sportive din insti
tute, fixîndu-și tocmai acest obiectiv 
de cinate, de a face din fiecare absol
vent un organizator și animator al 
sportului.

meritele echipei de oolei, la formația 
de dansuri populare a Institutului, iar 
de la cercurile de cercetări științifice 
studențești de pe lingă catedrele de 
specialitate, la ansamblul coral formai 
din 60 de persoane.

Eram către sfirșitul vizitei la acest 
institut 1... Făcusem înainte cunoștință 
cu rugbistul Mihai Tocaci din cercul 
de cercetări științifice electrotehnică 
minieră, din formația de muzică ușoa
ră a institutului, din colegiul gazetei 
de perete (vezi catrenele de la „Ghim
pele"'), din colectivul emisiunii locale 
a stației de radioamplificare (vezi ulti
ma conferință „Adevărata atitudine de 
soț și soție"), din... Aveam de ase
menea notat în carnet o listă întreagă 
de studenți fruntași la învățătură și 
sport: Traian Brandenburg, Paul Ba- 
culea, Cornel Sioian, Mihai Măcă- 
răscu. Lucia Haier, Dumitru Grunță, 
Viorica Frakouski, Ion Ploscaru, A- 
lexandru Popescu și mulți alții.

N-am notat un singur lucru: gim
nastica de înviorare. Profesorul Teo
dor Szilagyi mi-a promis însă că 
pînă la sfirșitul lunii îmi va trimite 
datele necesare despre introducerea 
acesteia. Așteptăm. Le vom așterne 
sub titlul „Studenții de la I.M.P. au 
început să practice gimnastica de 
înviorare".

V. TOFAN

Studentul Adrian Jianu
trebuia lăsat mai de mult să învețe

Cînd, la recentele întreceri ale cam
pionatelor universitare pe Capitală, 
echipa de handbal în 7 a Institutului 
Politehnic a apărut fără jucătorul el 
de bază, Adrian Jianu, faptul a stlr- 
nit multă nedumerire. Ce-i cu el? E 
cumva bolnav ? se întrebau suporte
rii și adversarii. „Nu, le-au răspuns 
tuturor antrenorul șl ceilalți jucători. 
Jianu a fost lăsat să învețe:"

A fost lăsat să învețe... Cuvintele 
acestea iși au tîlcul lor. Ca să-l în
țelegem, să ne întoarcem cu citeva 
luni în urmă, la începutul anului 
1959—60. In catalogul anului HI al 
Facultății de transporturi apăruse un 
nume nou : Jianu Adrian. Anteceden
tele sale universitare nu erau de loc 
strălucite. Ar fi trebuit să fie în anul 
V, la Mecanică, în pragul absolvirii. 
Dar era tot în anul III, pentru a tre
ia oară, din pricina examenului la 
Rezistență, mai... rezistent decît su
marele cunoștințe ale candidatului la 
inginerie. In această situație, s-a 
transferat la Facultatea de transpor
turi. Desigur, nici aici Jianu n-a dat 
de... ușor. Ba. chiar primai semestru 
al acestui an era mai greu ca ori
care altul căci avea șl cîteva diferen
țe de lichidat. Studenții știu care 
este soluția în asemenea împrejurări: 
muncă, muncă șl iar muncă. O știa 
și Jianu. Numai că el are o mare pa
siune : sportul. Și, spre deosebire de 
sute și sute de studenți din (ara 
noastră care reușesc să îmbine armo
nios aceste două preocupări învăță
tura șl sportul, Jianu a neglijat pri
ma de dragul celeilalte. Aoesta este 
un lucru grav. La fel de grav este 
însă șl faptul că el n-a fost ajutat

Fusd din intilnirea de handbal I.C.F.— Univ. „C. I. Parhon" din cadrul ulti
mei etape a campionatului centrului universitar JBucurești

Foto: B. Clobanu
★------------------------★

BUCUREȘTI: A hiat zlîrșlt campio
natul studențesc de handbal

Băieți t 
20—13 ;

33—17,

Duminică a luat sfirșit campiona
tul studențesc de handbal al centrului 
universitar București. Au participat opt 
echipe de băieți și patru de fete. Com
petiția s-a bucurat de un frumos succes, 
fiind urmărită etapă de etapă de nu
meroși iubitori ai acestei discipline 
sportive. La reușita întrecerilor și-a a- 
dus contribuția și buna organizare, a- 
sigurată de conducerea Institutului Po
litehnic. In ultima etapă s-au înregis
trat următoarele rezultate : 
Inst. Agronomic—I.M.F.
I.C.F.—Univ. C. I. Parhon 
Inst. Polit.—I.P.G.G. 22—11, Inst. Con
strucții—I.S.E. 28—17. Fete : I.C.F.— 
Inst. Politehnic 11—1, Univ. C. I. Par
hon—I.S.E. 9—2. Titlurile de campioa
ne universitare ale orașului București 
pe anul 1960 au fost conferite echipe
lor Inst. Politehnic Ia băieți (Matei, 
Braga, Constantinescu, Fabian, Lichior- 
dopol, lanculescu, Simescu, Chica. 
Farsch, Oproiu, Pop și Giinther, antre
nor, S. Andreescu) și Universității „C.I. 
Parhon” Ia fete (Elena Șelaru, Adia- 
na Duță, Calina Ciobotaru, Lucia Teo- 
dorescu, Florica Turturică, Maria Dia
conescu, Lucia Cornea, Adriana Mano- 
lescu, Munifer Asan, Eugenia Popovici 
și Florica ~ 
ne seu ).

Drăgan, antrenor — V. Io-

P. Georgescu, coresp.

O inițiativă prețioasăCLUJ :

Consiliul orășenesc al U.A.S. ClujConsiliul orășenesc al U.Aj. Cluj a 
inițiat — în colaborare cu clubul Știin
ța din localitate și colectivele catedrelor 
de educație fizică de la institutele de 
Învățămînt superior — organizarea unei 
competiții de volei și baschet dotată cu

a-și schimba atiiudi.-ta timp pentru 
nea.

Iată părerea 
grupă, sportiv 
anul V la 
băiat bun, care poate învăța și pro
mova orice examen. Atc însă „ghi
nionul" că e talentat la sport. Și 
trag toți de el: și la handbal, și la 
volei și la baschet..."

Da, tovarăși din colectivul sportiv 
al Inst. Politehnic și de la catedra 
de educație fizică, așa gîndesc mulți 
studenți, foști sau actuali colegi ai 
lui Jianu. Le-ați dat oare prilejul, în

unui fost coleg de 
fruntaș șl el, azi în 

Mecanică : „Jianu e un

Pe teme educative
acest an, să-șl schimbe părerea ? Să 
vedem.

„Lunile noiembrie și decembrie au 
necesitat din partea noastră o mare 
ooncentrare de eforturi pentru a pu
tea face față sarcinilor profesionale. 
Tocmai atunci însă, Jianu lipsea cel 
mai mult și învăța cel mai puțin" 
spune responsabilul său de grupă, 
M. Ciobănel (student fruntaș șl rug
bist la C.C.A.). Dar ce făcea Jianu în 
acest timp? Participa la campionatul 
republican ■— faza pe Capitală — și 
la „Cupa 30 Decembrie" la handbal 
în 7, juca volei în echipa Facultății, 
juca baschet la Rapid.

Iar în ianuarie, în plină sesiune 
de examene, Jianu lua parte la an
trenamentele lotului de handbal șl 
evolua, în cadrul selecționatei de ti
nerel la meciurile „Cupei orașului

Corespondenții ne transmit:

„Cupa 1 Mai”. Competiția are drept 
scop atragerea unui număr cît mai 
mare de studenți și studente la practi
carea acestor sporturi, precum și de
pistarea elementelor cu perspective 
oare să întărească secțiile de volei și 
baschet ale clubului Știința Cluj.

Radu Fisch, corespondent regional

ORAȘUL STALIN: întreceri 
studențești

In orașul nostru au avut Ioc zilele 
trecute frumoase întreceri sportive la 
baschet, handbal și gimnastică între 
studenții Institutului medieo-farmaceu- 
tic din Tg. Mureș și cei ai Institutu
lui politehnic din localitate. Iată și re
zultatele înregistrate : BASCHET : I. P. 
Or. Stalin —- I.M.F. Tg. Mureș 58—57 
(21—28); HANDBAL: I.P.—I.M.F. 
30—15 (15—4), GIMNASTICA : indi- 
vidual : I. Artur Arvay (I.P.) 54,85 
p., 2. Ion Purice (I.P.) 54,80p.; 3. loan 
Moldovan (I.M.F.) 54,70 p.; 4. Gli. 
Filip (IJM.F.) 53,20 p.; 5. Ion Krvrh 
(I.P.) 53,05p.; 6. Ladislau Kocsis 
(I.M.F.) 52,95 p. ECHIPE : 1. I. Polit. 
317,30 p.; 2. IM.F. 303.45 p.

0. Diaconescu, corespondent

I AȘI: „Universitarele” de baschet 
— în plină desfășurare

La Iași, întrecerile din cadrul ulti
mei faze a campionatelor universitare 
de baschet sînt în toi. Cel mai frumos 
meci desfășurat pînă acum a fost cel 
dintre echipele Inst. Agronomic și Uni
versității „Al. 1. Cuza", încheiat cu 
victoria primei echipe (57—51). In cla
samentul competiției conduce Agrono
mia (12 p.) urmată de Politehnica și 
Medicina (cîte 10 p.)

Aurel Scăunaș, corespondent

București". Urmarea ? Un singur 
examen promovat, din trei.

Acum, Adrian Jianu nu mai joacă 
în echipa de handbal în 7 a Politeh
nicii. Prin grija organizației U.T.M., 
un asistent se ocupă în mod special 
de pregătirea sa profesională. Frec
vența lui este îndeaproape urmărită 
(de altfel, s-a și îmbunătățit).

Toate bune, dar de ce a trebuit să 
se ajungă aici pentru a se lua mă
suri ? De ce n-au fost ele luate încă 
de la începutul anului universitar ? 
Sau, poate, „cartea de vizită" pe 
care sta scris: pentru a treia oară în 
anul III, nu a fost destul de eloc
ventă pentru colectivul sportiv, pen
tru antrenorul echipei, pentru cate
dră spre a-și da seama dacă studen
tul în cauză poate sau nu poate fi 
încărcat cu obligații pe linie sportivă? 
Ne este teamă că goana după suc
cesele unei echipe a fost mai puter
nică decît grija față de timpul necesar 
unui student pentru studii.

In cele două sesiuni care au mai 
rămas în acest an, Adrian Jianu are 
de susținui 9 examene. Am stat de 
vorbă cu el. Recunoaște că a greșit 
dînd prea puțină atenție cărții și e 
decis să devină un student conștiin
cios. Lucrurile par să fi intrat pe fă
gașul normal. Atunci, de ce am mai 
relatat întreaga poveste ? Pentru a 
afirma o dată în plus că nouă nu ne 
trebuie studenți care să cucerească 
întîi lauri sportivi șl abia apoi să fie 
„lăsați să învețe". Ne trebuie stu
denți care, sprijiniți și controlați pete 
cu pas, să învețe, să facă și sport, 
dar fără a uita nici o clipă că princi
pala lor îndatorire rămlne pregătirea 
pentru meseria aleasă.
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SE APROPIE SEZONUL ATLETIC

ANUL I960 a fost așteptat cu multă nerăbdare de toți 
iubitorii atletismului din țara noastră, nu numai pentru 
faptul că el este anul celei de a XVII-a ediții a Jocurilor 

Olimpice de vară, ci și pentru că în fața atleților noștri frun
tași se află o sumedenie de competiții interne și internaționale 
din cele mai importante. In vederea acestor întreceri fruntașii 
atletismului nostru se pregătesc, de mai mult timp, cu toată 
seriozitatea, fiind pe deplin conștienți că numai o muncă sus
ținută îi poate ajuta să realizeze rezultate din cele mai bune.

In același timp, în acest an 
se pune un accent deosebit pe 
angrenarea în practicarea atle
tismului a unui număr din ce 
în ce mai mare de tineri și 
tinere. Aceasta se poate face 
numai în condițiile asigurării 
unei activități continue și bine 
organizate, prin întocmirea 
mai ales, prin respectarea 
strictețe a unui program 
mai vast

mase. Lărgirea 
a atletismului 
principală în 
noastre sportive.

După activitatea 
tire din lunile de 
aer liber și în săli) și despre 
care se poate spune că — în

general — s-a desfășurat 
ttn nivel corespunzător, 
mează acum pregătirea 
specialitate. Aceasta are o 
portanță deosebită pentru
toarele rezultate ale atleților 
noștri. Tocmai de aceea cali- 

desfășurată în 
perioadă trebuie să 

de

la 
ur- 
de 

im- 
vii-

al

cit 
cît 
decompetițiilor

de mase 
o sarcină 

mișcării

bazei 
este 
fața

de pregă- 
iarnă (în

Gafa pentru 
noi recorduri

tatea muncii
această 
constituie o preocupare 
seamă pentru atleții și antre
norii lor, dar nu numai pentru 
ei, ci și pentru activiștii care 
lucrează pe tărîmul acestui 
sport. Calitatea muncii desfă
șurate acum depinde în mare 
măsură și de felul în care 
sînt întreținute și au fost a- 
menajate, pentru noul sezon, 
toate bazele sportive pe care 
se poate practica atletismul. 
In afară de 
narea copiilor 
în practicarea 
poate face cel

cînd există

Antrenorii și profesorii de 
educație fizică care se ocupă 
de atletism sînt profund ne
mulțumiți de starea în care se 
prezintă astăzi pista de at
letism din Tg. Mureș. Ea este 
denivelată și neîngrijită, atleții 
putîndu-se astfel accidenta. Co
misia regională de atletism din 
R.A.M. nu s-a preocupat însă 
în suficientă măsură de aceas
tă problemă și nu a intervenit 
din timp la forurile locale com
petente pentru rezolvarea ei. 
Nu s-a folosit nici măcar mun
ca voluntară a tineretului care 
dorește să lucreze pentru re
facerea pistei.

Ar fi cazul ca măcar de acum 
înainte să se pornească o ac
țiune serioasă pentru reame- 
najarea pistei din localitate. 
Dar pentru aceasta trebuie mai 
multă inițiativă și operativi
tate !

Toată atenția pregătirii pistelor
Organizarea și desfășurarea 

activității- atletice în aer liber 
este în bună măsură condițio
nată de felul în care au fost 
pregătite pistele și instalațiile 
anexe în vederea primelor con
cursuri. In mod deosebit, pista 
de alergări trebuie îngrijită, 
sau reamenajată încă cu mult 
timp înainte de a se trece la 
organizarea antrenamentelor și 
a întrecerilor, deoarece este 
știut faptul că în timpul iernii 
ea se poate deteriora sau, ceea 
ce se întâmplă de cele mai 
multe ori, denivela. Este fi
resc deci, ca asociațiile și clu
burile sportive care au în folo
sință terenuri și stadioane cu 
piste și instalații de atletism să 
se ocupe de pregătirea acestora 
pentru activitatea atletică în 
aer liber.

Să vedem însă, în ce măsură 
ele au tradus în viață această 
sarcină. In general, se pot spu. 
ne multe lucruri bune.

Pe stadionul Tineretului din 
Capitală lucrările de reamenaja- 
re a pistei și a instalațiilor anexe 
au început o dată cu primele 
zile de primăvară. A fost schim
bat nisipul din gropile de sări
turi, s-au făcut lucrări de îm
bunătățire a compoziției stratu
lui de zgură la pistă etc. Dato
rită acestui fapt primele con-

cursuri atletice an găsit acest 
stadion gata pregătit. Același 
lucru se poate spune și despre 
pista și instalațiile anexe din 
parcul „Victor Babeș" din Cluj 
unde, de asemenea, au fost 
luate din timp măsuri pentru ca 
stadionul să poată primi la an
trenamente pe atleți.

Din păcate însă, mai există 
unele asociații și cluburi care 
consideră încă baza sportivă 
numai un simplu teren de fot
bal. Spre exemplu, pe stadioa
nele aparținînd asociațiilor spor
tive Gloria, F.R.B. și pe sta
dionul Muncitoresc din Capitală 
pistele se prezintă prost îngri
jite Și ele nu au fost folosite 
decît 
zarea 
tism. 
pista
grijită cu atenție. Exemple de 
acest fel mai sînt încă. Impor
tant însă ni se pare faptul că

foarte rar pentru organi. 
unor concursuri de atle- 
De asemenea, la Ploeștâ 
stadionului nu este în

unele consilii regionale, rafd-c 
nale sau orășenești U.G.FiSțp 
nu au acordat toată grija pen
tru buna întreținere a pistelor.- 
de atletism. In acer <ă direcției 
ele au sarcina de a controla și! 
de a îndruma asociațiile șL clu4 
burile sportive, pentru ca folo-i- 
sind cît mai mult resursele lo-! 
cale să reamenajeze pistele.

Primind sprijinul și îndrumai 
rea consiliilor U.G.F.S., asocia-: 
țiile Și cluburile au datoria să 
se preocupe permanent de buna- 
întreținere a pistelor și a insta
lațiilor anexe. Dezvoltarea atle„ 
tismului pe baze de mase nu să 
poate face decît în 
existenței unor baze 
menajate. Iată de ce 
sarcină în această 
trebuie să fie aceea 
pistelor în vederea 
antrenamentelor si 
lor de atletism.

condițiifti 
îngrijit â-r 
principală 

perioadă1,
a pregătirii 
organizării! 
concursuriJ

SECȚIA DE ATLETISM DE LA C.C.A. A... UITAT SĂ ASIGURE
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aceasta, angre- 
și a tineretului 
atletismului se 

mai bine atunci 
terenuri ‘ amena

jate eu grijă și îrrtr-un cadru 
bine organizat.

Iată de ce considerăm că 
este absolut necesar ca fiecare 
asociație, club sportiv sau 
școală, proprietare de terenuri 
și stadioane, să treacă de în
dată la amenajarea bazelor 
lor sportive — foloandu-se re
cursele1 focale și angrenînd pe 
sportivi în munca patriotică — 
în așa fel ca activitatea atletică 
să se poată desfășura încă de 
pe acum în cele mai bune con
dițiuni.

— ...Ne-a „prins" sezonul de primăvară în plină perioadă de 
pregătiri... Intenționam, ca pînă la această dată să terminăm 
fi pista de antrenament pentru atletism, să ne îmbogățim baza 
sportivă cu încă două terenuri de handbal redus...
De fapt, îngrijorarea tov. Ilie 

Petrescu, responsabilul bazei 
sportive a clubului Progresul 
din str. Dr. Staicovici este neîn
temeiată. Și pista de atletism 
pentru antrenament, șr terenu
rile de handbal reprezintă doar 
^obiective supraplan". Obiecti
vele directe — pregătirea pis
tei centrale, a sectoarelor de a- 
runcări și a gropilor pentru să
riturii ~ au fost îndeplinite cu 
zece zile înainte de termen. 
Zgura — recondiționată — îți 
dă impjesia că a fost „turnată" 
cu .cîteva or« înainte, nisipul 
— cerrfltt cu gtijă — te poartă 
cu gîndul la minunatele noastre 
plaje de pe litoral 1 Nu ne mai

să a- 
marile 
curat, 

cuceri-

Scurtă vizită la Stadionul 
R„ publicii. Gazdă primitoare 
a , itor întreceri atletice inter- 
n și internaționale, martor al 
alîtor recorduri de rezonanță 
europeană și chiar mondială 
(să ne amintim doar de recor
durile la înălțime ale lolandei 
Balaș).

Bum gospodari, tovarășii din 
administrația acestui stadion, 
(în frunte cu tov. C. Tărie) se 
întrec să-l prezinte vizitatori
lor așa cum ar trebui 
rate, de fapt, toate 
noastre baze sportive; 
îngrijit, de o frumusețe
toare. De la brîul roșu de zgură 
cere înconjoară uriașul drep
tunghi gazonat, la gropile de 
sărituri, la sectoarele de arun
cări, la tribunele gata să-și pri
mească oaspeți, — totul vă- 
d ște ordine, pricepere, pasi
une.

La plecare, închid ochii pen
tru cîteva clipe... îmi imagi
nez atmosfera sărbătorească 
caracteristică marilor noastre 
concursuri atletice. Sprinterii 
gata să intre în blocstarturi, 
săritorii măsurîndii-și elanul, a- 
runcătorii în plină încălzire.

.............. —-.«.an-

Dare cite noi recorduri vor fi 
d borîte, chiar în acest sezon, 
pe pista sau pe gazonul mîn- 
drului nostru stadion din str. 
izvor ?...

Un colț al stadionului Dinamo din Capitală

miră că există atîta animație, 
atâția sportivi. Sînt tineri de la 
numeroasele asociații sportive 
care au acces pe această bază 
— de la fabrica de timbre și 
Monetăriei, de la Banca de In
vestiții și Atelierele Centrale 

I.T.B., de la IS. Loto-Prono- 
sport. De asemenea foarte mulți 
elevi de la școlile din raion. 
Toți sînt îndrumați cu grijă de 
cei doi antrenori ai clubului: 
N. Gurâu și Th. Ionescu.

— De cite ori lucrează copiii 
pe baza dv. ? îl întrebăm pe 
tov. Bfetrescu, bucuros de acti
vitatea sportivă care pulsează 
în jurul său.

— In tot cursul săptăminii, 
mai puțin lunea și sîmbăta. 
Avem organizate chiar centre 
de copii. La atletism, dar și la 
fotbal, la tenis. Dacă 
mergem și acolo...

Plăcut impresionați 
ceea ce văzusem, am 
carnet:

La baza sportivă
Progresul, activitatea 
Primează atletismul, 
preocupare și pentru 
nis...

Secția de atletism a clubului 
Casei Centrale a Armatei este 
considerată, și pe drept cuvînt, 
ca una dintre cele mai puter
nice secții din țara noastră. Să 
nu uităm că printre membrii a- 
cesteia se numără o serie de a- 
ileți fruntași ca Iolanda Balaș, 
Nicolae Rășcănescu, Grigore E- 
nache, Constantin Aioanei, So
rin și Paul loan, Ovidiu Lupu, 
Romeo Goveianu, Eugen Vîl- 
san, Nicoiae Mărășescu etc. Re
zultatele acestora, obținute în 
atîtea și atîtea concursuri in
ternaționale, au contribuit din 
plin la succesele generale ale 
atletismului

Iată însă 
atleții de la 
unde să se

C.C.A. nu

secție fruntașă a atletismului 
nostru și de aceea așteptăm să 

ia neîntîrziat măsurile care 
impun!

se 
se

(S.)

La Dinamo, atletismul se bu
cură de multă popularitate. 
Nici nu-i de mirare. Atleții di- 
namoviști au fost totdeauna la 
înălțime.

0 bază sportivă bine întreținută
Stadionul Victoria (Belvede

re) din Capitală, încîntă privi
rile vizitatorului prin curățenia 
lui exemplară, prin buna între
ținere a tuturor terenurilor și 
instalațiilor anexă. Este evi
dent faptul că aici au lucrat 
gospodari harnici și pricepuți. 
Pista care înconjoară terenul 
Cu gazon este bine pregătită 
pentru a găzdui întrecerile a- 
tfeților. Stratul de zgură nea
gră care 
bătătorit, 
terminat

. menajare 
ritura în 
precum 
dreapta 
stadionului. Cînd am vizitat a- 
ceastă bază sportivă tocmai e- 
rau în toi lucrările în partea

o acoperă este bine
De asemenea, s-au 

toate lucrările de a- 
a gropilor pentru să- 
lungime și înălțime, 

și „evantaiele" din 
tribunei principale a

stîngâ a stadionului. Nisipul 
necesar amenajării gropilor de 
sărituri era pregătit pe margi
ne, urmînd doar să fie împrăș
tiat, iar tov. Nicolae Viziru, 
responsabil tehnic al acestei 
baze sportive, ne-a dat toate a- 
sigurările că nu va trece mult 
timp și pe stadion vor putea 
fi organizate orice fel de între
ceri atletice. Proprietate a clu
bului Victoria M.IB.C., acest 
stadion poate fi folosit mult 
mai des, în viitor, nu numai de 
către atleții acestui club (cum 
s-a întîmplat pînă acum), ci și 
de către numeroși alți atleți din 
Capitală, deoarece el oferă toa
te condițiile pentru practicarea 
in bune condițiuni a atletismu
lui.

Stadionul din șos. 
cel Mare oferă ochilor 
gine plăcută: pista de 
suportă ultimele retușuri, gro
pile pentru sărituri, sectoarele 
de aruncări sînt și ele aproa
pe gata. Despre aparatură 
(garduri, stâlpi pentru sărituri 
etc.)j se poate spune că a exis
tat aceeași grijă. Aceasta a 
fost verificată și pusă la punct 
încă din cursul iernii.

Interesul pentiru sezonul atle
tic este, de altfel, pe deplin 
justificat. Aici lucrează pe lin
gă cei peste 100 de atleți ai 
clubului sportiv Dinamo (se
niori și juniori) și membrii lo
tului nostru olimpic. Și tot aici 
au acces atleți aparținînd altor 
cluburi și asociații sportive din 
Capitală — Constructorul, Vo
ința etc. Pot fi întîlniți, tot
odată, zeci și zeci de elevi de 
la cele trei școli medii patro
nate de clubul sportiv Dinamo. 
In total, sute de atleți care sînt 
dornici să-și desă-vîrșească pre
gătirea în vederea numeroa
selor întreceri sportive din se
zonul anului 1960.

Așadar, și la stadionul Di
namo, pregătirile sînt aproape 
încheiate.

Ștefan 
o ima- 

atletism

vreți să

de tot 
notat pe

clubului 
este în toi! 
dar există 
fotbal, te-

a

nostru.
că la ora actuală 
C.C.A., nu mai au 
antreneze !...

are o bază proprie
de antrenament unde să se 
poată desfășura și activitatea 
secției de atletism. Dacă pentru 
celelalte secții ale sale, clubul 
a închiriat baze pentru antre
namente și competiții, în 
schimb atleții au fost..- uitați! 
Pînă acum s-a antrenat fiecare 
pe unde a putut, apelînd la 
bunăvoința altor cluburi, pro
prietare de stadioane. Dar si
tuația aceasta n-a putut dura 
prea mult și atleții militari pot 
fi întîlniți acum, pregătindu-se 
pentru apropiatele competiții, 
pe baza... hipică din parcul 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“. Tre
buie să recunoaștem că este o 
situație intolerabilă pentru o

bun om al nos 
metri... minji.

Desen de MATTYj

DE CE?

La Galați, după 
cum ne-a declarat 
tov. Vasile Popa, 
membru în corni, 
sia regională_de a- 
tletism, există un 

stadion utilat pen- 
tm atletism: sta
dionul 

Totuși 
stadion 
poate

Dinamo, 
pe acest 

nu se 
desfășura 

o activitate atle
tică, deoarece aso
ciația Dinamo, pro
prietara bazei o 
ține pur și simplu 
încuiată 1 !

Din acest motiv, 
majoritatea atleți- 
lor gălățeni nu au

să se antre- 
iar cînd este 

de alcătui; 
calendarului

Un stadion cu porțile... încuiate!
unde 
neze, 
vorba 
rea
competițional local 
acesta se face în 
funcție — în pri
mul rînd — de ca
lendarul competi
țiilor de fotbal și 
de handbal si mai 
ales de antrena
mentele echipelor 
respectiva In a- 
ceste condițiuni, 
este evident că ac
tivitatea atletică 
se desfășoară la 
voia întâmplării, cu 
rezultate dintre

cele mai modeste 
și asta în ciuda 
faptului câ în Ga
lați sînt destul de 
mulți cei care în
drăgesc atletismul 
și ar dori să-l 
practice.

Nici la 
situația nu 
mult mai
Pista a intrat în 
reparație 
încă de 
ani, și 
se tot... 
atletism 
face !...

Brăila 
este cu 

bună I

totală, 
acum doi 
de atunci 
repară. Și

...in regiunea Suceava nt 
există preocupare pentru ame 
najarea unor instalații simpli 
de atletism, care să poată găz 
dui antrenamente șl con 
cursuri, ceea ce ar contribu 
la dezvoltarea atletismului îi 
această regiune ?

...pe stadionul I.M.F. din Ca
pitală s-a întârziat atit de mul 
cu amenajarea pistei și a in 
stalaț'i.ilotr de atletism ?

...atleții din orașul Stalin n 
au avut acces, de-a lungul lu 
nilor de iarnă, in sala din loca 
lltaie ?

...nu se dă cur- propuneri 
formulate de con a de afle 
tism a regiunii Stalin, aceea d 
a se organiza un centru de an 
trenament pe terenul Metror 
din Orașul Sta'in ?

...comisiile regionale de atlt 
tism nu controlează, cu sire 
de răspundere, felul în .cai 
sînt întreținute bazele sportiv 
cu piste de atletism ?

...a fost lăsată să intre »n pe 
ragină baza sportivă a înst 
tufului Agronomic din Capita 
lă ? Cu puțină îngrijire ba 2 
ar putea fi folosită de rjum< 
roșii studcflți ai Institutulu 

îndrăgit atlr':-mul.

fe stadionul Tineretului din Capitală domnește o Q. bază Sportivă frumoasă și bine utilată_esțe, 
' Rfe tmimajie de dimineață tSSJ9 dionul Igiana din Clrppitsg '



La startul unui an bogat în întreceri internaționale
Anul 1160 poate fi denumit pe 

drept cuvînt anul marilor întreceri ci
cliste internaționale. „Cursa Păcii1*,  
întrecerile organizate de F.S.G.T. la 
Paris, campionatele mondiale ce se 
vor desfășura în R. D. Germană, Jocu
rile Olimpice de la Roma — iată nu
mai cîteva întreceri din bogatul ca
lendar ciclist internațional. Ciclismul 
romîuesc va fi reprezentat la aceste 
mari manifestații sportive de către cei 
mai în formă rutieri, selecționați din- 
ir-un mare număr de alergători, care 
se pregătesc cu sîrguință pentru a 
căpăta această înaltă cinste.

Duminică dimineață am urmărit cu 
emoție — alături de miile de spec
tatori prezenți pe circuitul din str. 
Maior Coravu — evoluția celor mai 
burii cicliști din țara noastră- Am ră
mas impresionați de excelenta pregă
tire a maestrului sportului Constantin 
Dumitrescu, de impetuozitatea majori
tății cicliștilor și — mai ales — de 
„pofta**  de concurs manifestată de a- 
proape întreg lotul de participanți. 
Media orară realizată — 38,400 kni 
— reprezintă performanță pe un cir
cuit de numai 1,1 km cu două vi
raje scurte, unde — obligatoriu — 
iviteza trebuia considerabil micșorată. 
iNu exagerăm cu nimic cînd afirmăm 
că în condițiile unui traseu adecvat 
pentru astfel de întreceri, cicliștii 
noștri ar fi realizat peste 42 km/h. 
Ge reprezintă acest lucru ? O evi-

-------------------------------------------------

dentă creștere a valorii generale i rile internaționale din acest an), a- 
rutierilor noștri. La baza acestui suc- vem o imagine clară a efectului pozi- 
ces stă pregătirea minuțioasă pe tiv pe care îl are noua orientare a

Plutonul a încetinit viteza

care au făcut-o alergătorii în pe
rioada pregătitoare, conform planului 
elaborat de F.R.C. Privit prin prisma 
pianului de perspectivă a ciclismului 
nostru acest lucru apare ca foarte 
important. Dacă mai adăugăm și 
faptul că el ne poate aduce și satis
facții imediate (ne referim la întrece-

intîlnirea R. P. Romînă—R. Cehoslovacă 
o reușită avanpremieră pentru „Cupa Davis”

Duminică, la ora prînzului, cînd 
ne pregăteam să părăsim tribunele 

■terenului central de tenis de la Pro
gresul, am încercat un sentiment 
neobișnuit. Și noi, și numeroșii spec
tatori, nu ne puteam ascunde deza
măgirea pentru faptul că victoria în 
meciul cu reprezentativa cehoslovacă 
ne scăpase printre degete... încă un 
dram de energie în jocul lui Gheor
ghe Vizirii, încă unul sau două a- 
tacuri reușite la fileu și el ar fi fost 
cîștiga torul meciului decisiv, iar echi- 
pa noastră învingătoare. Și totuși, în 

• acest epilog dramatic aveam și mo- 
'tive de satisfacție. Mîhnirea firească 
.ne era în bun i parte compensată de 
satisfacția unei comportări în general 
bune a jucat iilor noștri, la înălți
mea redutabililor lor parteneri.

Cele două victorii obținute în fața 
tenismanului nr. 2 al R. Cehoslova
ce — Pavel Korda — ca și faptul că 
reputatul Jiri Javorsky a trecut prin 
momente grele nu numai în meciul 

•cu Gh. Vizirii, ci și în acela cu tînă- 
rul nostru campion I. Țiriac, toate 

■(acestea erau dovezi că jucătorii ro
mîni se află într-un stadiu mulțumi
tor de pregătire, că perspectivele în- 

'tîlnirii de peste două săptămîni cu 
R. P. Polonă, din „Cupa Davis", 
slut promițătoare.

Din acest punct de vedere confrun
tarea cu echipa cehoslovacă n-a 
constituit numai un reușit spectacol 

•de „avanpremieră**,  ci a însemnat și 
•un prețios indicativ asupra valorii 
■actuale a sportivilor noștri. Incon
testabil, Gh. Vizirii se află în for
mă, el este destul de sigur pe lo
viturile sale preferate: backhandul, 

•jyoleul, stopul. Pentru dînsul singura 
.problemă ar fi în momentul de față 
«asigurarea unei pregătiri fizice co
respunzătoare. L Țiriac prezintă a-

meliorări sensibile în jocul său, față 
de sezonul trecut. El și-a îmbunătă
țit al doilea serviciu, are un voleu de 
stingă mai sigur, rezistă unei con
fruntări și la jocul de regularitate. 
Și lui i-ar fi însă recomandabile o 
creștere a rezistenței fizice și mări
rea forței loviturilor.

Evident, dublul este punctul nostru 
nevralgic. Formula prezentată la 
acest meci —■ cu tinerii Țiriac și 
Georgescu — nu poate fi apreciată 
decît ca o soluție de perspectivă. A- 
cest cuplu nu este încă sudat, nu 
are experiență, și, în plus suferă de 
deficiența generală a jucătorilor noș
tri : loviturile de sus. Aci, facem 
precizarea că Țiriac nu a realizat 
încă progresul așteptat în această di
recție. Smeciurile sale nu au suficien
tă forță și nici precizie. Georgescu, 
care ne obișnuise cit smeciuri bune, în 
întîlnirea de dublu a greșit supărător 
de mult. La fel este deficitar și la ca
pitolul loviturilor din voie.

Ce dublu vom prezenta în meciul 
ctt R. P. Polonă ? Desigur, antreno
rii noștri au de rezolvat o problemă 
dificilă. In primul rînd este greu de 
presupus că în zilele care ne mai 
despart de acest meci, cuplul Țiriac- 
Georgescu va putea efectua îmbună
tățirile necesare. Deocamdată, pentru 
ediția actuală a „Cupei Davis**,  unde 
trebuie să aruncăm în luptă forțele 
cele mai bune, formula folosirii și 
în dublu a maestrului emerit al spor
tului Gh. Vizirii ar trebui luată în 
considerație. Aceasta, tu'neînțeles, sub 
rezerva posibilității sale de a duce 
lupta cu aceeași energie pe distan
ta a trei zile de concurs.

G. COMARNISCHI
RADU VOIA

pe virajul scurt al traseului
Foto : Gh. Ștefănescu

sportului cu pedale din țara noastră.
Semnalam în cronică comportarea 

nemulțumitoare a unor alergători 
fruntași, vizați pentru selecționare în 
loturile republicane. Aceasta nu era 
de fapt o noutate pentru noi. In șe
dința biroului F.R.C. s-a prezentat un 
raport al stadiului de pregătire a 
alergătorilor. A fost subliniat printre 
altele faptul că o serie de rutieri (toc
mai cei citați în cronica noastră de 
ieri) nu sînt la nivelul de pregătire 
cerut. Sarcina trasată antrenorului N. 
Voicu a fost aceea de a fi mai exi
gent cu alergătorii, de a executa cil 
mai multă hotărîfc programul fixat. 
Socotim și noi că aceste indicații sînt 
necesare pentru a asigura aducerea' 
tuturor membrilor lotului republican la 
nivelul de pregătire cerut de obiecti
vele ciclismului. Este adevărat că nu 
toți cicliștii pot fi aduși la „același 
numitor**  cu C. Dumitrescu, dar toți 
trebuie să înregistreze un progres e- 
vident.

IIRISTAGHE NAUM

Amănunte
Revenim azi cu o serie de amă

nunte privind meciurile disputate 
sîmbătă și duminică.

Campionatul feminin
SIBIU: Voința-C. P. București 3-1. 

Sibienceile au jucat cu multă ardoare, 
au atacat variat la fileu și le-au in
comodat pe bucureștence cu serviciile 
lor puternice. Atunci cînd s-au văzut 
conduse, oaspetele au devenit ner
voase, au greșit mult la preluări. 
(M. Luputiu și G. Pitaru, coresp.).

BUCUREȘTI: Rapid-Știința Cluj 
3—0. Știința a prezentat o echipă 
foarte tînără, de luptă, cu frumoase 
perspective (îndeosebi s-a remarcat 
jocul bun prestat de Rodica Zoicaș). 
De reținut că în ultimul set clujencele 
au condus cu 11—7. S-au evidențiat 
Alexandrina B-erezeanu de la Rapid 
și Georgeta Ozun de la Știința (A. 
Ăxente, coresp.)-

PLOEȘTI: Progresul Tirgoviște
Metalul Buc. 3—2. Meci dramatic, 
în care s-a făcut multă risipă de ener
gie. S-au remarcat Mihaela Bărbules- 
cu, Elena Grigoriu, Dora Niculescn 
(Progresul) și Stela Mija (Metalul). 
(Amalia Kreiss, coresp.).

Și acum cîteva aprecieri 
după marea întrecere de la Zagreb

Dacă „plecarea", în întrecerea celor 
mai bune palete de pe continent și 
prima parte a „cursei" pentru cele 
șapte titluri europene au fost mai 
slabe pentru reprezentanții noștri, în 
schimb „finișul" a fost puternic. In- 

. tr-adevăr, sportivii romîni au dominat 
împreună cu cei maghiari ultimele 
două zile ale marii competiții, ajun- 
gînd în trei finale, au cîștigat două 
iar în proba de dublu mixt, partida 
decisivă s-a desfășurat între două cu
pluri romînești. De altfel, în semifi
nalele acestei probe s-att calificat toa
te cele trei perechi reprezentante ale 
țării noastre. Și nu trebuie să uităm 
că au concurat cupluri recunoscute 
pentru valoarea lor: Koczian—Berc- 
zik, Rerekeș—Pignitzky, Lantoș—Bol
di, Mosoczi—Sido, Grafkova—Stipek. 
Toate însă au fost nevoite în cele din 
urmă să plece steagul în fața puterii 
de luptă, a superiorității manifestate 
de reprezentanții noștri, Maria Ale
xandru—Cobîrzan, Angelica Rozeanu— 
Negulescu și Geta Pitică—Covaci.

Tînăra jucătoare Maria Alexandru 
a reușit un dublu succes. Ea a ieșit 
învingătoare, alături de maestra eme
rită a sportului Angelica Rozeanu, și 
în proba de dublu femei. Ambele spor
tive au luptat cu multă convingere și 
au reușit să învingă la capătul unor 
întreceri viu disputate, cu numeroase 
schimburi de mingi de mare specta
col.

Gheorghe Cobîrzan s-a dovedit ace
lași jucător valoros, cu o bună orien
tare tactică- El’și Maria Alexandru al
cătuiesc un cupiu omogen, capabil de 
performanțe superioare și constante.

O performanță foarte bună, pe mă
sura posibilităților lui, a obținut Radu 
Negulescu în proba de simplu. Locul 
II ocupat de acest tînăr care abia a 
împlinit 19 ani •— în compania celor 
mai renumiți jucători europeni vor
bește de la sine- <§u o gamă mai va
riată de lovituri, cu o mai bună con-i

centrare și o putere sporită de luptă, 
Radu Negulescu poate spera la rezul
tate și mai valoroase.

In afara performerilor competiției de 
la Zagreb — sportivii maghiari care 
au cucerit 5 titluri și cei romîni deți
nători a doua trofee — o adevărată 
revelație a constituit-o fără îndoială 
comportarea reprezentanților Uniunii 
Sovietice. In întrecerea echipelor fe
minine, formația sovietică a repurtat 
victorii concludente asupra unor țâri 
cu tradiție în tenisul de masă euro
pean și mondial. Așa, bunăoară, jucă
toarele sovietice au învins selecționa
tele Austriei, R. F. Germane, Belgiei. 
Olandei, R.P-F. Iugoslaviei. Un suc
ces de prestigiu .care reflectă, desigur, 
progresul înregistrat de tenisul de 
masă din U-R.S.S., a obținut și cu
plul Saunoris—Paskiavicius, finalist la 
dublu bărbați.

Cunoscuții jucători suedezi, Larsson, 
Alser, Meilstrom, au realizat pcrfoi- 
manțe foarte bune la echipe, dar la 
individuale nu s-au văzut. Extrem de 
slab s-au comportat jucătorii iugo
slavi Markovici II, Harangozo, Vo- 
grinc, Hrbud, care porneau cu mari 
șanse, dar s-au „pierdut* 1 complet pe 
parcurs, în evoluții anonime. Inexpli
cabil de slab au jucat și reprezentan
ții tenisului de masă din R- Ceho
slovacă. Cu excepția lui Schwarzova, 
Stipek, Vyhnanovski și ceilalți au fost 
eliminați din primele tururi. Este des
tul de semnificativ că între primii 8 
clasați la simplu bărbați nu se află 
nilci lin cehoslovac. Cit privește pro
bele de dublu, în care aveau o adevă
rată specialitate, și aici au înregistrat 
insuccese din care eliminarea din pri
mul joc a foștilor campioni europeni. 
Stipek—Vyhnanovski de un cuplu ne
cunoscut este cea mai surprinzătoare.

Alte amănunte despre desfășurarea 
acestei competiții le vom afla chiar 
azi, cînd lotul nostru sosește în Capi
tală.

la „etapa surprizelor”
ORAȘUL STALIN: Voinfa-Someșul 

Cluj 1—3. Echipa locală a jucat foar
te slab, spre deosebire de clujence, 
care s-au prezentat la înălțimea va
lorii arătate ' în acest campionat. (G. 
Gruia, coresp.).

CONSTANȚA: Petrolul-Știinfa Tir 
mișoara 3—0. Localnicele au fost su
perioare atît în atac, cît și în apă
rare. Am remarcat de la Petrolul 
pe Fedac, Kubacek și Bolintmeanu, 
Timișorencele prezintă o echipă com
plet nouă față de cea din prima par
te a campionatului. (E- Petre, coresp.).

Campionatul masculin
BUCUREȘTI: C.C.A.-Rapid 1—3 

Campionii au cucerit o victorie foarte 
dificilă (în special în ultimele două 
seturi). Ca și în meciul cu Slavia, 
blocajul și forța de atac s-au arătat 
deficitare. In setul al doilea, militarii

ceputul seturilor oaspeții au avut i.nl-J 
țiativa (în primul set au condus cu 
9—4, iar în al doilea ou 6—0), dar 
puterea de luptă a studenților și-a 
spus cuvînful. S-au remarcat: M'.ișat, 
Goste, Scheilet (Știința), Qliiriță 
(Tractorul), (N. Mihăilescu, coresp.)-

GALAȚI: Știința-Constructorul Buc, 
3—2. Meci disputat în mare tensiune. 
Cu excepția ultimului set, toate cele' 
Ialte a-u fost echilibrate. Factorul ho- 
tărîtor al victoriei studenților a fost! 
puterea de luptă. S-au evidenția?: 
Moldoveanu, Moșescu, Ciorna (Ști' 
■ința), Wilwort, Pențac (Construct^-' 
rul). Arbitrul G. Mușat.. (Constanța) 
a fost aplaudat la scenă deschisă. 
(A. Schenkman și N- Popa, coresp.).

BUCUREȘTI: Dinamo-Utilajul Pe
troșani 3—1. Cel de al treilea set a 
entuziasmat cele cîteva sute de spec
tatori prezenți duminică dimineața în

ta loc de cronică
Să pierzi atunci cînd ești progra

mat pe proprîu-ți teren, pentru că n-ai 
■ acces pe acest teren. Așa-i că parede 
inecrezut ? Și totuși, duminică în cazul 
^Metalului așa s-au petrecut ln- 
■crurile... Meciul Metalul — Știința 
ÎBucurești fusese fixat (conform foii de 
.arbitraj) la ora 12, pe terenul Gloria. 
ILa această oră. arbitrul I. Oncescu 
in-a putut însă fluiera începutul parti- 
<dei. întrucît pe acest teren se. desfă- 
ișura un meci de fotbal din campiona- 
ttul orășenesc!? îngăduitor (și nu știm 
ide ce) arbitrul I. Oncescu a mai aș
teptat pînă la ora 12,30- Cum nici la 
■această oră, terenul n-a fost evacuat 
— în mod practic, nici nu se putea 

«realiza acest lucru, deoarece meciul de 
ffotbal tirma să se termine Ia or a 13 
■j— arbitrul Oncescu a dat cîștig de 
'cauză Științei București prin.-, nepre-
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la Metalul -Știința București.»
zentarea Metalului. Și astfel. Metalul 
a pierdut pe teren propriu o partidă 
în care, după noi ar fi avut mari șanse 
de cîștig... Cui i se datorește situația 
descrisă mai sus ? Evident, în primul 
rînd, conducerii asociației sportive 
Gloria pentru că nu a planifcat în 
mod judicios jocurile pe terenul res
pectiv. Este de semnalat însă și lipsa 
de interes a conducerii clubului spor
tiv Metalul care, pe de o parte, nu s-a 
Rus de acord — din timp — cu con
ducerea asoc'ației sportive Gloria in 
ceea ce privește folosirea . terenului, 
iar r-e de altă parte — neavînd certi
tudinea folosirii acestuia — a refuzat 
(totuși) soluția unui cuplaj pe stadio
nul iinerctuiui- Se vădește cu acest 
prilej, c grijă insuficientă a clubului 
sportiv Metalul, față de echipa de 
rugbi. Ne întrebam : oare clubul Me
talul nu este interesat să se bucure 
de i:n prestigii cit inii mare și în 
rugbi ? Șocoiuu că încurcături de ge

nul aceleia semnalate mai sus nu 
pot aduce nimic bun, Rugbiștii de 
la Metalul au dovedit că știu să lupte 
cil multă ardoare pentru culorile clu
bului pe care îl reprezintă. Conduce
rea clubului sportiv Metalul n-arc 
dreptul să ignoreze acest lucru.

TIBER IU STAMA

• După etapa de duminică, clasa
mentul campionatului de rugbi se pre
zintă astfel :

1. C.C.A. 5 5 0 0 69:15 ( 54) 15
2. Dinamo 5 5 0 0 73:27 ( 45) 15
3. Știința Cluj 5 5 0 0 51:12 ( 39) 15
4. C.F.R. Gr. Roșie 4 4 0 0 72:11 ( 61) 12
5. Știința Petroșani 5 1 3 1 12:18 (- 6) 10
6. Constructorul 5 2 1 2 20:33 (-13) 10
7. Știința Buc. 5 2 1 2 23:41 (-18) 10
8. C.S.M.S. Iași 4 1 1 2 20:23 (- 3) 7
9. Progresul 5 0 1 4 20:33 (-13) 6

10. Petrolul PIoeșll 5 0 1 <j 9:104 (-95) 6
11. șii nța Timișoara 5 0 0 5 12:^3 (-3?) $
12. Metalul _ . 5 0 0 5 1-15) 4

Schaffer (C.C.A.), in plin efort. Mingea trasă de el va depăși blocajul rapidist.
(Fază din meciul

au condus cu 9—1 (și au pierdut cil 
10—15), în aii treilea ou 14—17 (și pu
țin a lipsit să piardă setul), iar în al 
patrulea cu 13—11 (pentru ca să i 
piardă cu 16—14)1 Le recomandăm 
deci mai multă concentrare în fina
lul seturilor. Arbitrul Em. Iliescu 
(Buc.) a fost uneori neatent (M.T).

TIMIȘOARA: Șliinfa-Tractorul (>■ 
tasul Șialin 3—0, Joc tfiunos. La în-

C.C.A. Rapid 1—3)
Foto: B. Ciobanii 

sala Dinamo. Dinamoviștii au condus 
ou 12—3, iar printr-un efort extraor
dinar oaspeții au reușit să egaleze la 
13, să mențină egalitatea la 14 și la 
15, ca apoi să cîștige setul. La valoa
rea meciului a contribuit in maro 
măsură jocul bun prestat de Mi<iă>- 
lescu, Derzci, Popescu (Dinamo), 
Lepăduș, Grivăț. C. Gornoviceanu 
(UiMajtjIȚ. .(A. AureHain-aorosp.)
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soiuri echilibrate în etapa de duminică a categoriei B a lll-a

Întrecerea echipelor din cele trei serii ale categoriei B, devine, de la o etapă la alta, mai iinteresaiită Li
derii seriei 1 și a III-a, C.S.M. S. lași și Corvinul Hunedoara, pier zînd cite un punct au dat speranțe 
urmăritorilor, deschizînd perspe ctiva unei pasionante lupte pentru în tîietate. Dăm mai jos unele amănunte 

■ivind desfășurarea partidelor de duminică;

JCUREȘTI. — începutul jocului 
e Știința București și Foresta 
ceni nu lăsa să se întrevadă vic
ia un scor atît de sever (8-0) a 

înților- Și aceasta deoarece în 
ele 20 de minute echipele desfâ- 
ă, sub semnul unui echilibru de 
, un joc la centrul terenului, cit 
ari și contraatacuri la ambele 
■ Treptat însă, înaintarea Științei 
ă mai bine acțiunile de atac și 
nin. 22 deschide scorul. Golul a- 
i, înscris dintr-o greșeală elemen- 

a portarului Bogoș, taie complet 
ui oaspeților, care trădează astfel 
abă pregătire moral-volitivă și fi- 

Apârarea, în special, face greșeli 
i greșeli și urmarea firească nu 
zie : încă 7 goluri primite. Nit 
:1 să scădem cu nimic din meri- 
învingătorilor, dar trebuie să 

tem ca înaintarea lor a „dansat" 
arsul advers tocmai datorită jocu- 
foarte slab al apărării Forestei. 
înscris: Balint (3), Pasan (2), 

;scu (2), Gibea. Dridea a ratafun 
m“-

ales dacă ținem seama de faptul că 
ei au jucat din mi'n. 19 în zece oa
meni, Simina fiind accidentat. Oas
peții au deschis scorul în min. 23 
prin Unguroiu, iar localnicii au ega
lat în min. 51 prin Atanasiu. (C. E- 
nea, coresp).

GALAȚI. Dinamoviștii din locali
tate au obținut o meritată victorie cu 
3-1 în fața Prahovei Pioești. Din mi
nutul 10 localnicii au jucat în zece 
oameni prin accidentarea lui Voicu II, 
trecut 
cat: 
Vofcu 
pentru 
resp.).

CĂREI. Meciul 
vinul Hunedoara 
teren desfundat de ploaia ce a căzut 
tot timpul jocului Rezultatul de ega
litate (1 — 1) reflectă just aspectul jo
cului. Prima repriză a aparținut oas
peților, care au și deschis scorul prin 
Radu Tudor (min. 32). In reprilza se
cundă Recolta a dominat cu autori
tate, dar nu a reușit să obțină decît 
egalarea, prin golul lui Hauler II (min. 
85). (I- Samuel, coresp.).

ARAD A.M.E.F.A. și C.S-M. Baia

Recolta Cărei—Gor- 
s-a disputat pe un

figurant pe extremă. Au mar- 
Auer (autogol), Daraban și 
I pentru învingători și Calota 
ploeșteni. (A. Schenknian, co-

Seria a l!-a

TIMIȘOARA. Liderul, Știința Timi
șoara, a cîștigat cu 2—0 (0—0) par
tida cu Știința Craiova, după un joc 
de nivel mediocru. Cei S.000 de spec
tatori care au asistat la acest meci, au 
părăsit stadionul nemulțumiți de com
portarea echipei lor preferate. In pri
ma parte a jocului au dominat mai mult

liminat pe Florescu (Dinamo) pentru 
lovirea intenționată a adversarului. (I. 
Chilrbar. coresp. regional).

SINAIA. Carpați Sinaia a întrecut 
pe ceferiștii din Timișoara cu scorul 
de 1—0, după un joc specific de cam
pionat în care aniliele formații au fă
cut risipă de energie, luptînd cu ar
doare pentru victorie. Unicul gol al 
partidei a fost înscris de Decu în min. au furnizat un joc de uzură. Echipa 
25. In prima repriză au dominat 
mult localnicii. In repriza a doua 
țiativa a aparținut echipei C.F.R.
Bota și V. Zbarcea, coresp.).

REȘIȚA. CS.M. din localitate și 
talul București au practicat un J 
foarte slab în intîlnirea de duminică. 
Golul, care a adus victoria reșițenilor 
a fost marcat de Varga min. 66. (Gh. 
Dobrescu, coresp.).

T1RCOVIȘTE. Cazacu a marcat 4 
goluri (min. 4, 50 — din 11 m —, 74 
și 89) în partida Metalul Tîrgoviște— 
Flacăra More ni. Al 5-lea gol al Meta
lului a fost înscris de Mureșanu (min. 
22). Pentru oaspeți a marcat Pontici 
(min. 20). Flacăra în repriza a doua 
a jucat numai în defensivă, fiind do
minată categortc. Din echipa locală 
s-au evidențiat în mod special Răizvan, i

mai 
ini- 
(M.

Me- 
joc

locală a insilstat mai mult în atac, 
oaspeții în schimb s-au dovedit a fi 
mai tehnici- Scorul a fost deschis de 
Ristin (min. 38), iar egalarea s-a pro
dus în min. 77 prin golul marcat de 
Vlad I., (St. laeob, coresp ).

TG- MUREȘ. Partida G. S. Tg. Mu
reș—Tractorul Orașul Stalin a decurs 
într-o atmosferă de nervozitate, am
bele echiipe practicînd un joc sub po
sibilități. Pentru a-i tempera pe jucă
tori arbitrul M. Popa (Buc ) a fost 
nevoit să elimine în min. 86 pe Sely- 
mes (Tg. Mureș) și pe Păun (Orașul 
Staliln). Unicul goi al partidei a fost 
marcat de Nagy (min. 14). (V- Kadar, 
coresp. regional)-

FAGARAȘ. Chimia din localitate a 
învins cu

CT- M.
ONSTANȚA. Jocul S.N.M. Con- 
ița—Progresul Focșani, terminat la 
litate (l-l) a fost de slab nivel 
lie, presărat cu durități, Constăn- 
i au obținut cu greu un meci e- 
. Au marcat: Gheorghe (min. 75) 

tru oaspeți și Firică (min- 80) 
tru gazde. (L. Brukner, coresp.). 
VȘI. Unirea din localitate a între
cu 2-0 pe Rulmentul Bîrlad, după 
meci anost, în care fazele de ade- 
at fotbal au lipsit cu desăvîrșire.' 
rea Și-a concretizat superioritatea 
repriza a doua, cînd a marcat prin 
angă și Gavrilă, în minutele 70 și

Echipele au fost slab pregătite- 
(P. Codrea, A. Scăunaș, coresp.). 

lUZĂI Victoria Buzău și Dinamo 
•eava i-au împărțit, punctele după 
joc spectaculos (1-1). Au marcat: 
olea (min- 23) pentru Dinamo și 
ee (min- 66 pentru gazde). (Ma- 
Dumitru, coresp.).

țADAUȚI. Gloria Bistrița a marcat 
gol în min. 54 prin Haidu și a re
iat astfel o frumoasă victorie în 
i echipei locale G.S-M., care a ju- 

tiervos, fără orizont,, ineficace în 
c- (A. Șimotă, coresp.).
’AȘCANI. Meciul din localitate 
tre echipa C-F.R. și liderul seriei, 
i.M.S. Iași, a stîrnit un mare inte- 
. fiind urmărit de peste 3000 de 
■datori, dintre care 1000 de ieșeni 
îiți special pentru acest joc- Intîl- 
ea a avut faze spectaculoase și s-a 
minat cit un just rezultat de ega- 
ite: 1-1. Rezultatul acesta este
>rte valoros pentru localnici, mai

■

Iată unul din cele opt goluri înscrise de înaintarea Științei 
cu Foresta Fălticeni

timișorenii. In repriza a doua, oaspe
ții, deși au primit două goluri înscrise 
de Lereter (min. 52 și 87) au avut o 
revenire. (Al. Gross, coresp. regional).

CRAIOVA. Intîlnirea C.S. Craiova— 
Poiana Cîmpina (1—0) a oferit un 
spectacol de calitate. Localnicii au cîș- 
tigat datorită golului înscris de Ciu- 
rezu în min. 26. (A. I. Chiuza, coresp.).

CURTEA DE ARGEȘ. Partida din
tre Dinamo Pitești și Drubeta Tr. Seve
rin disputată în localitate și încheiată 
cu scorul de 3—1 (3—0) în favoarea 
dinamovișlilor, a avut două aspecte di
ferite. In prima repriză Dinamo a do
minat net, în cea de a doua în schimb 
inițiativa a aparținut mai mult Dru- 
betei. Autorii golurilor : Butnaru (min. 
19), Barbu (min. 20) și Florescu 
(min 45) respectiv Olteanu (min. 67).

Partida de fotbal Dinamo Bucu- 
ști-PetroluI Pioești din etapa a 
/III-a a fost amînată și reprogra- . . .
ată în principiu pentru data de 2 Cu trei minute înainte de sfîrșitul jo- 
nie. cului, arbitrul M. Popescu (Buc.) a e-

CINCI MINUTE DUPĂ MECI
ANTRENORUL echipei C.C.A., Gh. 
■pescu, și-a sintetizat astfel părerea sa 
spre meciul cu Rapid : „Echipa noas-
i nu a jucat la valoarea ei. Nu am
ii văzut de multi ani un arbitraj așa 

slab, care a influențat jocul și a
orvat pe jucători. Și cînd spun aceasta 

o fac pentru că sînt afectat de rezul- 
; acesta nu contează. Dar arbitrii 
făcut erori grosolane, care au lezat 

țulamentul de joc și sportivitatea”. 
lată concluziile la care au ajuns an- 
norii Rapidului, R. Ghiurițan și B. 
irian : „De rezultat sîntem mulțumiți 
credem că este echitabil. Echipa 

astru a jucat cu multă ambiție și a 
ut un meci bun, reușind să se ridice 
valoarea echipei C.C.A., uneori chiar 
vi superioară. Arbitrajul a fost con- 

cu o serie de decizii inverse sau 
compensație : cel puțin așa 

rut".
ni s-a

L BRAUN (U.T.A.) : Mi-a 
•ui practicat de fotbaliștii

plăcut 
noștri, 

bipa a luptat cu însuflețire și elan, 
șind să desfășoare, în special în re- 
za întîi, un joc de calitate. Băieții 
o bună dispoziție de joc și sînt în 

ensiunc de formă.
â. NICOLAE (Dinamo Bacău) : 
".A. a meritat victoria, deși nu la 
st scor. Golurile au fost marcate

din greșelile apărătorilor noștri și 
special din vina portarului Faur.

A. ȘEPCI (Știința Cluj): Fotbaliștii 
noștri nu au privit jocul cu destulă se
riozitate, ratând multe ocazii clare de 
gol. Minerul a luptat din răsputeri 
pentru a obține un rezultat de egali
tate.

V. LAZAR (Mineral Lupeni) : In 
repriza I Știința a dominat mai mult. 
Rezultatiil de egalitate este just.

A. BOTESCU (Progresul Buc.) : De 
data aceasta, avînd în față un adver
sar puternic, băieții noștri nu s-au ha
zardat. Dacă la începutul jocului apă
rarea a ezitat uneori, pînă la urmă s-a 
pus pe „picioare”, contribuind din plin 
la cîșligarea celor două puncte. In atac 
a ieșit în evidență jocul lui Oaidă care, 
de... ziua nașterii lui (duminică a îm
plinit 27 ani) a ținut să ne facă o sur
priză plăcută.

I. LENGIIERIU (Farul Constanța): 
Victoria mă bucură în mod deosebit, 
cu atît mai mult cu cît ea a fost obți
nută în fața unui adversar dificil, și 
cu o formație la alcătuirea căreia am 
întâmpinat greutăți. Băieții au luptat 
cu ardoare, remoreîndu-se buna lor 
pregătire morală. Ei și-au întrecut clar 
partenerul de joc. Steagul roșu se a- 
rată a fi în declin de formă.

in

București în meciul
Foto: H. Nandy

de la oaspeți 
Avanu,

Mureșanu și Cazacu, iar 
Brîndușescu și Șerbănescu. (M. 
corespondent).

OȚELUL ROȘU. Colul, care 
semnat victoria oaspeților în 
Metalul Oțelul Roșu—Dinamo 
fost înscris de Staudt în min. 
calnicii au dominat mai mult 
de cornere 14—1 în favoarea
lui), dar înaintașii au fost ineficace 
în fața porții. S-au remarcat : Sziklai 
și Alexe. (Metalul) și Datcu, Gross și 
Selymesi (Dinamo). (R. ZENO, 
corespondent).

2—1 echipa ceferistă din 
Cluj după un meci viu 
disputat. Autorii golurilor: 
Palfi (min. 52). Botar 
(min. 76) respectiv Papiu 
(miln- 75). (V. Lazăr,
coresp).

MEDIAȘ. Gaz Metan 
și A.S.A. Sibiu au furnizat 
un joc de calitate, de un 
bun nivel tehnic, iar re
zultatul de egalitate (l-t) 
cu care s-a terminai în- 
tîlnirea reflectă just ra
portul 
teren, 
echipe 
ocazSi. Au înscris: Feur- 
dean (min- 57) pentru 
gazde și Scînteie (min- 
81) peniru oaspeți. (Dan 
Vintilă, coresp.).

CLUJ. G.F.R. Arad a 
dominat mai mult în 
partida cu Rapid diln lo
calitate. Scorul de 2—1 
în favoarea Rapidului ne
dreptățește pe oaspeți. Au 
marcat: Crăciun 
72) și 
pentru 
pentru

de forțe de pe 
Jucătorii ambelor 

au ratat multe

(min.
Avram (min. 73) 
RapM și Szekely 
G.F.R- (V. Ga-

a con- 
partida 
Obor a 
75. Lo- 
( raport 
Metalu-

(min. 54) 
coveanu, coresp.)-

ORADEA. C.S.O.
dustria Sîrmei G. Turzii cu 3—1(0—0), 
dar în ciuda diferenței de scor, oas
peții s-au comportat bine și, în spe
cial în repriza întîi au avut cîteva 
ocazii clare ratate de Safar și Raab. 
Autorii golurilor: Koszegi (min. 62 
și 75), Szakacs I (min- 72), respec
tiv Salar (min. 72). (I. Ghișa, coresp. 
regional).

a dispus de In-

j ...Acestea nu sini 
: „mici scăpări”
1 Nu e o treabă ușoară arbitrajul — 
i mai ales la fotbal — și am greși și 
j noi — după cum greșesc adesea unii 
(spectatori — dacă în aprecierile pe 
(care le facem am lăsa să atirne prea 
i mult în balanță acele așa-zise „scă- 
j pâri", ignorînd aspectul general al ar- 
ibitrajului, modul cum conducătorul 

jocului a aplicat regulamentul în li
tera și spiritul lui. Dar tot atit de 
mult am greși dacă am privi ca sim
ple „scăpări" greșeli serioase, care 
țin nu atît de atenția arbitrului (deși 
și aceasta este o condiție principală 
în arbitraj), cit de aprecierea și 
terpretarea diferitelor faze de

In cazul meciului de duminică 
avut prilejul să-l vedem pe C. 
trail, la un moment dat, luind 
promptitudine o decizie care a dove
dit și atenție, dar și o justă aplicare 
a regulamentului. Este vorba de faza 
Iu care Constantin a marcat primul 
gol, în timp ce Alexandrescu se gă
sea în poartă. Centrul înaintaș al e- 
chipei C.C.A. nu influența jocul, nu 
gesticula, nu vorbea, respectind con
dițiile prevăzute de regulament pentru 
asemenea cazuri.

Cu atît mai surprinzătoare au apă
rut, de aceea, greșelile pe care ie-a fă
cut de-a lungul meciului și care au de
zavantajat cînd o echipă cînd cealaltă, 
provocînd justificate nemulțumiri atît 
pe teren cît și în tribune. Enervarea 
jucătorilor a avut, cum era și 
o influență negativă asupra 
țurării jocului.

Dintr-un început, un aspect 
tiv în maniera de arbitraj a 
Mitran, mai pregnantă duminică decît 
oricînd: gesturi teatrale, deplasate și 
un fluierat exagerat de tare, care se 

[ voia autoritar, dar era de fapt stri
dent. Apoi, deși se deplasează greu pe 
teren, ceea ce presupune că trebuie să 
se bizuie mai mult pe arbitrii de 
tușă, totuși de cîteva ori C. Mitran 
a oprit jocul cînd arbitrii de tușă 

i n-au indicat nici o infracțiune și, 
J dimpotrivă, n-a fluierat nimic, deși 
itușierii semnalau de zor (ne re
ferim la semnalizările justificate și nu 

'la cele greșite ale lui N. Cruțescu 
i și Gh. Dumitrescu, căci n-au lipsit 
'nici acestea duminică). C. Mitran * 
i lăsat nesancționat hențul în careu al 
lui Jenei, pentru ca mai tîrziu să dea 
un penalti la o fază în care Zavoda II 
îl atacase reglementar pe Ozon (că 
acesta a căzut, nu interesa). In 
schimb, un fault evident al lui Ivă- 
nescu asupra lui Ene II, în careu, 
a fost trecut cu vederea. Tot atit de 
surprinzătoare a fost decizia lui de a 
fluiera ofsaid la faza în care Con
stantin a marcat cel de-al doilea gol. 
deși arbitrul de tușă nu semnalase 
nimic. In plus, C. Mitran a avut mo
mente de adevărată uluială, cînd ori 
nu fluiera de loc ori dădea decizii 
anapoda.

Greșeli serioase care ar trebui să4 
dea de gîndit Iui G. Mitran. De alt
fel, credem că însuși Mitran ar fi tre
buit să ia poziție, scriind el și nu noi 
rînduriie de față. Dar n-a făcut-o.^

in- 
joc. 
am 
Mi
ca

firesc, 
desfă-

nega- 
lui C.

0 SINGURĂ VARIANTĂ CU 12 REZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT DE DUMINICĂ

Așa cum anticipasem, concursul Pro
nosport de duminică 
rie de surprize care au „triat” 
multe variante. Ne gîndim la 
de la C.C.A.—Rapid, la „2“-ul 
Dinamo—Progresul, la „X”-ul 
Știința—Minerul ca și la cel 
Gaz Metan Mediaș—ASA Sibiu, 
neral, analizînd rezultatele concursului, 
cele 5 „X”-uri au făcut ca variantele 
cu 12, 11 și 10 rezultate să fie foarte 
puține.

Așadar, după o serie de concursuri 
cu premii numeroase, a apărut con
cursul „marilor premii“ care poate fi 
urmat de altele de același gen. Nici o 
mirare ! întrecerea echipelor din mij
locul clasamentului în categoria A ca 
și disputa foarte interesantă în toate 
tele trei serii ale campionatului de la 
B fac ca fiecare echipă să lupte cu 
toată puterea spre a evita emoțiile din 
finalul competiției.

Sub acest semn, concursul de dumi
nică se prezintă la fel de interesant ca 
și cel ce a trecut.

La Arad, Progresul pornește cu des
tul de mari șanse. Victoria de dumini
că a redat calmul și încrederea echipei, 
astfel că textiliștii, vor avea o misiune des
tul de dificilă. Același lucru se poate spu
ne și despre 
o deplasare 
a dovedit ca 
ren propriu.
arunce în întrecere toată rutina și va
loarea tehnică a celor unsprezece ju
cători.

Să ne oprim asupra a două derbiuri 
din categoria B care pol fi considerate

a prezentat o se- 
loarte 

„X”-ul 
de 
de 
de 
In

la 
la 
la

C.C.A. care are de făcut 
grea la Lupeni. Minerul 
este greu de învins pe te- 
Așa că liderul trebuie să

ca cele mai interesante întîlniri ale 
programului. Este vorba de meciurile : 
Dinamo Galați—CSMS Iași și C.S. ti
rades—Corvinul Hunedoara. Dinamo 
Galați este singurul pretendent justifi
cat la locul I al seriei întîi, excep- 
tînd — se înțelege — pe CSMS Iași 
care a condus de la începutul campio
natului, și încă destul de autoritar.

<S

Rezultatul de egalitate făcut duminică 
de ieșeni la Pașcani a redus însă distan
ța dintre ei și dinamoviștii din Galați 
Ia numai do*uă  puncte. O victorie a a- 
cestora din urmă în întîlnirea de dumi
nică ar duce la o egalitate de puncte 
între cele două formalii. Meciul de la 
Galați este total echilibrat. CSMS 
— sub raportul, valorii individuale și 
a experienței jucătorilor — se pre
zintă superioară lui Dinamo. Gazdele 
contează însă mult pe avantajul tere
nului. In a doua partidă de mare in
teres a categoriei B, C.S. Oradea pri
mește vizita liderului seriei a III-a, 
Corvinul Hunedoara. Și aici ne putem 
aștepta la orice rezultat. C.S. Oradea 
are în formație mulți jucători de pri
ma categorie, în vreme ce oaspeții se 
bazează pe o bună omogenitate și pe 
o putere de luptă remarcabilă care i-a 
ajutat 
critice

Mai 
tilniri

să depășească multe momente 
din diverse meciuri.
cităm din program și alte în- 
echilibrale : Flacăra Morcni—

Știința Timișoara, Știința Craiova—* 
CSM Reșița.

Concluzia : pregătiți din timp par
ticiparea la concursul nr. 16 și, 
ales, prezentați-vă cu i ‘ 
variante. Perspectiva 
premii mari vă surîde !
ASTĂZI, ULTIMA ZI GIND 
PUTEȚI DEPUNE BULETINELE 

PRONOEXPRES PENTRU 
TRAGEREA DE MÎINE

Numai astăzi mai puteți depune bu
letine la tragerea Pronoexpres de mîi- 
ne 13 aprilie. Amintim că. începînd 
de azi, se pun în vînzare la agențiile 
I.oto-Pronosport din Capitală buletine- 
le-abonament care prezintă mari avan
taje. In provincie, buletinele-abona- 
ment se vor pune în vînzare începînd 
de săptăinîna viitoare.

Tragerea Pronoexpres de mîine 13 
aprilie va avea loc la Mizil.

O SINGURĂ VARIANTĂ 
CU 12 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT
In urma trierii și omologării varian

telor depuse la concursul Pronosport 
nr. 15 de duminică 10 aprilie au fost 
stabilite următoarele rezultate provi
zorii :

1 variantă cu 12 rezultate exacte a 
148.014 lei.

45,90 variante cu 11 
3869 lei.

509 variante cu 10
523 lei.

Rubrică redactată 
Pronosport.

cit mai 
obținerii

rezultate

rezultate

de I. S.

mai 
multe 
unor

MAI

a cite

a cite

Loto-



Se dezvoltă activitatea sportivă 
în satele patriei noastre

Intensă activitate, la po
• C. S. Oradea învinsă la Eger • Progresul—Rapid 3—1, în 

„Cupa Dinamo"

La G.A.S. Săcele

Asociația sportivă din cadrul gos
podăriei agricole de stat Săoele (ra
ionul Babadag)' obține succese impor
tante, care o situează printre asocia
țiile fruntașe pe raion. 160 de mun
citori ai gospodăriei sînt înscriși în 
U.C.F.S. și activează la fotbal, tir, 
popice, șah și tenis de masă.

O muncă rodnică au prestat Vic- 
tor Bistea și Petre Alexe, muncitori 
mecanizatori, membri în consiliul a- 
sociatiei sportive, care au dat dovadă 
de multă inițiativă în organizarea 
competițiilor sportive.

MIRCEA CRUCEANU — 
coresp.

Asociație tînărâ cu frumoase 
realizări

Deși tînără, asdtiafia sportivă de 
pe Ungă G.A.C. Smeieni, raionul Bu
zău (președinte Marcel Maxim) a 
obținut chiar din primele luni de la 
înființare frumoase succese pe linie 
organizatorică. 125 de colectiviști 
s-au înscris in U.C.F.S. Toți sînt cu 
cotizațiile la zi. Tineri sportivi din 
gospodărie desfășoară o frumoasă 
activitate în cadrul secțiilor de fot
bal, volei, șah și popice.

MARIN DUMITRU — coresp.
Muncă și sport la S.M.T. Buda

Tinerii tractoriști Ene Dumitru, Va- 
sile Greuș, Toma Pătrașcu, Qheorghe 
Ionescu, Constantin Popa, Gheorghe 
Voinescu și alții, de la S.M.T. Buda, 
raionul PIoești, participă cu în
suflețire la întrecerile sportive ce 
se desfășoară în cadrul asociației 
Tractoristul. Astfel, ei au luat parte 
la concursuri de trîntă, de șah și de 
tenis de masă. In ceea ce privește pe 
fotbaliști, aceștia și-au început pre
gătirile în vederea participării la 
campionatul de calificare ce are loc 
în raionul PIoești. Activitatea halte
rofililor este, de asemenea, promiță-

MICUL „BOTVINIK” 

toare. Peste 40 de tineri se pregătesc 
sub îndrumarea președintelui asocia
ției sportive, tov. Vasile Constanți- 
nescu

GH. ALEXANDRESCU — 
coresp.

Cînd consiliul asociației îți trăiește 
viața...

Nu de mult a fost ales un nou con
siliu de conducere al asociației spor
tive Voința din comuna Baia, regiu
nea Constanța. Noii membri ai consi
liului, în frunte cu tov. Ion Crăciun, 
președintele asociației, au pornit la 
treabă însuflețiți de dorința de a con
solida din punct de vedere organiza
toric asociația lor. O atenție deose
bită acordă consiliul asociației în
scrierii de membri în U.C.F.S. șl în
casării la timp a cotizațiilor. Cei 102 
membri U.C.F.S. sînt colectiviști. Ei 
și-au achitat cotizațiile in proporție 
de sută la sută.

M. SEULEANU — coresp.
Fruntașă pe raion

Asociația sportivă „înainte" din 
comuna Berveni (raionul Cărei} este 
fruntașă pe raion în ceea ce privește 
numărul membrilor U.C.F.S. In aceas
tă comună activează peste 2000 de 
membri ai U.C.F.S. Drapelul de a- 
sociație fruntașă pe raion a fost cîș- 
tigat de consiliul asociației sportive 
din comuna Berveni, care a obținut 
realizări importante și la capitolul 
cotizații U.C.F.S.

TR. SZILAGY1 — coresp.
Noi terenuri sportive la sate

• Tinerii din cadrul asociațiilor 
sportive din comunele Dedulești, Cot- 
meana, Smeura, Hințești, Tițești (ra
ionul Pitești) au început de curînd 
amenajarea unor terenuri de volei, 
fotbal, piste simple de atletism, por
ticuri de gimnastică, gropi de sări
turi, în vederea sezonului de vară.

I. FETEANU și I. CHILIBAR — 
coresp.

• In raionul Huedin, tinerii din 
asociațiile sportive sătești au con
struit și reamenajat anul trecut 32 
de terenuri sportive, unde în prezent se 
desfășoară o frumoasă activitate. 
Fruntașe pe raion în această privință 
sînt comunele Almaș, Stana, Poieni, 
Ciucea ș.a.

M. ALEXANDRU — coresp.

DIN CARANSEBEȘ...

Numeroase competiții

Tinerii din satele raionului Cricov 
participă cu drag la competițiile spor
tive organizate pe scară locală. De o 
largă popularitate se bucură „dumi
nicile sportive", întrecerile pe asocia
ții și interasociații, care au angrenat 
un mare număr de sportivi. Aseme
nea manifestații sportive au loc cu 
regularitate în satele Dumbrava, Cio- 
rani. Sălciile, Albești, Aipostolache, 
Captura ș.a. Echipele sătești din ra
ionul Cricov înregistrează un frumos 
succes și în competițiile oficiale ale 
raionului. Astfel, la campionatul ra
ional de fotbal participă 12 echipe 
împărțite în două serii. Locul întîi în 
seria I îl ocupă fotbaliștii echipei 
Avîntul din comuna Albești, iar în 
seria a Il-a primul loc îl deține echi
pa colectiviștilor din comuna Sălciile.

C. NI CO ARA — coresp.
Curs de Instruire

Pentru a veni în ajutorul asociații
lor sportive sătești, consiliul raional 
U.C.F.S. Tulcea a inițiat un curs de 
instruire cu președinții asociațiilor 
sportive, pe o durată de cinci zile. 
In cadrul acestui curs s-au predat 
lecții legate de îmbunătățirea muncii 
organizatorice a asociațiilor sportive, 
a muncii de propagandă șl educație 
cu sportivii etc. Cursul s-a bucurat 
de o participare numeroasă, existînd 
toate condițiile ca munca asociațiilor 
sportive sătești din raionul Tulcea 
să se îmbunătățească simțitor.

STAN PĂUN — coresp.
In raionul Fălticeni: bogată 
activitate sportivă de mase
Activitatea sportivă de mase a 

obținut în ultimul timp frumoase suc
cese în raionul Fălticeni. Sportivii 
din satele raionului se află în primele 
rînduri în această privință. In raionul 
Fălticeni, tinerii din asociațiile spor
tive sătești au amenajat numeroase 
terenuri sportive simple, unde- își des
fășoară activitatea. In 25 de comune 
există în prezent terenuri sportive. In 
aceste zile se amenajează asemenea 
terenuri și în alte comune ale raionu
lui.

LAZAR. NEGRU — coresp.

In sportul natației, cei mai aproa
pe de obiectivul competițional nr. 1 
(campionatul republican) și deci și 
cei mai grijulii cu pregătirile lor sînt 
poloiștii. Intr-adevăr, formațiile bucu- 
reștene de categorie republicană și 
acolo unde este posibil, și cele pro
vinciale, folosesc în mod judicios 
timpul rămas pînă la startul oficial, 
verificîndu-și — săptămînal — poten
țialul de luptă.

Așa, de pildă, 6. S. Oradea a sus
ținut săptămîna trecută, la Eger, două 
partide în compania redutabilelor for
mații Egri Vasas și selecționata ora
șului Eger. In ambele partide victo
ria a revenit gazdelor cu scorul de 
7—3 și respectiv 4—2.

Formațiile bucureștene, angrenate 
de mai mult timp în competiția do
tată cu „Gupa Dinamo”, și-au conti
nuat disputa sîmbătă și duminică Ia 
bazinul Floreasca. Cel mai interesant 
joc al etapei l-au furnizat echipele 
Rapid (locul I) și Progresul (locul 
3). Victoria a revenit formației Pro
gresul (cu scorul de 3—1), care a 
arătat un plus de claritate în acțiuni
le ofensive- Dar, în legătură cu 
această partidă două lucruri se cer, 
după părerea noastră subliniate: 1. 
Oei doi tineri, de curînd introduși în 
lotul olimpic, Alexandrescu (Rapid) 
și Cheta (Progresul) manifestă în- 
gîmfare față de coechipieri, precum 
și o condamnabilă lipsă de comba
tivitate. Pentru stîrpirea acestor ati
tudini de vedetism considerăm nece
sară o ședință educativă la care să 
fie reprezentată și conducerea lotu
lui olimpic. Și aceasta cît mai grab
nic posibil. 2). La acest joc a func
ționat ca arbitru de centru Ervin 
Beniamin unul din antrenorii propuși 
să pregătească, cît de curînd, o e- 
chipă de polo a clubului Rapid 
București. Astfel stînd lucrurile, pe 
bună dreptate, voci din tribună au 
pus la îndoială obiectivitatea arbitra
jului prestat duminică dimineața de 
E. Beniamin, mai ales la situația, de
2—1, cînd acesta n-a „văzut” un 4 
metri... pentru Progresul. Pe viitor 
responsabilul subcomisiei din cadrul 
comisiei orășenești de natație (întîm- 
plător tot tov. E. Beniamin) trebuie 
să fie mai atent cu delegarea arbi
trilor.

Iată rezultatele jocurilor dis 
sîmbătă și duminică în compi 
„Cupa Dinamo" și „Cupa Pri 
rii" : „Cupa Dinamo": Progresa 
Rapid 3-1, Voința — Șc. sp. el 
8-1, Știința — CI. sp. școlar 
„Gupa Primăverii" (seria A) : 1 
— Șc. sp. elevi I 6—0, C.C.i 
Voința 6-1 ; seria B: Progresul 
Șc. sp. elevi II 18—0, CI- sp. ț 
II—Șc. sp. elevi II 7—0.

încă puțin și înotătorii bucure 
de toate categoriile, vor ■ lua i 
drumul ștrandului Tineretului, ur 
exemplul „olimpicilor". Pînă a 
ei efectuează ultimele pregătiri 
vederea competiției organizate de 
bul Casa Centrală a Armatei. 
cursul, dotat cu „Cupa C.C.A." s 
desfășura sîmbătă și duminică la 
zinul acoperit de la Floreasca și va 
ni înotători cu categoria I și a II 
clasificare. în ambele zile de intri 
la sfîrșitul probelor de înot se 
desfășura și un concurs de săi 
de pe trambulină.

Acțiune clasică de atac în jocul 
polo ; scăpat de sub supravegherea 
versorului jucătorul cu cascheta ne. 
(în fotografia noastră dinamovistul 
Popescu) mai are de înfrînt opo: 
ultimului apărător... portarul.

In cadrul „Cupei de iarnă" — faza 
raională la șah — sportivii din Ca
ransebeș au fost martorii unui eveni
ment neobișnuit.

Ca reprezentant al centrului munci
toresc Rușchița, s-a prezentat un pio
nier de 10 ani, însoțit de tatăl său și 
de un... certificat medical, care-i acorda 
tsaărului șahist dispensa pentru a pu
tea participa la concursul seniorilor. 
Privit cu curiozitate și neîncredere, 
copilul s-a intimidat și numai încurajat 
de tatăl său a putut răspunde la între
bările ce i s-au pus.

— Mă numesc Grozav Vaier, am 10 
ani și sînt în clasa a IV-a a școlii ele
mentare din Rușchița.

— De cîți ani joci șah ?
— De doi ani.
— Ai mai participat la concursuri ?
— Numai anul acesta la faza pe 

asociație, pe care am și âștigat-o.
— Știi să-ți notezi mutările ?
— Da.
— Ai studiat vreo carte de șah ?
— Da.
— Ai putea să ne dai un exemplu ?
—• „Partide alese", de Botvinik.
—- Și ce te-a interesat mai mult ?
— Finalurile.
Zîmbetele indulgente și neîncrezătoare 

ale celor mari l-au făcut să se simtă și 
mic decît era în realitate.

Concursul a început și pionierul Gro
zav Vaier a ajuns în finale, fără ca 
Vreun senior să fi reușit a-i smulge 
măcar o jumătate de punct.

La masa unde se joacă, îmbulzeala 
e din ce în ce mai mare. Un bătrînel 
simpatic, care probabil nici nu cunoștea 
jocul de șah, mă întreba după fiecare 
mutare, cu emoție nestăpînită : „A
mutat bine... Ce rău mi-ar părea să 
pia:

..'teși toate simpatiile sînt pentru 
micul șahist, el rămîne să lupte numai 
cu regina, un cal și cinci pioni, contra
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două ture, doi nebuni, un cal și 3 pioni. 
Partida, spre deziluzia spectatorilor 
pare pierdută, dar pionierul continuă 
lupta. Nimeni nu se hotărăște să pară' 
sească masa unde se desfășoară finala 
pentru a urmări cu atenție această 
încleștare inegală.

De o parte, un om matur, 
de partea cealaltă, un pui de om 
care abia ajunge cu bărbia la 
suprafața mesei. De o parte, un senior 
cu un avantaj material substanțial, care 
se concentrează intens înaintea fiecărei 
mutări ; de partea cealaltă, un copil 
în inferioritate materială și pozițională 
și care cu un calm netulburat execută 
mutări repezi, aparent negîndite, dar 
de o precizie ce făcea pe spectatori să 
scoată repetate exclamații de admirație.

Treptat diferența se micșorează și 
pionierul prin manevre extrem de in
genioase, cîștigă partida. Un șahist de 
categoria I, felicitîndu-l, i-a spus : „Ma 
așteptam să cedezi partida. Aproape 
nu-mi vine să cred că ai cîștigat”. Altul: 
„Am asistat la un admirabil final de 
partidă. Nu ți-a fost frică că ai să 
pierzi cînd ai rămas în inferioritate de 
piese ?**.

— Nu ! — îăspunde simplu pionierul 
Grozav. Mai aveam piese cu care să 
lupt, aveam doi pioni în plus și știu 
să-i folosesc în final. V-am spus că 
finalurile m-au interesat cel mai mult 
din cartea maestrului Botvinik.

Rumoare... uimire... admirație...
Mă apropii de el, îl îmbrățișez și îl 

întreb :
— Te-ai gîndit că vei cîștiga acest 

concurs ?
— Am venit convins să fac partide 

frumoase și să nu pierd de la început. 
Am crezut însă că adversarii mei vor 
fi mai puternici.

Toți rătnînem pe ginduri. Un mare 
talent ? Așa se pare...

Ing. AURELIAN CIRJAN

Mai aveți multe de făcut, tovarăși!...
— Rîiwluri pentru noul consiliu ai asociației sportive de la Atelierele C.F.R. Pașcani —
Caiși înfloriți. Soare cald, tie primăvară. Tineri. „Decor" complet pentru 

o discuție despre sport. Sîntem oaspeții harnicilor ceferiști de la Atelierele 
Pașcani. Notăm cifre, dale... Nimic „n ou”. Se joacă volei și fotbal, șah și tenis de 
masă, popice... Este cel mai firesc lucr u ca după ceasurile de muncă tinerii aceș
tia care au reînoit cu mîinile lor price pute vagoanele din imensa curte a ate
lierelor să se întîlnească pe terenul de sport. Dar, tocmai acesta este 
NOUL ...

Gîteva nume revin adesea în dis
cuția noastră: CONSTANTIN UR- 
SULEANU, directorul atelierelor, NI- 
GOLAE DOBOȘ, secretarul comite
tului de partid, IONEL NICA, vice
președinte al comitetului sindical, 
MIHAI BALANESiGU, inginer șef... 
Și ni se spune: „Ne-au ajutat de 
fiecare dată. Sînt oameni care iubesc 
sportul. Dar, nu numai cu vorba. 
Am simțit sprijinul lor în fiecare ac
țiune..."

Este, desigur un lucru bun. Alt
fel muncești cînd știi că te poți bi
zui pe ajutorul unor asemenea oa
meni. Altele sînt și rezultatele. De 
aceea ni s-a părut firesc să între
băm : „Dar, cum răspunde asociația 
sportivă unui asemenea sprijin ?« Și 
așa, am început de fapt să discutăm 
despre activitatea sportivă de la A- 
telierele C.F.R. Pașcani. S-au făcut 
multe lucruri bune. Consiliul asocia
ției — nou ales — este entuziast și 
dornic de muncă. Dar, încă nu se 
răspunde așa cum trebuie condițiilor 
existente ajutorului permanent acordat 
de oamenii cu munci de răspun
dere, de iubitorii sportului de 
la Atelierele C.F.R. Echipa de fotbal 
e tot prin coada clasamentului. Ge 
ziceți, tineri ceferiști care formați 
echipa de fotbal ? Știți cîtă bucurie 
ar simți tovarășii voștri de muncă 
dacă n-ar mai trebui să se gîndcască 
(uneori mai mult decît voi) la... re
trogradarea echipei ? Ni s-a spus că 
la Atelierele C.F.R. Pașcani sînt vreo 
15 fotbaliști (lot-'l prim'i e'hipe) și 
cîțiva juniori. De ce doar atiția ?

Sprijin au primit tovarășii din con
siliul asociației. Atunci, care este 
cauza ? Am greși dacă n-am aminti 
că o vină serioasă are și antrenorul 
Gh. Bărbulescu, care nici de juniori 
nu se prea ocupă, cu atît mai puțin 
de descoperirea altor elemente talen
tate. Nu sînt fotbaliști fruntași pen
tru că la asociația sportivă — în po
fida tuturor condițiilor existente și a 
sprijinului acordat — nu organi
zează campionate de fotbal ale a- 
sociației. Și, cînd nu este sport de 
mase—

Arena de popice (cu două piste) 
primește adesea oaspeți. Nu se poate 
spune că aici nti se desfășoară o ac
tivitate destul de bogată. Oamenii vid 
însă singuri, asociația nil s-a îngri
jit să organizeze concursuri. Deci: 
activitate întîmplătoare. Este surprin
zător să afli că la aceste ateliere 
unde muncesc numeroși tineri nit se 
joacă baschet, nu se joacă handbal, 
că echipa feminină de volei s-a „de
zorganizat", că nu sînt practicate 
halterele deși mulți muncitori ar fi 
dornici să-și măsoare puterile în în
treceri simplu organizate. Poate că 
noul consiliu al asociației sportive va 
pune la punct și aceste stări de lu
cruri. Că atunci cînd se muncește 
cit pasiune și pricepere se obțin re
zultate din cele mai bune, ne-o ara
tă secția de box a acestei asociații 
(și bine ar fi dată consiliul asociați
ei ar răspîndi experiența pozitivă a 
ac r‘ i secții). Boxul a „prins" 
la At fierele C.F.R. Pașcani. l."''ăt '- 
șii Vasile Hocică, Mihai Crăciun, Va

sile Omisei, electricianul Gheot 
Sava și alți muncitori ceferiști au 
ceput .să aducă multe satisfacții 
porterilor lor (și ei din ce în ce 
numeroși). Oameni inimoși, cu i 
goste pentru un sport sau altul 
cum este lăcătușul Gheorghe Man< 
se găsesc în toate secțiile ateliere 
Rămîne doar ca tovărășii din r 
consiliu să și-i apropie, să le cr< 
posibilități' largi de a munci, pet 
dezvoltarea voleiului, handbalului i 
înainte de a-i „părăsi" pe boxeri, an 
tim că în afara altor frumoase re 
zări, ei au făcut și o serie de dem 
strații Ia G.A.S. Munceltil de sus, 
Tg. Frumos etc., că lotul boxi 
lor s-a îmbogățit cu numeroși c< 
ai ceferiștilor și în curînd se vor 
ganiza primele gale oficiale... Tot c 
așa stau lucrurile și cu secția 
șah care desfășoară o bogată a 
vitate. Deci, se pot face multe 
cruri frumoase. Atunci de ce 
merg toate strună ? Doar sprijii 
de care vorbeam mai sus este a 
lași și cînd este vorba de fotbal 
cînd este vorba de șah, volei, s 
handbal, gimnastică sau turism.

★
Noul consiliu al asociației sport 

a Atelierelor C.F.R. Pașcani are m 
te sarcini de îndeplinit. Incepînd 
lichidarea tendinței de a concen 
toată atenția și toate eforturile i 
mai spre echipa de fotbal și cor
nuînd cu desfășurarea unei inter 
activități sportive de mase, consil
asociației trebuie sâ ridice întrea
activitate sportivă la nivelul condiț
lor existențe, să răspundă prin cît n 
multe succese sprijinului pe car 
rri nește. Iată de.ee, o dată cu fell 
tarile cuvenite pentru primele succ.ei 
le spunem tovarășilor din consil: 
asociației: „Nn vă culcați pe la»i 
Mai aveți multe d? făcut, tovarăș

DAN G1RLEȘTEANU.
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Trăgătorii romîni se pregătesc 
im camplonaLele jniernelimmle de la Bnciirejli

Au fost stabilite haremurile pe probe

ECHIPA FEMININĂ A R. CEHOSLOVACE SUSȚINE PATRU
LA BUCUREȘTI, CONSTANTA SI PLOEȘTI

re 18—22 mai, pali-gomiil Tunari 
ăzdui cea de-a 6-ia ediție a căm
ilelor internaționale de tir ale 
Romîne. Pentru a stimufta pre

sa trăgătorilor fruntași în vede- 
acestui important eveniment și 

tt a se putea face o cît mai 
selecționare în lot, federația de 

aliita-te a stabilit haremurile pe 
trebuie să le realizeze sportivii 

i în concursuri oficiale organi- 
de F.R.T. și comisiile locale. Re
țele întrecerilor var fi trimise 
iat federației, iar foile de arbi- 
trebuie să poarte viza consiliilor 
nale, raionaile sau orășenești 
-.S.
litru seniori au fost fixate urmă- 
ile barem-uri : armă liberă calibru 
> 3X49 focuri 1120 p; armă li- 

calibru redus, 60 focuri culcat, 
louă ori 588 p; pistol viteză 575 
mină liberă, calibru mare 3X40

focuri 1100 p; 
talere aruncate 
skeet 90 talere 
tea face parte 
concurent ii trebuie să realizeze 95 t 
din 100. Senioare: armă liberă cali
bru redus 3X30 focuri 820 p; armă 
liberă calibru redus 60 focuri culcat, 
de două ori 582 p. Pentru alcătuirea 
echipei, fiecare componentă trebuie să 
realizeze la 3X30 focuri 840, iar la 
60 focuri culcat S85 p.

pistol precizie 530 p; 
din șanț 90 din 100; 
din 100. Pentru a pu
din echipa de skeet,

• Situația în campionatul republican masculin • începe concursul de aruncări
reș și Știința Gluj. 
surclasat adversarii _ _____ _____
rectă desfășurată duminică, dar urmă
toarele partide mai pot aduce mo
dificări. In partea de jos a clasamen
tului Progresul București nu mai poato 
scăpa de ultimul loc, iar pentru pen
ultimul, care de asemenea aduce re
trogradarea, Metalul și Rapid dau a 
luptă încordată, în care metaliirgiștii

La sfîrșitul săptămînii se desfășoară 
în Capitală una din cele mai intere
sante întîlniri feminine de baschet. 
Este vorba de întrecerea dintre repre
zentativa țării noastre și echipa R. 
Cehoslovace, una dintre cele mai bune 
formații din lume, prezentă la toate 
marile competiții internaționale în 
primele locuri ale clasamentelor. E- 
locventă este comportarea echipei ceho
slovace la ultimele două ediții ale

libere.

Mureșenii și-ari 
în întîlnirea dn

Rezultate slabe in primul 
concurs feminin de verificare

Miine seară

imeie meciuri in turneul 
final al juniorilor

>i mai buni juniori din țară tra
in aceste zile emoții deosebite.

-adevăr, mîine seară, începînd' de 
;.ra 19, ei vor da ultimul asalt în 
■rea cuceririi celor 12 medalii de 
pioni republicani. întrecerile din 
ui etapei de zonă care au avut 
yecent au scos în evidență buna 
;ătire a majorității pugiliștilor 

se vor întîlni în turneul final de 
București.
irește că amatorii bucureșteni de 

așteaptă cu nerăbdare apariția 
r’ T. sălii Floreasca a campio- 
r -dor patru zone,, care. își vor 
e în joc toată ambiția și ciinoș- 
ele tehnice de care dispun. Vom 
a prilejul să urmărim evoluția 
r tineri deosebit de talentați ca 
a Verdeș (Cluj), Dinu Ion (Gon- 
ița). Ion Morar (Timișoara),. An- 
Constantin (București), Mihai Du- 

rescu (București), Gelu Diceanu 
ăila) etc. Turneul final al boxeri- 
juniori va continua joi și sîm- 

i seara, cînd vor fi cunoscuți 
ipionil republicani pe anul 1960.

Prima verificare a lotului R.P.R. nu 
a satisfăcut de loc pe antrenorii însăr
cinați cu alcătuirea echipei feminine 
care ne va reprezenta la „Cupa Euro
pei”, Dintre cele 28 de jucătoare care 
și-au disputat întîietatea sîmbătă și du
minică pe arena „Iuta“ din Capitală, 
doar Ileana Antal, Elena Predeanu. Can
dida Nicolae, Ecaterina Ventzel, Ilona 
Nagy-Nemeth și Florica Lăpușan au 
corespuns așteptărilor. De reținut că 
primele patru, sportive sânt elemente 
tinere care, datorită conștiinciozității cu 
care se pregătesc, au reușit să întreacă 
jucătoare cu multă experiență. Victoria 
obținută de Ileana Antal care, dobo- 
rînd din 100 bile mixte 423 popice, 
s-a situat pe primul loc în clasamen
tul individual, confirmă încă o dată po
sibilitățile de progres ale acestei ju
cătoare cunoscută de-abia în ultimii 
doi ani.

In rest, sportivele invitate la primul 
concurs de verificare au realizat procen
taje nesatisfăcătoare, care denotă o in-

suficientă pregătire în cadrul asocia
țiilor lor. O parte dintre jucătoarele 
tinere pot avea o scuză în faptul că nu 
erau aooinodate cu pista de joc. In 
schimb, toate maestrele sportului și 
jucătoarele fruntașe au lăsat impresia 
că nu au respectat programul de antre
nament indicat de federație în vede
rea acestei verificări.

Iată acum primele 10 locuri în cla
samentul individual : Ileana Antal
(Arad) 423 p.d., Elena Predeanu (Buc.) 
411, Ilona Nagy-Nemeth (Tg. M.) 402, 
Candida Nioolae (Buc) 397, Florina 
Lăpușan (Buc.) 397, Ecaterina Vent- 
zel (Constanța) 396, Irina Orosz (Tg. 
M.) 386, Margareta Szemany (Tg. M) 
384, Elena Dumitrescu (Buc.) 376, Ma
na Nadaș (Arad) 373.

Selecționabilele au fost împărțite în 
patru echipe, care la sfîrșitul compe
tiției s-au clasat în ordinea următoare : 
SELECȚIONATA B 2333, SELECȚIO
NATA A 2195, SELECȚIONATA D 
2183, SELECȚIONATA C'217.3.

Boxeriî romîni 
părăsesc azi Capitala 
lreptindu-se spre Istanbul 
Lzi la amiază vor părăsi Gapitala 
reptîndu-se spre Istanbul boxerii 
lini care vor participa la turneul 
canic. La această importantă com- 
iție '--are va începe vineri) ne vor 
re; 1 următorii pugiliști: M. Do- 
scu, N. Pttiu, E. Cișmaș. I. Miha- 

Fr. Pazmany, M. Stoian, N. Stoe- 
;cu, I. Monea, Gh. Negrea, V. Ma- 
țan. Delegația sportivilor romîni 
e însoțită de antrenorii Ion Popa 
Ion Chiriac, precum și de arbitrii 
Boamfă și Ni. Stănescu.

1 următorii pugiliști: M. Do-

r

Nicolae (București) și Ecaterina Ventzel (Con- 
pasionantă întrecere in cadrul concursului de ve- 

fucătoarea din București (prinsă în obiectivul aparatului fotogra- 
momentul lansării bilei) și-a întrecut adversara la o diferență de 

numai 1 punct: 397—396 p.d.
Foto : B. Ciobanu

Tinerele ' sportive Candida 
stanța) au oferit cea mai 
rificare. 
fie in

l<T773rs
Asociație sportivă de cartier

In Capitală a fost constituită pri- 
t asociație sportivă de cartier. Ea 
numește ' ~

•nează 
likos 
imbrii 
irele :

„A S. Rahova" și func- 
pe lîngă căminul cultural 
Beloiannis". Deocamdată, 

asociației activează la urmă- 
fotbal, șah și tenis de masă.

N. Fucigiu

de sport sau depozit 
de dosare?

Sportivii asociației sportive Grani- 
1 Babadag, care activează pe lîngă 
itreprirjdferea „Olga Bancic", s-au 
curat foarte mult aflînd că în in- 
îta întreprinderii a fost amenajat 
1 club dotat cu mese de șah și de 
nîs de masă. Dar, din păcate, ciu
li nu poate fi frecyentaț, deoarece 
nducerea asociației sportive a îngă- 
lit transportarea dosarelor aparți- 
nd întreprinderii ta... club 1 Astfel, 
^momentul de față, masa de tenis de 
ăsă s-a aplecat într-o parte sub 
jjeufattea dosarelor, iar mesele de 
ih nici nu se mai... zăresc.

F. Nicolae

Sală

la uzina Metrom din 
Orașul Stalin

Și la noi în uzină sportivii frun
tași obțin numeroase succese în pro
ducție. Astfel, popicarii Carol Zom- 
bori (controlor de calitate la magazia 
de materii prime) și Gh. Restemeanu 
(șofer) sîrit un exemplu de corecti
tudine și atitudine tovărășească față 
de. colegii lor de muncă. Acești doi 
sportivi fac parte din lotul republican 
de popice.

E. Bogdan

Campionat de fotbal 
pentru copii

Glubul sportiv muncitoresc Reșița 
luat frumoasa inițiativă de a ora

ganiza un campionat de fotbal pen
tru copii, dotat cu o cupă („Cupa 
1 Mai") și cu premii în echipament 
sportiv. La acest campionat inter- 
străzi s-au înscris 11 echipe. Elemen
tele talentate vor fi selecționate și 
apoi încadrate în centrul de antrena-

campionatelor mondiale (1957 = Rio 
de .Janeiro și 1959 — Moscova), unde 
s-a clasat pe locul trei, la mare luptă 
cu echipele clasate pe primele două 
locuri.

Vizita reprezentativei R. Cehoslovace 
va constitui un foarte bun prilej de 
antrenament și verificare înaintea cam
pionatelor europene, care vor avea loc 
în acest an la Sofia. Oaspetele vor .i. „ ___ _____ „.x_
susține la noi patru meciuri. PrimtiȚ sînt favorizați (mai au de jucat cu 
se va desfășura duminică dimineață Dinamo Oradea și Știința Timișoara 

—; în sala Floreasca (ora 11), avînd în i- 
deschidere partida de campionat re
publican dmtre formațiile masculine 
C-0.A. și Dinamo Tg. Mureș- Al doi
lea joc va avea loc luni la Constanța 
(R. P. Romînă—R. Cehoslovacă), al 
treilea, marți în Capitală (selecționata 
de tineret a R. P- Romîne—selecțio
nata de tineret a R. Cehoslovace) și 
al patrulea, joi la Ploești (București— 
Praga). După cum se vede, va fi un 
program încărcat pentru ambele e- 
chipe, dar foarte util pentru pregătirea 
în vederea „europenelor", unde se va 
juca aproape în fiecare zi. In vederea 
acestor meciuri, baschetbalistele noas
tre fruntașe și-au început pregătirile 
imediat după înapoierea din R- D. 
Germană, unde au avut o frumoasă 
comportare. Antrenorul Sigismund Fe- 
renez va utiliza majoritatea jucătoa
relor care ne-au reprezentat în R.D-G., 
din lot nelipsind Viorica Niculescu, 
Teodora Predescu, Maria Voicu, Anca 
Racoviiță, Hanelore Krauss, Irina Rom- 
feld, Dorina Marian ș.a.m.d- lntîlni- 
rile dintre reprezentativele R. P. Ro
mîne și R. Cehoslovace vor fi conduse 
de arbitrii Stoian Stoianov și Lud- 
mil Katerinscki, ambii din R. P- Bul
garia.

IN 6AMPIONATUL REPUBLICAN 
MASGULIN...

... G-G.A. nu mai poate pierde pri
mul loc și titlul de campioană a țării, 
pe care îl cucerește pentru a patra 
oară. Pentru locul secund lupta ră- 
mîne deschisă între Dinamo Tg. Mu-

în deplasare și cu Progresul Bucu
rești, în timp ce rapid iștii vor juca cu 
Știința București, Dinamo București 
și cu Dinamo Tg. Mureș, în depla
sare). După toate probabilitățile însă, 
a doua echipă care va retrograda va 
fi cunoscută după ultima etapă pro
gramată pentru 24. aprilie-

După jocurile din ultima săptămînă 
clasamentul se prezintă astfel •
1. C.C.A.
2. Dinamo Tg.
3. Știința ;
4. Voința Iași
5. știința Buc.
6. știința Timiș.
7. Dinamo Oradea
8. Dinamo Buc.
9. St. r. Or. Stalin

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

Săptămînă aceasta 
restanțe de mare importanță pentru 
stabilirea clasamentului final. Azi la 
Iași are Ioc partida dintre formația lo
cală Voința și Știința Timișoara, iar 
miercuri în Capitală se dispută ine, 
ciorile Rapid—Dinamo București (sala 
Ciulești ora 17) Și C.G.A.—Știința 
Gluj (sala Floreasca, ora 20)- Joi în 
sala Dinamo, Dinamo București întîl- 
nește pe Știința Timișoara.

Cu prilejul meciului G.G.A—Știința 
Gluj se va disputa' primul concurs da 
aruncări libere, organizat de comisia 
de competiții din cadrul F.R.B. între
cerea va avea loc la ora 19. la ea fi
ind invitați jucătorii din București.

D STANGULESGU

Cluj
M.

19 18 0
20 13 2
19 13 0 

11 1
9 3

10 0
10 0
8 1
8 1
5 0
4 1
2 1

19
19
19
19
20
20
19
19
20

se

ment, care va funcționa sub îndru
marea antrenorului Dincă Schileru.

I. Plavițu

A.M.E.F.A. nu va mai juca 
„în deplasare"

echipa arădană de 
problema unui teren

rezolvată. Terenul

numai

1 1426-1141 55
5 1363-1161 4»
6 1358-1282 45
7
7
9
9

It
11
14
14
17

43
40
39
■M
37

1121-1142 
1185-1121 
1034-1069 
1200-1244 
1175-1179
1090-1172 37 
998-1107 29 

1123-1195 2» 
1155-1415 25

vor dișputa

Mihaela Ghioarcă și Gh. Bălan au cucerit 
din nou „Cupa Federației 99

a „Cupei Federației" 
un desăvîrșit succces. 

zăpada favorabilă, nu- 
concurenților și lupta 
parcursul celor două

Ediția 1960 
s-a bucurat de 
Timpul frumos, 
mărul mare al 
dîrză dată pe 
probe, au creat o atmosferă plăcu
tă, specifică concursurilor de schi 
Importante. „Gupa Federației" a ră
mas în posesia Mihaelei Ghioarcă și 
a lui Gh. Bălan, aceiași care s-au 
clasat pe primul loc și în întrecerea 
de acum un an, găzduită tot de pîr- 
tiile din Bucegi.

Gursa de slalom special — desfă
șurată sîmbătă pe fața marc a Văii 
lui Carp — a fost câștigată detașat de 
Ilona Micloș și la luptă strînsă de 
Gh. Bălan.

La slalom uriaș, [lona Micloș a că

zut în prima parte a traseului, a con
tinuat cursa dar în apropierea so
sirii a „scăpat" o poariă, ceea ce 
i-a adus descalificarea. In întrecerea 
băieților, Cornel Tăbăraș a făcut a 
cursă excepțională, dar în apropie
rea sosirii a căzut și a fost nevoit 
să abandoneze. Primul loc i-a reve
nit lui Kurt Gohn, care a confirmat 
astfel form -3 bună din acest sezon, 

lată clasamentele: SLALOM SPE
CIAL, BĂIEȚI: 1. Gh. Bălan (G.C.A.) 
74.0; 2. I. Zangor (C.C.A.) 75.3; 3. 
Gh. Gristoloveanu (Olimpia Orașul 
Stalin) 75.8; 4. I. Goliban (Olimpia 
Orașul Stalin) 76.6; 5. M. Bucur
(Garpați Sinaia) 76.9; 6. N. Șuteu 
(Voința Orașul Stalin) 77.0; 7. L 
Secui (Caraimanul Bușteni) 77.3; 8. 
K. Gohn (Dinamo Orașul Stalin) 
..... ; 9. C. Tăbăraș (C.C.A.) 79.4; 
10. D. Focșeneanu (Dinamo Orașul 
Stalin) 81.7; FETE: 1 Ilona Mi
cloș (Dinamo Orașul Stalin) 63.7;

»+» f 4 4 4-^ 79.0 ;
prejmuit cu un gard de sîrmă, iar ca
nalizarea pusă la punct. Pe o latură a v.,.. ,
terenului au fost plantați 38 puieți de f2. Ana Scherer (Voința Sibiu) 77.9; 
plop, în același timp a fost amenajatt3. utta Speck (Șt-iinta București) 
și un teren de antrenament. +86:9; 4. Mihaela Ghioarcă (Voința

Iată cum echipa de fotbal a cons-♦Orașul Stalin) 90.7; 5. Krista Kon- 
tructorilor de vagoane dm Arad va I nerth (Voința Sibiu) 94.5; 6. Con- 
avea în curînd un frumos teren de Țstanța Măzgăreanu (Luceafărul Ora- 
fotbal, pe care își va disputa meciurileIșU( Stalin) 110,4 SLALOM URIAȘ, 

’ ” ‘ ■ ■ • ■ ------ < D "BĂIEȚI : 1. K. Gohn 1:06.1; 2. Na
K Pandrea (C.C.A.) 1:08.3; 3. N. Su- 
"teu 1:09.0; 4. Gh. Bălan 1:09.7; 5-& 
"R. Scîrneci (Olimpia Orașul Stalin) 
--și I. Secui 1:10.0; 7. M. Bucur

din cadrul campionatului categoriei B.
Șt. Similon

Prin muncă patriotică
La chemarea consiliului orășenesc; 8. M. Enache (C C.A.) 1:12.0; 

U.C.F.S. Turda, un mare număr de.. jg 3 • 
sportivi și oameni ai muncii din loca ‘*i.  ___  _
...__ , _ _____ _.l_ de-a"cka Liephardt v________  __ „_
rîndul pentru a reamenaja terenul de-»?*?**'])  l:27-3j 3- Zorița Suciți (Ști- 
f . .. .- -înta București) l:29.l ; 4. Krista Kon-ifotbal. La această acțiune s-au prestat.. ne’rth 5 LiJ..„ '
mai mult de 3000 de ore de muncă ” ceafărul Orașul StâTin) "2XA2; 
patriotică. De asemenea, din mate-'■ Constanța Măzgăreanu 2:30.7. 
riale recuperabile, au fost construite C!aca~c“tc!c cc~b:r.ctc; dc

.. . . . --probe, în urma cărora a fost decer-șase cabme pentru fucaton și ar -’ >c Federației« . BAJEȚI: i. 
bitri, prevăzute cu instalație de lu-.-Gh. Bălan l,28 pt., 2. I. Zangor 3,27 
mină electrică, cu încălzire centrală" pt, I " 7 T.
și baie. Toate aceste lucrări au fost "|5uctjr 3,80 pt., 5. I. Secui 4,02 pr^ 

c . . , . "6. K. Gohn 4,Îl pt. ; FETE: l. Mi-efectuate tot prin munca pațnotica.-:haela Qhit>a4.c’ă 25,72 pt, 2. Krista

fotbal 
de joe 

cu
litate, au muncit zile

I. Bacă (Caraimanul Bușteni)
1.3; 10. I. Zangor 1:12.5; FETE: 
Mihaela Ghioarcă 1:14.0; 2. Eri-'

(Luceafărul Orașul

Pentru 
AMEFA. 
nu era 
zgură, situat în spatele fabricii, era
bun doar pentru antrenament. Meciu
rile de campionat erau programate 
din această cauză numai în... depla
sare, la Progresul, la C.F.R. sau la 
U.T.A. Dar, din toamna anului trecut, 
inițiativa noij conduceri a asociației 
sportive de a amenaja (prin mijloace 
proprii) terenul de fotbal, a găsit un 
larg sprijin în rîndurile muncitorilor 
din uzină. Astfel, muncitori și simpa. 
tizanți ai echipei au prestat multe 
ore de muncă patriotică împreună cu 
fotbaliștii și ceilalți sportivi ai asocia
ției. In prezent, terenul este arat, îm-

1:31.4; 5. Liana Blebea (Lu--- - - ------- 6

Clasamentele combinatei de două

nată „Cupa Federației" : BĂIEȚI: 1,

3. N. Șuteu 3,43 pt., 4. Mj

Valoarea orelor prestate cît și a lu
crărilor de reamenajare a bazei spor
tive se ridică la suma de 280 000 lei. ;; 80.75 pt.

Konnerth 33,25 pt., 3. Ana Scherer
76,86 pt., 4. Constanța Măzgăreanu

I. Cordoș MIHAI BOTA—corespondent



La Smolensk

Scrimerii noștri au fost întrecuți 
în intiinirile pe echipe cu scorul de 3-1

2 v.; Csipler 2 v.; Zilahi 2 v.; Mu
reșanu 0 v.

Olga Szabo a fost cea mai bună 
trăgătoare a întîlnirii feminine, cîști- 
gată de sportivele noastre cu 9—7. 
Ea și-a învins toate adversarele și, 
în tot meciul, n-a primit decît 3 tușe! 
Ca și la floreta masculină, aici o altă 
trăgătoare (Elena Ferenczi) s-a pre
zentat slab și astfel, tot „greul" a 
rămas pe umerii celorlalte compo
nente. Rezultatele : Olga Szabo 4 v.; 
Maria Vicoi 3 v. ; Ecaterina La- 
zăr 2 v.; Elena Ferenczj 0 v.; Sî- 
șova 2 v.; Arkadieva 2 v.; Rîzaeva
1 v.; Prudțkova 2 v.

Spada a revenit la limită (9—7) 
sportivilor sovietici. De la noi cel 
mai bun a fost Adalbert Gurath, 
care, ca și Olga Szabo a depășit toți 
adversarii. Victoriile au fost realizate 
de: Gurath 4 v.; Haukler 2 v.; 
Theimelner 1 v.; Stelian 0 v.; U- 
dras 3 v.; Bazarevici 2 v.; Kise
liov 2 v.; Leonin 2 v.

Proba de sabie a fost cîștigată la 
tușe de echipa R.S.F.S. Ruse. Scri
merii romîni au condus cu 8—6 la 
asalturi, dar au fost întrecuti pe ul
tima parte a întrecerii. Sovieticii au 
egalat (8—8) și și-au adjudecat vic
toria la tușe. Rezultatele: Szantho 
4 v. ; Rohony 3 v. : Pelmuș 1 v.; 
Mustață 0 v.; Leitman 2 v. ; Răkita
2 v.; Jitnîi 3 v.; Mavlehanov 1 v. 
(Mustață a fost foarte slab ca și 
Stelian ia spadă).

Luni întrecerile au continuat cu
turneele individuale de floretă —
femei și bărbați ■— iar azi continuă 
cu cele de sabie și spadă. Rezulta
tele vor fi publicate în ziarul nostru 
de joi. ■ 1

SMOLENSK, (prin telefon). Sîni- 
băiâ a început în sala Teatrului Dra
matic din localitate întîlnirea interna
țională de scrimă dintre reprezenta
tivele R. P. Romîne și R. S. F. S. 
Ruse. La înUeceri asistă în fiecare 
zi un mare număr de spectatori care 
au astfel prilejul de a urmări tră
gători de renume mondial cum sînt 
Sveșnikov, Sîsikin, Udras, Prudțkova, 
Olga Orban-Szabo, Maria Vicoi și 
alții.

După întâlnirile pe echipe, scorul 
esie favorabil gazdelor care au cîș
tigat la floretă băieți, spadă și sa
bie. Floreta femei a revenit — după 
o Jupiă strînsă — reprezentantelor 
noastre. Iată, pe scurt, care a fost 
desfășurarea probelor.

Prima probă a fost floreta băieți. 
După 6 asalturi, echipa R. P. Ro- 
juîne conducea cu 5—1. Treptat, tră
gătorii sovietici refac și cîștigă cu 
10—6. Formația învingătoare a fost 
alcătuită din aceiași trăgători (mai 
puvn Midier) care au Cucerit titlul 
de campioni mondiali. Din echipa 
noastră Tănase Mureșanu — unul 
dintre elementele de bază — a tras 
sub posibilități, nerealizînd nici o 
victorie. Punctele au fost realizate 
d; : Seveiiov 3 v.; Sveșnikov 3 v. ; 
Sîsikin 3 v.; Sarov 1 v., Poenaru

Concursul internațional 
de gimnastică 
de la Moscova

Ingrid Foest (R. D. Germană) și Vla
dimir Podetnoi (U.R.S.S.) au cîștigat 
concursul internațional de gimnastică 
organizat de asociația rportivă Dinamo 
la Moscova. Foest, care este o mare 
apcranță a R. D. Germane pentru Jocu
rile Olimpice, a arătat o pregătire ex
celentă totalizînd 77,15 puncte. Pe 
locul doi »-a clasat Elena Sesterco 
(U.R.S.S.) cu 75,35 puncte.

Vladimir Podetnoi a cîștigat detașat 
la bărbați realizând 115,05 puncte. Gim
nastul rom în Frederieh Orendi s-a cla- 
•at pe locul 4 cu 111,08 puncte

(Agerpres)

Start în campionatul U.R.S.S.

Sîmbătă și duminică s-au desfășurat 
primele meciuri din cadrul campiona
tului Uniunii Sovietice pentru echipele 
de categoria A, ediția 1960. Majorita
tea întîlnirilor ru avut loc în orașele 
din sudul țării, iar uneori pe terenuri 
neutre, unde condițiile atmosferice au 
oferit, în cele mai multe cazuri, condi
ții favorabile pentru desfășurarea me
ciurilor. Și așa, însă, unele întîlniri 
s-au disputat într-un decor de... iarnă. 
Surprizele nu s-au lăsat așteptate. Ast
fel, fosta campioană unională Spartak 
Moscova a fost întrecută la Baku de 
către Belarus Minsk cu 1—0 (seria a 
ll-a). Alte rezultate din această serie : 
Neftianik Baku—Lokomotiv Moscova 
O—4, T.S.K.M.O.—Spartak Vilnius 
2—0 (meciul s-a desfășurat la Tbilisi), 
Sahtior Stalino—Dinamo Kiev 2—2, 
Kairat Alma Ata—Admiralteeț Lenin
grad 0—0. Dintre rezultatele din seria 
I remarcăm victoria în deplasare ob
ținută de către Daugava Riga la Chi- 
șinău, cu Moldova : 1—0. Alte rezul
tate : Spartak Erevan—Dinamo Mos
cova 0—4, Pahtaktor Tașkent—Torpe
do Moscova 0—1, S.K.V.O.—Zenit Le
ningrad 3—1, Dinamo Tbilisi—Avan
gard Harkov 2—0

Levski a egalat din nou pe Ț.D.N.A.
După o întrerupere de două săptă- 

mini, determinată de meciurile de ve
rificare pe care le-au susținut „olim
picii ”. duminică a fost reluat campio
natul R.P. Bulgaria, prin disputarea 
celei de a 15-a etape. Spectatorii din 
Sofia au avut prilejul să vadă „la !•>

Cicliștii sovietici se pregătesc pentru „Cursa Păcii
întrecerea de selecție a cicliștilor so

vietici care se pregătesc pentru „Cursa 
Păcii” a luat sfîrșit în orașul Soci, după 
consumarea celor 4 etape în lungime 
totală de 500 km. Ultima etapă, dispu
tată pe distanța de 140 km, a revenit 
lui Gaian Saidhujin clasat pe primul 
loc în clasamentul final. El a realizat 

cru“ patru dintre cele cinci echipe ale 
Capitalei, în două interesante și tra
diționale derbiuri, Levski a întrecut 
pe Slavia cu 1—0, egalînd astfel din 
nou în fruntea clasamentului pe 
Ț.D.N.A. (22 puncte), iar Lokomotiv 
a obținut o victorie categorică în fața 
echipei Spartak (5—0) mărindu-și șan
sele de a „evada” din zona periculoa
să a retrogradării. Surpriza etapei ră
mîne, neîndoios, meciul egal obținut 
de Spartak Pleven clasată pe ultimul 
loc, în întîlnirea cu liderul clasamen
tului — Ț.D.N.A. : 1—1. Alte rezul
tate : Spartak Varna—Minior Diini- 
trovo 3-—2, Spartak Plovdiv—Dunav 
Ruse 2—1. Primele două locuri ale 
clasamentului continuă să fie ocupat® 
de Ț.D.N.A. și Levski Sofia (22 p.), 
care au luat un avans apreciabil asu
pra unui al doilea grup de echipe cu 
cîte 16 p.

Internazionaie învinsă pe teren 
propriu

In timp ce Juventus a mai cucerit 
două puncte întrecînd în deplasare pe 
Genoa cu 6—2, Fiorentina n-a reușit 
decît un meci egal (0—0) cu Lanerosi, 
iar Milan, în mod surprinzător, a pier
dut cu 3—0 la Bari. Aceste rezultate 
au făcut ca liderul, Juventus, să acu
muleze 42 p., cu trei mai mult decît cea 
de a doua clasată, Fiorentina. Milan are 
37 p. Intre aceste trei echipe și restul 
plutonului s-a creat o diferență de șase 
puncte. Dintre celelalte rezultate ale 
etapei remarcăm înfrîngerea suferită de 
către Internazionaie pe teren propriu, 
în meciul cu Roma : 1—3. Alte rezul
tate : Alessandria—Spăl 0—1, Bologna- 
Sampdoria 0—1, Lazio—Palermo 2—1.

După, primul tur

R.P. Ungară—R.P. Romînă 5'|2-4'|2 la șah
Ieri după-amiază au fost reluate 

cele trei partide întrerupte din primul 
tur al meciului de șah R. P. Romînă- 
R. P. Ungară din cadrul campiona
tului european pe echipe.

Pozițiile întrerupte erau clare.

Schiorii llona Miclos 
și C. Tăbăraș pleacă 

in Sicilia
Azi dimineață părăsesc Capitala schio

rii Ilena Micloș și Cornel Tăbăraș, care 
vor participa la tradiționalul concurs 
organizat de „Sci Club Monti Rossi" 
și intitulat „Cele trei zile internațio
nale ale Etnei“. întrecerile se vor 
desfășura în zilele de 15, 16 și 18 
aprilie și vor cuprinde probele de sla
lom special, slalom uriaș și coborîre.

Cicliștii romîni participă 
la concursuri 

în R. D. Germană
Astăzi urmează să plece în R. D. 

Germană un grup de cicliști romîni 
care vor participa la cîteva concursuri 
amicale în compania alergătorilor 
germani. Din delegație fac parte ru
tierii C. Dumitrescu, A. Șeiaru, Ion 
Stoica, G. Moiceanu, Șt. Poreceanu, 
Ion Braharu, L. Zanoni, Gh. Radu
lescu, Ion Cosma ș.a., precum și an
trenorii Nicolae Voicu și Nicolae 
Chicomban.

H

timpul total în 4 etape de 13h 13’53”. 
Pe locurile următoare s-au clasat Ana- 
tolii Olizarenko la 1’10”, Alexandr 
Iucikov Ia 1’17”, Mihail Kurbatov la 
1'40”, Fedor Tarakanov la 2'53”. Pa
vel Vostriakov la 4’11”.

(Agerpres)

Napoli—Udinese 1—1, Padova—Ata- 
lanta 0—0.

Reims și Nîmes învingătoare

Cele două echipe fruntașe ale cam
pionatului francez au cîștigat cu des
tulă ușurință meciurile lor de dumi
nică. Reims a întrecut pe Sedan cu
3—1, iar Nîmes a terminat la aceeași 
diferență de puncte în fața lui Limo
ges : 2—0. In rest, rezultate scontate, 
cu excepția egalității dintre Racing și 
Stade Francais : 1—1. Iată celelalte
meciuri : Toulouse—Bordeaux 5—3, 
Toulon—Le Havre 3—3, Monaco—Nice 
2—0, Lens—Valenciennes 1—0, An
gers—Rennes 2—0, Lyon—St. Etienne 
0—0, Sochaux—Strasbourg 1—0. In 
clasament Reims 49, Nîmes 48, Racing 
și Toulouse 41, Le Havre și Monaco 
39, Nice 37.

Vorwarts învingătoare. Dynamo 
învinsă în campionatul 

R. D. Germane

In etapa de duminică (a patra), Vor
wărts Berlin a obținut cea de a patra 
victorie consecutivă în campionatul 
R. D. Germane. Jucînd la Leipzig cu 
Rotation, echipa berlineză a cîștigat 
cu 2—0, rămînînd astfel în fruntea cla
samentului (8 p.). In schimb. Dynamo 
Berlin a trebuit să părăsească terenul 
învinsă cu 4—2 în fața proaspetei pro
movate în prima categorie a țării, Auf- 
bau Magdeburg, care ocupă locul al 
doilea în clasament (7 p.). Același nu

Laszlo Szabo și Lengyel dețineau a- 
vantaj decisiv la Ciocîltea și, respec
tiv, Troiancscu, în timp ce repre
zentantul nostru Iuliu Szabo, avea 
cîștig ușor la Pogats. In asemenea 
situații analiza de acasă nu mai pu
tea, desigur, aduce nimic nou. Jucă- 

' torii în inferioritate s-au convins că 
pozițiile sjnt fără speranțe și la scurt 
timp arbitrii au consemnat rezultatele 
scontate: L. Szabo-Ciocîltea 1-0, Len- 
gvel-Troianescu 1-0, I. Szabo-Pogats 
1-0.

In felul acesta scorul primului tur 
al meciului este favorabil oaspeților 
la diferența minimă de un punct: 
5'/2-4'/2. Astăzi, începînd de la ora 
17, meciul continuă cu partidele celui 
de al doilea tur. Mîine de la ora 16 
— reluarea partidelor întrerupte.

Concursul preolimpic 
de la

La Roma a avut loc un mare con
curs preolimpic de pentatlon modern 
cti participarea echipelor Uniunii So
vietice, Elveției, Angliei și a două 
reprezentative italiene. Concursul a 
fost dominat net de sportivii sovietici 
care au ocupat primul loc pe echipe 
și primele patru locuri în clasamentul 
individual.

Proba de călărie a revenit elve
țianului Weber care a totalizat 1000 
puncte. El a fost urmat de campionul 
lumii' I. Novikov. întrecerile de. scrimă 
le-a cîștigat italianul Scala (1000 
puncte) urmat de Novikov și Deriu- 
ghin. Tatarinov a fost cel mai bun în 
proba de tir în timp ce Deriughin a 
cîștigat cursa de înot. După patru 
probe în clasamentul individual con
ducea Tatarinov urmat de Deriughin, 
Scala, Vetterli (Elveția), Novikov. 
Primul loc a fost decis de alergarea 
pe teren variat în care cei patru con- 
curenți sovietici au ocupat primele 
locuri. învingîndu-1 pe Tatarinov, De-

măr de puncte a acumulat și Motor 
Zwickau, care jucînd la Rostock a cîș
tigat cu 3—1 în fața formației Empor. 
A patra echipă care a cîștigat în de
plasare este Motor Jena care a dispus 
de Chemie Zeitz cu 5—2. Celelalte 
rezultate : Einheit Dresden — Chemie 
Halle 2—2, Fortschritt — Lokomotive 
Leipzig 2—2, Wismut Karl Marx Stadt- 
Aktivist Briske 0—0.

Numeroase surprize în campionatul 
maghiar

Etapa a 18-a a campionatului R.P. 
Ungare s-a soldat cu numeroase sur
prize. In capul listei se află înfrîngerea 
pe teren propriu a formației M.T.K. : 
0—1 cu Tatabanya. Tot la Buda
pesta, codașa Vasutas a terminat la ega
litate (2—2) cu Honved, iar Szombat- 
hely nu a realizat decît scor egal (1—1) 
cu Dorog. N-a lipsit mult ca întîlni
rea dintre Ferencvaros și Diosgyiir să 
se termine cu un meci nul. Cu 3 mi
nute înainte de fluierul final scorul 
era egal : 1—1. O acțiune a centrului 
atacant Albert a adus victoria echipei 
gazdă : 2—1 pentru Ferencvaros. Cele
lalte rezultate : Vasas—Salgotarjan 
2—0, Ujpesti Dozsa—Csepel 4—2 (la 
pauză Csepel conducea cu 1—0) și 
Szeged—Pecs 4—1.

In fruntea clasamentului se află 
Ujpesti Dozsa cu 29 p. urmată de Fe
rencvaros cu 25 p, Vasas 23 p, Honved 
22 p., Tatabanya 21 p, M.T.K. 20 p. 
etc

Rapid a surclasat pc W.S.K.

Duminică s-a jucat la Viena o partidă 
importantă din campionatul Austriei, 
întâlnind pe actuala campioană Wiener 
Sportkluh, liderul clasamentului Rapid 
a obținut o victorie la scor : 6—1 ’
A doua clasată, Vienna, a cîștigat greu 
la Salzburg, cu 2—1. Graz a întrecut 
pe Donawitz cu 3—1, iar W.A.C. și 
Krems au făcut joc egal : 2—2. Con
duce Rapid cu 33 puncte (din 19 
jocuri) urmată de Vienna 30 și W.S.K. 
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LA MAR DEL PLATA:
CONTINUĂ „DUELUL”

SPASSKI - FISCHER
In turneul de șah de la Mar 

Plata continuă „cursa” tinerilor n 
maeștri Spasski și Fischer. După rc 
za pe care Spasski a făcut-o cu Bi 
stein (în runda a VH-a) Fischer 
apropiat la o jumătate de punct de 
der. In continuare fruntașii au cîști 
în serie (Spasski la Foggelman, A 
rez și Eliskases, Fischer Ia Bazan, I 
licki și Rcdolfi) distanțîndu-se și ) 
mult în clasament. După tfti start s 
Olafsson a marcat o revenire și im 
gîndu-i consecutiv pe Gadia, Saadi 
Eliskases a trecut pe locul III. Iată • 
samentul după zece runde : 1. SPAS* * 
9j/2 P-, 2. Fischer 9 p.. 3. Olafsson 
p., 4—5. Bronstein, Bazan 7 p., 6. 
telier â’/j p. etc.

• S.K.V.O. RIGA A ÎNTRECUT PI 
SLOVAN ORBIS, campioana R. Cc 
hoslovace, cu 82—55 într-un meci cor 
tînd pentru semifinalele „Cupei Cain 
pionilor Europeni” la baschet. Meciul . 
avut loc la Riga.
• SPRINTERUL AMERICAN BOBB1 

MORROW A ALERGAT 100 M. ÎP 
10,2 în cadrul unui concurs atletic des 
fășurat la San Luizana (S.U.A.).

• ÎNOTĂTORUL englez lAft 
BLACK A STABILIT UN NOU RE 
CORD EUROPEAN în proba de 20( 
m. fluture, parcurgînd distanța îr 
2:18,7 în cadrul unui concurs desfășura! 
în bazinul olimpic de la Cardiff. Ve 
chiul record (2:19,5) aparținea italia' 
nului Denerlein.

• LOTUL OLIMPIC AL CICLIȘTI 
LOR DIN R. D. GERMANĂ a parti- 
cipat la o cursă desfășurată pe distanța 
Berlin-Leipzig (150 km.). Pe primul 
loc s-a clasat Egon Adler în 3 h 36,24,0. 
El a dispus la sprint de Hagen, Braune 
și Lorke. Campionul mondial G. Schur 
s-a clasat al 19-lea !

• FRASER A FOST DIN NOU ÎN- 
VINS DE EMERSON în finala unui 
turneu de tenis desfășurat în Jamaica. 
In finală, Emerson a cîștigat cu 6—3S
4—6, 6—2.

de pentatlon moder
Roma

riughin și-a adjudecat victoria 
concurs, acumulînd un total de 4f 
p. Urmează Tatarinov 4.790 p., h 
vicov 4751 p., Pahomov 4660 d.

Succesul sportivilor 
maghiari in turneul 

international de tenis 
de cîmp de la Cannes
Sportivii maghiari au repurJ' st 

cose remarcabile în turneul inț .ți 
nai de tenis de cîmp de la Cann< 
Gulyas a cîștigat proba de simplu hi 
bați învingînd pe italianul Sirola . 
1—6, 6—4, 6—2, iar Kdrmoczy și 
adjudecat proba de simplu femei înti 
cînd în finală pe jucătoarea france 
De la Courtie cu 6—4, 6—2.

fjgerflres)

Rugbiștii francezi 
pe primul loc în „Turneu 

celor 5 națiuni"
Sîmbătă s-a desfășurat la Paris t 

tiniul meci din „Turneul celor cin 
națiuni" la rugbi. învingînd lrlanc 
cu scorul de 23—6 (12—3), echif 
Franței s-a clasat pe primul loc 
competiție, la egalitate de puncte c 
Anglia, dar cu un esaveraj mai bui

1. Franța 4 3 10 7
2. Anglia 4 3 1 0-r -„ 7
3. Tara Galilor 4 2 0 2—34
4. Scoția 4 1 0 3-18
5. Irlanda 4 0 0 4—26 0

Ultimele
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