
„Să întîmpinam 1 Mai'"
In întreaga țară continuă să se desfășoare întrecerile din cadrul tradiționalei compe

tiții de mase crosul „Să intimpinăm 1 Mai". In toate regiunile au loc întreceri ale> 
etapei pe centre de comune și pe localități iar în Capitală s-au desfășurat concursurile, 

etapei raionale.

Organ c! Uniunii de Cultură fizică și Sport din R. P. Roaitaâ
«

In raionul V. I. Lenin 
din București
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In cinstea celui de al Ill~lea Congres al P. M. K.

Joi după-ainiază, într-un ca
dru sărbătoresc, s-a disputat 
pe stadionul Progresul din Ca
pitala faza re' mala a crosu
lui „Să întîmpinam 1 Mai".

Cea mai disputată probă a 
fost la seniori (peste 100 de 
concurenți). Cei 70 de tineri și

și sportivii clubului Progresul. 
Dintre numeroasele locuri frun

tașe notăm :doua locuri I și 3 Țirea 
locuri II. Ei s au dovedit- a fi 
foarte bine pregătiți, mai ales 
la probele de juniori și juni
oare. Au fost prezenți în nu
măr mare și sportivi și sporti-

Roșu, 
Stea- 
etc.

ve de la Tricotajul 
U.C.R., Inst. Pedagogic, 
gul Roșu. Tehnometalica

ngajamente ale asociațiilor, cluburilor sportive 
și ale consiliilor U. C. F. S.

Îy y otărîți să intîmpine cel de al lll-lea Congres al Parti-
I—I dului Muncitoresc Romîn cu noi succese, sportivii de 

pe întreg cuprinsul patriei noastre participă în aceste 
zile la numeroase acțiuni organizate în cinstea acestui măreț eve- 

'• nimerit. Din întreaga țară continuă să ne sosească vești despre 
angajamentele asociațiilor și cluburilor sportive, 

A lor raionale, orășenești și 
£ dintre acestea:

Liociația sportivă_ Timpuri
Noj — București

trecutul de luptă al partidului și 
realizările ce s-au obținut în 
anii regimului democrat-popular.

regionale U.C.F.S.
ale consilii- 
lată cîteva

a cotizațiilor

Consiliul regional U.C.F.S.-
Craiova

Antrenarea a 200.000 de ti- 
în etapa I a Concursului

—- Antrenarea tuturor salariați- 
r in practicarea gimnasticii în 
oduc.ie și extinderea pauzei de 
mnastică în toate sectoarele uzi- 

• i.
— Creșterea cu 200 a număru- 

i de membri U.C.F.S.
— Organizarea unui campionat 
asociației sportive la fotbal, vo-

•> ,ahd tenis de masă.
-• . Jecerea normelor G.M.A.

: către 60 tineri și tinere
— încasarea la zi a cotizațiilor 

etnbrilor U.C.F.S.
— Prestarea a 

duntară pentru 
ren de volei și 
ng de box.

— încasarea la zi 
membrilor ' U.C.F.S.

— Amenajarea prin muncă vo
luntară a unui teren de fotbal 
și volei.

Consiliul raional U.C.F.S.-Arad

1000 ore muncă 
amenajarea unui 
construirea unui

— Cuprinderea a 15.000 de ti
neri și tinere la întrecerile orga
nizate in cadrul Concursului cui 
tural-sportiv al tineretului

— Creșterea cu 2000 a numă
rului de membri U.C.F.S.

— Amenajarea din resurse lo
cale a 30 de terenuri sportive sim
ple și 6 vestiare.

— Trecerea normelor G.M.A. de 
către 150 tineri și tinere.

— Organizarea în 9 comune a 
unui ciclu de conferințe despre

neri 
cultural-sportiv al tineretului.

— Trecerea normelor G.M.A. de 
către 8.000 tineri și tinere.

— Antrenarea a 8.000 membri 
U.C.F.S. în activitatea turistică.

— Doborirea a 100 recorduri ra
ionale și regionale la diferite ra
muri de sport.

— Crearea a 116 noi asociații 
sportive la sate și 14 
sportive în. întreprinderile și insti
tuțiile din oraș.

— Creșterea cu 15.000 a numă
rului de membri U.C.F.S.

— Organizarea în perioada apri
lie—mai a „Lunii amenajărilor și 
construcțiilor bazelor sportive", ac
țiune prin care numărul bazelor 
sportive simple va crește cu 500.

— Organizarea unui ciclu de 
conferințe cuprinzînd momente din 
istoria partidului.

asociații

tociația iportivă Unirea —
Ă.C. Ooldu (raionul R. Sărat)

Organizarea unui concurs do- 
l cu „Cupa Congresului" 
letism, volei și fotbal.

ouă mari întreceri 
sportive școlărești
BUCUREȘTI. —Finalele cam 
iona’ului republican de 
:rr tică al școlilor proie
ct <.
GALAȚI — Primul concurs 

a gimnastică pe Țară al 
ts'.ilor medii cu 
jciîal de educație fizică.
Cele mai bune echipe de gim- 

aști din rîndul elevilor școli- 
>r profesionale de ucenici și 
eserii participă, tncepînd de 
<i, la finalele camp onatului 
^publican rezervat școlilor pro- 
:sionale. Astfel, vor putea fi 
ăzute la lucru echipele cant
oane de regiuni, precum și 
:prftzentativa orașului Bucu- 
:șt:. Regulamentul prevede în- 
eceri pentru toate categoriile 
e clasificare. Finalele au loc 
: sala Floreasca, azi de la ora 
și după-amiăză de la ora 16, 

ir mîine de la ora 8,30.
Tot astăzi, la Galați, frunta- 

i gimnasticii școlare, elevi re- 
ezentînd școlile medii cu p<o- 
ram special de educație fizică, 
or fi prezenți la prima lor con- 
itntare pe plan republican, 
oncursul se va desfășura nu- 
tai individual și se bucură de 
arțiciparea unor eievi consa- 
rați în această disciplină spor- 
va, cum ar fi Gristina Dobo- 
m. Petre Miclăuș, Elena Cră- 
iunescu, Elena Tutan, Marile- 
a Pop, Despina Gruev, Ileana 
Vihăilescu, Gheorghe Condo- 
ici ele.

program

La seniori, după primii 
rea

pași, a și început lupta pentru ocupa- 
unui loc cît mai hun...

Foto : Ionescu Teodor

(Prog),. "
4. H. Cojocaru (Prog), 5-'P. 
" i (Prog), 6. D. Boboc 
(S.P,C.) Senioare: 1. Olga Ze- 
lenca (S.P.C.). 2. Ecaterina'
Nuțu (St- Roșu), 3. Maria Mom 
trescu (Inst. Pedag.), 4. C. 
Marcu (Inst. Pedag.), 5. Ana 
Tudose (U.C.R.), 6. . Zoni Waig-> 
ner (Inst. Pedag) Seniori: I, 
I Hecicko (Inst. M. Gorki)', 
2. V. Moldovan (Prog), 3. Cm 
Manolescu (Prog), 4. C. Bri
ceag (Tehnometalica), 5. N- Ni- 
colae (F.P.B.), 6. D. Stanciu 
(LIC.R.I

3. I. Popa ($c. Prof)',.

In raionul Babadag T»

In
ion
cadru fest'v, crosul „Să îttlîm-t 
pinăm 1 Mai". Dintre numero
șii concurenți, care au luat 
startul în comuna Tariverde, 
s-au clasat pe primele locuri 
următorii : Gh. Dăileanu. Gb* 
Roșea și V. Burlan.' j

M. GR UF-AN U. coresp.

multe comune din ra
s-a desfășurat, într-un

Știrile zilei
Un mare concur* preolimpic 
de gimnastică la Moscova

cu lo-tinere care au reprezentat 
rile asociației sportive S.P.C. 
s-au dovedit a fi cei mai buni 
din cei peste 1500 sportivi care 
au participat la faza pe aso
ciație. In etapa de raion ei au 
obținut numeroase rezultate 
bune, dintre care remarcăm lo
cul I ocupat prin Olga Ze- 
lenca, la senioare.

O comportare bună au avut

Pentru organizatorii acestei 
etape (U.C.F.S raion V. 1. Le
nin în colaborare cu clubul 
Progresul) avem numai cu
vinte de laudă. Atît organiza
rea cît și buna 
întrecerilor pot fi 
piu. Iată primii

desfășurare a 
date ca exem- 
șase clasați :

aprilie, ora 
faza finală

In prima zi a întîlnirii de tenis pentru „Cupa Davis** 
R. P. Romînă R. P. Polonă

Duminică 24
9, va avea loc
a orașului București a cro
sului
Mai".
va fi în împrejurimile Casei 
de

„Să întâmpinăm 1 
Locul de desfășurare

cultură 
(tramvai-

„23 August"
23 și 27).

Skoneckî l-a învins pe Tiriac, iar Gh. Viziru conduce 
în fața iui Gasiorek cu 4-1 Ain setul decisiv

1. Silvia Silvian

In zilele de 26 și 27 aprilie în 
Palatul Sporturilor din Moscova 
se va desfășura un mare concura 
internațional preolimpic de gim
nastică la care vor lua parto 
sportivi și sportive din R. P. 
Bulgaria, R. P. Romînă. R. D. 
Germană, R. P. Polonă. R. Ceho
slovacă și U.R.S.S. In fruntea e- 
chipei U.R.S.S. se vor afla Polina 
Astahova, învingătoarea recentu
lui concurs de la București și 
Lidia Ivanova. Din R. Ceho
slovacă și-au anunțat participarea 
cunoscutele gimnaste Eva Bosa- 
kova și Vera Ceslavska.

Real Madrid- -F. C. Barcelona 
3—1 In semifinalele C.C.E.

la fotbal !

Mîine, pe stadionul Constructorul

Un nou concurs de dirt-track
Glutxil sportiv Voința Bucu

rești organizează mîine. pe sta
dionul Constructorul din Capi- 

~............ un nou
La în- 
motoci-

talâ ($os. Oltmiței) 
concurs de dirt-track. 
treceri vor participa 
cliștii fruntași Mircea Cernes- 
cu, Vasile Szabo, Tudor Popa, 
Tr. Macarie, G. Dovitz (Dina-

mo), G. Mormocea, Gh. loniță, 
Gti. lori, Gh. Voicukscu (CCA), 
H. Sitzler, C. Radovici, O. Di- 
țescu (Metalul București), E. 
Seiler, Al. Lăzărescu (Rapid), 
N. Niculici (Voința București) 
ș.a. Se vor desfășura întreceri 
l>e mașini speciale și pe ma
șini obișnuite. Concursul începe 
îa ora 10.

Maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Vizirii a dovedit și 
ieri aceeași putere de luptă în 
fața tenacelui campion polonez 
W ies law Gasiorek. Depășind 
momentele grele ale partidei, 
Viziru —. pe care-l vedem în 
fotografie — are acum, toate 
șansele să egaleze scorul pri
mei zile a

Junioare:
(Prog), 2. Adriana Bartolomeu 
(Prog), 3. Anca Toma (Prog),
4. Stefania Gheorghe (Prog),

5. Adriana Militam (Șc. Pedag.
Nr- 1), 6. Georgeta Zaharia 
(Șc. Pedag. Nr. 1). Juniori: 1.
Gh. Manicia (Prog), 2. P. Seuft

Joi s-a disputat in nocturnă la 
Madrid prima semifinală dintru 
echipele Real Madrid și F. C.. 
Barcelona din cadrul „Cupei 
campionilor europeni" la fotbal- 
Intîlnirea a luat sfîrșit cu sco
rul de 3—1 ( 2—1) în favoarea 
echipei Real. Jocul a fost presă
rat de numeroase durități, fiind 
întrerupt de cîteva ori

In cinstea celui
de al lll-lea Congres al P. M. R..

IntllnirU.

Foto : T. Roibu

Citiți în 
primei zile

pag. a 7-a cronica 
a meciului.

Cicliștii romîni 
concurează 

în Italia
de ciclism a clubului
Dinamo București a
Italia pentru a parti- 

un concurs ce se va 
în împrejurimile 
delegație fac parte 

Gabriel

Echipa 
sportiv 
plecat în 
țipa la
desfășura 
Romei. Din 
rutierii Ion Costna, 
Moiceanu și Ion Vasile. Echipa 
este însoțiltă de antrenorul 
Nicolae Voicu.

Turneul echipelor de fotbal 
de categorie A începe mîine

• Cuplaj la București, pe „Dinamo": Dinamo — Petrolul 
și Rapid — Steagul roșu • Meciuri atractive la Constanța : 
Farul — Progresul și C.C.A. — Dtnamo Bacău • La Petro

șani : Jiul — Minerul

fSrcovnicu (Dinamo Bacău) și Zavwla I (C.C.Â.), intr-o fază din--- 
tr-un joc pe stadionul Re publicii. Mîine, ei se vor întîlni din- 

nou, la Constanța

Zece din echipele de fotbal 
participante la campionatul ca
tegoriei A se întrec mîine în pri
ma etapă a interesantei compe
tiții organizate de Federația de 
specialitate, în cinstea celui de 
al lll-lea Congres al P.M.R. și a 
zilei de 1 Mai. Așa cum am 
mai anunțat, partidele sînt pro
gramate în Capitală (un atrac
tiv cuplaj pe stadionul Dinamo), 
la Constanța (de asemenea două 
jocuri, precedate de o partida

de categoria B) .și la Petroșanii. 
Dornice de a se prezenta cît maii 
bine în această competiție festivă», 
echipele au făcut pregătiri a-? 
tente, susținînd jocuri amical©*' 
de verificare.

Iată cîteva amănunte asupra/-- 
acestor pregătiri.

In prima partidă de pe stadio*- 
nul Dinamo din Capitală (ora; 
14.45),, Dinamo București pri*

(Continuare în pag. a 3-a) /



GIMftiRSTICR JPENTnTLONfrWmr TEM5 DE MASĂ

tele observații asupra tehnicii șl compoziției 
exercițiilor gimnastelor noastre la bîrnă și sol 

din ultimele concursuri internaționale
f Pentru echipa noastră feminină ul
timul concurs din sala Floreasca a 
constituit un bun prilej de a verifica 
în ce măsură au fost transpuse în 
practică învățămintele concursurilor 
precedente și în special cele din întîl- 
nirea cu U.R.S.S. de la care a tre
cut un timp foarte scurt. Influența 
gimnastelor sovietice asupra echipei 
noastre a fost oglindită nu numai în 
tehnica exercițiilor impuse, ci și în 
compoziția exercițiilor liber alese. De 
exemplu. Emilia Liță a executat la sol 
sub o altă formă, originală, „forfeca
rea de picioare din culcat" a Ăstaho- 
vei,. care a stîrnit admirația publicului. 
Elena Leuștean a introdus în exercițiul 
ei o piruetă cu rotare succesivă a bra
velor, însoțită de extensie, inspirată tot 
Win această întrecere. Terminarea exer
cițiilor la sol a fost completată cu 
legări expresive de efect.

Comparativ cu echipa U.R.S.S., cea 
mai bună echipă de gimnastică din 
lume, conținutul exercițiilor liber alese 
ale gimnastelor din R.P.R. nu re
prezintă diferență de' nivel. Putem a- 
îirma că la bîrnă exercițiile gimnas
telor noastre au fost mai grele, exe
cuțiile mai sigure, fără căderi, ceea 
ce dovedește o bună pregătire la a- 
cest aparat.

Tocmai Win această cauză urmări
rea bîrnei merită o mare atenție. Cu 
*in sistem de semne convenționale ori
ginale, numit deocamdată „gvmnogra- 
țfie", am putut urmări conținutul exer
cițiilor la acest aparat și la sol, ob- 
șervînd următoarele :

Exercițiile liber alese la bîrnă ale 
echipei feminine din Franța nu repre
zintă un conținut bogat de elemente 
;și legări. Nivelul acestor exerciții, com
parativ cu exercițiile gimnastelor 
noastre, a fost la nivelul catego
riei 1, fără varietate în compoziții de 
la o gimnastă la alta.

Echipa feminină a Bulgariei a avut 
la bîrnă compoziții destul de simple. 
'Au dominat în compoziție cu „elemen
te grele": „Stînd pe mîini cu rostogo
lire înainte" și „sfoara", care la ora 
actuală nu mai constituie „elemente de 
mare dificultate". Ranghelova, Grigo
rova au încercat să execute răsturnări 
grele (răsturnare înapoi, răsturnare pe 
o mînă laterala), însă cu o tehnică 
defectuoasă, avînd căderi și ezitări 
mari la executarea lor.

Gimnastele din echipa noastră au 
avut elemente variate de mare dificul
tate: rostogoliri înainte din săritură, 
.roată laterală, stînd pe mîini cu în
toarceri, treceri în diferite poziții, 
răsturnări înainte, înapoi lateral, pi
ruete grele etc. Unele dintre gimnas
tele noastre au avut în compoziție cîte 
‘"2 (Emilia Liță) sau chiar cîte 3 
(((Sonia Iovan) legări de elemente de 
;niare dificultate, ceea ce ridică va- 
itoarea echipei în mod considerabil la 
acest aparat. Păcat că Anastasia Io-

r-nescu s-a dezechilibrat la răsturnare 
înainte și a căzut de pe aparat, ne- 

iiterminîndu-și exercițiul. Astfel a pier- 
ȚAit nu numai un punct, ci în plus 
Încă 1,20 deoarece i-au lipsit 12 se-

Un nou stadion 
în Capitală: 
„Medicina44

Zilele trecute a avut loc festi- 
’■ vitatea de deschidere a stadionu

lui „Medicina". Stadionul a fost 
realizat prin muncă patriotică — 

f 10.000 de ore — de către spor- 
■ tivii Institutului Medico-Farmaceu- 

tic. S-a lucrat mult, cu entuziasm. 
Zile întregi acest șantier a fost 
locul de întîlnire a studenților 
mediciniști, după orele de curs. De 
acum încolo, cele peste 20 de echipe 
reprezentative ale colectivului spor- 

Itiv I.M.F., se vor antrena și vor 
susține meciuri pe teren propriu. 
Vor juca, cum se spune „la ei a- 
casă“. Galeria va striga mai pu
ternic „Hai generala!" sau „Hai 
pediatria !“

Cuvinte de laudă avem și 
j pentru colectivul de profesori ai ca- 
■ tedrei de educație fizică a I.M.F.: 
{ Octavian Bănățân, Leontina Gojo- 
< caru. Margareta Țigănuș, Ecate- 
l rina Chendreș, Mugur Frazzei, 
1 Tiberiu Bălaș, Teodor Șerbănescu 
j și Daniel Lăzărescu, care au adus 
i — alături de studenții sportivi — 
j un prețios aport la realizarea a- 
J cestui frumos stadion.

V. T.

Colțul specialistului

cunde pînă la timpul minim, obliga
toriu.

In urma observațiilor făcute la a- 
cest concurs și la cele precedente, pu
tem constata că gradul de greutate al 
exercițiilor gimnastelor noastre este 
la un nivel superior. Nu același lucru 
putem constata la elemente de „legă
tură" la acest aparat. Unele gimnaste, 
Leuștean, Bibire, lonescu etc. schimbă 
la fiecare concurs aceste „legări", le 
execută „ad hoc". Tocmai aceste ele
mente însă, sînt executate cu nesigu
ranță, fără amplitudine și fără ele
ganță.

Fixarea și executarea acestor „le
gări" ușoare, la prima vedere, dar de
cisive în esență, trebuie să constituie 
o preocupare tot atît de importantă, 
ca și elementele de mare dificultate. 
Numai astfel se va ridica valoarea 
execuției exercițiilor peste nota 9,50 p.

O fixare bună se observă atît în 
elemente grele, cît și la elemente de 
mare dificultate la Uta Poreceanu și 
Iovan Sonia la bîrnă, Așa se explică 
pe de o parte și siguranța și amplitu
dinea cu care ele execută aceste exer
ciții.

Dinamism în executarea mișcărilor 
dau nu numai execuțiile cu mare vi
teză, ci și diferența între viteza de 
execuție între un element executat 
mai lent și altul mai rapid, între 
schimbarea direcțiilor pe aparat și 
față de corp, între poziții joase și 
înalte. In acest sens, executarea exer
cițiilor la bîrnă numai înainte, după 
prea multe întoarceri inutile simple 
de 180° (Emilia Liță are 7 Întoarceri 
de acest gen) reduc foarte mult din 
dinamismul exercițiilor. Pentru echipa 
noastră, acest lucru este foarte impor
tant și el va trebui să constituie o 
preocupare principală în pregătirea de 
viitor. Vor trebui eliminate pozițiile 
joase, greoaie, care cer mult timp pînă 
la ridicare, în loc să se execute miș
cări dinamice, de declasare, sărituri, 
piruete, legări acrobatice legate cu 
cele artistice de mare efect, relativ 
ușor de echilibrat.

Este necesar ca durata exercițiilor 
la bîrnă să nu fie la timpul limită 
maxim, deoarece preocupate să nu 
cadă, gimnastele lucrează la concurs 
extrem de încet. Astfel se va elimina 
pericolul de penalizare cu 0,50 puncte.

Mai sînt cîteva luni pînă Ia Olim
piadă, timp suficient pentru lichidarea 
lipsurilor existente, în vederea atinge
rii unei execuții superioare, astfel ca 
echipa noastră feminină să poată ob
ține un loc de frunte în ierarhia gim
nasticii mondiale.

BERTA T. COROBEANU
Maestră a sportului și asistentă la 
catedra de gimnastică de la I.C.F.

Finalele campionatului republican școlar de volei

Cîteva imagini din filmul întrecerilor...

Tg. Mureș, 14-18 aprilie-. Turneul 
final al campionatului republi
can școlar de volei. Cinci zile 

de întreceri sportive însuflețite, cum 
numai la „școlare" poți întîlni. Pen
tru a vă face o imagine sumară, reți
neți un singur amănunt: majoritatea 
partidelor au necesitat cîte 5 seturi 
de joc I N-a existat niciodată un în
vingător sigur, nici o echipă care să 
poată spune că are dinainte asigurată 
victoria. Aproape de fiecare dată 
s-au luptat pentru victorie cîte două 
ore și jumătate, uneori chiar trei ore 
(meciul dintre echipele școlilor medii 
nr. 35 și nr. 1, ambele din București). 
N-am mai văzut de mult o așa imensă 
risipă de energie, o dispută în care 
absolut toate echipele s*a se angajeze 
cu atîta ardoare pentru a apăra pres
tigiul scump al școlii pe care o re
prezintă. Din impresionantul film al 
întrecerilor, redăm mai jos cîteva as
pecte...

Primul meci, prima victorie 
Știți cine au realizat-o? Șase fete 
de-o șchioapă, o echipă cu puține 

veleități —reprezentativa școlii medii 
din Sînnicolaul Mare (reg. Timișoara). 
Adversarele lor, elevele de la „Aurel 
Vlaicu", principale pretendente la ti
tlu, aproape că nici nu s-au văzut !... 
O victorie obținută doar în trei seturi. 
O victorie a voinței, a dragostei pen
tru școală, o răsplată binemeritată a- 
dusă strădaniilor antrenoarei lor, prof. 
Berta Roos. In acest turneu, fiicele 

colectjviști <Jin Sînnicolaul

Mare n-au cunoscut înfrîngerea. Cîști- 
gînd titlul de campioane elevele din 
Sînnicolaul Mare reeditează perfor
manța înregistrată cu trei ani în ur
mă, la Constanța, și care la vremea 
respectivă a făcut mare vîlvă. Adre
săm întregei echipe un călduros „bra
vo !"•..

Băieții de la „35" au reușit să 
cucerească nu numai titlul de 
campioni, dar, o dată cu acesta 

— la fel ca și anul trecut la Orașul 
Stalin — inimile spectatorilor. Să nu 
vă mire- Voleibaliștii de la „35“ s-au 
comportat ca niște adevărați sportivi. 
Disciplinați, respectuoși față de adver
sari, cu un inegalabil spirit de echipă, 
reprezentanții școlii medii cu program 
special de educație fizică din Bucu
rești au făcut o bună propagandă vo
leiului intr-un oraș în care acest sport 
tinde să înregistreze o popularitate la 
fel de mare ca și baschetul, natația, 
polo-ul și — bineînțeles — fotbalul. 
După meciul-cheie — cu echipa șc. 
med. „AI. Papiu Ilarian" (pe care l-au 
cîșțigat cu 3—1), cine credeți că l-a 
felicitat mai întîi pe antrenorul de la 
„35", prof- Al. Dragomir ? Chiar di
rectoarea școlii a cărei echipă fusese 
învinsă, prof- Coralia Voiculescu. Un 
gest frumos care vorbește de la sine...

In timpul lor liber, în pauza din
tre meciuri, echipele partici
pante și-au manifestat dorința 

de a cunoaște orașul gazdă, orașul 
porilor este cunoscută în întreaga

Primele întreceri
După luni de intensa pregătire, pen- 

tatloniștii fruntași din țara noastră iau 
startul în primul concurs oficial din 
acest sezon. întrecerile se desfășoară 
după programul olimpic (cu o zi de 
pauză între proba de spadă și cea de 
tir). Vor lua parte printre alții : Dan 
lonescu — campionul țării din 1958 și 
1959 ; Wilhelm Roman, Dumitru Țin
tea, Nicolae Marinescu, Gheorghe To- 
iniuc.

Concursul începe astăzi prin dispu-

Trei reuniuni în Capitala
GALA DE BOX PE STADIONUL 

„TITANII"
Clubul bucureștean Metalul organi

zează astăzi, la orele 19, pe stadionul 
asociației sportive „Titanii" din calea 
Dudești, o interesantă gală de box. 
Pugiliștii metalurgiști se vor întîlni cu 
cei de la C.S.M.S. Iași. Atît gazdele 
cit și oaspeții s-au pregătit intens pen
tru această întîlnire organizată de clu
bul Metalul în cinstea celui de al 
Ill-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn. Amatorii de gale pugi- 
listice vor avea prilejul să asiste 
Ia 12 întîlniri interesante. In limitele 
categoriei muscă, metalurgistul Marin 
Cristea se va întîlni cu ieșeanul Emil 
Iliescu. Andrei Olteanu (Metalul), va 
primi replica „cocoșului" Valentin 
Mahu (C.S.M.S.). Foarte disputate vor 
fi și meciurile pe care le vor sus
ține frații Enuț și Dănilă Done, în 
compania tinerilor Dumitru Burlaș și 
Gheorghe Vieru. La „mijlocie mică" 
vor evolua două perechi: Virgil Ba
dea — Eugen Spulber și Dumitru Ri- 
zea — Grigore Verepceanu.
PUGILIȘTII DINAMOVIȘTI DIN BUCU 
REȘTI Șl CRAIOVA SE INTILNESC 
MÎINE, PE VELODROMUL DINAMO
Alîine dimineață, velodromul Dinamo 

va găzdui întrecerea dintre boxerii 
dinamoviști din București și cei din 
Craiova. Duelul dintre cele două e- 
chîpe se anunță deosebit de disputat. 
Iată cîteva din meciurile ce vor avea 
Joc mîine, începînd de la orele 10,30:; 
Constantin Toma — Gheorghe Mari
nescu, C. Gheorghiu — A. Farkaș, 
I. Dragnea — C. Bîlă, N. Linca — 
C. Iordache și Gh. Dumitru — O. 
Mărăcineanu.
A. S. SEMANATOAREA — SELECȚIO

NATA ORAȘULUI IAȘI
Acest sfîrșit de" săptămînă, bogat 

în gale pugilistice se completează ' cu . 
o întîlnire între A. S. Semănătoarea 
și Selecționata orașului Iași. Întrece
rile vor avea loc mîine, în incinta 
clubului Uzinelor Semănătoarea din 
Splaiul Independenței nr. 319, începînd 
de la orele 18.

din acest sezon
tarea probei de călărie care va avea 
loc pe parcursul de la G.A.S. Roșia 
începînd de la ora 10. Proba de scrimă 
va avea loc mîine dimineață de la ora 
9 în sala Dinamo.

DUMITRU TINTEA R. SCHULTZ și V. PAlN-coresp

Cicloturismul—un sport care se dezvoltă
Mîine in Capitală o nouă

Drumeția pe bicicletă (cicloturismul) 
este o interesantă și atractivă formă de 
îmbinare armonioasă a dragostei pen
tru sport cu dorința de a cunoaște cît 
mai multe dintre frumusețile patriei. 
Excursiile pe biciclete spre locurile isto
rice sau spre mărețele edificii ale socia
lismului sînt deosebit de instructive. 
Timpul liber este petrecut în mod plă
cut de către participanții la întrecerile 
cicloturistice. Intr-un colectiv mare se 
găsesc oameni cu cunoștințe în diferite 
domenii ale științei și arfei, cu speciali
zări diferite, care împărtășesc cunoștin
țele lor tovarășilor de drum.

In sezonul sportiv de vară în Bucu
rești — ca și în alte orașe ale țării 
— se organizează cu regularitate 
nenumărate excursii cicloturistice, la 
care participă sute și sute de tineri 
și vîrstnici. Anul acesta în Capitală 
s-au organizat două excursii ciclotu
ristice care s-au bucurat de participa
rea a peste 100 concurenți. Prima 
excursie s-a efectuat la Mogoșoaia. 
Gicloturiștii au vizitat Muzeul de 
Istorie. A doua excursie a avut ca 
punct terminus pădurea Băneasa. Cu 
acest prilej participanții au Vizitat gră
dina zoologică. La întoarcere au făcut 
un popas la „Casa Scînteii", pentru 
a asista la sosirea într-o cursă ci- 
clisfă.

Mîine dimineață, consiliul orășenesc 
U.C.F.S. București în colaborare cu 
F.R.C. organizează o nouă și intere
santă excursie cicolturistică. Concuren- 
ții se vor întîlni la ora 8 în sfr. Ion 
Vidu, urmînd ca plecarea să se facă 
la ora 8,30. De aici se va merge la 
pădurea Săbăreni (șoseaua București-

țară, frumoasa așezare de pe Mureș. 
Au fost vizitate Muzeul de Artă, Pa
latul Culturii (cu impresionanta sală

""""—-------- —
Iată și clasamentul final al în

treceri: BĂIEȚI: 1. Șc. med. nr. ,35 
București (antrenor, prof- Al. Dra- 
gomir) — campioană republicană 
școlară; 2. Șc. med. „Al. Papiu 
Ilarian- Tg. Mureș (antrenor, prof. 
St. Surdu) ; 3. Șc. med nr. 4 Ti
mișoara (antrenor, prof. N. Mi- 
hăilescu) ; 4. Șc. med. nr. 6 „Ște
fan Gheorghiu" Orașul Stalin (an
trenor, prof. V. Papuc) ; 5- Șc- 
med. nr. 1 „N. Bălcescu" Bucu
rești (antrenor, prof. G- Tudose) ; 
6- Șc. med. „V. Alecsandri" Ga
lați (antrenor, prof. M. Vodă). 
FETE: 1. Șc. med. Sînnicolaul
Mare (antrenor, prof. Berta Roos) 
— (campioană republicană șco
lară); 2. Șc. med. nr. 4 „ApreJ 
Vlaicu" București (antrenor, prof. 
Valeria Orășeanu) ; 3. Șc. med. 
nr. 6 Orașul Stalin; 4- Șc. med- 
nr. 15 „Elena Sîrbu" (antrenor, 
prof. Eugen Scarlat) ; 5. Șc. med- 
nr. 2 „Gh- Coșbuc" Cluj (antrenor, 
prof. M. Megieș) ; 6- Șc. med. nr. 
2 Vidra, reg. Galați (antrenor, 
prof. St. Ovidenie).

a oglinzilor), biblioteca documentară 
Teleki, complexul medical, fabrica de 
mobile „23 August". De asemenea, au

Primele rezultate din etapa fina 
a camp onatului republican 

individual
CRAIOVA 22, (prin telefon), 

neri au început întrecerile primu 
concurs din cadrul etapei finale a ce 
pionatului republican individual. Pa 
cipă peste 100 de jucători și jucate 
din toate regiunile cu excepția ee 
din regiunea Stalin. Cei 1000 de sp 
tatori au urmărit partide de un k 
nivel tehnic. Iată cîteva rezultate r 
interesante : DUBLU FEMEI, turtii l 
Pitică, Folea-Slăvescu, Ardelea 3-2, Bi 
Cobîrzan-Răduică, Novac 3—1, Rozea 
Alexandru-Jandrescu, Jandrescu 3- 
Constantinescu. Tompa-Boroș, Milia 
3—1 ; DUBLU BĂRBAȚI, turul 1 
Cobîrzan, Covaci-Trupcl, Trupei 2- 
Băcioiu, Dinu Grigore-Majtehni, Za< 
2—1. Jocurile continuă sîmbătă și 
minică.

excursie cicloturistică
Pitești). Cicloturiștii vor putea să 
noască felul cum trăiesc căprioar 
în această frumoasă pădure.

Iată deci că această frumoasă 
mură a ciclismului — ciclotursmiiil 
cunoaște o puternică dezvoltare. P 
tru continua creștere a numărului 
participanți este bine ca organizate 
să aleagă trasee accesibile mersi 
pe bicicletă, să fixeze din timp, 
nerariile și să stabilească un ,r<j jr 
cît mai atractiv. In toată țar ' ,x: 
posibilități optime pentru inițierea 
trecerilor cicloturistice. Comisiile 
cale de ciclism au deci datoria să 
îngrijească cu toată atenția de p 
greșul acestei discipline. Uzinele, ș 
Iile, fabricile etc. pot să organizeze 
în colaborare cu asociațiile sport 
— concursuri cicloturistice care să 
încheie cu diferite jocuri sportive 
distractive dotate cu premii (cu 
plachete, diplome).

CONCURS DESCHIS TUTUROR 
POSESORILOR DE BICICLETE
Consiliul raional U.C.F.S. Tudor V 

dimirescu organizează duminică pe : 
seâua București-Tîrgoviște un nou c< 
curs deschis tuturor categoriilor 
alergători. Participanții își vor c 
pută întîietatea pe următoarele dist: 
țe: avansați 100 km; tineret 60 k 
juniori cat. I 30 km; juniori cat. 
Il-a 20 km ; senioare 15 km • "ini 
re 15 km ; biciclete de oraș k 
precum și probe pentru cop. în 
10-14 ani. Primul start se va da 
jurul orei 9,30 de la km 8.

fost vizitate o serie de construcții 
caracter sportiv — stadionul cenți 
al orașului, baza nautică, ampla: 
mentul viitorului complex sportiv 
sub dealul Gorneștilor- Și astfel, pe 
tru marea masă a participanților 
acest turneu, deplasarea la Tg. Mm 
n-a avut numai o semnificație f 
sportivă, ea a constituit totodată 
prilej minunat de cunoaștere a fi 
museții unuia dintre principalele 
rașe ale țării-

Despre valoarea turneului, am < 
rut părerea cîtorva martori 
culari, membri ai comitetului 

organizare a întrecerilor;
prof. Marinei Oancea, delegat 

M.I-C. și președintele colegiului ce 
trai de arbitri: „Este cel mai b 
turneu școlar de volei la care am 
sistat- Echipele de băieți, în speci 
au manifestat o creștere apreciabilă 
valorii lor, cunoștințe avansate în c 
meniul tehnicii acestei discipline. F 
piniera voleiului nostru este foa 
bogată, ceea ce mă face să cred că 
în anii viitori vom fi capabili să ce 
tăm pe primul plan în ierarhia vo 
iului mondial".

prof. Ion Takacs, antrenor federa 
„Apreciez ca foarte reușită actuala edi 
a „școlarelor" de volei. Echipele 
dovedit mai bună pregătire, mai mu 
maturitate — un început de gîndi 
tactică. Există mulți tineri cu perspi 
tivă, care s-au impus. Ii vom urm; 
cu toată atenția în viitoarele lor co 
fruntări sportive".

TIBERIC >IAMA



th n t

Fotbalul în discuția conferinței federației
)acă un singur meci de fotbal ri- 
ă atîtea probleme, este ușor de 
agînat cîte poate pune acti- 
atea pe un an întreg. Acest 
ru s-a văzut foarte bine cu prilejul 
rarilor conferinței anuale a fede- 
iei noastre de speciali tate, a cărei 
•e de seamă s-a străduit — și în 
re măsură a reușit — să abordeze 
e mai importante probleme ale ac- 
Ității fotbalistice de anul trec.it. 
t raportul biroului federal, cit și 
cutiile la raport au tratat aspec- 
e esențiale ale fotbalului, în lumina 
’cinilor trasate de Hotârîrea din 2 
ie 1957 mișcării noastre de cultură 
ică și sport.
incontestabil că în ultima vreme 
balul a făcut însemnați pași înain- 
în toate sectoarele. Obiectivele pe 

■e și le-a propus federația au fost 
use în mare măsură. S-a lărgit 
za de mase a acestei discipline 
zrtive. In anul 1959 s-au afiliat nu 
ii puțin de 250 de secții d n mediul 
iese, numărul secțiilor de fotbal 
id la ora actuală de 1200 cu un 

.3(1 de 58.711 jucători legitimați, 
âugînd cele aproape 2.000 de echipe 
afiliate și cei circa 50.000 de jucă- 
i nelegitmați, care activează în 
irea lcr majoritate în mediul să- 
c, ne putem da seama și mai bine 

popularitatea mereu crescîndă a 
ibalidui în țara noastră. Pe plan 
ganizatoric s-a constatat o întărire 
iemnată a secl ilor din asociații și 
ibnr;, a comisiilor și colegiilor oră- 
lești, raionale și regionale, a corni
lor și colegiilor centrale. Acest !u- 
j s-a văzut în maturitatea cu care 

au activat și au tratat problemele 
bilului. Ca urmare a unei preocu- 
ri mai atente pentru educația spor
ilor, pentru comportarea Iar pe te
lul de sport, în activitatea pro'esio- 
lă, cit și în viat-a de toate zilele, 
baliștii au o atitudine din ce în

SM

Competiții in Capitală
Sfirșitul acestei săptămîni inarchea- 

o bogată activitate atletică. In 
ntrul atenției se află competiția or- 
inizată de către Clubul sportiv șco- 
r București, cu participarea repre- 
ntanților tuturor cluburilor sportive 
olare și a cluburilor din Capitală, 
jrticipă de asemenea, atleți de ia 
ol-ile sportive de elevi, precum și 
i mai buni 50 de atleți juniori, iri
tați ai federației de specialitate. Ast- 
I. vor putea fi văzuți la lucru — 
intre alții — atleții Aurel Starna- 
scu, Eliade Simion, Mircea Ax'nte, 
tre Astafei, Afanasie Savin, Anca 

urări. Cornel Dinicoiu (București), 
ridica Voroneanu (Roman), Natalia 
urascu (Constanța), Valentin Po- 
■scu (Craiova), Eliza Soos (Oradea), 
iitor Chicuruș (Or. Stalin), Ileana 
aban și Bela Karoly (Cluj), Aurora 
lihăilr.scu (Arad), Cornel Brașoveanu 
Timișoara), Dinu Drăgan și Iosef 
e.-encz (Hunedoara), Elbd Kineses 
Tg. Mureș) etc.
Conform regulamentului competiției, 
care echipă participantă va putea 

1 se înscrie cu un număr de 30 
e atl ți (băieți și fete).
Competiția are loc pe stadionul Ti- 

eretidui — astăzi începînd de Ia ora 
> și mîine dimineață de la ora 8,30.
' i același timp, pe stadionul Repu- 

licii vor putea fi urmăriți atleții din 
‘ndul studenților, care se vor întrece

ULTIMA ETAPA A CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN MASCULIN DE BASCHET

Campioana țării la baschet masculin 
iste cunoscută. C-C-A. a acumulat 
lunetele necesare cuceririi pentru a 
>atra oară a titlului de campioană. 
Oe asemenea, sînt cunoscute cele două 
ormații — Metalul și Progresul — 
•are părăsesc anul acesta primul cam
pionat al țării, urmînd să lupte în 
campionatul de calificare pentru a re
veni în categoria A. Deci, ceea ce 
este esenț'al îrdr-o competiție de 
asemenea amploare se cunoaște. Și 
totuși, ultima etapă a campionatului 
mascul.n de baschet al R.P.R- este

ce mai frumoasă. In sfîrșit, nivelul 
tehnic al jucătorilor și echipelor a în
registrat creșteri evidente datorită îm
bunătățirii muncii de instruire și an
trenament. Aceasta s-a reflectat și în 
activitatea echipelor noastre reprezen
tative, ale căror comportări și rezul
tate. s-au situat la un nivel mai bun 
față de anii precedenți.

Darea de -seamă a biroului federal 
a oglindit și lipsuri existente încă în 
activitatea fotbalului nostru, dar nu 
le-a cuprins pe toate. Discuțiile la ra
port, care au fost destul de numeroase, 
au dat o imagine și mai clară asu
pra celor ce s-au făcut pînă acum și 
asupra celor ce au mai rămas de 
făcut.

Participanții la discuții au abordat 
o serie de probleme, contribuind prin 
cuvîntul lor la conturarea măsurilor 
ce trebuie luate pe viitor pentru îmbu
nătățirea continuă a activității fotba
listice. Totuși ne-am așteptat să a- 
dîncească mai mult în special proble
mele de educație și cele tehnice, care
— de fapt — constituie obiectivele 
centrale ale federației. E foarte bine 
că au luat cuvîntul cîțiva președinți 
de comisii regionale de fotbal (I. 
Albu — Hunedoara, Al. Dumitrescu
— Ploești, Korch Martin — R.A.M., 
G. Alexandru — Iași, I. Făroașu — 
reg. Stalin), pentru că din cuvîntul 
lor conferința a luat cunoștință de o 
serie de realități în ceea ce privește ac
tivitatea fotbalisteă dîn regiunile ță
rii. De asemenea, au vorbit conducă
tori de cluburi și asociații, arbitri, 
dar au fost prea puțini antrenorii care 
au luat cuvîntul: mimai doi (B. Ma
rian și I. Lengheriu) și aceștia pen
tru a pune chestiuni mai mult cu ca
racter personal și — uneori — într-un 
mod neprincipial. Problemele educat ve 
și tehnice au fost insuficient tratate 
de către cei care au un rol primor
dial în rezolvarea lor.

în cadrul campionatelor universitare, 
faza de zonă.

Un punct de atracție pentru iubito
rii atletismului îl va constitui, fără 
îndoială, și tradiționala îhtrecere „Cir
cuitul de marș P.T.T." care va avea 
Ioc mîine începînd de la ora 9,15, 
startul urmînd a fi dat din față Pala
tului central al Poștei. Printre parti
cipant — nume consacrate în atle
tismul nostru, ca de pildă H. Răcescii, 
V. Teodosiu, A. Barbu, M. Neagu etc.

foarte interesantă. In primul rînd 
pentru că se hotărăște ocupanta lo
cului doi, la care candidează Dinamo 
Tg. Mureș (joacă acasă cu Rapid) 
și Știința Cluj (la Oradea cu Dinamo). 
Apoi, pentru că mîine C.C.A- se întîl- 
nește la Iași cu Voința, echipa care 
în acest campionat nu a pierdut nici 
un meci pe teren propriu. Și, în sfîrșit, 
pentru că mîine vom vedea ultima 
evoluție a celor mai bune echipe 
masculine pînă în toamnă, cînd va 
începe ediția 19G0/1961 a campiona
tului republican.

Factorul principal în obținerea unor 
rezultate superioare este educația. Fe
derația și organele sale s-au preocupat 
de această importantă problemă, în- 
drumînd permanent secțiile spre o 
atentă urmărire a activității profesio
nale, culturale și cetățenești a sportivi
lor, spre încadrarea lor în forme de 
învățămînt politic și profesional. Nu
meroși sînt fotbalișt i care se eviden
țiază în producție (Bădulescu-Petro- 
iul, Zaharia-Steagul roșu, Bîrsan- 
Steagul roșu, Neamțu-U.T.A. etc.) sau 
la învățătură (Motroc-Dinamo Bucu
rești, Petru Emil-Știința Cluj etc.). 
Ailții au foist ajutați să se califice pe 
linie profesională sau să-și comple
teze studiile (Ilașoti-Steagul roșu, Do- 
deanu-Rapid, Vărzan-Știința Bucu
rești, Ciripoi-Dinamo Bacău etc.). De 
asemenea, foarte multe au fost acțiu
nile cu caracter cultural (seri literare, 
vizite la muzee și mari întreprinderi 
etc.). Paralel, federația a luat o serie de 
măsuri disciplinare cu conținut edu
cativ care au avut o contribuț'e în
semnată în desfășurarea în bune con- 
dițiuni a întâlnirilor. De altfel, anul 
trecut s-a înregistrat o scădere sim
țitoare a numărului de sancțiuni date 
de federație.

In ansamblul lor, aceste acțiuni — 
menite să contribuie la o educație să
nătoasă a fotbaliștilor — s-au reflec
tat în atitudinea lor mai justă și față 
de munca de pregătire sportivă.

Toate aceste constatări sînt îmbucu
rătoare, dar nu trebuie uitat că o serie 
de lipsuri existente arată că în do
meniul muncii educative mai sînt 
încă multe de făcut. Ne referim la 
cazurile de indisciplină care se mai 
ivesc pe terenuri (Ciosescu, Macri, 
Florea, Panaft, Leahevici etc.), pe care 
însă com'sia de disciplină a federației 
Je-a tratat și sancționat în mod di
ferit. Au fost abateri de la viața spor
tivă (Raab, Toma-Farul, Todor) 
împotriva cărora cluburile lor au luat 
măsuri. Antrenorii, factorii princ'pali 
in desfășurarea unei munci educative 
temeinice, nu au constituit nici ci, 
toți și întotdeauna, exemple față de 
jucători (Marian, Zilahi, Lukaoi, Măr- 
gineanu) sau nu «-au arătat suficient 
de pătrunși de rolul lor educativ (1. 
Eengheriu. de exemplu). Existența unor 
„păsări călătoare", e drept mai puține 
la număr ca în trecut, constituie de 
asemenea semnele unei insuficiente 
munci educative în secțiile de fotbal 
și ale unei mentalități vechi care mai 
dăinuie în unele cluburi și asociații, 
dornice să-și facă echipe din jacăt'wi 
gata formați, Inați din alte ech pe. în 
această privință un exemplu conclu
dent îl oferă Farul din Constanța, 
în rîndurile căreia în trei ani de zile 
s-au perindat vreo 30 de jucători, ve- 

: niți din alte regiuni. Asemenea stări 
de lucruri trebuie curmate. Și în acea-
țstă direcție trebuie canalizat pe viitor ' 
tefortul comun al federației, comisiilor 
tocate și secțiilor de fotbal.

„Antrenorul — a spus iov. A. Tatu 
Jianu, vicepreședinte al U.C.F.S. — 
îndeplinește itn rol deosebit în educa
rea sportivilor. El trebuie să înțeleagă 
că nu e vorba numai de a antrena 
o echipă, de a obține rezul ta le de 
moment, ci de a pregăti adevărați ce
tățeni, cu dragoste înflăcărată pentru 
patrie și club, cetățeni demni de a 
reprezenta culorile patriei, cu care 
să se mândrească poporul nostru".

Și această muncă nu trebu'e și nici 
nu poate fi limitată la jucătorii frun
tași. Ea trebuie extinsă la toate ca
tegoriile de jucători, mai ales la cei l 
care activează în regiuni și «are for- ; 
mează trăsătura de unire îrtre fotbalul i 
de masă și cel de performanță.

Concluziile raportului au subliniat 
faptul că nivelul tehnic general al 
fotbalului a crescut în 1959 față de 
anul precedent, l^a acez-.ta ad contri
buit mai multe elemente: îndrumările 
metod ce privind desfășurarea muncii 
de antrenament, consfătuirile periodice 
cu antrenorii, continuitatea în pregă
tirea jucătorilor (ch’ar în perioadele 
de întrerupere, vara), întărirea lotu
rilor echipelor tie categoria A și B
— în special cu elemente tinere de 
valoare —, regularitatea competlți lor. 
delegări de arbitri mai judicioase, In
transigența în problema discipâinii și
— mai ales — precizarea unei linii dc 
joc. Orientarea spre un joc bărbătesc, 
viguros, bazat ne o pregătire atletică 
superioară îmbinată cu o pregătire 
tehn că înaltă a fost pe alocuri greșit 
înțeleasă la început, făcând pe unii 
antrenori să pună accent pe factorul 
fizic în dauna celui tehnic. Acest fapt 
s-n reflectat atit în munca dc instruire, 
cit și în jocul unor echipe, oare au 
lunecat pe panta unui fotbal dur. 
Treptat însă, lucrurile s-au îndreptat 
în bună măsură și echipele au în
registrat un progres remarcabil în 
directa practicării unui joc bazat pe 
îmb’narea calitățlor atletice cu cele 
tehnice.

In această privință merită să fie 
citate echipele C.C.Â., Steagul roșu, 
Dinamo Bacău, U.T.A., Ști nța Cluj 
etc. In schimb, altele — mai puține 
ca număr — au lipsuri la acest ca
pitol (Jiul, Farul, Drubeia Tr. Seve
rin, Unirea Focșani, Dinamo Su
ceava).

Cele mai multe ecfvpe au trăsături 
comune în joc (C.C.A., Știința, Stea
gul roșu, U.T.A., Petrolul etc.), 
tinzînd spre o concepție unitară: joacă 
colectiv, bărbătește, dezvot’tînd acțiu
nile pe extreme, mărind zona de ac
tivitate a jucătorilor și dînd procedee
lor tehnice un conținut tactic.

îmbunătățirea muncii de pregătire 
în cluburi și asociații sportive s-a re
flectat și în activitatea echipelor re
prezentative, care au avut o compor
tare din ce în ce mai bună. Datorită 
unei mai atente preocupări în cluburi 
și asociații față de instruirea și ridi
carea jucătorilor, selecționai! ii s-au 
prezentat la loturi mai bine pregătiți 
în comparație cu alți ani, ușurînd ast
fel munca de antrenament a echipelor 
naționale. In plus, s-a lărgit Iotul ju
cătorilor susceptibili de selecționare, 
pe multe posturi fiind chiar cîte 2-3 
candidați.

Progresele acestea sînt îmbucură
toare, dar nu se situează încă la ni
velul cerințelor, al posibilităților și al 
popularității fotbalului. De altfel, în 
concluziile sale, președintele federației, 
tov. Corneliu Mănescu, a subliniat : 
„... Față de condițiile pe care le a- 
vem, pe care ni le-a creat dezvoltarea 
patriei noastre, partidul și guvernul 
nostru, rezultatele sînt încă departe 
de ceea ce ar trebui și poate să fie"-

Cauzele sînt mai multe și parte din 
ele au fost tratate la capitolul pro
blemelor educative .Dintre cele care 
privesc latura tehnică, amintim în pri
mul rînd lipsa unei munci în pers
pectivă. Firește, nu este vorba de lo
turile reprezentative, ci de activitatea 
în acest domeniu în asociații ți clu
buri sportive, verigele principale în 
pregătirea sport vi-lor. In general, s-a 
observat că din cauza goanei după 
rezultate imedate, majoritatea antre
norilor (e drept, și sub influența con
ducerilor secțiilor) încă nu desfășoară 
o muncă de pregătire pe baza unui 
plan de lungă durată, de perspectivă, 
cu obiective precise legate de ridi
carea nivelului tehnic și dezvoltarea 
gîndirii tactice a jucătorilor și echi
pelor. De obicei, în fața tor stau o- 
bieotive imediate, de regulă... rezulta
tul meciului următor, ceea ce in
fluențează orientarea și conținutul șe
dințelor de -pregăt’re și, în general, 
murtca de selecționare și promovare

Turneul echipelor de fotbal 
de categorie A începe mîine

(Urmare din pag. 1) 

unește replica Petrolului Ploești. Dîna- 
moviștii vor alinia formația pe care au 
prezentat-o în turneul în R.D.G., de 
unde au revenit ieri. Nu vor juca însă 
Ulu, Popa, Eftimie și V. Alexandru care 
fac parte din lotul R.P.R. In cel de-al 
treilea joc, bucureștenîi au întîlnit la 
Dresda pe Dinamo din localitate, cîști- 
gînd cu scorul de 4—1 (1—0), prin 
punctele marcate de Varga (2), Angliei 
și Biihbssy:*

Ploeștcnii au susținut miercuri un joc 
amical cu Poiana Cîmpina dc care au 
dispus cu 4—2 (0—0), prin punctele 
înscrise de A. Munteanu, Dumitrescu, 
Rabone și Marin Marcel. Antrenorul 
IIie Oană, cu care am stat de vorbă, 
ne-a vorbit despre bucuria fotbaliștilor 
ploeșteni că participă la o competiție 
în cinstea Congresului și despre utili
tatea competiției, care menține echipele 
în formă, în vederea reluării campio
natului. „Sper că vom oieri un spectacol 
de calitate publicului bucureștean” — 
ne-a spus Ilie Oană. El ne-a comunicat 
și formația pe care o va prezenta Pe
trolul : Sjetcu — Tendler, Fronea, Flo- 
rea — D. Munteanu, M. Marcel — Za- 
huria (Constantinescu), Tabarcea, Du
mitrescu, A. Munteanu, Rabone..

In al doilea joc al cuplajului se în- 
tîlnesc Rapid și Șteagul roșu. Feroviarii 
au jucat joi — cile o repriză — cțt 
Tehnometal și cu juniorii lor. Mîine 

a dementelor tinere. Sînt echipe care 
se antrenează mai mult de ila dumi
nică ia duminică, de la meci la meci, 
pierzând astfel din vedere obiectivele 
tehnice mai îndepărtate. Unele ședințe 
de antrenament lasă de dorit ca du
rată, cantitate de muncă depusă, exer
sări și repetări. De aceea la unele 
echipe (Petrolul, U.T.A., Farul etc) 
pe anumite posturi titularii nu sînt 
de valoarea celorlalți jucători din for
mație, ca și în reprezentativa națio
nală, unde cîteva posturi (extrem 
stingă, oerrtru înaintaș, fundaș stingă) 
nu au asigurate rezervele necesare, 
la valoarea titularilor. Tot din cauza 
lipsei de orientare (adăugăm: și de 
răbdare) o sere de fotbaliști cu mari 
perspective (Georgescu, Biikossy, Bodo, 
Suc:u, Semenescu etc) mi au progre
sat în măsura așteptărilor.

Pe de altă parte considerăm că 
printre cauze se numără și faptul că 
antrenorii nu apțică principii unitare 
de antrenament și joc, așa cum au fost 
preconizate *de federație și asupra că
rora forul nostru de specialitate tre- 
bu:e să insiste îndeosebi. Munca de 
îndrumare și control trebuie întărită 
în această direcție. Este necbsar să se 
vină în ajutorul antrenorilor prin su
pravegherea șl îndrumarea,: antrena
mentelor de către organele tehnice 
ale federației, respectiv membrii cole
giului central al antrenorilor. Acea
stă preocupare trebuie extinsă și asu
pra activității fotbalistice din regiuni 
folosindu-se în acest scop colegiile lo
cale de antrenori. Fotbalul din re
giuni simte nevoia u,nei îndrumări mai 
active în munca de instruire, cu atî! 
ni>ai mult ou cit dispune de elemente 
talentate dar insuficient cizelate, așa 
cum au dovedit triaturile organizate 
anul trecut de federație. în sfîrșit, 
semnalăm o veche lacună care m»a 
persistă la unele echipe: imixtiunile 
conducerilor secțiilor în chestiuni teh
nice, lipsa de autoritate a antrenorilor 
și instabilitatea lor, toate la un loc 
împedicînd în bună măsură desfășu
rarea în bune condițiuni și la nivelat 
cerințelor actuale a procesului de in-* 
struire și antrenament. Este dc ase
menea necesar să se ajungă la o me
todă unitară de arbitraj, care poate 
contribui foarte mult la acțiunea, ds 
rid eare calitativă a fotbalului.

Planul de măsuri adoptat de con
ferința federației ține seama de ma
joritatea problemelor dezbătute în 
rîndurile de mai sus și el îndreptățește 
speranțele că în viitor activitatea fotba
listică va intra pe făgașul unor rea
lizări și mai mari, prin înlăturarea 
treptată a lipsurilor existente și va 
înrag:stra progresele pe măsura posi
bilităților actuale și la nivelul cerin
țelor fotbalului internațional.

Rapid va alinia formația : Dungu ■— 
T^eacșu, Dan (Dodeanu), Macri — Rodo^ 
Langa — Copil, R. Lazăr, Ozon, Al. Ra
zor, Văcarii. La Steagul roșu nu este si
gură folosirea jucătorilor Zabaria și 
David. Acest joc vâ începe la ora 16.30.

Pregăti nd u-se pEntru meciul de la 
Constanța, cu Farul, Progresul Bucu
rești a jurat joi la Brăila, unde a în
trecut pe C.S.M. cu 3—1 (1—1), prin 
punctele marcate de Smararulesci* II, 
Coicea și Marin. Constănțenii vor alinia 
„ll”-le din campionat.

Cu excepția lui Iosif Lazăr, Dinamo 
Bacău va prezenta în partida de la 
Constanța cu C.C.A. formația sa obiș
nuită. Militarii bucureșteni (can? joi 
s-au antrenat în compania juniorilor de 
Ia Progresul) vor juca în următoarea 
formație : Toma — Staicu (Dragomi- 
rescu), Apolzan, Zavoda I (Staicu) — 
Mihăilescu, Bone — Cacoveanu, Con^ 
stantinescu, Alexandrescu, Crișan (Zavo^ 
da I), Fodor.

In „deschidere" la cuplajul de Ia 
Constanța se dispută jocul de categoria 
B dintre S.N.M. Constanța și Știința 
București.

Cel de-al cincilea meci din cadrul 
acestei competiții se va disputa la Pe
troșani între cele două echipe din Va
lea Jiului, Jiul și Minerul Lupeni.
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In regiunea Ploești

Nu ne-am preocupat de întărirea 
bazei materiale

In fața mișcării noastre sportive stau astăzi 
sarcini deosebit de importante în ceea ce 
privește creșterea veniturilor proprii, reali

zarea de economii și folosirea resurselor locale. 
Răspunzînd chemărilor partidului•> nostru și urmînd 
exemplul însuflețitor al fruntașilor întrecerii so
cialiste, care obțin succese tot mai mari în con
tinua creștere a productivității muncii, în redtice- v ■, .r
rea prețului de cost, masele de sportivi și acti
viști sportivi din țara noastră s-au angajat să 
desfășoare o activitate mereu mai bogată, să reali
zeze economii și să folosească din plin resur
sele locale, să lupte cu fermitate Împotriva ten-

dințetor de risipă; să păstreze și să îngrijească 
cu toată atenția bunurile mișcării sportive.

Metodele de muncă folosite de către activiștii 
sportivi pentru realizarea acestor sarcini, diferitele 
aspecte din activitatea asociațiilor, cluburilor spor
tive și a organelor U.C.F.S. pot constitui un fo
lositor schimb de experiență, lată de ce, în raidul 
nostru prin regiunea Ploești am vrut să cu
noaștem părerea unui număr de activiști sportivi 
despre felul cum se desfășoară această muncă 
pînă în prezent, despre succesele realizate ca și 
despre lipsurile ce se manifestă încă în unele or
gane și organizații sportive din această regiune.

* ---- -- --- ---- —---—
Un obiectiv important în munca noastră

w

< Pînă nu demult, consiliul clubului nostru a acordat o insuficientă 
J atenție problemelor privind întărirea bazei materiale. Analizînd 
1 cu toată seriozitatea această I psă, consiliul clubului Petrolul și-a
< îmbunătățit activitatea, obținînd în ultima vreme unele succese.

membrii clubului nostru vor oferi 
publicului spectator întreceri spor
tive din ce în ce mai reușite și 
astfel vor crește și veniturile rea
lizate din competiții sportive, ve
nituri care se vor ridica la suma 
de 700.000 lei.

i cu toată seriozitatea aceasta i p
4 îmbunătățit activitatea, obținînd

Cum realizăm veniturile propuse 
, de peste un milion de lei ?

‘ Asigurare^ unei cît mai bogate 
activități pentru toate cele 16 sec
ții pe ramură de sport necesită, 
firește, mijloace materiale im
portante. Cum: sînt realizate a- 
ceste fonduri ? O sursă principală 
o constituie ' veniturile din organi
zarea competițiilor sportive. Mun
cind temeinic pentru continua ri
dicare a pregătirii echipelor noas
tre, antrenorii și activiștii clubului 
au contribuit la obținerea unor 
rezultate care au îndemnat iubi: 
Itorii sportului din orașul Ploești 
să vină în număr tot mai mare pe 
stadion. Și, spre deosebire de anii 
Itrecuți, cînd numărul spectatorilor 
•8a jocurile de fotbal nu depășea 
110.000, astăzi în tribunele stadio
nului sînt adesea prezenți 17— 
20.000 de spectatori. O activitate 
susținută s-a desfășurat și pentru 
creșterea continuă a numărului 
de membri susținători, clubul Pe- 
itrolul bucurîndu-se astăzi de spri
jinul moral și material a peste 
3.800 de oameni ai muncii. Este 
semnificativ faptul că în timp ce 
anul trecut nu se realizase pînă 
fla această dată nici un fel de ve
nituri de la membrii susținători, 
acum avem fonduri de peste 23.000 
de lei, sume cu țâre se poate a- 
sigura participarea la competiții
— pe baza caldțîdarului sportiv
— a secțiilor de atletism, gimnas
tică, acoperindu-se totodată toate 
nevoile materiale ale acestor sec
ții.

Continuînd să muncească pentru 
ridicarea măiestriei lor sportive,

Sportivii au înțeles )I

l In muguzia noastră există ma
terial și echipament sportiv de 
Imai bine de 65.000 de lei'. S-au 
\fcheltuit mulți bani. Echipamentul 
bdrebiiie bine îngrijit ți aceasta nu 
(.numai de către noi ci și de către 
l-sportivi- Sportivii asociației noas- 
V-tre au înțeles acest lucru și de 
fețfzeoare dată aduc echipamentul 
Acurat, la timp. Nu mai sînt ca- 
kzuri cînd trebuie să umblăm pe 
\acasă pe la sportivi după echi- 
ypament. Ei respectă acum bunurile 
'.asociației și munca noastră. Are
ndași lucru și în ceea ce privește 
(fiecare din materialele sportive 
^folosite de secții- Este desigur un 
xtnare ajutor în muncă noastră.

GH. TABIRCA 
magaziner la‘ Rafinăria 31 

Jeleajea» , ’

Despre rentabilitate ți folosirea 
resurselor locale

Clubul nostru dispune de o bază 
sportivă complexă, care cuprinde 
săli de scrimă, tenis, box, gimnas
tică, terenuri de fotbal, volei, bas
chet etc. Competițiile nu erau însă 
bine planificate. La multe con
cursuri nu se realizau venituri, 
iar slaba gospodărire a bazei a 
făcut să se cheltuiască pentru în
treținere sume importante de bani. 
Anul acesta, mergînd pe linia unei 
gospodăriri chibzuite, manifestînd 
o grijă permanentă pentru folosi
rea fondurilor și pentru creșterea 
veniturilor proprii, clubul nostru 
a obținut unele realizări deosebit 
de frumoase. Numai.în primul tri
mestru au fost realizate venituri 
de peste 50.000 de lei, care aco
peră nevoile material-financiare de 
întreținere a bazei pe întreg anul. 
De un mare ajutor ne-a fost mun
ca patriotică desfășurată cu en
tuziasm de către numeroși tineri 
mobilizați de organizațiile UTM. 
Astfel au fost realizate economii

din
co
de

aș-

Primul teren
Multe s-au schimbat în ani; 

urmă in viața oamenilor din 
muna Lacul Turcului. Teren 
sport însă nu se făcuse. Unii 
teptau fonduri... de „sus", alții se 
codeau să se apuce de treabă și 
astfel trecea vremea fără ca țăra
nii întovărășiți să se poată în
trece în concursuri sportive. Acum, 
la Lacul Turcului a fost amenajat 

" 71'1

frumos teren de fotbal și unul 
volei. N-a fost nevoie de nici 
fel de fonduri. Oamenii au 

dragoste și exemplul

un 
de 
un 
muncit cu 
tovarășului Silviu Gorodea, depu
tat în comună, a fost urmat de 
numeroși iubitori ai sportului.

GH. ALEXANDRESCU 
deputat raional circumscripția 

Balta Doamnei 

de peste 20.000 lei la transportul 
zgurei și de peste 10.000 lei la să
păturile făcute pînă în prezent 
pentru reamenajarea pistei de atle
tism. Folosindu-se resursele locale 
a fost amenajată o tribună de 
lemn la terenul de volei, care ar 
fi costat aproximativ 40.000 de lei. 
Ansamblul de măsuri luate pentru 
gospodărirea bazelor noastre spor
tive ne va ajuta să realizăm un 
venit de 270.000 lei.

Pentru evitarea cheltuielilor 
exagerate

Ținînd seama de unele lipsuri 
manifestate anul trecut, consiliul 
clubului a ajuns la concluzia că 
pentru pregătirea și participarea 
secțiilor la diferitele competiții din 
calendarul sportiv este suficientă 
suma de 540.000 lei cu 335.000 lei 
mai puțin ca anul trecut In a- 
cest fel vom evita o serie de chel
tuieli exagerate sau inutile care 
se făceau înainte. Considerăm că, 
în general, folosirea cît mai rațio
nală a fondurilor realizate consti
tuie o problemă din cele mai im
portante și consiliul clubului Pe
trolul va veghea ca fiecare ban 
să fie cheltuit cu chibzuială. A- 
ceastă muncă va însemna o contri
buție la continua întărire a bazei 
noastre materiale, factor important 
in asigurarea unei activități cît 
mai bogate, cu realizări cît mai 
însemnate.

N. PANTILE
secretarul clubului sportiv

PETROLUL

Atunci cind există inițiativă...
La Avîntul-Pteața.,. <000 de lei economii

Asociația este una din cele mai 
tinere. Echipamentul a fost cum
părat. Mai trebuia c bază simplă 
de sport. Cu puțin timp în urmă 
tineretul din comună a început a- 
menajarea prin muncă voluntară 
și folosind resursele locale a unui 
teren de fotbal, unuia de volei și 
a unuia de handbal redus. Au fost 
mulți cei care au muncit cu drag 
la amenajarea acestei baze, li a- 
mințim doar pe Ion Moraru, pre
ședintele asociației sportive Avîn- 
tul-Pleașa, S. Dragomir, N. Nedel- 
cu, I. Smeu, P. cristea, I. Alecu. 
Ultimele lucrări vor fi terminate 
zilele acestea, iar în cinstea zilei 
de 1 Mai vor avea loc numeroase 
competiții sportive.

A. VLASCEANU
corespondent

Activitatea asociației noastre 
sportive s-a dezvoltat mult în ul
tima vreme. A crescut considera
bil numărul celor care practică 
fotbalul, popicele, handbalul, șahul 
sau tenisul de masă. Nu putem 
însă să fim pe deplin mulțumiți 
de munca noastră. Ne-am preocu
pat prea puțin de întărirea bazei 
materiale și din această cauză nu 
3U fost realizate fonduri care să 
asigure o activitate și mai bogată. 
O slabă activitate s-a dus în acest 
trimestru pentru încasarea cotiza
țiilor de la membrii UCFS, reali- 
zîruiu-se doar suma d.e 400 de lei, 
ceea ce reprezintă foarte puțin. De 
asemenea, considerăm nesatisfăcă
toare munca de creștere a numă
rului de membri, numai 10 la sută 
dintre muncitori fiind în prezent

AȘA SE
Sportul a făcut pași însemnați 

la Valea Călugărească. Muncitorii 
de la uzina de îngrășăminte „Pe
tru Porii", cei de ia GAS Tudor 
Vladimirescu, colectiviștii și tinerii 
de la Institutul de cercetări horti- 
cole-viticole se înttlneuu adesea Pe 
terenul de sport. Acum, acest te
ren a fost desființat- S-a promis, 
de către ICHV, amenajarea unui 
alt teren pînă la jumătatea lurui 
aprilie. Pînă acum nu s-a făcut 
însă mai nimic, și „minuta" înche
iată între tovarășii de la ICHV și 
cei de la Chimistul Valea Călugă
rească a fost ...uitată. Ce se în- 
tîmplă din această cauză ? In pri
mul rînd nu se mai face sport (te
renul respectiv era singura bază 
sportivă din toată comuna). In 
mod firesc, nu mai sînt realizate 
încasări de la meciuri și trebuie 
aminti; că la unele veneau chiar 
cite 1.000 de spectatori. Pentru a 
susține jocurile pe care le are pro 
gramate „acasă", echipa noastră 
de fotbal merge la... Urlați, unde 
există teren. Aceasta înseamnă 
mult timp pierdut și numeroase 
cheltuieli Așa risipim banii pe chi
ria terenului, pe deplasare (apro
ximativ 2—300 de lei pentru fie-

Ce-am făcut și ce ne r amine
Pentru reducerea cheltuielilor și 

pentru folosirea rațională a fondu
rilor — obiectiv important în mun
ca noastră — consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Buzău a întreprins o serie de 
acțiuni importante. Astfel, la hand
bal s-a pus un accent deosebit pe 
campionatul orășenesc, la care 
participă (fără nici un fel de chel
tuieli) 4 echipe de seniori, 4 de 
juniori, 4 de junioare și 14 echipe 
de pitici. O mai mare atenție este a-

Pentru împrejmuirea terenului 
de fotbal din comuna Brazi, spor
tivii asociației Petrolul s-au stră
duit să folosească toate resursele 
locale existente, reușind astfel să

“^•TțȚff

realizeze o economie dc 6.000 de 
lei. S-au evidențiat D. Preda, N. 
Frăsineanu, /. Lazăr, C. Ivașcu 
ți alții. Tot din resurse locale s-a 
amenajat terenul de volei, a fost 
confecționată o masă de tenis și 
se va amenaja o arenă de popice.

V. HRISTU
antrenor de fotbal 

membri ai UCFS. Cu toate că a- 
sociația noastră sportivă dispune 
de o bază sportivă complexă, cu 
teren de fotbal și handbal, pistă 
de atletism, sală de popice, bazin 
de înot, teren de volei, teren de 
tenis de cimp, sală de șah și te
nis de masă (în prezent proiectăm 
construirea unui îeren de handbal 
redus cu instalații pentru nocturnă) 
nu s-a făcut nimic pentru a se 
asigura rentabilitatea acestor tere
nuri. La nici una din competițiile 
sportive organizate pe aceste tere
nuri nu se fac încasări. Hotărît 
lucru, în viitor trebuie să muncim 
mult mai bine.

I. 1ORDACHE 
secretar al asociației sportive

Petrolul-Teleajen 
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care joc) ți încasările le face, bine
înțeles, asociația sportivă din Ur-

—■ Mîine avem meci greu, dar din 
fericire il jucăm acasă. Deci, scula
rea la 5 dimineața ca să prindem 

personalul de Urlați...
Desen de MATTY
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cordată folosirii instructorilor ob
ștești, care în multe cazuri s-au 
dovedit tot atît de pricepuți ca și 
unii antrenori. Ne amintim cum 
se muncea înainte la Progresul 
Buzău. Existau activiști sportivi 
salariați, existau antrenori. Acti
vitate însă nu se prea vedea. In 
schimb, își făcuseră loc unele prac
tici condamnabile, străine de con
ținutul mișcării noastre sportive 
(Progresul „cedase" un joc cu...

Economiile tinerilor sportivi 
de ia S.M.T. Buda

Pentru a crea cît mai bune con
diții de desfășurare activității 
sportive din comuna lor, tinerii 
tractoriști de la SMT Buda, au 
realizat numeroase economii. Ast
fel,- strungarul Ion Aurel și fiera
rul Ion Voinescu au confecționat 
haltere din resurse locale. Con
cursurile de haltere au și început. 
Tinerii tractoriști S. Albulescu, 1. 
Stoica, D. Roman și alții au mun
cit cu dragoste la amenajarea — 
fără cheltuieli — a terenurilor de 
fotbal și volei. O mare atenție 
este acordată îngrijirii echipamen
tului sportiv. E păcat însă că fot
balistul Gheorghe Șerban dă un 
prost exemplu purtînd echipamen
tul toată ziua, în Ioc să-l predea 
la magazia asociației.
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V. CONSTANTINESCU 
președintele asociației sportive 
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prijinul comitetului de părinți CIT MAI MULTE ECONOMII LA COMPETIȚIILE DE FOTBAL
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,i. La rîndul 
,i elevi de la

alte școli din Ploești muncesc cu 
dragoste în timpul lor liber la a- 
menajarea bazei lor sportive. De 
un real sprijin se bucură această 
acțiune și din partea conducerii 
școlii (tovarășii V. Aspasia, V. 
Dincă, T. Negulescu).

Realizarea acestui frumos com
plex va contribui la o și mai mare

dezvoltare a activității sportive și 
va asigura celor 670 membri ai 
U.C.F.S. posibilitatea de a se pre
găti cit mai bine. De asemenea, 
baza noastră sportivă ne va ajuta 
să realizăm fonduri importante.

M. SIMION
profesor de educație fizică

Munca tinerilor atleti
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1RGESCU
ației sportive

Valea Călu- 
scă

Elevii școlii sportive U.C.F.S. au muncit cu entuziasm la amenajarea 
tuturor locurilor pentru întrecerile de atletism. Iată-l acum pe antrenorul 

școlii dînd indicații tehnice unui elev în fața gropii de sărituri

Tema este vastă. Să ne oprim 
asupra cîtorva probleme concrete 
ale muncii desfășurate pentru li
chidarea risipei, pentru realizarea 
de economii și pentru cheltuirea 
rațională a fondurilor. In campio
natul regional de anul trecut au 
participat 15 echipe, anul acesta 
numărul lor este de 30. S-ar pă
rea că, o dată cu aceasta, s-au 
dublat și cheltuielile. Nu este așa. 
Comisia regională de fotbal a în
ceput să muncească mai bine, să 
lupte pentru realizarea unei cit 
mai bogate activități cu cheltuieli 
din ce în ce mai puține și rezul
tatele dovedesc că această orien
tare este cea mai bună. împărți
rea echipelor pe centre geografice 
a adus o serie de economii impor
tante, evittndu-se astfel întîlnirile 
unei echipe dintr-o parte a regiu
nii cu o echipă din capătul opus. 
Transportul se face tot mai mult 
folosindu-se resursele locale, posi
bilitățile existente în fiecare cen
tru. Pare poate curios, dar s-au 
obținut economii serioase prin mai 
buna organizare a difuzării cores
pondenței, instructajelor etc. Șe

dințele cu delegații echipelor se 
țin acum o dată la trei săptămtni 
(in loc de bilunar) și aceasta în
seamnă, de asemenea, o econo
mie. Măsurile luate pentru regle
mentarea delegărilor de arbitri 
(înainte toate echipele cereau cite 
trei arbitri din-.. Ploești) ca și 
lupta împotriva acelor practici 
manifestate de unele asociații care 
puneau la dispoziția arbitrilor (din 
motive lesne de înțeles) mașini 
sau trăsuri care să-i aducă de la 
gară la.-, teren, au făcut să se 
evite o serie de cheltuieli impor
tante. .

Reducerea unor cheltuieli nu a 
însemnat zîtuși de puțin o slăbtre 
a activității. Dimpotrivă. La cam
pionate participă mai multe echipe 
iar nivelul de pregătire a acesto
ra este în continuă creștere. Acest 
fapt este ilustrat și de numărul 
mereu mai mare de spectatori carp 
vin pe terenurile de fotbal- Ei a- 
Plaudă cu căldură evoluțiile unor 
echipe cum sînt Rafinăria 4 Cîm
pina, M1G Fieni, Zefir Pucioasa. 
Rapid Mizil, Carotaj Ploești, Uzi
na Prahova Ploești, Flacăra Mo-

reni, Uzina Poiana Cîmpina. Vic
toria Buzău, Metalul Tîrgoviște 
etc. Este semnificativ faptul că 
de-abia acum au putut participa 
pentru prima oară in campionatul 
regional o serie de echipe care 
pină anul trecut nu puteau suporta 
cheltuielile legate de aceste în
treceri (Drajna Văleni de munte. 
Urlați, Nehoiu etc-) Revenind la 
numărul de spectatori trebuie sub
liniat că această creștere a avut 
ca rezultat și sporirea veniturilor 
asociațiilor sportive. ,

Comisia regională de fotbal va 
merge mai departe pe acest drum, 
căutînd să folosească,, cîț mai mult 
posibilitățile existențe ( pentru a 
dezvolta activitatea fotbalistică cu 
cheltuieli din ce îp ce., mai mici. 
Este o sarcină de cirțște pentru fie
care dintre membrii comisiei noas
tre.

A. DUMITRESCU 
directorul Uzinei mecanice 

Teleajen
—- președintele comisiei regionale 
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BUNE SI
■ Asociații fruntașe în încasa

rea cotizațiilor : Poiana Cîmpina 
(anul trecut 75.889), Flacăra Mo- 
reni (anul trecut 23.480), Victoria 
Florești, Unirea Azuga, Caraima- 
nuî Bușteni. Aceste asociații, ca și 
altele, au contribuit la realizarea 
în anul 1959 a sumei de 217.188 
din cotizații față de 57.889 cît s-a 
încasat în 1958.

• O serie de asociații sportive 
cum sînt Petrolul Cîmpina, Uzina 
Mecanică Cîmpina, Flacăra Rafi
năria Cîmpina, Steaua roșie Brea
za, Petrolul Băicoi nu muncesc 
satisfăcător pentru creșterea nu
mărului de membri și din această 
cauză și baza materială este sla
bă, nu sînt asigurate condițiile 
cele mai bune pentru practicarea 
sportului.

■ Deși se plîng că nu au fon
duri, asociațiile sportive Cimentul 
Comarnic, Victoria Brebu, Tînărul

RELE...
Tractorist, Prahova Cîmpina și 
altele nu au încasat nici un leu 
din cotizații timp de un an 1 Con
siliile acestor asociații trebuie să 
înceapă să muncească în această 
direcție și să se ocupe mai puțin 
de deplasările echipelor de fotbal 
sau de rezolvarea diferitelor tre
buri mărunte.

® Consiliul raional U.C.F.S. a a- 
vut o preocupare permanentă pen
tru sprijinirea asociațiilor sportive în 
întărirea bazei materiale, dar aceas
ta s-a rezumat la asociațiile de la 
marile întreprinderi, neglijîndu-se 
complet asociațiile mici și în spe
cial cele din mediul sătesc. Con
siliul raional va trebui să-și revi
zuiască complet această atitudine 
și să muncească mai bine în vii
tor.

C. BRAN 
președintele consiliului raional

U.C.F.S. Cîmpina

De ce atitea cheltuieli?
Nu se poate spune că activitatea 

sportivă din orașul Sinaia s-ă ri
dicat la nivelul condițiilor exis
tente. Și, cu toate acestea, sînt 
cheltuite încă sume de bani pen
tru o serie de acțiuni nejustificate. 
De asemenea, după părerea mea, 
se fac cheltuieli exagerate cu sa
lariile, ceea ce încarcă mult buge
tul unor asociații. Astfel, Avîntul 
Sinaia — asociație care numără 
400 de membri — propunea 22.000 
lei pentru salarii (față de 17.685 
în 1959) deși activitatea este re
dusă în pofida faptului că aici exis
tă echipament și materiale de a- 
proape 250.000 lei. O serioasă ma
jorare (complet nejustificată) la 
capitolul salarii a prevăzut și a- 
sociația Voința (29.500 față de 
25.889 în anul 1959) deși numărul 
membrilor UCFS a scăzut la 305 
iar activitatea este destul de sla
bă. Exemplele pot continua cu a- 
sociația Carpați Sinaia unde în 
1959 s-a cheltuit cu salarii suma 
de 18.716 lei iar pentru acest an 
s-a prevăzut suma de 29.875 lei. 
In acest fel este lesne de înțeles 
că nu vor putea fi realizate eco
nomii ci, dimpotrivă, se vor irosi 
sume de bani cu care s-ar putea 
face multe lucruri bune și necesa
re în orașul Sinaia pentru dezvol
tarea sportului de mase. Orienta
rea greșită a consiliilor acestor 
asociații își găsește explicația și 
în neglijarea activității sportive 
de mase, în preocuparea exclusivă 
pentru echipele participante în di
ferite campionate oficiale. Pentru

— De ce-l salută toți atit de res
pectuos ?

— Auzi vorbii ? 1... Păi fără el ce 
s-ar face ? E unul din puținii 
sportivi din Sinaia.

Desen de MATTY

îndreptarea lucrurilor a fost nece
sară intervenția consiliului regio
nal, dar asociațiile din Sinaia sînt 
cele chemate să rezolve în viitor 
aceste probleme. Și vor trebui să 
o facă,

C. POPA 
instructor al consiliului 

regional U.C.F.S. Ploești

La uzina
„7 Mai“ Ploești...

Aș vrea să vorbesc despre pro
blema echipamentului și materia
lului sportiv. Cred că aici se pot 
face economii însemnate sau ...ri
sipă. Iată cum se muncește în a- 
sociația noastră în această direc
ție.

Echipamentul este îngrijit în 
bune condiții, frumos rînduit pe 
secții, în rafturi speciale (echipa
mentul de iarnă a fost revizuit și 

I pus spre păstrare). După fiecare 
antrenament echipamentul este dat 
la spălat (trebuie evidențiată 
munca tovarășelor Maria Dumi
trescu și Gherghina Baltin). încăl
țămintea este reparată în mod vo
luntar, după orele de producție, 
de către Gh. Pirdin care de altfel, 
în pasiunea sa pentru fotbal, se 
ocupă și de pregătirea echipei de 
juniori. Să amintim și faptul că 
tov. Gh. Pirdin a recondiționat 
peste 30 de mingi ca și o serie de 
pantofi de ciclism care — recon
diționați — au devenit... ghete 
foarte bune pentru juniorii echipei 
de fotbal. Numeroși sportivi ai 
asociației noastre sprijină cu en
tuziasm acțiunea de păstrare a 
echipamentului și materialelor 
sportive. Printre el sînt Xenofonte 
Boboc, Vasile Puiuleț, Adela Chi- 
voran, Mircea Șerbănescu. Ion 
Dulu, C. Iliescu, 1. Alexandru și 
alții.

Jn munca noastră nu sîntem în
să ajutați de unii sportivi. Ne re
ferim la Maria Duca, Gh. Mili
tam. luliana Tudose, Magda Nico- 
lescu etc. Ne supără foarte mult 
atitudinea lipsită de grijă și aerele 
de vedetism de care încă dă do
vadă juniorul Nicolae Fieraru care 
aruncă echipamentul pe unde ni
merește și niciodată nu are grijă 
să-1 aducă la magazia asociației.

Iată cîteva aspecte din care pot 
învăța mulți alți sportivi.

I. MOLNAR
secretarul asociației 

Prahova „1 Mai“ — 
Ploești

Sarcini de răspundere 
pentru toți activiștii sportivi 

din regiunea noastră
Problema folosirii la maximum a 

posibilităților locale, reducerea chel
tuielilor și realizarea de economii 
constituie sarcini de frunte pentru 
toți activiștii sportivi din regiunea 
Ploești Cu îndrumarea și sprijinul 
permanent al organelor și organiza
țiilor de partid s-au realizat o serie 
de succese care demonstrează co
titura evidentă care s-a produs în 
munca noastră sportivă pe plan 
regional, orientarea nouă, sănătoasă, 
a majorității asociațiilor sportive.

S-au luat măsuri hotărlte pentru 
alcătuirea unui calendar competi- 
țional axat pe necesități și pe posi
bilitățile existente. In acest fel se 
eiim nă situațiile (frecvente pfnă 
anul acesta) cînd se organizau nu
meroase Cupe regionale în loc să 
existe preocupare pentru activitatea 
pe plan orășenesc, competiții la 
care veneau de regulă aceiași spor
tivi și cil care se cheltuiau zeci de 
mii de lei. O altă problemă asupra că
reia ne-am îndreptat atenția a fost 
aceea a supravegherii și dirijării a- 
tente a sumelor cheltuite pentru fotbal. 
Acum magaziile de echipament nu 
mai reflectă exclusiva preocupare 
pentru fotbal, ci arată clar că se 
muncește serios pentru asigurarea 
unei activități sportive de mase. 
Numeroasele terenuri de sport ame
najate - prin muncă voluntară și 
cu posibilități locale - de asociații 
din orașele șl satele regiunii, care 
îna nte vreme nu conteneau cu ce
rerile de fonduri la regiune sînt, de 
asemenea, o dovadă că problema 
economiilor a fost înțeleasă de 
mulți activiști sportivi. Bogata ac
tivitate sportivă de mase desfășu
rată de asociațiile Carotajul Ploești, 
Rafinăria 1, Drajna, Știubei, Salina 
Slănic, Rapid Mizil, Atelierele Cen
trale Cîmpina etc. confirmă largile 
posibilități locale care există și 
care n-au fost folosite pină acum. 
Un alt exemplu : munca de încasare 
a cotizațiilor s-a îmbunătățit sim
țitor, asociațiile sportive înțelegînd 
că prin aceasta vor crește venitu
rile lor, vor putea să asigure spor
tivilor condiții din ce în ce mai 
bune de pregătire și participare la 
întreceri. Dacă anul trecut s-a re
alizat suma de lei 1.400.600 din co
tizații, pentru acest an am prevăzut 
2.500.000 și există toate condițiile 
pentru îndeplinirea acestui angaja
ment. Alte cifre confirmă, de ase
menea, preocuparea asociațiilor 
pentru creșterea veniturilor proprii. 
In 1959 veniturile asociațiilor sportive 
s-au ridicat Ia 2.200.000. Anul acesta 
ele vor atinge cifre de 4.500.000. 
Aceasta înseamnă activitate mal 
bogată, mai mult echipament, mai 
multe materiale sportive. Dacă in

1959 s-au cheltuit pentru cumpărarea 
de echipament 987.000 lei și pentru 
materiale sportive 311.000 lei, anul 
acesta au fost prevăzuți 1.375.000 lei 
pentru echipament și 690.000 pentru 
materiale sportive.

Nu peste tot întîlnim însă aceeași 
preocupare pentru îndeplinirea im
portantelor sarcini ce ne rev.n. 
Cîteva exemple : organele U.C.F.S. 
din orașui Ploești, raionul Cimpina, 
raionul Buzău. raionul Cricov, 
muncesc nesatisfftcătOr pe linia în
casării cotizațiilor ; asociațiile spor
tive nu s-au, ț^ientat suficient in 
problema salariilor, totalul prevede
rilor f.ind de 855.900 pe regiune față 
de 62S.900 în 19£9 (desigur, consiliul 
regional a luat măsurile corespun
zătoare) ; multe asociații sportive 
cu echipe de fotbal in campionatul 
regional umblă după antrenori pe 
care să-i plătească cu sume destul 
de mari in loc să folosească deo
camdată instructorii voluntari, oa
meni inimoși, pricepuți. Un exemplu 
negativ l-a dat de curînd chiar unul 
dintre activiștii noștri, tovarășul 
Mihai Bota, președintele consiliului 
orășenesc U.C.F.S. Sinaia, care pri
mind sarcina organizării fazei re
gionale a campionatului republican 
de schi a tolerat și a încurajat 
consumarea de băutură, cafele, pa
chete de ciocolată etc. irosind sume 
pe care nu avea dreptul să le chel
tuiască. Consiliul regional U.C.F.S. a 
luat măsurile cuvenite pentru impu
tarea acestor bani dar greșelile to
varășului Mihai Bota trebuie să 
servească ca învățămînt și altor 
cadre care manifestă încă asemenea 
lipsuri

Acordînd și In viitor atenția cu
venită acestor sarcini de bază ale 
organelor U.C.F.S., consiliul regio
nal se va preocupa de organizarea 
unor schimburi de experiență între 
asociațiile fruntașe în această di
recție, va. asjgura un control per
manent al folosirii fondurilor si 
pentru realizarea integrală a buge
telor, va n>up.ci mai susținut pentru 
activizarea ‘ comisiilor de revizie, va 
veghea să nu se mai facă chel
tuieli pentru o anumită ramură de 
sport în dauna dezvoltării altor dis
cipline și va stimula și populariza 
asociațiile și sportivii care au ob
ținut realizări în acțiunea de eco
nomii, de folosire a resurselor lo
cale, de desfășurare a unei bogate 
activități cu cheltuieli cit mai 
puține.

TH. CONSTANTINESCU 
președintele consiliului regional

U C.F.S. Ploești

Cîteva concluzii
Analiza modului in care activiștii sportivi din 

regiunea Ploești au înțeles să răspundă sarci
nilor trasate in problema unei gospodăriri cît 

mai chibzuite, pentru realizarea de economii și pen
tru folosirea tuturor resurselor locale duce la conclu
zia că în această regiune s-au făcut multe lucruri 
bune. Se constată o principală preocupare pentru 
creșterea veniturilor proprii realizate din organizarea 
competițiilor sportive, din exploatarea judicioasă a ba
zelor sportive, din desfășurarea unei intense munci 
pentru încasarea cotizațiilor și sporirea numărului de 
membri ai U.C.F.S. In același timp s-au tăcut pași 
însemnați spre o cît mai rațională folosire a fondu
rilor, luptîndu-se cu hotărîre împotriva tendințelor 
de risipă. O grijă deosebită este acordată bunei în
trețineri a echipamentului și materialelor sportive, 
bunei gospodăriri a bazelor sportive.

Măsurile luate de organele U.C.F.S. din regiunea 
Ploești s-au bucurat de adeziunea totală a maselor 
de sportivi și rezultatele obținute pină acum sînt 
o puternică mărturie a dragostei oamenilor muncii 
pentru activitatea sportivă, pentru sportivii fruntași 
din această parte a țării. Este însă necesar ca aso
ciațiile sportive să dea mai multă dovadă de inițiativă, 
să nu aștepte numai sarcini din partea organelor 
U.C.F.S., ci să folosească toate mijloacele și posibili
tățile existente pentru continua dezvoltare a activi
tății sportive.

Organele și organizațiile U.C.F.S. din regiunea 
Ploești au datoria să muncească cu hotărîre pentru 
consolidarea succeselor obținute pină acum, să-și 
sporească eforturile pentru continua întărire a bazei 
materiale a mișcării sportive din regiune — factor 
deosebit de important în dezvoltarea pe baze de mase 
a sportului nostru. . (



Vă prezentăm
etapa a VIII-a

Campionatul republican de rugbi con
tinuă mîine cu desfășurarea etapei a 
VIII-a. In meciul derbi al etapei se vor 
înfrunta echipele C.F.R. Grivița Ro
șie (reîntoarsă joi la prînz din tur
neul întreprins în R. P. Polonă) și 
actualul lider, Dinamo. Meciul câștigă 
în interes prin faptul că vor putea fi 
văzuți la lucru, numeroși componenți 
ai loturilor republicane, aflate în plină 
pregătire în vederea turneului de la 
Berlin (ediția a Il-a a Cupei Victoriei) 
și a întîlnirii cu „XV“-le Franței. O 
partidă care suscită, dc asemenea, mult 
interes este aceea dintre Metalul și 
C.S.M.S. lași. Formația metalurgistă care 
a obținut duminica trecută prima ei 
victorie în actualul campionat este ho
tărî tă ca și partida de mîine să echiva
leze cu un nou succes. Tot în Bucu
rești. Con.strucforuZ va întîlni pe C.C.A., 
iar Progresul pe Știința Petroșani, In 
țară, cel mai echilibrat meci are loc 
la Cluj, unde studenții din localitate 
vor avea ca adversari pe colegii lor din 
București. Ultimul^ meci al etapei este 
programat la Tiniișoara : Știința—Pe
trolul Ploești. n !

K«

Locațiune de bilete

din 
box 
pus 
bilete.

Biletele pentru cuplajul de fotbal 
24 aprilie și pentru întîlnirea de 
Dinamo—Dinamo Graiova s-au 

in vînzare la casele obișnuite de

® Biletele pentru întîlnirea inter
națională de lupte din 23 și 24 aprilie 
în sala Dinamo sînt în vînzare la ca
sele stadionului Dinamo.

O întrecere pasionantă între sportivii noștri
si cei din R. S. S. Armeană si
9 9

V. Bularca (R.P.R.) și Gheorghiev Alexandrov (R.P.B.) într-un meci în care 
sportivului romîn

Petko Sirakov, campion mondial la 
lupte libere la categoria grea. D. Do 
brev — câștigătorul medaliei de ar
gint la ultima ediție a Jocurilor O- 
limpice, D. Iankev — multiplu cam
pion al R.P. Bulgaria, internaționalii 
Bimbalov, Petrov, Mehmedov și alții.

Oaspeții au făcut joi și vineri ușoa
re antrenamente de acomodare- Ei 
s-au mișcat bine, au arătat o bună 
dispoziție de concurs, multă viteză 
în execuție și forță. La luptătorii din 
R.S.S. Armeană am remarcat că atît

victoria a revenit

UNDE MERGEM?
IN CAPITALA

Azi

R. P. Bulgaria

ieri pregătirile. Stînd de vorbă 
Sultz, I. Cernea, Gh. Dumitru 
Bularca. aceștia ne-au vorbit 
omogenitatea echipei noastre, 
buna pregătire tehnică și des-

Astăzi, cu începere de la ora 18, sala 
Diriamo din Capitală va fi gazda în- 
tîlnirii internaționale triunghiulare de 
lupte clasice, la care participă repre
zentativele R. P- Romîne (2 echipe), 
R.S.S. Armeană șl R.P. Bulgaria. Ți- 
nînd seama de valoarea echipelor 
participante, de faptul că se confruntă 
luptători de înaltă valoare interna
țională. sîntem convinși că specta
torii vor avea prilejul să asiste la 
dispute pasionante-

Așa cum am arătat, în rîndul forma
ției din R.S.S. Armeană evoluează 
maeștrii sportului R. Vartanian, A. A- 
bramian, T. Cociarian, A. Haciatu- 
rian și J. Mahaturian. Din echipa bul
gară fac parte, de asemenea, luptă
tori de valoare mondială, printre care

procedeele din picioare cit și cele de 
la parter sînt executate cu deplină 
siguranță, dublată de o viteză ex
cepțională. Echipele noastre și-au în
cheiat 
cu M. 
și V. 
despre 
despre
pre... locul I pe care speră să-l ob
țină- Le dorim din toată inima aces1 
lucru, deși nu va fi o sarcină ușoară, 
avînd în vedere valoarea ridicată a 
oaspeților. Ne-am obișnuit să-i vedem 
pe D. Pîirvulescu utilizînd tot felul de 
procedee tactice, pe I. Cernea luptînd 
spectaculos, pe M. Sultz combativ, pe 
Gh. Dumitru folosind viteza în acțiuni, 
pe V. Bularca, dîrz și tehnic, pe N. Ba
ciu specialist în lupta de sus. pe Gh. 
Popovici ca pe un bun tehnician, iar 
pe Fr. Ballo șj L. Bujor cu multă 
voință de a învinge. Dacă ei vor con
firma aceste caracteristici, sîntem si
guri că victoria va fi de partea lor.

In cadrul Tnfîlnirilor de astăzi și 
mîine vor funcționa următorii arbitri ■ 
Lucien Muths (Franța), Giorgio Pe
tro Longa (Italia) Georg Mekonian 
(R-S.S. Armeană), Maciurian Vagen 
(R.S-S. Armeană), trei arbitri romîni: 
Vascul Popovici, Valentin Bați și Zol- 
tan Abrudan și doi arbitri bulgari.

Pentatlon : Parcursul de la G.A.S, Roșia 
(capătul, tramvaiului 5, Floreasca), "de 
ora 10, proba de călărie. *•

Atletism • Stadionul Tineretului, de la 
15, concurs pentru juniori ; stadionul 
publicii, de la ora 15.30 : întreceri în 
drul campionatelor universitare (faza 
zonă).

Baschet : Sala Metalul, de la ora 19,80 : 
Metalul—Progresul București ; teren Voința, 
dc la ora 17,30 : Progresul—Constructorul 
(teren I) și Victoria—I.C.F. (teren II) în 
„Cupa 1 Mai“.

Tenis : Baza sportivă de la Progresul (dr. 
Staicovici 42—44), de la ora 16 : partida 
de dublu din cadrul întîlnirii R. P. Romînă—~ 
R.P. Polona.

Volei ■ Sala Metalul (bd. Muncii 256). ora
18 : Metalul—Progresul (f).

Scrimă : Sala <le la stadionul Tineretului, 
dc la ora 15 • etapă de zonă a campiona
tului republican, floretă fete.

Box : Teren Meta’.ul (Dudești), de la ora
19 : Metalul—C.S.M.S. Iași.

Lupte : Sala Dinamo, de la ora 18 : Intîl- 
nirea internațională triunghiulară dintre re
prezentativele R.P. Romîne, R.S.S. Armeană 
și R.P. Bulgaria

Călărie : Baza hipică din calea Plevnei, de 
la ora 15 : Concurs hipic.

Gimnastică : Sala Floreasca, ora 9 : fina
lele câmp, republican ai școlilor profesionale^

Mîine

la

ora 
Ro
ca
de

(G. B.)

Mina lima a învins-o pe Julieta Nanfan

Rapid București are din nou joc greu: 
cu Știința, la Timișoara

Prima finală a întrecerilor de la Di
namo a opus campioanei republicane, 
Julieta Namian, pe tînăra jucătoare pi* 
teștoancă Mina Ilina. Continuând seria 
victoriilor, Mina Ilina a învins și dc 
data aceasta în două seturi : 6—3, 6—4

Celelalte finale se dispută luni după» 
amiază. In semifinale : Bardan—Bur- 
cescu 3—6, 6—3, 7—5, 6—4; D. Vi
zirii—Cobzuc 6—2, 6—2, 4—6 într., 
Julieta Narnian, Eva Stăncescu—Eleo
nora Roșianu, Lia Doboșiu 6—4, 6—4.

înaintea primului joc cu Levski So
fia (care va avea loc la 2 mai în Ca
pitala), Rapid București susține din nou 
u»’ meci dificil : întâlnește la Timișoara 
echipa locală Știința. Timișorenii știu 
să valorifice avantajul terenului propriu 
și de aceea parîida apare ca foarte e- 
rh’Jibrată. Tot în campionatul mascu
lin mai are loc o întâlnire importantă, 
de data asta, pentru ultimele locuri : 
Politehnica Orașul Stalin—Știința Ga
la »i. La Petroșani. C. S. Jiul va întîlni

formația bucureșteană Progresul. După 
etapa de mîine, campionatul masculin 
se va întrerupe pînă la 22 mai din cau
za turneului de la Istanbul.

In campionatul feminin pasionează în
deosebi lupta pentru evitarea retrogra
dării. De aceea partidele Progresul Tîr- 
goviște — Combinatul Poligrafic Bucu
rești, Voința Sibiu—Știința Cluj și 
Voința Orașul Stalin—Petrolul Constan
ța, sînt importante tocmai din acest 
punct de vedere.

rnTKTM:!:(l

JOCURI IMPORTANTE IN
I_n_etap_a de mîine

CAMPIONATUL MASCULIN
• In etapa de mîine 

lui masculin de handbal 
clasamentului — Chimia 
deplasează la Iași unde

a campionatu- 
în 11, liderul 
Făgăraș -— se 
va întîlni un

CONCURSUL PRONOSPORT DE M1INE: ȘANSE DUBLE DE CIȘTIG
Ce cred GJCA POPESCU ți SILVIO PIOLA despre meciurile din prcqra m • Marți, trenerea din 

fondul suplimentar de premii Pronos port al lunii aprilie • V ați cumpărat
expres ?

Iului din Capitală cuplajurile inter- 
bucureștene. Ca și acestea și în der- 
biurile locale ale B-uiui pot apare 
surprize. Pronosticul meu pentru cele 
opt partide este următorul: CFR Ti
mișoara— Știința Timișoara X, 2; Ști
ința Craiova—CS Craiova 1 ; CFR
Cluj—Rapid Cluj l,X ; CFR Arad— 
AMEFA 2 ; Gaz Metan-CS Oradea X; 
SNM Constanța-Știința București 1,2; 
Unirea Focșani—Rulmentul Bîrlad 
Dinamo Obor—Dinamo Pitești 1".

bulettne-abonameni
urnă 
la

pentru 
Pron®-

adversar redutabil pe teren propriu. 
C.S.MJS. In Capitală, Dinamo București 
și C.S.M. Reșița, următoarele clasate 
după echipa din Făgăraș, vor susține un 
joc decisiv, echipa învingătoare păstrînd 
șanse în lupta pentru titlul de cam
pioană.

• întrerupt, din cauza turneului e- 
chipei Capitalei la Odcsa, campionatul 
republican feminin va fi reluat joi 28 
aprilie cu jocurile etapei a Vl-a.

Tenis : Baza sportivă de la Progresul (dr. 
Staicovici 42—44), de Ia ora 14.30 : Gh. Vi» 
ziru—Skonecki, Tiriac—Casiorek.

Lupte : Sala Dinamo, de la ora 
tîhîirea internațională triunghiulară 
reprezentativele R.P. Romîne, R.S.S. j 
și R.P. Bulgaria.

Handbal : Stadionul Dinamo, ora I 
namo—C.S.M. Reșița (m) ; stadionul 
ora 11,80: Rapid—Victoria Jimbolia (i ,

Șah Sala M.T.Tc. (bd. D. Goiescu 39). 
de la ora 9,30 : etapa a Il-a a concursului 
pe echipe în cinstea Congresului al IlI-lea 
al P.M.R

Box: Velodromul Dinamo, de la__ ...
Dinamo București—Dinamo Craiova ; sala clu. 
bului uzinelor Semănătoarea (Spl. Indepen
denței), de la ora 18 ; Semănătoarea—Sel. 
orașului Iași.

Rugbi : campionatul republican : teren Par
cul Copilului, ora 9,30 : Metalul—C.S.M.S. 
lași, ora 11 : C.F.R. Grivița Roșie—Di
namo : stadionul Progresul (dr. Staicovici 
42—44), ora 16 : Progresul—Știința Petroșani ; 
stadionul Tineretului, teren IV, ora 17,15 : 
Constructorul—C.C.A. ; campionatul de cali
ficare : stadionul Tineretului, teren IV. ora 
10 : Aeronautica—Sirena, teren II ora 14,30 : 
Metepr—S.P.C. (fost Progresul), tercu UI, 
ora 14.30 : Petrol Chimie—Cimentul Med
gidia, teren II, ora 16 : Metalul M.T.D.— 
C.F.R. Buzău, teren III, ora 16 : Arhitectura— 
Petrolul Pitești ; stadionul Dinamo, teren II. 
Ora 16 : Dinamo II—Gloria (fost Metalul Re
publica)

Călărie : Baza hipică din calea Plcvnei, de 
ia ora 9,30 : Concurs hipic.

Scrimă : Sala de la stadionul Tineretului, 
de la ora 8 : etapa de zonă a campionatului 
republican, floretă bărbați.

Volei : Sala Giulești, de la ora 9 : Rapid— 
Știința Timișoara 
(m) ; sala Dinamo, 
Someșul Cluj (f), 
Stalin (m).

Baschet ■ 
Rapid, în

Ciclism : 
8, de la 
posesorilor

Cicloturism : 
Ion Vidu în 
băreni.

Pentatlon : Sala Dinamo, de la ora 9 : 
ba de spadă.

Atletism : Stadionul Tineretului, de la 
8,30 : concurs pentru juniori ; Poșta ' 
trală, Ia ora 9,15 : '
„Circuitul P.T.T.- 
8,30 : întreceri în 
versitarc (faza de

Moto : Stadionul 
ței, tramvai 21 și 
concurs dirt-track 
rilor fruntași.

Haltere : Sala 
.Cupa 1 Mai“ r____  ... , J

l-'otbal : Stadionul Dinamo, ora 14,45 : Di
namo București—Petrolul Ploești, ora 16,30 : 
Rapid—Steagul roșu Orașul Stalin ; teren Di
namo Obor. ’r'‘
namo Pitești 
10,80 : ..... _ ____ , .. . .

Gimnastică : Sala Floreasca, ora 8.30. : fi
nalele camp, republican al școlilor profesio
nale.

18 • In. 
i dintre 
Armeană

ora 10.30 :

(f), C.C.A.—Constructorul 
de la ora 9,30 : Dinamo— 
Dinamo—Tractorul Orașul

Voința, ora 10 : Știința— 
*■ 1 Mai“.

Teren
cadrul „Cupei
Șoseaua București—Tîrgoviște, km. 

ora 9,30 : concurs deschis tuturor 
de biciclete

Ora 8,80 : plecarea din 
excursia cicloturistică la

str.
Să-

pro.

ora 
pentru juniori ; Poșta Cer»- 

plecarea în cursa de marș 
; stadionul Republicii, ora 
cadrul campionatelor un«- 

zonă).
Constructorul (șos. Oltenia 

22, autobuzul 31), ora 10 » 
cu participarea alergăto-

„Mătasea populară", ora 9 : 
pentru seniori și junioii

ora 
Ploești,

. ora 16,30 : Dinamo Obor—Di- 
teren Metalul (Dudești). ora 

Metalul București—Metalul Tîrgoviște. 
Floreasca, ora 8.30. :

Ca să discutăm despre concursul 
de mîine, să vi-1 reamintim, mai 
întî? : ; gr.

. C.F.R. Tim.—Știința Tim.
II. Știința Craiova—CS Craiova

III. CFR Cluj-Rapid Cluj
IV. CFR Arad—AMEFA

’. Gaz Metan Mediaș—CS Oradea 
VC. SNM Constanța-Știința Buc.
VII. Unirea Focșani—Rulmentul Bîrlad

VIII. Dinamo Oboi—Dinamo Pitești : 
IX. Florentina—Lazio

2T. Internazionale—Juventus
XI. Palermo—Milan

XII. Genoa—Padova
înainte de orice vă reamintim: 

CONCURSUL DE MÎINE ESTE UL
TIMUL DIN LUNA APRILIE ȘI EL 
DA DREPTUL DE A PARTICIPA LA 
ATRIBUIREA FONDULUI SUPLI
MENTAR DE PREMII IN VALOARE 
DE 200.000 LEI, DINTRE CARE UN 
AUTOTURISM „MOSKVICI". DECI 
VARIANTELE DEPUSE OFERĂ 
DUBLE POSIBILITĂȚI DE CIȘTIG-

Si-acum, cîteva comentarii asupra 
întilnirilor. Fiind în „repaus" de cam
pionat, 1-aiu rugat pe antrenorul 
eelppei CCA, GICA POPESCU, să 
ne spună părerea asupra meciurilor 
de categoria B, în număr de opt: 
,,.,m cercetat cu atenție întîlnirile din 
categoria secundă, ne-a spus fostul 
nostru internațional- Știu cit ilnteres, 
cu cită nerăbdare sînt așteptate par
tidele dintre echipele aceluiași oraș. 
Este ușor de închipuit aceasta dacă 
ne crîndim ce răsunet au în rîndurile 
zecilor de mii de iubitori ai fotba-

Otonosport
SILVIO PIOLA, cunoscutul

1

fost 
centru atacant al echipei Italiei, apre
ciază că meciurile Inter—Juventus și 
Palermo—Milan sînt foarte echilibrate. 
„Inter a jucat excelent în partida cu 
Chile, arătînd că a depășit „golul1* 
de formă- Iar la Palermo, apărarea 
localnicilor va juca foarte tare contra 
atacului milanez". Pronosticurile lui 
Piola, pentru. cele patru întîlniri: 
Fiorentina—Lazio 1 ; Inter—Juventus 
1, 2; Palermo—Milan x, 2; Genoa— 
Padova 1.

ALE CON-PREMIILE IN BANI
CURSULUI SPECIAL PRONO

EXPRES

In tirma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul special 
Pronoexpres nr. 1G din 20 aprilie a c. 
aii fost stabilite următoarele premii :
GategorJa a Il-a : 5 premii a cîte

29-837 ei
Categoria a lll-a: 25 premii a cîte

5967 lei
Categoria a IV-a : 171 premii a cîte

872 Iei
Categoria a V-a: 921 premii a cîte

161 lei
Categoria a Vl-a: 3113 premii a cîte

47 lei
Categoria a VIM : 12.730 premii
a cîte 29 lei

SPORTUL POPULAR h
Pag. a Vl-a Nr. 3803

★
Tragerea din urnă a' concursului și 

pronosticurilor pe baza cărora se va 
atribui fondul suplimentar de premii 
al lunii aprilie în valoare de 200.000 
lei va avea loc marți 26 aprilie, ora 
9,30 în localul Agenției Centrale Loto- 
Pronosport din Capitală, calea Victo
riei nr, 9.

Fond de premii; 1.044.311 lei
La PRONOEXPRES se poate par

ticipa și pe buletinele-abonament care 
se găsesc de vînzare la toate agențiile 
Loto-Pronosport.

Participarea la concursurile Prono
expres pe buletinele-abonament vă 
permite să economisiți timp și bani. 
Buletinele-abonament la Pronoexpres 
sînt valabile 
Pronoexpres 
Săptămîna viitoare este ultima în care 
mai puteți cumpăra buletine-abona- 
ment la Pronoexpres pentru con
cursurile din luna mai.

la toate concursurile 
din cursul unei luni-

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport,

Activitatea la zi
• Bazinul acoperit de la Floreasca 

va găzdui astăzi, începînd de la ora 
19,30 și mîine dimineață de la ora 10, 
un nou concurs de înot pentru juniori 
și copii, organizat de co-misia de specia
litate din București. In cadrul întrece
rilor sînt programate probe pe distan
ța de 33, 66 și 100 metri, la toate sti
lurile, la care vor lua parte juniorii, 
junioarele și copii din toate secțiile de 
natație din Capitală.

• In bazinul acoperit al clubului 
C.F.R. Cluj a avut loc zilele trecute un

concurs de înot rezervat juniorilor și 
copiilor din orașele Cluj și Turda. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate : 
Juniori : 100 m liber : V. Urcan (Ști
ința) 1:04,1 ; 100 m soațe : A. Ghcor- 
ghe (C.S.S.) 1:12.5 ; 100 m bras : R. 
Nagy (C.F.R.) 1:20,5; Junioare : 100 
m liber: Ana Waldman (C.S.S.) 1:15,9; 
100 m bras : Eniko Boroș (C.F.R.) 
1:34,4; Băieți : 50 m liber : I. Var- 
falvi (Turda) 32,2: 50 m bras : C. Dan 
(Turda) 39,9. Fetite : 50 m li’o'-r : Eli- 
sabeta Laza (C.S.S.') 38,0. (R. FISCH — 
co-resp. rcg.).

I S M
desfășura pe 
reuniune de 
a reuniunii 

care victoria

Azi la ora 15,30 se va 
Hipodromul Băneasa o 
trap. Principala alergare 
este premiul Ion Sion în 
va II disputată de 10 concurenți cu re
cordul între 1’24—1’28.

Vor alerga : 1700 Hoțu (Crainic), Tri
umf (Moldovan), 1720 Tic (Szabo I), 1740 
Oradea (Marcu). Olteț (Olteanu), 
Eronin (Mihăilescu), Luminiș ' 
Zăduf (Oană), 1780 Băltăreț 
Pogorîși (Dinu).

O altă alergare care merită 
mintită — Premiul Jiu — va

1760 
(Teofil), 

(Tănase),
a fi a- 

reuni la 
start 10 cai de 4 ani și mai vîrstnici : 

2100 Orșova II (Toderaș), 2120 Egoist 
(Ghinea), Straja (Ștefănescu), 2140 Wi- 
netu (Teofil), 2160 Jalea (Avram), De
mon (Anghel), Hamefal (Tănase), 2180 
Bereta (Voronin), 2190 Lustragiu (Bonțoi 
V.), Tarcău (Oană).

Se 
cîte 
gări 
cîte

vor mai. dispui a două alergări cu 
12 cai, una cu 11 cai, șl două aler- 
în care vor fi prezenți la plecare 
9 concurenți.

ALERGĂRILE DE RIÎÎNE

Mîine la ora 10 va avea loc pe Hipo
dromul Băneasa, deschiderea mit ngului 
de galop din anul curent. Programul 
cuprinde 7 alergări 5n care se vor ali
nia cei mai buni cai d n generațiile de 
3 ani și mai în vîrstă. Nouă din cei mai 
buni trei ani vor alerga în Premiul To- 
poreșilor pe 1100 m.

Salcîm 59 (Myth), Mariana 58‘/a (Sto- 
ian P)#»Snagov 577e (Ghiță), Amara 54 
(Hutuleag), Rozica 53'/e (Lazăit). ogar 
52V» (Crișan), Vampir 52'/s (Picui), 
Putna 5l’/i (Cîmpeanu), Gutin 49'/, 
(Baldov u).



Jocuri foarte strinse in prâna zi a intilnirii 
da tenis R. P. Romină-R. P. Polonă

întîlnirea de „Cupa Davis" dintre 
reprezentativele R.P. Romîne și RP. 
Polone a început așa cum era de aș
teptat, sub semnul unei lupte foarte 
strinse. Echilibrul de forțe s-a vădit 
din prima zi, la capătul căreia oas
peții au luat conducerea cu 1-0 — 
prin victoria obținută de Skonecki a- 
sunra lui Țiriac — dar după toate 
probabilitățile vor fi egalați în a doua 
partidă, în care Gh. Vizirii conduce cu 
4-1 în setul decisiv, în fața campio
nului polonez W. Gasiorek.

Iată filmul meciurilor de ieri:
W. Skonecki (R.P. Polonă) — I. Ți

riac. (R.P. Romînă) 7-5, 6-4, 5-7, 6-3. 
Campionul nostru a avut un „start" 
foarte slab. Stăpînit de emoție, nesi
gur, el a greșit numeroase mingi, per- 
mițînd lui Skonecki să ia un avans 
de 4-1, în primul set. „Tracul" lui Ti
riac nu era însă deloc justificat, de
oarece renutatul său adversar s-a do- 
vcd't ieri destul de vulnerabil, încet 
în venirile la fileu și lipsit de precizie 
în execuții. Aceasta a și făcut că la 
cîteva stopuri bune ale lui Țiriac și 
atacuri reușite’, Skonecki să cedeze vi
zibil, dînd posibilitatea jucătorului ro- 
mîn să egaleze: 5-5- De aici, însă, 
Tiriac slăbește din nou și pierde se
tul. In cel de al doilea, Țiriac pare 
complet stăpîn pe situație. El conduce 
cit 4-2. Apoi la 4-3 și 40-0 el încear
că un stop dificil care nu-i reușește, 
se hazardează inutil și este egalat, 
pierzînd celelalte două ghemuri. In 
refill trei Skonecki dovedește că nici 
lin avantaj de 5-2 nu-1 pune la adă
post... Țiriac egalează chiar împotriva 
a două meciboluri (la 4-5) și își ad
judecă setul. Inutil, însă, pentru că 
în setul următor, el joacă din nou sub 
posibilitățile sale și Skonecki culege 
o victorie, care a stat multă vreme 
sub semnul îndoielii.

Gh. Viziru (R.P. Romînă)—W. Ga
siorek (R.P. Polonă) 6-3, 3-6, 6-4, 
2-6, 4-1 (întrerupt). Și acest meci a 
avut aspecte diferite de la un set la 
altul. Reprezentantul nostru a părut 
la început că va cîștiga fără dificul
tate. dominînd cu autoritate la fileu, 
ca și în jocul de pe linia de fund- Pe 
măsură ce meciul înainta în desfășu
rare, tînărul campion polonez a ară
tat tot mai multă siguranță și regu
laritate, oprind atacurile lui Viziru cu

Echipa de baschet a R. Cehoslovace 
învingătoare și la Ploești

Reprezentativa feminină de baschet 
a R. Cehoslovace și-a încheiat turneul 
în țara noastră jucînd pe terenul Pe
trolul din Ploești cu baschetbalistele din 
reprezentativa țării noastre. întrecerea 
a avut o desfășurare interesantă care a 
entuziasmat pe cei 2.500 de spectatori, 
cifră record pentru un meci de baschet 
în orașul Ploești. Partida s-a disputat 
Ia un înalt nivel tehnic și pînă în ulti
mele minute nu se știa cine va învinge. 
Făeînd o partidă foarte hună, echipa 
R. P. Romîne a condus deseori și de- 
abia în minutul 33 a fost depășită da
torită unor reușite acțiuni ale maestrei 
emerite Hubalkova. Scor final : 54—44 
(23—23). Au marcat : Hubalkova 17, 
Adamirova 9, Vețkova 7, Novakova 7, 
Taissigova 4, Ioșkova 7, Horakova 2, 
Zvolenska 1, pentru R. Cehoslovacă și 
Racoviță 13, Kraus 9, Voicu 4, Nicu- 
lescu 4, Predescu 7, Ivanovici 6, Mag
din 1, pentru R. P. Romînă. Au arbi
trat bine : P. Marin și Gh. Dinescu.

în deschidere s-a desfășurat partida

Echipa de baschet 
Warta Poznan joacă 

la București
Vineri 29 mai va juca în Capitală 

echipa masculină de baschet Warta din 
Poznan, care va susține o întîlnire cu 
formația Știința București. Warta este 
campioana ligii a III-a a campionatului 
R. P. Polone și după partida cu Știința 
va pleca Ia Sofia pentru a participa la 
un turneu internațional. 

bune lovituri pasate și loburi. El cîș- 
tigă setul doi și apoi conduce cu 4-1 
în cel de al treilea. Viziru se regă
sește însă și — ca în atîtea alte oca
zii — reia inițiativa în luptă. Meciul 
devine din ce în ce mai spectaculos, 
iar eforturile tenismanului nostru sînt 
încununate cu succes: setul ii revine 
cu 6-4 I După o pauză, jocul reîncepe 
cu o nouă schimbare de aspect: do
mină Gasiorek și Viziru este iarăși în 
dificultate. Jucătorul polonez egalează 
scorul în meci: 2-2 la seturi. In ul
tima parte a jocului, tot Gasiorek ia 
conducerea, cîțtigînd primul ghem, 
dar urmează o „serie" a lui Viziru, 
care nu mai lasă nimic 1 La 4-1 pen
tru reprezentantul nostru, întunericul 
determină întreruperea partidei.

Ea continuă astăzi, de la ora 15, în 
deschiderea programului. La ora 16 
începe întîlnirea de dublu și tot as
tăzi (la ora 17) se dispută un meci 
între jucătorii de rezervă. Conform re
gulamentului competiției, căpitanii ce
lor două echipe vor anunța formațiile 
de dublu cu o oră înainte de începe
re. După toate probabilitățile vor evo
lua Țiriac, Georgescu (R.P. Romînă)— 
Gasiorek, Piatek (R.P. Polonă). Mîine, 
tot pe terenul central de la baza spor
tivă Progresul, se vor desfășura (de 
Ia ora 14,30), ultimele două meciuri 
de simplu: Gh. Viziru—W. Skonecki 
și I. Țiriac—W, Gasiorek.

C. GOMARNISCHI 
RADU VOIA

In meciul Botvinnik — Tal

Remiză și partida a 15-a
— Tal conduce cu —6^—

In sala Teatrului Pușkin din Mos
cova s-a desfășurat joi seara cea de-a 
15-a partidă a meciului pentru titlul 
mondial de șah dintre Botvinnik și 
Tal. Cu albele a jucat Tal și după 
primele mutări pe tablă a apărut cu
noscuta variantă apărarea Karo-Kann. 
Mult timp partida a decurs sub sem
nul luptei poziționale. La mutarea a

amicală dintre echipele masculine Pe
trolul Ploești și Metalul București. Plo- 
ețtenii au învins cu 41—39 (28—21).

AMALIA KRElS-coresp.

FOT B
Lotul bulgar pentru jocul de la 1 mai

Federația bulgară de fotbal a co
municat lista celor 20 de jucători din 
oare își va alcătui formația pentru par
tida de la 1 mai. Lotul cuprinde pe 
următorii jucători : Naidenov, Pareia- 
nov, Petrov, Rakarov, M. Manolov, I. 
Dimitrov, Kostov, At. Manolov, Largov, 
Covacev, Gheorghiev. Velicikov, Diev, 
Abadgiev, Iordanov, Panaiotov, De
barski, Kolev, Iakimov și Gh. Dimitrov.

Știința Cluj joacă mîine 
la Saigotarjan

Echipa de fotbal a Științei Cluj a 
plecat joi în R. P. Ungară, unde va 
susține două întîlniri. Prima va avea 
loc mîine, duminică, la Saigotarjan, în 
compania echipei locale cu același nume. 
A doua se va desfășura la 27 aprilie 
(miercuri) la Diosgyor. cu V.T.K. Dlos- 
gyori. Ambele formații maghiare sînt 
din prima categorie.

Știința a deplasat următorul lot de 
jucători: Moguț, Nicoară — Kromely, 
Georgescu, Costin, Biro — Petru Emil, 
Popescu, Drăgoi — Ivansuc, Suciu, 
Marcu, Mateianu, Moldovan și Con
stantin.

Arbitrii jocului R. Cehoslovacă — 
R. P. Romînă

La partida R. Cehoslovacă — R. P. 
Romînă, (retur), care ya avea loc la

O NOUA VICTORIE

Reprezentativa R. P. Romine a învins Austria cu 4-1 (2-0) 
și s-a calificat in finala turneului U.E.F.A. de juniori 

meciul final: R. P. Romină-R. P. Ungară —— Miine, la Viena,
VIENA 22 (prin telefon de la tri

misul nostru special). — Semifinalele 
Turneului U.E.FA. au stîrnit un viu 
interes printre sportivii vienezi, care 
au asistat în număr mare la cuplajul 
programat pe stadionul clubului Ra
pid. In mod special, și este lesne de 
înțeles de ce, a interesat partida din
tre echipele R.P. Romîne și Austriei. 
Ziarele de specialitate din Vilena s-au 
ocupat pe larg despre această întîlni
re, sperînd într-o victorie a juniorilor 
lor. Aceștia erau avantajați de faptul 
că miercuri au jucat tot la Viena, în 
timp ce echipa noastră a susținut me
ciul cu Spania la Graz. de unde a 
trebuit să facă o călătorie obositoare 
pînă în capitala Austriei. In plus. 
Austria mai avea un avantaj — foarte 
însemnat — acela al terenului și pu
blicului propriu. Totuși, dovedind ace
leași calități morale și sportive, cu 
care și-a atras admirația publicului 
și specialiștilor, practicînd un joc bine 
orientat și mal ales eficace, reprezen- 
tatBva țării noastre a reușit să se im
pună și de data aceasta și să cuce
rească a patra victorie consecutivă și 
la un scor concludent, în fața unui 
adversar foarte puternic- Scorul final: 
4-1 (2-0), cu care țara noastră s-a ca
lificat în finala Turneului U.E.F.A., 
cu R P. Ungară, învingătoare azi, în 
deschidere, asupra Portugaliei. Deci, 
o finală între două țări de democrație 
populară.

22-a Tal a oferit pe neașteptate un sacri
ficiu de pion. La prima vedere acest 
sacrificiu apărea ca o greșeală a al
belor, dar analiza detaliată a pozi
ției demonstra că în cazul acceptării 
jertfei negrul ar fi pierdut partida- 
Botvinnik a sesizat însă cursa ce i-o 
întindea adversarul său și a respins 
sacrificiul. După schimbul cailor parti
da a intrat într-un final ușor favora
bil lui Tal și s-a întrerupt Ia mutarea 
a 41-a, în următoarea poziție: alb (Tal) 
Ra3, Te4, Tg5. Nb3, pioni la a2, b4, 
d4, h5; negru (Botvinnik) Rf8, Tc8, 
Tf2, Ng8, pioni la a7, b6. e6, g7. A- 
naliza de acasă a arătat că avanta
jul albului este insuficient pentru vic
torie. Fără a relua jocul adversarii 
au căzut de acord asupra remizei. 
Scorul este acum 8'/2—6% m favoa
rea lui Tal.

A L P E
29 mai Ia Bratislava, în cadrul sferturi
lor de finală ale „Cupei Europei”, 
U.E.F.A. a fixat arbitri norvegieni. Fe
derația de fotbal din Norvegia a anun
țat forul nostru de specialitate că a 
desemnat pe Leif Gulliksen — la cen
tru —, Erling Rolf Oslo și Arnold Nil- 
sen — la tușă.

Dinamo Moscova învinsă I

Cea de a treia etapă a campionatului 
U.R.S.S. a fost dominată, în seria I, de 
rezultatul surpriză înregistrat la Rostov 
pe Don, unde echipa locală S.K.A. a 
întrecut cu 1—0 pe campioana unio
nală Dinamo Moscova. Prin victoria cu 
1—0 obținută la Harkov în întîlnirea 
cu Avangard, Torpedo Moscova a tre
cut în fruntea clasamentului, fiind sin
gura echipă care în trei meciuri a ob
ținut tot atîtea victorii. Daugava Riga 
a realizat un meci bun la Tbilisi : 0—0 
cu Dinamo. Alte rezultate : Pahtaktor 
Tașkent — Zenit Leningrad 0—5, Spar
tak Erevan — Kalev Tallin 3—0. In 
cea de a doua serie continuă să con
ducă neînvinsă T.S.K.A., care a întrecut 
joi în deplasare cu 3—0 pe Aripile 
Sovietelor din Kuibîșev. Alte trei echipe 
au obținut de asemenea victoria în me
ciuri susținute în deplasare : Kairat 
Alma Ata — Spartak Moscova 0—I, 
Spartak Vilnius — Belarus Minsk 0—1, 
Neflianik Baku — Admiralteeț Leuin-

Arbifrului elvețian Maister, care a 
condus bine, i s-au aliniat formațiile :

R.P. ROMINA: Florea—Ivan,’ Hie 
Stelian. Surdan — Szakacs, Radu— 
Pîrcălab, Năftănăilă, Gane, Badea, 
Iacob.

AUSTRIA : Ztckbauer — Lenzinger, 
Reiter, Koller — Krutz, Vargo—Trieb, 
Aust, Kumhofer, Herzog, Rafreider-

In prima repriză juniorii noștri au 
avantajul vîntului. Ei fac însă, la în
ceput, un joc prudent în apărare, pen
tru că nu le era cunoscută valoarea, 
potențialul adversarilor. Aceștia, ju
cînd cu dc-uă vîrfuri în atac (Aust și 
Kumhofer) atacă în primele minute, 
dar fără rezultat. In schimb, acțiunile 
noastre ofensive sînt mat periculoase 
și în min- 7 deschidem scorul prin 
Năftănăilă, care marchează cu capul: 
1-0. Nu trec nici 3 minute și Pîrcălab 
pasează aceluiași Năftănăilă, care tra
ge spre poartă. Gane vrea să reia min
gea cu capul, dar Reiter sare înainte 
și vrînd s-o dea portarului, o intro
duce în proprie poartă: 2-0. Jucătorii 
noștri slăbesc apoi puțin ritmul jocu
lui, pun accent mai mult pe apărare, 
ceea ce permite gazdelor să atace. A- 
părători] noștri comit greșeli. La un 
atac austriac, Ilie Stelian respinge de 
pe linia porții (min. 26), iar în min- 
34 Herzog, lăsat liber, trage peste 
poartă. Echipa noastră revine în atac 
și ratează prim Năftănăilă o situație 
bună. In repriza a doua, vîntul este

ASTĂZI ÎNCEPE LA SOFIA MECIUL DE ȘAH 
R. P. ROMINĂ-R. P. BULGARIA

DIN CADRUL CAMPIONATULUI EUROPE!
Sofia, (prin telefon de la cores

pondentul nostru). — In capitala Bul
gariei începe astăzi întîlnirea inter
națională de șah dintre echipele R. P. 
Romîne și R. P. Bulgaria din cadrul 
campionatului Europei. Se va juca la 
10 mese, tur-retur. In ședința tehnică 
de aseară au fost stabilite echipele, 
astfel că în primul tur se întîlnesc: 
I- Ciocîltea-Milev, II. Mititelu-Bobo- 
țov, III. Reicher—Nejkirch, IV. Ghi- 
țescu—Kolarov, V. Troianescu—Pî- 
devski, VI, Drimer—Minev, VII. 
Soos—Peev, VIII. Radovici—VI. Po
pov, IX. Szabo—L. Popov, X. Par-

GLOB
grad 0—2. Dinamo Kiev a învins cu 
3—1 pe Lokomotiv Moscova. In urma 
acestor rezultate, pe primele locuri în 
seria a Il-a se află T.S.K.A. cu 6 puncte 
și un golaveraj de 7—0, urmată de 
Belarus (6), Admiralteeț (5), Spartak 
Moscova (4) etc.

In preliminariile olimpice

• S-au încheiat jocurile de calificare 
și în grupa a V-a preolimpică. Săptă- 
mina trecută s-a disputat meciul An
glia — Olanda (2—2), iar joi, la Du
blin. Irlanda a întrecut Olanda cu 6—3. 
Echipa Angliei s-a calificat pentru tur
neul de fotbal din cadrul J. O. de la 
Roma.

• S-au disputat încă două întîlniri 
în cadrul finalelor grupei americane : 
Argentina — Brazilia 3—0, Mexic — 
Surinam 4—0. Din două meciuri dis
putate Argentina a obținut maximum de 
puncte : 4.

I. Anglia 4 3 1 0 13:6 7
2. Irlanda 4 1 1 2 9:9 3
3. Olanda 4 0 2 2 6:13 2

• ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE: 
Dinamo Kiev — Pogon Szczeczin 4—0, 
Șalitior Stalino — Pogon 2—0, Ma- 
cabi Tel Aviv — Vasas Budapesta 2—2 
și 5—1, Boldklub Copenhaga — Ujpest 
Budapesta 3—2 (echipa daneză a cîș- 
tigat astfel turneul de la Anvers), 

în avantajul gazdelor, care intră de
ciși să egaleze. Ei trag prin surprin
dere de la distanță, iar în min. 45, 
Trieb — nemarcat — înscrie cu ca
pul: 2-1. Echipa noastră are cîleva 
momente de derută, dar le depășește 
și trece la contraatac. Pîrcălab trage 
peste poartă In mîn. 49. Intre m.n. 
50—60 asistăm la faze foarte iuți de 
la o poartă la alta. Florea respinge 
printr-un reflex extraordinar un șutai 
lui Herzog (min. 61). Apoi, echioa 
noastră intră în atac- Portarul aus
triac respinge cu greutate un șut al 
lui Năftănăilă (min. 67), dar în min. 
68 primește al treilea gol; autor : Ba
dea, care a tras în colț sus de la 13 
m.: 3-1. Un fault în careu comis de 
Reiter asupra lui lacob rămine ne
sancționat (min. 72), dar in min. 78 
Badea stabillește scorul final la 4-t.

Joc cu multe momente dramatice, 
căruia însă echipa noastră, datorită 
puterii de luptă, i-a făcut față cu mult 
succes. Toți jucătorii au merite egale 
în realizarea acestei noi victorii. O 
notă în plus, însă, merită Badea, Năf
tănăilă și Florea. De la gazde cei 
mai buni au fost Herzog și Rafreider.

Finala Turneului are loc dumimeă 
în deschidere la partida de campionat 
Rapid—Austria. Vom întîlni echipa 
RP. Ungare, care azi a învins Por
tugalia cu 2-1 (1-1, 1-1, 2-1), deci
după prelungiri.

V. GRADINARU

tos—Prahov. Jucătorii romîni au al
bul la mesele fără soț-

După cum se știe în această gru
pă participă trei echipe. Clasamentul 
înaintea meciului care începe astăzi 
este următorul:

1- R. P. Ungară 25*/2 p. (din 2 me
ciuri), 2. R. P. Rontînă 7‘/2 p._ 3. 
'R. P. Bulgaria 7 p. (oîte un meci 
jucat).

TOMA HRISTOV

Ultimele știri
• ASEARĂ, PE STADIONUL VA

SIL LEVSKI DIN SOFIA s-a desfă
șurat în nocturnă întîlnirea interna
țională de fotbal dintre reprezentativa 
R. P. Bulgaria și formația braziliană 
Flamengo din Rio de Janeiro. Net 
superiori fotbaliștii bulgari au obținut 
o victorie categorică cu scorul de 6-0 
(3-0). Au marcat Diev (3), Kolev 
(2) și Iordanov.

Gazdele au aliniat următoarea for
mație : Naidenov—Rakarov, Manolov, 
I. Dimitrov—Largov, Kovacev—Diev, 
Abadjiev, Iordanov, Kolev, Debîrski- 
(Prin radio).

• INTR-UN MECI INTERNAȚIO
NAL DE BOX desfășurat la Poznan 
echipa secundă a R.P. Polone a în
vins cu scorul de 12-8 echipa R.F. 
Germane.

• PRIMELE STARTURI IN AER 
LIBER ALE ATLEȚILOR SOVIE
TICI s-au soldat cu performanțe de 
valoare. Recordmana mondială la 
aruncarea suliței, Birute Kalende. a 
obținut 52,28 m iar tînăra E. Voro- 
șilo 51,32. Se apropie de forma sa 
cea mai bună fosta recordmană a 
lumii la aruncarea greutății, Galina 
Zîbina. Ea a reușit un rezultat de 
15,91 m- Tamara Press a aruncat dis
cul la 51,75 m iar V. Poleakov la 
53,36 m. I. Nikulin s-a instalat în 
fruntea aruncătorilor de ciocan cu un 
rezultat de 62,62 m. Alergătorul peste 
garduri A. Mihailov luînd startul pe 
100 m a parcurs distanța de două 
ori în 10,6 sec.
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voie să plece „pe teren" : 
iar dacă iau vreo notă

pedago-
Dora

medaliile 
i 10 mai 

diferert- 
faptul 

cele 10

spre 
cînd ar 
cuvîntul

em. i.

alff kilometri, poa- 
ce nu ?) și cîteva 
de campion. Ce, 
tata ?...

au început să 
un tezaur perso- 
trofee : cupe, in- 
diplome din în-

mai veche, de acum 2-3 Negoescu — este urmă- 
ani, dar imaginea aceas- ‘ torul : pînă nu-și fac lec- 
ta se repetă cu regulari- țiile cum trebuie nu au 
tate; mai ales duminica, 
zi în care tatăl lor își ia

Cei trei la antrenament : Florin, George și Dede 
Negoescu

1. O. de 
fi distri- 
272 me-
272 me

• — Ce oameni, d-le l După ce că sînt pe trei sferturi
bătuți, le mai arde să bage goluri!! 1.

Deeen de MATTY

Crosistul care nu mai are nevoie
de antrenament

ale 
de

: Posta

O familie pe
Nu de puține ori întîl- 

nim copii călcînd cu cin
ste pe urmele părinților 
lor, cîndva sportivi de 
performanță. Și în ciclism 
lucrurile se petrec la fel. 
Un asemenea exemplu 
ne-a fost prilejuit deu
năzi de primele curse 
din acest an pentru co
pii. La categoria I (să-i 
spunem astfel), copii în
tre 12—14 ani, victoria 
a revenit detașat lui 
George Negoescu, iar la 
categoria a Il-a (10—12 
ani) pe locul II s-a cla
sat Florin Negoescu. Cei 
doi „performeri" sînt co
piii cunoscutului ciclist 
internațional, 
torul „Cursei 
1950. Gheorghe 
cu, sau „Dede"

doua roți

ciclist 
cîștigă- 

Scînteii" 
Negoes- 
(cum i 

se spune obișnuit), teh
nician la Centrala Tele
foane și antrenor voluntar 
al secției de ciclism 
P.T T

Dar George și Florin 
sint cicliști cu... vechime. 
Ei au început să pedaleze 
înainte de a împlini vîr- 
sta de 3. ani, pe o bici
cletă micuță primită în 
dar de 
victoria 
în turul 
1949. O

tatăl lor după 
echipei 

R. P.
asemenea bici

cletă a primit atunci 
Ervand Norhadian, 
echipier cu Negoescu 
ai cărui fiu Edmond 
întrece de cîțiva ani
băieții lui Dede, cu pri
lejul ..Zilei Internaționa
le a Copilului". Duelul e 
aprig și pînă acum punc
tajul e tn favoarea „Ne- 
goeștilor". Cu alte cu
vinte disputele cicliste, 
acerbe, de acum 10—15 
ani. dintre Negoescu și 
Norhadian. continuă prin 
urmașii acestora.

Trebuie să știți că ne 
aflăm în fața unor au
tentici polisportivi. Ală
turi de colțul cu trofee 
(cupe, fanioane, plachete, 
medalii) al tatălui lor. 
cei doi 
strîngă 
nai cu 
signe. 
trecerile de înot, ciclism, 
săniuțe, gimnastică... In
tr-un album, cu multe, 
multe poze de ciclism 
(firește) am găsit și ală
turata fotografie. E ceva

Orele 6 dimineața 
unei zile obișnuite 
muncă. Poștașul lancu 
Florea, cu geanta doldo
ra de scrisori și ziare 
pleacă în cursă. Are tra
seu lung. Din piafa Chi
brit, unde se află Oficiul
poștal 32, „taie" prin Clă- 
bucet pina dincolo de po
dul Constanța, apoi co
lindă străzile Griviței 
pînă dă piept cu „hota
rul" Giuleștiului. Dacă 
socotești întreaga rută 
aduni cam 30—35 de ki
lometri. Atita drum par
curge zi de zi factorul 
poștal lancu Florea.

După un astfel de „an
trenament" era normal 
ca, la tradiționalele cro
suri ale poștașilor, lancu 
Florea să se' situeze în 
frunte. In 1956 pe primul 
loc, in 1957, 1958 și 1959 
tot printre primii. Ce în
semna pentru poștașul 
nostru bagatela de 10 
kilometri ? Pleca la cros 
ca in cursa sa obișnuită. 
Doar că i se părea prea 
mică. De-abia un sfert 
de rută. Și fără opririle 
obișnuite. In 
fiecare zi are 
rii. Iată, s-a 
lea Griviței 
472. Aici este o școală. 
II înconțoară copiii. Sînt 
în corespondență cu pio
nieri din Uniunea Sovie
tică și ochii le strălucesc 
de nerăbdare să citească 
cu o clipă mai devreme

„crosul" de 
mereu bucu- 
oprit pe ca
la numărul

veștile prietenii
dragi. Cum s-ar opri iși 
poștașul să se bucure de 
bucuria tor l Dar n-are. de mic In
timp. H așteaptă, pe str. 
Mureș, un fost șef de a- 
telier ceferist, azi pen
sionar. I s-a dublai pen
sia și factorul poștal 
ztmbește gîndindu-se la 
vestea bună pe care i-o 
va aduce. Cînd trece prin 
noile cartiere parcă ar 
vrea să încetinească pa
sul. Nu se mai satură să 
le privească, lată o stră
duță ca oricare alta. Stra
da Arad. Cum arăta cu

-4- 1

ani în urmă? Desfunda-^ t magazin 
tă, fără canalizare, fără^ 
lumină. Azi este pavată,', 
iar seara strălucesc lumi-- 
nile becurilor electrice. 
Iși continuă drumul, 
crește inima de bucurie t 
cînd trece pe strada Dej. I 
Numai case noi. ale ce-T 
feriștitor. I

...Dar șl crosul are sa-f 
tisfacțiile lui. Mai âlesT 
cînd ieși primul. Pe piep-ț 
tul poștașului lancu Fto-ț. 
rea, alături de insigna^ 
de fruntaș de poștă, stră-'T 
lucește și aceea de frun-ț 
taș sportiv. ț

Am stat de vorbă cut. 
lancu Florea. Omul careț 
a parcurs în 14 ani 
activitate mai mult 
100.000 de kilometri 
fără... reparație, cum 
place lui să spună — 
mărturisea cit de mult 
ajutat sportul:

„Mi-a plăcut să alerg 
satul 

meu cutreieram ore în-Ț nici 
tregi dealurile, astfel că 
în munca mea de poștaș 
mi-a venit ușor. Și as
tăzi, după activitatea de „ _ 
fiecare zi practic exercițiiȚ 
fizice. Vreau să rămîn... ■ " 
veșnic tînăr".

Ceea ce îi urăm din* g 
toată inima I

SANDU MARIAN

CONSTANTIN MANEA, 
MORENI. — Prima etapă a 

T unui campionat de fotbal. 
/t-f-O echipă învinge cu 14-1, 

iar alta cu 1-0 Care va fi 
înainte în clasament ? Am 
mai vorbit despre acest 
lucru : ech pa care a
cîștigat cu 1-0. Se știe

doar că orice număr îm
părțit cu zero este infinit. 
Pe dv. v-a încurcat, se 
pare, faptul că, după 
prima etapă la rugbi, Di
namo București care în
vinsese cu 19-0 a fost 
trecut în clasament îna
intea lui C.S.M.S. Iași care 
cîștigase cu 8-0. La ruftbi 
însă golaverajul nu se sta
bilește prin împărțire, ci 
prin scăderea punctelor 
primite din cele marcate, 
ceea ce în cazul de fațăde 

de.

tr
ne.
i-a'.

echipei 
mondiale la 
transmlsib la. 

definitiv 
indiferent 

a cîștigat

dă o diferență de 13
puncte în favoarea lui
Dlnamo față de cele 8 ale
lui C.S.M.S. Nu e rău. pe
viitor, să ne întrebați întîi
pe noi și pe urmă sA

mondial de 
consecutiv

faceți... pariuri !
1. NAGHY, TIMIȘOARA.

— Cupa ,, Jules ‘ 
care se decerne 
campioane 
fotbal este 
Ea nu revine 

unei țâri, 
de faptul că 
campionatul 
mai multe ori 
sau alternativ.

în serios rolul de antre
nor al celor doi mici ci
cliști.

— Dar cu cartea cum 
stați ? — l-am întrebat 
pe George (clasa a Vl-a) 
care-și pregătea lecțiile 
alături de Florin (clasa 
a IV a). Amîndoi și-au 
îndreptat privirile 
mama lor, ca și 
fi invitat-o să ia 
în locul lor.

Procedeul meu
gic — ne spune

ceva mai slabă (deh 1 
uneori se mai întîmplă) 
nu urcă pe bicicletă pînă 
nu-și îndreaptă nota.

— Cîți kilometri 
rulat pe 1960 ?

— Eh, puțini, nici 200...
I-am lăsat încredințat 

că de â lungul anilor vor 
adăuga la aceștia mii și 
mii de
te (de 
titluri 
numai

MIHAIL Sl£ii\DA, BIC AZ. 
1) Recordul mondial la 

aruncarea discului (femei» 
este deținut de Nina Dum- 

...4 badze, cu performanța de 
4 57,04 m stabilită în anul 
4- 1952. 2) La Jocurile Olim- 

de la Melbourne, 
a cucerit 37 ine- 

4 dalii de aur, 30 de argint 
4 și 32 de bronz, iar S.U.A. a 
4 obținut 32 medalii de aur, 
Y 25 de argint și 17 de bronz. 
•X Sportivii romîni au cucerit 
X 5 medalii de aur, 3 de ar- 

__ Xgint.și 5 de bronz, situîn-Un spectacol sportiv palpitant:
■* 1 * * Tlocul 8 lume. înaintea.4 Germaniei, Japoniei, Fran- 

4 ței, Canadei, R. p. Polone, 
4 R. Cehoslovace, Finlandei 
4 etc. 3) Dacă un apărător 

care alergător trebuie să 4 aflat în interiorul careu- 
evolueze în compania ce-Xlu! de 16 metri lovește lodalți partfcipanți (sis-t c“ s™ £ S
tem turneu) Astiel Că T careului, ce decizie va da 
în cadrul aceleiași ca-X arbitrul ? Lovitură liberă 
tegorii se desfășoară mai t 
multe serii, ciștigăto-I.
rul fiind desemnat de nu-fzpvTAN tscovici, pr- 
mârul victoriilor Intr-oI ?EȘTI- ~ 1( Radu Ne8u" marut victoriilor. lnlro|iescu are 19 ani. 2) Ivansyc; 
serie iau startul patru a-£ aripa dreaptă a Științei 
lergători (la noi particip ăl clu.i- este originar din deocamdată doar trei) ea-t ™2!
re se întrec de-a lungul T
a 3 ture de pistă. Sfe a-I v- balaș, oradea. — 
.____x 4 Cacoveanu a debutat înleargă cu mașini speci 4 echipa Solvay din Uioara. 
ale» care întrebuințeazăx s-a remarcat în echipa 

4 Metalul Cîmpia Turzii, de 
.............. ................ 4 unde a venit la Progresul 

4 București. 
Xla C C A- x îmPllne<?te 
X Tiberiu

.wlșp T ani. l-a
X aPri,ie.

fn secolul tehnicii șt al 
vitezii, sporturile meca
nice au luat un avînt de
osebit. Printre ele, la loc 
de cinste, se află motoci- 
clismul cu numeroasele și 
variatele sale probe. În
trecerile de viteză pe cir
cuit, motocrosul, regulari
tatea și rezistența, aler
gările de viteză pe piste 
de gheață, cursele de îit- 
demînare ș.a cunosc o 
mare răspindire. Cursele 
motoc ic liste sînt gustate 
de public — îndeosebi de 
tineret — care admiră cu
rajul. tehnica și îndemî- 
narea piloților.

Printre genurile curse
lor motociicliste de mare

spectacol se înscrie și 
viteza pe zgură (dirt- 
track-ul). El are, față de 
majoritatea probelor mo- 
tocicliste, un mare avan
taj : se desfășoară pe 
pistă și dă posibilitate 
unui mare număr de spec
tatori să vizioneze în cele 
mai bune condițiuni în
trecerile.

Constructorii de mașini 
au realizat modele speci
ale pentru cursele de dilrt- 
track, așa cum sînt ma
șinile Eso (500 cmc) pe

■

Din 1955 joacă
In septembrie 

25 de ani. — 
Bone are 31 de 
împlinit la 13

, I-

• Cartea de identitate 
olimpică reprezintă do
cumentul oficial pe care 
comitetul de organizare 
îl va elibera tuturor 
persoanelor care parti
cipă la J. O. Titularii 
cărților de identitate 
olimpică vor putea uti
liza in mod gratuit 
mijloacele de transport 
speciale la stadioane, 
săli și terenuri de 
sport, vor avea gratui
tate pe toate transpoi-

Pe marginea meciului Rapid-Farul

turile urbane (tram
vaie. autobuze, trolei
buze) și vor avea acces 
gratuit la toate muzeele 
și galeriile Romei.

9 Cu ocazia ' “
la Roma 
băile in 
dalii. de 
dalii de argint și 282 
medalii de bronz. După 
cum se vede, i 
de bronz slnt cu 
multe. Această 
ță provine din 
că la box. la 
categorii, vor pruni me
dalii de bronz cile doi 
boxeri de fiecare cate
gorie ( semifinaliștii).
Numai la trei sporturi 
individuale se distribuie 
și modalii pe echipe: scri
mă, gimnastică și pen
tatlon modern. Cel mai 
marc număr de medalii de 
aur se inmîneaiă la atle
tism: 43, urmai de nota
ție: 31.

« La decizia Federa
ției internaționale 
specialitate, probele 
călărie de la Roma 
fi cronometrate cu 
timi de secundă și 
cu zecimi, ca pînă 
cum.

• Pentru încălzirea 
lefilor participant la 
trecerile de pe Stadionul 
Olimpic s-a ' amenajat, în 
imediata apropiere a a- 
cestuia, „Stadio dei Mar-

de 
de 

vor 
su- 
nu
a-

mi" care are pistele și 
celelalte amenajări con
struite după aceleași pro
cedee ca acelea de pe ma
rele stadion. De pe „Stu
dio dei Marmi", printr-un 
tunel subteran de 130 
metri, atleții vor putea 
pătrunde pe 
Pentru vreme 
atleții de la 100 metri 
plat și 110 metri garduri 
au posibilitatea să se 
antreneze pe pista aco
perită de la „Tre fonta- 
ne" (130 metri, în linie 
dreaptă, opt culoare). In 
imediata apropiere a sa
tului olimpic atleții au 
la dispoziție, pentru an
trenamente, complexul 
de la Acqua Acetosa. Tot 
aici, se află și cinci tere
nuri de fotbal pentru an
trenamente.

u Jocurile Olimpice de 
la Roma vor fi urmărite 
de 70 de societăți de ra
dio din 58 de țări, care 
au cerut să facă transmi
sii directe sau înregis
trări de minimum o oră 
pe zi. In funcție de a- 
ceste cereri, R.A.I. ame
najează 66 de studiouri 
de radiodifuziune într-o 
clădire din Foro Italico. 
La dispoziția radio-repor- 
terilor vor sta peste 250 
de specialiști radiofoniști 
precum și interpreți cu- 
noscînd fiecare cite două 
limbi.

stadion, 
proastă, care le folosesc și spor

tivii romîni. Aceste ma
șini dau posibilitatea con- 
curenților să realizeze vi
teze mart pe ovalul pis
tei de zgură. Intrucit în 
turnante — pentru men
ținerea vitezei — alergă
torul se ajută de piciorul 
stîng au fost confecțio
nați „papuci metalici" de 
protecție. Pentru stabili
rea unul învingător, fie-

U M
Consolare...

Fiul faimosului fotbalist 
englez Stanley , Mathews 
este și el pasionat sportiv. 
Dar, spre deosebire de 
tatăl său, practică tenisul 
și nu fotbalul. Intf-una 
din zile micul Mathews a 
venit abătut acasă :

— H-am fost primit în- 
tr-un concurs — s-a plîns 
Tatălui său. Mi-au spus că 
sînt prea mic.

Stanley l-a consolat :
— TVu fii trist. Nici pe 

mine nu mă mai primesc

■i

Ț TOMA PASCU, BUZAt
X — Bill Nieder, recordma- 
x nul mondial la aruncarea 
X greutății (19,99 m) are 1,91 
4 înălțime și * ■ “
4 115 kg. Nu e prea tînăr : 
4 în august va avea 27 de 
4 ani. El a concurat, de alt- 

fel, și la Jocurile Olim- 
T pice de la Melbourne. 
T unde s-a clasat pe locul 
T al doilea, după Parry 
X O’Brien.

cîntăresta

T N.P., CLUJ. - A.M.E.F.A, 
4 s-a numit pînă acum 2 ani 
4 U.V.A. E clar, da ?

dreipt combustibil... alco
olul.

Mîine dimineață se va 
desfășura pe stadionul 
Constructorul din Capi
tală un nou concurs de 
dirt-track și iubitorii spor
tului cu motor vor avea 
ocazia să asfete la dis
pute deosebit de specta
culoase*

O R

H. N.

in concursuri. Spun că sînt 
prea... marc !'

Motiv întemeiat...
Fiind întrebat care este 

favoritul său în meciul de 
șah pentru titlul mondial, 
marele maestru Lilient- 
hal a răspuns fără să ezite-/

— Bineînțeles că Tal 1 .
— De ce bineînțeles 7
— Pentru că — a conti

nuat marele maestru '— 
victoria lui mi-ar crea u-' 
nica posibilitate de a fi. 
măcar parțial, campion al 
lumii. Mă cheamă Lilien- 
TAL...

■y ION DREVE,
4 «EȘTI. - Un set la
4 de masă ține pînă
4 unul din jucători 
4 zează 21 de puncte, 
4 du-și adversarul în 
T cu cel
4 Partida
-f- pînă ce se ajunge la a- 
4 ceastă diferență. Au fost 
T seturi care au „mers* 
4 pînă la 34 de puncte... și 
T poate și mai mult (nu 
X există o evidență prec să 
4 în această direcție). Pen- 
x tru a se pune însă frîu 
4 »,țăcănelil*, s-a stabilit că 
X un set nu poate dura mai 
4 mult de 20 de minute Ju- 
T cătorii sînt avizați, prin* 
4 tr-un semn al arbitrului;
Y cînd mai sînt 3 minute de 
X joc. La expirarea lor,
Y cîștigă jucătorul care are 
•X un cît de mic avantaj : 
X chiar de un punct. Dacă 

,X situația 
’4 anunță
x nute de
4 însă că
Y cîștigă*. Dacă un set con- 
I sumă timpul de 20 de .mi-
Y nute, următoarele nu mai 
4 pot dura decît 10 minute 

■4 (cu aplicarea acelorași re* 
4 guli).
£ ION POȘTAȘUL I

BVCU- 
țenis 
cînd 

reali- 
lăsîn- 
ucmă 

puțin 2 puncte, 
se prelungește

e egală, arbitrul 
„ultimele 5 mi- 
joc“, specif iclnd 

„primul punct
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