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Noi angajamente ale asociațiilor, cluburilor sportive și
In întîmpinarea celui de al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc 

Rotnîn sportivii de pe întreg cuprinsul patriei noastre participă eu entu
ziasm Ia numeroasele acțiuni organizate în cinstea acestui măreț eveniment. 
Din întreaga țară continuă să ne sosească tot mai multe vești despre anga
jamentele asociațiilor și cluburilor sportive, ale consiliilor raionale, orășe
nești și regionale U.C.F.S., din care publicăm mai jos cîteva :

Asociația sportivă Locomotiva 
Grivița Roșia—București

— Creșterea numărtdui de membri 
U.C.F.S. cu 500

— Angrenarea a 1000 de tineri și 
tinere la întrecerile organizate în ca
drul Concursului cuitural-sportiv al 
tineretului

— Trecerea normelor G.M.A. la 
atletism, gimnastică și cursa cu ob
stacole, de către 50 de tineri și tinere

— Extinderea gimnasticii in pro
ducție la încă trei ateliere

— Organizarea de excursii turis
tice pe Valea Prahovei

— Organizarea unul campionat al 
asociației sportive la fotbal, volei, 
rugbi, tir, șah și tenis de masă.

— Pentru copii se va organiza un 
concurs de trotinete, triciclete și aler
gări.

★
Clubul sportiv Petrolul—PIoețti
— Organizarea unor concursuri 

dotate cu „Cupa Congresului" la
--------------------- . 1-Ar *

Sportivii tszisielor „Tudor Vladimirescu66 
obțhi noi realizări în muncă

fotbal, handbal redus, volei, tir, atle
tism, gimnastică și rugbi.

— Prestarea a 1000 ore muncă vo
luntară pentru amenajarea pistei de 
atletism a stadionului Petrolul, a te
renului de fotbal II și a unui teren 
de handbal redus.

— înfrumusețarea stadionului prin 
plantarea a 100 puieți.

— întărirea bazei material-finan- 
ciare prin organizarea unui număr 
de competiții sportive menite să mă
rească capitolul de venituri cu 
100.000 Iei.

★

Consiliul U.C.F.S. din orașul Clu]
— Creșterea numărului de membri 

U.C.F.S. cu 3000.
— Crearea a 5 noi asociații spor

tive.
— Amenajarea prin resurse locale 

a 13 terenuri de sport.

ale consiliilor U.C.F.S.
— Trecerea normelor G.M.A. șl 

F.G.M.A. de către 6C0 de tineri.
— Angrenarea în Concursul cultu- 

ral-sportiv al tineretujpi a unui nu-< 
măr de 20.000 de tineri, dintre care 
5000 tinere.

★

Consiliul regional U.C.F.S. Su
ceava.

— Angrenarea a 180.000 de tineri șt 
tinere la întrecerile organizate în ca
drul Concursului cuitural-sportiv al 
tineretului.

— Trecerea normelor G.M.A. de că
tre 1500 tineri și tinere.

— Organizarea a 16 excursii ciclon 
turistice, în care vor fi angrenați peste 
5000 de oameni ai muncii.

— Crearea a 50 de noi asociații 
sportive în G.A.S., S.M.T. și în oraș.

— Creșterea cu 8000 a numărului 
de membri U.C.F.S.

— Organizarea a 30 de campionate 
în diferite asociații, cuprinzînd niai 
multe ramuri de sport.

★ —»

Jl Directa
Ludovic

de stingă expediată de 
Ambruș nu și-a atins 

ținta. Constantin Popa (dreapta) a 
--evitat-o, făcînd la timp un pas 
■ ►.
- ► înapoi.

^Portarul dinamovist Cosma res-~Z 
. _ “ pinge cu pumnul peste poartă.4
“’(Fază din jocul Dinamo București — Ț 
--Petrolul Ploești 3—1).

■: a :
- - T

această dată, mingea lovită\.
-- de Elena Corbeanu de la Dinamo { 
y București n-a trecut peste blocajul
“ - jucătoarelor de la Someșul Cluj t
- - (Fază din meciul Dinamo — Some--r
->’șul 3—0). 4

ALWusek (C.F.R. Grivița Roșie —Ț 
^ultimul din dreapta) a șutat +

“”dar... fără adresă. In disputa pentru 
“’minge s-au angajat trei feroviari:^ 
--Stanciu, Mladin și Stănescu (de la 
-- stingă la dreapta) și Zlătoianu (Di- 
ZZnamo). C.F.R. Grivița Roșie — 
“ ” narno 9—6.

■

Di-t

J

In categoria B la lofbal

Situație neschimbată pe primele locuri

• C.S.M.S. lași și Corvinul Hunedoara conduc cu cîte 2 puncte. 
Știința Timișoara cu 5 puncte • Dinamo Obor și C.S.M. Baia Mare 
în urmărirea liderilor din seriile a ll-a și a 111-a • Amănunte asupra 

desfășurării jocurilor de duminică

întrecerea din categoria B devine 
tot mai pasionantă, mai ales în ceea 
ce privește primul loc. Liderii, care 
la un moment dat conduceau la dife
rențe apreciabil;, în prezent nu mai 
au avantaj decît de două puncte 
(C.S.M.S. Iași și Corvinul Hunedoara) 
sau de trei puncte (Știința Timișoara). 
Și mai sînt 9 etape de disputat, iar 
„presiunea- candidaților la primul loc 
nu scade...

In seria I, surpriza de duminică de 
la Rădăuți, a redat echipei C.S.M.S. 
Iași un avantaj asupra principalului 
său concurent, Dinamo Galați. Lupta 
dintre aceste două echipe continuă în 
mod indirect și se pare că, avantajat 
de program, liderul își va mări dife
rența cu care conduce la 4 puncte, 
deoarece în etapa vii.'oare în timp ce 
el va juca acasă (cu Unirea Iași), 
gălățenii vor susține un nou meci greu

Am intrat în cea de a treia decadă 
a lunii aprilie : bilanț, angajamente, 
ședințe de analiză. Oameni parcă mai 
preocupați ca de obicei. par
că mai zgîrciți la vorbă. De 
ce ? Stau prost cu planul ? Nu ! 
Atunci ? Fiecare se străduiește să tra
ducă în fapte, cît mai devreme și mai 
bine, angajamentele luate în cinstea 
celui de al III-lea Congres al P.M.R., 
fiecare caută să fie fruntaș, el și co
lectivul din care face parte. Și eu 
trebu ie să găsesc pe cineva cu care 
să stau de vorbă ! Și unde ? La sec
torul III auto al uzinelor metalurgice 
„Tudor Vladimirescu". Parcurg încă 
o dală uriașa bală a .sectorului III. 
Caut din ochi pe controlorul tehnic 
Ilie Mităchescu, membru în consiliul 
asociației sportive.

în deplasare: la Pașcani cu C.F.R. 
Demnă de subliniat este comportarea 
echipei Știința București, care de la 
începutul returului nu a pierdut nici 
un meci, totalizînd 7 puncte din 8 
posibile. In coada clasamentului, situa
ția se menține foarte încurcată: 7 
echipe se află înșirate pe spațiul a 
patru puncte. In prezent, ultimele trei 
locuri sînt ocupate de Gloria Bistrița 
(12 p), C.S.M. Rădăuți (12 p) și 
Victoria Buzău (11 p).

„Duelul" dintre Știința Timișoara și 
Dinamo Obor, primele două clasate în 
seria a doua, își poate căpăta o re
zolvare în etapa viitoare, cînd se vor 
întîlni între ele la Timișoara. Meciul 
se anunță extrem de interesant și 
deschis oricărui rezultat, datorită fap
tului că dinamoviștii — neînvinși 1ncă 
în acest sezon (au patru victorii în 
tot atîtea meciuri) — dețin o formă

— La vopsitorie ați fost ? mă în
treabă un muncitor mai în vîrstă.

— Credeți că este acolo ?
— Ăsta umblă ca Argintul viu — 

îmi răspunde el. Nu stă o clipă locu
lui. Așa era și pe teren cînd juca fot
bal...

Privesc șirul de troleibuze și auto
buze. Nu este nevoie să Ier mai de
scriu. Le cunoașteți, călătoriți în fie
care zi cu ele. Sînt elegante, comode 
și rezistente. Aici lucrează mulți ti
neri. Și deci și mulți sportivi. Ca și 
pe terenurile de sport, ei se întrec 
în producție — alături de ceilalți 
muncitori — pentru obținerea unor 
rezultate cît mai bune. Chemarea la 
întrecere socialistă în cinstea celui de 
al III-lea Congres al P.M.R. adresată 
de cele 19 întreprinderi a găsit un

foarte bună, în timp ce studenții au 
manifestat scăderi. Aceeași situație 
complicată pe ultimele locuri se pre; 
zintă și în această serie. Carpați 
Sinaia, Metalul Oțelul Roșu, Metalul 
Tîrgoviște și C.S.M. Reșița fac eforturi 
mari să evite zona retrogradării.

Mai pasionantă este luptă pentru 
primul loc în seria a IlI-a, unde 
locul ocupat în prezent de Corvinul 
Hunedoara este asaltat de mai multe 
echipe. Cel mai periculos concurent 
se anunță C.S.M. Baia Mare, care 
s-a apropiat la două puncte de lider. 
A.S.A. Sibiu și C.S. Oradea au un 
handicap de patru puncte față de 
Corvinul. In această serie lucrurile nu 
se vor limpezi atît de curînd. Dintre 
echipele care luptă pentru evitarea 
retrogradării, cele mai amenințate sînt 
C.F.R. Arad și C.S. Tg. Mureș.

★

Iată acum cîteva amănunte în legă
tură cu jocurile disputate duminică.

(Continuare in pag. a 5-a) 

larg ecou în rîndurile colectivului do 
muncitori de la uzinele „Tudor Vla- 
dimirescu”. Iată angajamentele lor :

— 3.070.000 lei economii peste 
plan.

— 2.000.000 lei beneficii peste plan.
-— Creșterea productivității muncii 

cu 7,5 la sută față de sarcina de plan 
și altele.

Și iată și primele succese : colec
tivul sectorului III auto lucrează în 
prezent troleibuze în contul lunii mai. 
Angajamentul luat în cinstea celui da 
al III-lea Congres al P.M.R. de a 
realiza planul de producție pe luna 
aprilie pînă în ziua de 20, a fost în
deplinit.

— Pe mine mă căutați ? mă întrea
bă zîmbind Ilie Mităchescu.

— Pe dumneavoastră. Și îi spun 
despre ce este vorba.

Controlorul tehnic se uită roată în 
jur spre a alege un loc unde să stăm 
de vorbă cîteva minute, se gîndește 
o clipă și îmi propune :

—Știți ce ? Să ne urcăm într-un 
troleibuz. e mai puțin zgomot...

Ideea îmi surîdc. N-am luat nicioda
tă un interviu în troleibuz. Ne ur
căm în mașină. Tovarășa care șterg© 
geamurile ne invită să luăm loc și 
creionul începe să alerge pe liîrtie : 
șasiul de troleibuz pe care brigada 
lui Constantin Ciocsan (aici lucrează 
fotbalistul Dumitru Tuloi și șahistul 
Constantin Plop) s-a angajat să-l rea
lizeze din economii în cinstea celui 
da al III-lea Congres al P.M.R., este 
gata; la autobuzul și troleibuzul pe 
care colectivul de muncitori al secto
rului III auto s-a angajat să le rea
lizeze prin muncă patriotică se lucrea
ză intens ; printre tinerii fruntași în 
muncă și sport se numără : electricia
nul auto Alexandru Dobre (raționali
zarea făcută de acest fotbalist a adus 
o economie de 3150 lei), lăcătușii 
Octavian Popa din echipa de tir și 
șahistul Mihai Cagea, electricianul 
Glieorghe Balaban din echipa de fot
bal, inginerul Ion Mantea (cele două 
inovații ale căpitanului echipei da 
rugbi au adus uzinei o economie de 
4573 lei), tinichigiii Ion Bîltic, Du
mitru Bădica și mulți alții...

— Să ne grăbim — îmi spune II îc 
Mităchescu. Tovarășa a terminat de 
șters geamurile...

Interviul este gata. Troleibuzul la 
fel. Coborîm din mers...

V, T0FA5L



La Orașul Stalin
O asistență numeroasă a fost pre

zentă duminică în frumosul parc Trac
torul — situat în fața uzinei de trac
toare „Ernst Thelman” — pentru a 
urmări întrecerile din cadrul fazei pe 
oraș a crosului „Să întîmpinăm 1 Mai“. 
Startul a fost luat de peste 150 de ti
neri. La junioare, primul loc a fost 
bcupat de Rodica Munteanu (Școala 
medie nr. 1), iar la juniori și seniori, 
în ordine, de V. Toii at (Poligrafia) și 
N. Briscoi (St. roșu).

C. GRUIA-corcsp.

Cluj...
Intr-un cadru sărbătoresc s-a des

fășurat la Cluj, în parcul „Victor Ba- 
beș”, faza orășenească a crosului „Să 
întîmpinăm 1 Mai“. Tinerii clujeni 
au participat cu entuziasm la întreceri 
și primele locuri au fost foirte dispu
tate. Despre organizare numai cuvinte 
de laudă. Cîștițători : junioare — 
Florina Bîrsan (șc. med. nr. 10). ju
niori — II. Botar (șc. med. 11), senioare 
— Maria Fizeșan (șc. meserii Cluj) și 
seniori — R. Raffai (C.S.M.).

RADU FlSCII-coresp. regional

Birlad...
Aici, faza orășenească a crosului „Să 

întîmpinăm 1 Mai” a adus la start re
prezentanți ai tuturor asociațiilor spor-

Concursul cnM- sportiv 
a! tineretului în orașul Cluj

Tineretul clujean a primit cu multă 
bucurie vestea organizării Concursu
lui cuitural-sportiv.

Pînă la data de 15 mai se vor des
fășura întrecerile din etapa pe între
prinderi, instituții și asociații, iar apoi 
va avea loc etapa interunități și inter- 
asoaiații. Aci se vor selecționa for
mațiile artistice de amatori și spor
tivii care vor lua parte Ia faza oră- 
șenească a Concursului.

Etapa a II-a se va desfășura în 
săili.e clubului muncitoresc „Filimon 
Sîrbu", „Carbochim", „Metalul" și în 
sala mare a Casei Universitarilor, pen
tru formațiile cultural-artistice. Spor
tivii au la dispoziție toate bazele spor- 
iive din oraș.

In zilele de 20 și 2t august, în 
Onstea celei de a 16-a aniversări a 
Eliberării, se organizează etapa orășe
nească a concursului. Festivitățile cul
tural-artistice vor avea loc la Casa 
de cultură a tineretului (nou con
struită) iar întrecerile sportive în sala 
nouă a sporturilor din parcul Babeș- 
Bolyai.

RADU FISC.H-coresp. reg.

ZI DE DUMINICĂ...
Vîntul a rupt toate afișele. Un vînt 

fucrător care învîrtejește praful și-l 
repede peste tot învăluind comuna 
într-o ceață deasă. Un singur afiș 
a rămas. Intr-o vitrină. El dădea de 
veste că terenul comunal găzduiește 
duminica aceasta o zi de sport la 
care se reîntîlneso tineri țărani și 
elevi din satele comunei Fierbinți. 
Vîntul sufla cu furie dar jos, în lun
că, tinerii parcă nici nu-l băgau în 
seamă în focul întrecerilor. „Dumi
nica sportivă" a început cu

O dispută îndîrjită
în faza finală a crosului „Să întîm
pinăm 1 Mai". Pe traseul care trece 
paralel cu apa liniștită a pîrîului, urcă 
brusc dealul spre șosea, face un ocol 
și tot pe șosea coboară repezit spre 
luncă, aleargă în frunte trei tineri. 
Se aud încurajări: „Hai Valeriu", 
„Hai Tudor", „Hai Neagu"... Cîștigă 
N. Valeriu din Micșunești. Lumea îl 
aplaudă. Asta însă nu înseamnă că 
nu e atentă și la

Cel mai pasionant meci
susținut vreodată pe terenul de hand
bal de „Agricola" și „Aurora", cele 

două echipe feminine. „Aurora" nu 
numai că face față asalturilor celor 
de la Școala profesională agricolă 
(deținătoarea locului I la întrecerea 
de la Călărași între echipele școlare 
pe regiune) dar... atacă. Și atacă 
puternic. S-a oprit parcă și vîntul

SPORTUL POPULAR
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tîve din oraș. La capătul unor întreceri 
viu disputate primii clasați în cele 
trei probe desfășurate au fost : ju
nioare — Maria Bălan (Unirea), se
nioare — Maria Murgoci (Confecția) 
și juniori — X. Valeiza (Unirea).

S. ELIADE-eoresp.

Timișoara...
In frumosul oraș de pe malul Bcgăi 

crosul de mase „Să întîmpinăm 1 Mai“ 
s-a bucurat de un succes deosebit. In- 
tr-o atmosferă de sărbătoare tinerii 
sportivi timișoreni s-au întrecut pe a- 
leile din Parcul Pionierilor. Diplome
le de cîștigători ai probelor respecti
ve au fost decernate, în ordine urmă
torilor : junioare — Nicolela Cîlni- 
oeanu (șc. med. 4), juniori — Pavel 
Irimeș (șc. med. 4), senioare — Tere
zia Millek (surdo-muți) și seniori — 
Rusalim Trica (Inst. pedagogic).

AL. GROSS-eoresp. regional

Caracal
La Caracal, faza pe oraș a crosului 

„Să întîmpinăm 1 Mai” s-a desfășurat 
pe aleile Parcului de cultură și odih
nă. Au participat 400 de concurenți. La 
junioare pe primul loc s-a clasat Vio
rica Gazinsclii (Școala medie nr. 2), 
iar la juniori Alexandru Petrescu 
(Școala medie nr. 1). La senioare în
trecerea a fost cîștigată de Ioana 
Zotta, (Școala medie nr. 2) iar primul 

ț clasat în alergarea seniorilor a fost V. 
Cîndrea (Victoria). întrecerile au avut 
loc într-o atmosferă sărbătorească, iar 
organizarea a fost foarte bună.

GH. DO.NCIU și DANA TH. 
corespondenți

In cinstea zilei 
de 1 Mai

In cinstea zilei de 1 Mai se orga- J 
irizează în orașul Sibiu juinieroase 
manifestații sportive. Comisia orășe
nească de popice a inițiat un concurs 
la care participă 20 echipe. Finala în
trecerilor se va desfășura la 2 mai pe 
arena „Construcții".

In organizarea comisiei de fotbal se 
dispută în aceste zile „Cupa 1 Mai'1 la 
fotbal. Trofeul și-l disputa 14 echipe 
de fotbal din oraș și raion.

Duminică s-a desfășurat pe stadionul 
„Electrica" un concurs popular de mo- 
tociclism, la care au luat parte 84 
concurenți. Iată rezultatele :

125 cmc : Herbert Lothar 77 p ; 
250 cmc : Peter Schultz 93 p ; 48 cmc: 
Gerhard Brauer 84 p. ..Cupa 1 Mai" 
a revenit concurentului Herbert Lothar 
care a totalizat cel mai mic punctaj.

ILIE IONESCU-coresp.

Carnet sătesc

odată ca respirația zecilor de elevi 
suporteri ai „Aurorei" atunci cînd Ni- 
culina Sirbu înscrie al treilea punct. 
3—0' pentru ei. Ura II Hai Aurora I 
Totuși — deși balonul e șl la hand
balul în 7 tot rotund — echipa mai 
bună, mal omogenă, mai rezistentă 
cîștigă în final cu 5—3. Aplauzele 
adresate elevelor de la școala profe
sională le primesc după celălalt meci 
de handbal între aceleași „Aurora" șl 
„Agricola".

Băieții de la „medic"

care întrec pe colegii lor de la pro
fesională cu 24—6. „Compensației" 
Handbalul în 7 are, aici la Fierbinți,

0 întrecere a tinereții...
Sala Floreasca.., Urmărim cu inte

res evoluția celor mai buni gimnaști 
din școlile profesionale. încercăm să 
facem o comparație cu ediția de anul 
trecut. Cită diferență! Ne impresionea
ză siguranța execuțiilor, ținuta corectă, 
felul cum evoluează tinerii gim naști. 
II admirăm—în primul rîtid — pe Ion 
Hariga, unul dintre reprezentanții Ba
căului. Viitorul tîmplar de mobilă a 
obținut numai note peste 9. L-a 'aju
tat stăpînirea de sine, dar și o pre
gătire foarte bună. Vădește aceasta cu 
fiecare mișcare, la fiecare exercițiu. 
Ion Hariga a adus un aport substan
țial la clasarea pe primele locuri a 
echipei sale... Eva Gyulai din echipa 
Clujului ne cucerește prin expresivi
tatea execuțiilor (inițial ne impresio
nase palmaresul ei la... învățătură: 
media generală 9,881). Este abia în 
anul I. dar se anunță de pe acum ca 
o gimnastă cu frumoase posibilități. 
Colega ei mai mare, Ileana Elekes, 
care i-a trezit gustul pentru gimnas
tică este prima care se bucură atunci 
cînd Eva termină cu bine fiecare e- 
xercițiu... Liniștea desăvîrșită a sălii 
a fost tulburată la un moment dat, 
de un ropot puternic de aplauze. Cui 
oare le sînt adresate ? Cercetăm fugi-

Clasamentul final al întrecerilor: 
BĂIEȚI — echipe: 1. Grupul șco
lar ,,Gh. Dimitrov" Arad (antre
nor, prof. P. Sibofeanu) 296,80 p; 
2 Șc meserii Bacău (antrenor, 
prof.' G. Zahar ta) 288,90 p; 3. Șc. 
prof. 1PROFIL „Republica" Sibiu 
(antrenor, prof. I. Lesiacn) 288 p. 
Individual compus, cat. a II-a se
niori : Cornel Nemeș (Șc. meserii 
Alba Iulia) 55,40 p; cat. I juniori: 
Emil Beg (gr. șc. ,,Gh. Dimitrov" 
Arad) 61 p; cat. a Il-a juniori: Dan 
Vucicovici (Șc. prof. „23 August" 
Buc.) 56,10 p. FETE — echipe: 
Șc. prof. „Kirov" Buc. (antrenor 
prof. Elena Anghelescu) 279,05 p; 
2. Centrul șc. ,,7 Noiembrie" Sibiu 
(antrenor, prof. Alice GehI) 276,85 _
p; 3. Șc. prof. „Ianoș Herbak" I 
Cluj (antrenor, prof. Iosif Talas) | 
259,60 p. Individual compus — 
cat. a II-a senioare : Viorica Plea- J 
vă (Kirov) 53,20 p; cat. I junioa
re : Ilona Elekes (Ianoș Herbak) 1 
53,55 p; cat. a II-a junioare: Do
rina Gîrba (Constanța) 53.80 p.

tiv cu privirea fiecare aparat. Ne 6- 
prim la bîrnă, acolo unde se află cele 
șase eleve de la Centrul școlar de me
serii și tehnic din Constanța. Toate 
cu codițe și panglicuțe albe. Urmărim 
cu atenție evoluția elevelor — Dorina 
Girba, Cornelia Parodel, Doina Radu, 
Maria Caterinici. Greu de spus care 
din ele este mai bună. O echipă omo
genă căreia antrenoarea, prof. Ana 
BUgan i-a imprimat frumoase cu
noștințe de artistică... Pe fostul fot- 

șansele să înlocuiască popularitatea 
fotbalului. Asta de cînd a poposit In 
comună Ion Popa — profesorul de 
educație fizică. El a făcut ca acest 
sport spectaculos să fie îndrăgit de 
localnici.

— Eu cred că dacă azi handbalul 
ăsta s-ar fi jucat odată cu transmi
terea lui Rapid—Farul, mulți ar fi 
venit aici în luncă să le vadă pe 
codanele acestea care-s mări meștere 
la azvîrlit mingea.

Nu știu de ce, dar cred că această 
spicuire din carnetul de reporter, care 
e de fapt 

balist Sibofeanu l-am întîlnit în pos
tură de antrenor de... gimnastică! Și 
nu la o echipă oarecare, ci chiar la 
echipa campioană: aceea a școlii prof. 
„Gheorghi Dimitrov" Arad.

Faptele au arătat că prof. Sibotea- 
nu s-a ocupat conștiincios de tinerii 
gimnaști ai școlii, Mihai Sferlea, E- 
mil Beg, Pavel Georgef, Iosif Crișan, 

Elevul Grigore Moldovan (șc. prof, de meserii din Alba Iulia), lucrînd la paralele..

loan Petrișanu și Vasile Bulea, vii
tori mecanici, electricieni și montatori 
de vagoane... Spectatorii au aplaudat 
îndelung cuvintele unuia dintre con
curenți, după reușita demonstrație a 
lotului republican: „Mulțumim din 
toată itiima componenților lotului re
publican pentru frumoasa demonstra
ție pe care au făcut-o. Pentru noi a

Ia primul concurs de gimnastică pe țară al elevilor 
de la școlile medii cu program special de educate fizică

„Urmează Gheorghe Mănescu! Se 
pregătește..."

Vocea crainicului anunță mereu pe 
cei ce intră în concurs și peste ea se 
așterne, din cînd în cînd, acompania
mentul pianului sau ropotul de aplau
ze ale micilor spectatori, ce fac un 
careu viu — numai ochi și entuziasm 
— în sala de sporturi din Galați... 
Asistăm la finala primului campionat 
al școlilor medii cu program special 
de educație fizică. Nici o absență. 
Și-au trimis reprezentanți toate ora
șele, nouă la număr: București (șc. 

Declarația lui Moș Tudor

oglindește pătrunderea tot mai adine 
în masa sătenilor a acestui sport. 
Asta însă nu înseamnă că înainte de 
a se duce la televizor, moș Tudor șl 
ceilalți spectatori nu asistă cu înflă
cărare, mai aplaudînd, mai necăjin- 
du-se, la întrecerea de fotbal dintre 
colectiviștii din Maia și întovărășită 
din Fierbinți. Și, tot vorba lui moș 
Tudor, cum naiba să nu-ți placă hand
balul, unde se marchează zeci de go
luri cînd la meciul ăsta de fotbal, 
unicul punct a fost marcat de-abiu 
la sfîrșit, însemnînd victoria la li
mită a celor din Maia.

De altfel, colectiviștii din Maia au 
învins și la

Trasul de frînghie
o întrecere amuzantă și gustată atit 
de spectatori cit și de concurenți...

Ca vîntul, în întrecere cu vîntul, 
aleargă pe șosea bicicliștii, partici- 
panți la o altă dispută îndîrjită în 
care vîntul e făcut... praf de media 
orară a lui Tănăsescu Gheorghe din 
Fierbinți, cîștigătorul întrecerii.

Astfel și în această duminică tine
rii din Fierbniți își regăsesc în sport

Un bun prieten

îri tovărășia căruia pot să-și petreacă 
orele libere. Și chiar dacă o fată — 
Alexandrina Iliescu — care a cîștigat 
probele de săritură în lungime șl 
înălțime — ne-a spus că praful a 
împiedicat cel puțin încă atiția spec
tatori să vină în luncă, sutele de ti
neri prezenți pe terenul comunal tm-au 
entuziasmat atit prin felul cum au 
luptat pentru rezultate cît mai bune, 
cit mai ales prin faptul că au de
monstrat odată în plus dragostea lor 
față de sport.

VIOREL BURLACU

fost o adevărată lecție. Promitem să 
ne pregătim cu toată grija, pe măsura! 
condițiilor minunate ce ne sînt crea*;  
te de către partid și guvern". Fiind! 
că veni vorba de demonstrația 104 ■ 
tului republican, știți cine au ciH“j 
fes cele mai multe aplauze ? Emit 
lia Scorțea, fostă elevă a școlii 
profesionale „Partizanul Roșu" Oraâ- 
șui Stalin și Frederic Oretidi, da

Foto : I. Mihăică

asemenea, cîndva, elev al șc- 
profesionale de ucenici din Mediaș.^ 
Un îndemn pentru elevii de la „pro
fesională" de a munci cu rîvnă, cu 
tot avîntul tinereții lor pentru a ațin, 
ge măiestria gimnaștilor noștri de 
frunte.

T. STAMA j

medie nr. 35), Timișoara (Șc. medie 
nr. 4), Orașul Stalin (șc. medie nr. 
7), Tg. Mureș (șc. medie nr. 2). Cluj 
(șc. medie nr. 13), Craiova (șc. medie 
nr. 1), R. Vîlcea (șc. mede nr. 2), 
Iași (șc. medie nr. 2) și Galați (șc, 
medie nr. 4).

Pe mulți dintre concurenți i-arr 
zitt evoluînd cu puțină vreme în 
la București, cu ocazia finalelor tu
turor școlilor medii din țară. Iatâ-Ie, 
pc Cristina Doboșan și Elena Tutan... 
Talentul și grația lor, seriozitatea în 
pregătire, le-au atras și aci aprecieri 
unanime. Doboșan prezintă multe e- 
lemente dificile. în special la bîrnă 
și sol. La numai 16 ani, ea poate as-> 
pira să se alăture celor mai bune 
gimnaste ale țării.

Iată-i pe „sen’orii" P. Miclăuș și 
Gh. Condovilci... Un duel sportiv de
venit tradițional. Toți aceștia ca și 
mulți alții au r dicat prin buna lor 
pregătire nivelul întrecerilor, stimu- 
lînd gimnastica în rîndnrile tineretu
lui studios și răspunzînd astfel stră
duințelor organizatorilor: Direcția E- 
ducației Tineretului din secția
de învățămînt și cultură a regiunii 
Galați și Școala medie nr. 4 din lo
calitate. Așa cum, de altfel, au fost 
răsplătite și strădaniile celor mai buni' 
dintre profesori: bucure1.tenii, Julieta 
Cintoiu și Nicolae Vieru, ai căror 
elevi au dominat competiția, cucerind 
și ,.Cupa M.I.C.", timișorenii Silvia 
Mihăilescu și Leo Hertzog. adversari 
redutabili al reprezentanților Capitalei, 
sau N. Barabaș, care se ocupă intens 
de dezvoltarea gimnasticii în riadul 
elevilor din Tg. Mureș. Această rod-' 
nlcă competiție școlară a fost în
cheiată după 12 ore de intens con
curs duminică la prînz de către tov. 
Emil Dvorjak, inspector în M.I.C., 
care a împărțit diplome, medalii și 
alte premii celor mai buni concurenți, 
Iată-i:

JUNIOARE cat. a II-a : Rodica 
Știrbii (Buc.) 52,40 p. cat. I : Iuliana 
Mihăilescu (Buc.) 55,00 p; SENIOAh 
RE cat. a II-a: Elena Tutan (Buc.) 
54.60 p, cat. I : Cristina Doboșan 
(Tim.) 89,00 p; JUNIORI cat. a ll-a:’ 
Dan Vieru (Buc.) 55,15 p, cat I : N. 
Berha (Buc.) 56,10 p; SENIORI cat, 
a II-a: Gh. Vasile (Buc.) 53,50 p, 
cat. I: P. Miclăuș (Tim.) 110,75 p.

NEAGOE MARDAN



A venit primăvara, tăticule! „Sînt antrenor la Palatul Pionerilor“
de NICUȚĂ TANASE

★

Mă credeți că în copilăria mea n-am 
pus piciorul pe o minge de fotbal? 
De jucat am jucat, dar cu minge de 
cîrpă. Cînd ni se „dezumfla" balonul, 
alergam la groapa de guivoi de pe cîm- 
pul lui Lăptaru', în căutare de ciorapi. 
Pentru că, vedeți, oamenilor din maha
laua noastră nu prea le convenea să 
arunce ciorapi. Să fi fost ei cît de. 
rupți... La groapă găseam ciorapi pen
tru că gunoiul venea din centru. Dacă 
vreți să știți, eu eram singurul care 
reușeam să-l „găuresc" pe Dorinică, 
caro se pretindea cel mai al dracului 
portar din tot Giuleștiul. De fapt, el 
era și căpitanul echipei „11 draci” 
(s-a... ratat pînă la urmă, pentru că a 
intrat ucenic și nu-i mai ardea de fot
bal ).

Dacă se ocupa cineva de noi atunci? 
Asta vreți să știți? Vă spun: Se ocupa 
de noi Mutul de la manutanță, Încolo 
nimeni. Cine ne. amenaja terenul? Cine 
ne dădea echipament ? Tot el. Venea 
mereu și ne întreba : „Aveți nevoie 
voi copii de un scuar, de un solar, a- 
veți nevoie de un teren sportiv, de un 
bazin de inot etc.?”

Da. mimai el se interesa. N-a marcat 
Velschmctrhi în toată viața lui atîtea go
luri cîți mărăcini am scos eu din tăl
pile picioarelor.

Totuși, în 1940, vreo 20 copii din 
mahalaua mea, printre care și eu, fă-

Micii hocheiști 
din Miercurea Ci ac
In recreații, în ziua aceea, în toate 

școlile din Miercurea Ciuc nu era 
decît un singur subiect de discuție: 
„puștii" de la Voința cîștigaseră la 
Ghecrghieni cu 6-4 1 Era primul meci, 
prima victorie a micilor hocheiști din 
orașul de Ia poalele Harghitei.

Miercurea Ciuc nu se dezminte. 
Acest oraș, care a dat hocheiului nos
tru atîția și atîția jucători fruntași, se 
poate mîndri cu cea mai bogată ac
tivitate a echipelor de copii. De alt
fel, mi greșim cu nimic dacă afir
măm că Ia Miercurea Ciuc populari
tatea fotbalului este mult umbrită 
de cea a hocheiului pe gheață. Aici, 
copiii încep să patineze de la 4—5 
ani și primele cuvinte din vocabula
rul lor sportiv nu sînt „henț“ sau 
^corner", ci „crosă" și „mantinelă".

..Voința" din localitate știe să ca
nalizeze dragostea copiilor din Mier
curea Ciuc pentru hochei. An de an, 
noi „contingente" de copii sînt înca
drate ir echipele de pitici și juniori, 
au asigurate condiții bune de acti
vitate (echipament, crose, patine), o 
bună muncă de instruire. In sezonul 
recent încheiat, Voința a avut două 
echipe de copii : una alcătuită din 
puști sub 14 ani (cîteva zeci pati
nează zilnic, ore în șir, sub îndruma
rea jucătorilor din echipa întîi) și 
alta de juniori, din rîndul căreia 
antrenorul Paul Sprencz intenționea
ză să promoveze cîțiva chiar în lo
tul formației campioane. Un real ta
lent s-a dovedit mai ales portarul 
Boghean Ion. de a cărui pregătire 
s-ia ocupat în mod deosebit interna- 
Jionalul Ferenczi.

Să așteptăm viito-ul sezon, 
surprize ne mai rezervă pepiniera 
hocheiști de la Miercurea Ciuc ?

• V /1-'

Ce 
de

C. RADU

■„Uite, așa se fine paleta..." Angelica Rozeanu îi explică pionierei Angela Comșa

ir ★

ceam cros, atletism, îmbrucați în echi
pament sportiv. La o lună o dată se 
dădea plecarea din fața frizeriei lui 
Anghel. Alergam pînă la mînăstirea 
părăsită și înapoi. Ne era mai mare 
dragul să ne vedem în echipament. Să 
nu credeți cumva că Mulu de la manu
tanță ne-a făcut rost de acel echipa
ment. Eu făceam rost. Eram atunci u- 
cenic la Leonida. Lucram în aceeași 
secție cu nea Popescu, care răspundea 
de echipa de fotbal a garajului. Prin 
el făceam rost de echipament. In fie
care lună îmi dădea acest echipament 
să-l duc la o spălătoreasă. înainte de 
a-l duce la spălat aterizam cu echipa
mentul în Giulești și organizam o com
petiție. N-a mers mult povestea asta, 
că s-a auzit. Cum să nu se audă? Să 
facă sport niște copii în echipament și 
să nu se audă ? Ce-am pățit eu pentru 
crosurile astea, nu vă mai povestesc!... 
Era cît p-aci să se desfacă contractul 
între mine și patron.

Da, făceam și noi sport!
Am ascultat zilele trecute de pe bal

con o discuție a copiilor de pe strada 
mea. Printre ei era și Dănuț (fii-miu).

— O, bine că a trecut iarna asta — 
zicea Gyuri, un pi^ti care vorbește re
pede. .— Mă plictisisem de patinaj.

Panait, alt puști, care cică e legi
timat la piticii Rapidului, avea pro
bleme. Vrea să-și ia dezlegarea și să 
vină la Dinamo.

— Eu m,am înscris la Palatul Pio
nierilor Ia șah, la înot și la tenis — se 
lăuda Ștefan, fratele fetiței care poartă 
ochelari.

I-am auzit pe urmă formînd lotul 
„naționalei” de mîine la fotbal. Por
tar .- Dănuț; centrul înaintaș: Lolică; 
Panait: inter stingă; Gyuri: extremă 
dreapta; Ilie: mijlocaș; Alecu; stoper 
etc. A apărut Lolică cu mingea de 
fotbal. (Strada mea are doar 19 nu
mere. Sînt vreo 5—6 mingi de fotbal 
și uneori deh, geamuri sparte).

■— Haideți, măi, facem la „două”... 
Dănuț e la noi... aperi Dănuț?...

Și lotul naționalei de mîine a înce
put antrenatul,

După antrenament a venit Dănuț 
la mine și mi-a arătat genunchii zdre
liți. Mi-a zis :

— Uite, tăticule, a venit primăvara. 
De unde să știe Dănuț că primăvara 

■.vine doar de 15 ani ?

Cum pregătesc copiii de la clubul Progresul
La clubul sportiv Progresul din 

București, în cadrul căruia activez 
de, la înființarea lui, își desfășoară 
pregătirea nu numai sportivi consa- 
crați, ci și numeroși copii, care sînt 
inițiați în tainele diferitelor sporturi. 
In toamna anului 1958 s-au înființat 
la Progresul centre de copii cu ore 
speciale de antrenament la tenis, vo
lei, baschet, înot, tenis de masă, fot
bal etc. Centrul de la tenis de masă 
mil-a fost încredințat mie. Cînd am 
venit, am găsit vreo 4—5 copii care 
băteau mingea la întîmplare. I-am 
urmărit, le-am analizat posibilitățile

...Intr-un palat oare acum 20 de 
ani avea, cred, un antrenor de golf 
și unul d’escrme. Sînt antrenor în 
noul Palat al Pionierilor, unul din 
cei opt antrenori ai micilor sportivi 
cu cravate roșii. Am dorit întotdeauna 
să mă aflu în mijlocul copiilor. Re
gimul nostru mi-a împlinit 
dorința. Am ajuns profesor 
cație fizică și, pește toate, 
de fotbal, chiar la Palat, în 
copiilor cu bujori în obraji, 
sănătate și . de voie bună

In minunatul crîng al Palatului îmi 
aștept în fiecare zi elevii. Către ora 
programului, pe treptele palatului se 
revarsă sportivii. Pe fotbaliștii mei îi 
recunosc încă de sus. Sînt mereu 
primii în această voioasă alergare... 
cu obstaco'e.

Și iată-ne la startul 
de antrenament. Totid 
și să temperezi zelul 
gostiți de fotbail. Nu 
echipele „celor mari", 
cerc antrenamentul crește în intensi
tate, atingînd vîrful în momentul 
fluierului final, care marchează sfîr- 
șitul celor 120 minute. Acum încep 
regretele și chiar plînsetele. Vă măr
turisesc că și eu încerc aceleași re
grete. Și totuși, ultimul fluier e mai 
puternic decît celelalte (cărțile aș
teaptă deschise, pe mese). In sfîrșit, 
mingile își găsesc odihnă. Sub pretex
tul relaxării, copiii se mai aruncă 
spre ștacheta atlleților sau spre panoul 
de baschet, dar asta nit durează de
cît vreo 10 minute. Alergarea spre 
casă menține tempoul ridicat.

și mie 
de edu- 
antrenor 
mijlocul 
plini de

celor două ore 
e să organizezi 
copiilor îndrâ- 

știu cum e la 
dar la noi în

Campionatul interstiăzi-primul „examen public"
al celor mai

In Tg. Mureș fotbalul înregistrea
ză necontenit noi simpafizanți. 11 
practică muncitori de la fabricile și 
întreprinderile din localitate, studenți 
de la Institutul Medico-Farmaceirtic, 
elevi de Ia școlile medii și profesio
nale.

II practică cu aceeași ardoare și 
cei mai mici sportivi ai orașului, elevi 
de la școlile elementare. Pentru ei, 
comisia regionala de fotbal — prin 
colegiul de antrenori — dovedește o 
grijă permanentă. Astfel,, micilor 
fotbaliști li se pun la dispoziție tere
nuri, echipament, instructori. Cei mai 
talentați sînt selecționați și reparti
zați diferitelor asociații sportive din 
oraș pentru a constitui viitoarea pe
pinieră a secțiilor de fotbal respec
tive.

și am început sâ-i învăț cum să țină 
paleta și cum să execute corect lovi
turile. In prilmele ore de pregătire, 
lucrul a mers mai anevoie, deoarece 
o deprindere însușită greșit este di- 
fioil de îndreptat. Auzind de activi
tatea de la Progresul, mulți copii din 
cartierele învecinate au venit să se 
înscrie la club. In timp de un an 
s-au perindat pe la centrul nostru 
peste 50 de copii dintre care 25 con
tinuă să fie prezenți permanent la an
trenamente. Pe toți aceștia i-am legi
timat la club și acum și ei fac par
te. dîn marea familiei a clubului Pro
gresul.

Am efectuat cu acești copii cîte trei 
antrenamente săptămînal, a cîte 3 ore 
de ședință. Am lăsat pe fiecare să se 
dezvolte în stilul care i s-a potrivit 
de la început — bineînțeles avînd 
grijă să-i corectez priza, executarea 
lovilturilor, poziția corpului etc. Ast
fel, Marius Opran a avut de la în
ceput o tendință ofensivă. L-am lăsat 
să-și dezvolte lovitura din dreapta — 
pentru care avea înclinație — dar va 
trebui încet, încet să o completeze și cu 
celelalte lovituri de bază. Un altul, 
Ictinius Barbu, a arătat înclinații măi 
mult spre jocul cu efecte. L-am lăs^t 
să învețe cit mai multe servicii cu e- 
fect. mingi tăiate cît mai puternic. 
Pionierul Silviu Dumitriu în vîrstă de 
tl ani practică un joc complet cu 
tendință ofensivă. După cîteva luni de 
antrenament am împărțit acești băieți 
în trei echipe și i-am înscris în cam
pionatul raionului Lenin, unde au ju
cat foarte multe meciuri împotriva 
formațiilor de seniori. Aceste întîlniri 
le-au ajutat muit și de Ia joc Ia joc 
s-a văzut că ei înregistrează progrese, 
că stăpînesc din ce în ce mai bine — — 1_Z_ 't'__I. . .... _X . ... _ «_

Una din numeroasele echipe de fotbal ale pionierilor
, Foto : T. Roibu

Și nici n-ar putea fi altfel. Cei 20 
de fotbaliști ai mei au trecut cu suc
ces examenul de admitere pentru cer
cul de fotbal, în care proba cea mai 
importantă este cea a carnetului de 
note. Dar examenul de admitere nu 
e totul. Una din sarcinile mele este 
legătura permanentă cu școlile. In 
asemenea condiții, perfecționarea șu
tului la poartă nu se face în detri
mentul ortografiei, ci dimpotrivă...

mici fotbaliști
„Tradiționali pentru micuții 

iubitori 'ai fotbalului — ne 
președintele consiliului 
L'.QF.S., tovarășul Simon 
însă campionatul interstrăzi. 
străzi din localitate își au 
lor. La întrecerile care se

sportivi 
spunea 

regional 
— este 
Zeci de 
echipele 
organi

zează, veți vedea echipe însoțite nu 
numai de școlari, ci chiar de supor
teri formați - din locatarii străzilor 
respective. Un deosebit interes pentru 
aceste întreceri interstrăzi 
și conducerile unor școli, 
cazul șc. elementare nr. 4, 
Așa cum sînt organizate, 
interstrăzi constituie primul 
public" al viitorilor fotbaliști din ora
șul nostru".

manifestă 
cum este 

7, 9 și 10. 
întrecerile 

„examen

sat în primele trei locuri în seriile în 
care au concurat, iar formația alcă
tuită din Opran, Dumitriu și Barbu a 
iieșit prima pe raionul Leniri, partici- 
pînd acum în campionatul categoriei 
a doua a orașului București la se
niori, unde a și obținut cîteva victorii 
frumoase. Aceștia sînt copiii care an 
cunoștințe tehnice, aș putea spune, 
mai avansate.

O ședință de antrenament se des
fășoară în general în felul următor: 
la început are loc adunarea și rapor
tul, apoi 15—20 de minute se execu
tă pregătirea filzică generală. După 
aceea, pe rînd. fiecare joacă efectiv 
la masă o oră jumătate sau două (de
pinde de stadiul de pregătire ca și 
de numărul de copii prezenți la an
trenament). Timp de o oră fiecare, 
copil învață loviturii, iar în rest se 
dispută seturi pentru a se obișnui cu 
jocul pe puncte, cu lupta. Cam la 
două săptărnîni, împărțiți după valoa
re, ei joacă un concurs turneu de cite 
6—8 jucători.

Conducerea clubului Progresul se 
interesează îndeaproape de pregătirea 
acestor copii și le pune la dispoziție 
în mod gratuit sălile, mesele de joc, 
mingii^ ' 
privința creșterii 
feminine 
In vara 
să aducem la centrul nostru mai mul
te fetițe din cadrul școlilor patronate 
de club sau care locuiesc în cartier. 
Tuturor acestora le vom face un pro
gram special de pregătire, astfel ca 
peste doi ani să aver.i mulțumirea că 
și în această privință activitatea noas
tră va da roadele dorite.

și echipamentul necesar. In 
elementelor tinere 

stăm deocamdată mai slab 
aceasta însă ne-am propus

ANGELICA ROZEANU
- _.4..x - -----ux ------f-, .1..:

Uneori amînăm perfecționarea șu-ț 
tului. Avem treburi mai de seamă. 
Intr-o zi am fost împreună cu copiii 
Ia Muzeul de Istorie a Partidului, în 
alta am revăzut cu emoție glorioasa 
noastră Griviță Roșie, nu de mult am 
fost la „Semănătoarea". I-am văzut., 
pe micii mei fotbaliști zăbovind mult: 
în fața exponatelor care ilustrează 
momente din istoria Partidului, i-am 
văzut dezlipindu-se cu greu de mași
nile atelierelor, înconjurîndu-i pe mai
ștrii darnici în lămuriri și am depă
șit de fiecare dată timpul afectat 
vizitei.

...Sînt din ce în ce mai fericit îri 
mijlocul copiilor. Palatul Pionierilor, 
oîmpul meu de lucru, e o școală a 
timpului liber, un ajutor neprețuit dat 
școlii noastre noi, făuritoare a tinerei 
generații.

orof. DUMITRU MATEI 
antrenor de fotbal la Palatul 

Pionierilor

Intr-un raion...
In raionul Arad, ca de altfel pre-*  

tutindeni în patria noastră, copiii se 
bucură de toată dragostea și grija 
organelor și organizațiilor sportive,, 
care se străduiesc să le asigure o 
activitate bogată. In multe comune- 
din raion, la Vinga șl Frtimușeni, lai 
Curtici și Macea, la Dorobanți și 
Pîncota, la Șiria și VladimirescuJ. 
există secții speciale pentru copiii 
care au îndrăgit atletismul, voleiut 
și tenisul de masă. Două discipline 
care se bucură de mare popularitate 
printre copii sînt fotbalul și șahul*  
De curînd, la Arad s-a desfășurat un 
concurs la șah cu participarea a 80 
de copii. Cei mai buni s-au dovedit 
Gheorghe Tărău și Gherghina Mat 
nole, ambii din comuna Șiria.

Nici în orașul Arad preocuparea 
nu-i mai mică. Atît consiliul orașe-*  
nesc U.C.F.S., cît și asociațiile șl 
cluburile sportive manifestă o deo
sebită grijă față de activitatea spor
tivă a copiilor. La tenis de cîinp și 
înot, de pildă, funcționează cu multă 
regularitate centre de copii. Centrul 
de tenis este pe lîngă U.T.A. și cef 
32 de copii sînt îndrumați de Ernest. 
Takăcs. 60 de copii sub 11 ani învat 
ță înotul la oentrul existent pe lîngăi. 
școala sportivă de elevi. Pînă acum*,  
au fost organizate patru concursuri*.  
Anul trecut au învățat înotul 600? 
de copii, sub conducerea antrenorului 
loan Borza.

La atletism, peste 400 de copii 
activează în 15 secții care funcțio4 
nează pe lîngă școlile elementare, 
iar la gimnastică centrul de pe lingă? 
asociația sportivă U.V.A.—A.M.E.F.A*  
este frecventat de 130 de copii —+ 
fii ai salariațitor uzinelor. Din rîn*  
durile acestor copii, pregătiți de an*  
trenorii M Botez și G.h. Dema. s-au 
remarcat în cele patru concursuri de 
pînă acum o serie de elemente talon*  
tate, printre care Francisc Hengler, 
Ana Fodor și loan Szilagy.

Aceste acțiuni, ca și multe altele, 
pe care le întreprind organele sportive 
dovedesc grija permanentă pentru 
copii, pentru viitorul sportului nostru,

ȘT. I.ACOB / 
corespondent I

SPORTUL POPULAR
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A XIII-a ediție a „Cursei Păcii" Intilmrea tenis R. P. Romlrâ—R. P. Polonă
' La 2 mai se va da din Praga star
tul în cea de a XIII-a ediție a com
petiției cicliste internaționale ,,Cursa 
Păcii". Aceaistă tradițională întrecere 
ciclistă reunește în fiecare an pe cei 
mai buni cicliști amatori, precum și o 
serie de valoroși alergători indepen
denți. Prin valoarea concurenților, 
prin popularitatea de care se bucură 
și prin ireproșabila organizare asi
gurată de ziarele „Neues Deuts
chland", „Rude Pravo" și „Trybuna 
Ludu" și de federațiile de speciali
tate din R. D. Germană, R. Ceho
slovacă și R. P. Polonă, această în
trecere ciclistă internațională și-a 
cîștigat un loc de frunte în ierarhia 
marilor curse cicliste din lume. Pen
tru participarea la „Cursa Păcii" — 
socotită ca o cinste pentru fiecare 
rutier — se pregătesc cu sîrguință 
alergători din aproape toate țările 
Europei. Desigur că și cea de-a 
XIII-a ediție, „Cursa Păcii" va cu
noaște un mare succes, contribuind 
la strîngerea relațiilor de prietenie 
dintre sportivii țărilor participante.

Traseul ediției a XIII-a a „Cursei 
Păcii" este următorul:

Praga—Brno. 220 km (etapa I, 2 
mai) ; Brno—Bratislava, 145 km (e- 
itapa a Il-a, 3 mai) ; Bratislava— 
Gottwaldov, 195 km (etapa a IlI-a, 
4 mai); 5 mat zi de odihnă; Gott
waldov— Krakovia. 225 km (etapa a« 
IV-a, 6 mai) ; Krakovia—Katowice, 
84 km (etapa a V-a, 7 mai); Kato
wice—Lodz. 204 km (etapa a Vl-a, 
8 mai) ; Lodz—Varșovia, 132 km le- 
tapa a VlI-a, 9 mai); Varșovia—Poz
nan. 178 km (etapa a_VIII-a, 10 
mai) ; II mai zi de odihnă; Poznan— 
Frankfurt pe Oder, 175 km (etapa a 
IX-a, 12 mai); Frankfurt pe Oder— 
Dresda. 205 km (etapa a X-a, 13 
mai); Dresda—Leipzig, 201 km (e- 
tapa a Xl-a, 14 mai); Leipzig— 
Halle—Magdeburg. 128km (etapa a 
XII-a, 15 mai) ; Magdeburg—Berlin, 
182 km (etapa a XIII-a, 16 mai).

Cele 13 etape ale cursei măsoară 
2.274 km.

Pariicipanții la una din edițiile anterioare ale „Cursei Păcii' defilează pe sta
dionul din Varșovia, în cadrul solemnității de deschidere.

PARTICIPARE MASIVĂ LA CONCURSUL DE FOND

s-a meheiat ca victoria la licită a oaspeților
Numeroșii spectatori veniți ieri 

după amiază la Progresul pentru a 
urmări continuarea partidei 'Tiriac— 
Gasiorek (întreruptă duminică la sco
rul, de 6—4, 4—6, 6—8) au suferit o 
profundă dezamăgire. Mulți dintre 

ej nici n-au mai ajuns la timp pen
tru a asista la ultimele schimburi de 
mingi... Aceasta pentru motivul că al 
patrulea set s-a terminat în mai puțin 
de 20 de minute.

Firește, cu toții doream și ne-am fi 
așteptat ca reprezentantul nostru să 
încerce totul pentru a reface handi
capul de un set și de a cîștiga a- 
epastă partidăj pe care o începuse 
atît de promițător. In realitate, Ti
riac s-a descurajat la primele vole- 
uri ratate trecînd din nou într-o de
fensivă fără speranță. Condus cu 2-0, 
jucătorul romîn a avut o scurtă re

venire — egalînd scorul —dar apoi, 
în fața jocului din ce în ce mai sigur 
al adversarului, el a cedat pasul. Se- 
tul ca și victoria în meci au revenit 
campionului polonez. Scor; 4-6, 6-4, 
8-6, 6-3 pentru Gasiorek. ,

In acest fel, echipa R. P. Polone 
termină învingătoare cu rezultatul fis 
nai de 3-2, calificîndu-se în optimile 
de finală ale zonei europene a „Cupei 
Davis".

Programul zilei de ieri a fost 
completat cu două interesante meciuri 
amicale. In primul, Piatek (R. P, 
Polonă) a dispus cu 6-4, 6-2 de Năs- 
tase (R. P. Roinînă), iar în următorul 
— început sîmbătă — Bosch (R.Pj 
Romînă) a cîștigat în fața redutabilul 
lui Licis (R. P. Polonă) cu 6—8,' 
12—10, 6-2, 6-4.

PREA MULȚI,.. SFĂTUITORI

Peste 70 concurenți
Ia întrecerea cicloturistică 

din Capitală
Duminică dimineață s-au întîlnit 

în str. Ion Vidu peste 70 amatori 
de excursii cicloturistice. Grupul 
compact s-a îndreptat spre pădurea 
Săbăreni. Acolo, după un scurt re
paus, cicloturiștii s-au constituit în 
echipe și au participat la un intere
sant concurs de ștafetă cu 4 etape 
și medii orare impuse. întrecerea a 
lost cîștigată de echipa Școlii profe
sionale „Iosif Rangheț", care a ob
ținut 392 puncte. Echipa a fost alcă
tuită din Ovidiu Ionescu, Arnold 
Schwartz. Dumitru Nistor și Mircea 
Chiriac. Pe locurile următoare s-au 
clasat formațiile: uzinele „Grigore 
Preoteasa", liceul „Mihai Viteazu", 
uzinele „21 Decembrie" și Școala 
medie ,,Tudor Vladimirescu".

Mulți cicloturiști au vizitat pădu
rea, admirînd căprioarele și diferitele 
specii de păsări care cresc în acest 
minunat loc din împrejurimile Capi
talei noastre.

Timpul frumos a atras duminică di
mineața la startul concursului dotat 
cu „Cupa Sfatului Popular a.1 raio
nului Tudor Vladimirescu" aproape 
200 de alergători. Desfășurată pe șo
seaua București—Tîrgoviște competiția 
a fost deschisă tuturor posesorilor de 
biciclete, iar spre deosebire de con
cursurile anterioare programul a pre
zentat și o noutate: o cursă pe o 
distanță de 50 km rezervată pistarzi- 
lor și cîștigată de M. Maxim (Voin
ța) cit 1 li 31:20, urmat de S. Du
mitru (C.C.A.) 1 h 31:33 și Gh. Do- 
bresett (C.C.A.) cu același timp.

In principala întrecere, cursa rezer
vată fondiștilor avansați, victoria a 
revenit la capătul celor 100 km aler
gătorului Nicolae Grigore (C.C.A.) 
care a fost cronometrat cu 2 h 41:50. 
O frumoasă comportare a avut Mir
cea Dumitrescu (Construe torn’), care 
după 35 de km de la plecare, eva
dează din pluton, se distanțează și 
de-a lungul a aproape 10 km agită 
întreaga caravană. In urmărirea fu
garului pleacă G. Oalcișcă. In cele 
din urmă AL Dumitrescu este prins 
de C. Baciu și N. Grigore, care vor 
merge împreună pînă la sprintul fi
nal pe care îl cîștigă N. Grigore. Pe 
următoarele locuri s-au clasat în or
dine G. Baciu (Victoria) 2 h 41:50; 
M. Dumitrescu (Constructorufl) 2 h 
41:53; I. Hora (Victoria) 2 li 41:51; 
S. Ariton (C.C.A.) 2 h 41:58.

Celelalte probe ale concursului au 
fost câștigate de: Tineret (60 km) — 
O. Burtea (Voința Plloești) 1 h 38:41; 
juniori cat. 1 (30 km) — S. Mihăl- 
țeanu (Victoria) 53:30; juniori cat. II 
(20 km) — N. Ghinea (Voința Plo- 
ești) 40:09; senioare (15 km) — Ele
na Capotă (Dinamo) 32:51; junioare 
(15 km) — Anița Agopian (Școala 
sportivă Constructorul) 32:48; biciclete 
oraș (10 km) — G. Rădulescu (Olu- 
bul sportiv școlar) 21:55; copii 10—11 
anii biciclete ’/2 (1.500 m) — E. A-

postolescu; biciclete mari (1.500 m) — 
D. Radu; copii 12—14 ani (2 km) — 
G. Negoescu. Merită să subliniem ini
țiativa comisiei de specialitate a ora
șului București, care în. ultima vreme 
include cu regularitate în programul 
concursurilor probe pentru copii, me
nite să releve noi elemente talentate 
în ciclism.

întrecerea

Vrem să atragem atențiunea asupra 
unui lucru pe care îl considerăm cri
ticabil și care s-a petrecut în timpul 
întîlnirii internaționale de tenis în
cheiată ieri.

Este vorba de faptul cum au înțe
les unii tovarăși să sprijine evolu
ția tenismanilor noștri. Așa, de pildă, 
cînd pe teren se afla dublul Țiriac- 
Georgescu, din tribună frații Vizirii 
se întreceau în a da indicații care, 
cu toată valoarea lor, n-au putut fi 
de prea mult folos peiftru că — știut 
este — în timpul jocului asemenea 
intervenții distrag atenția celor avi
zați, mai ales dacă nu au experiența 
cuvenită. Cu atît mai mult ne-a sur
prins un asemenea fel de a da indi
cații, cu cit. însuși Gogu Viziru si-a 
arătat nemulțumirea ■— chiar în tim
pul jocului, duminică — față de in
tervențiile lui Marin și uneori chiar ale

secretarului federației, tov. Arjoca, ca*  
re-l deranjau evident.

In pauze, tot la dublu, lucrurile se 
complicau și mai și. Veniți la căpița*  
nul echipei (tov. Bădin, pe care l-am 
văzut mult prea... resemnat, in aceste 
zile) Țiriac și Georgescu nu știau la 
cine să mai asculte. La Bădin, la Ma
rin, la Gogu sau la secretarul fede*  
ral. Este lesne de înțeles că la... toți, 
pentru că toți nu mai pridideau ea 
sfaturile și tuturor le datorau respect 
și ascultare.

Nu vrem să atribuim acestui fapt 
cauzele înfrlngerii, dar a fost clar că 
el n-a avut darul să contribuie la o 
mai bună .comportare a celor doi. ti
neri; amintindu-ne despre un înțelept 
proverb pe care fără îndoială îl cu*  
nosc și respectivii tovarăși.

M. G.

Eugen Ducu—2,005 m Ia înălțime!
Stadionul Tineretului a găzduit 

sîmbătă și duminică un interesant 
concurs atletic organizat de Clubul 
sportiv școlar din București, și care 
s-a încheiat cu rezultate remarcabile. 
Dintre acestea, amintim de noul re
cord republican la cat. jr. I. stabi
lit de Eugen Ducu la înălțime 
(2,005 m.), de recordul republican 
(tot la cat. ir. I) al lui D. Gheorghiu 
ia ciocan (50,32 m.) și — în sfîr- 
șit — performanta lui Al. Ciocan la 
tri-atlon: 1835 p. (nou record R.P.R. 
cat. jr. II).

Iată mai jos cîștigătorii probelor: 
BĂIEȚI: prăjină: P. Astafei (Buc.) 
3.81 m. ; 90 m. g.: Al. Cristea
(C.S.S. Buc.) 12,8; 400 m plat; St. 
Bereczazi (Dinamo Buc.) 52,5; 80 m. 
plat: I. Simu (C.S.S. Or. Stalin) 9,6; 
100 rn. plat: E. Kineses (Știința Buc.) 
11,2; 800 m. plat: H. Schmidt (C.S.S. 
Or. Stalin) 2;O2,4; disc: K. Sokol 
(C.S.S. Tg. Mureș) 49,80 ni.; 1500 m. 
obstacole: Gh. Egved (Știința Cluj) 
4:39,8; 110 m.g.: M. Axente (Dinamo 
Buc.) 14,6; suliță: Al. Crăciunescu 
(Constr. Buc.) 51,52 m; lungime: L 
Delc.of (C.S.S. Tjnș.) 6,74 m.: triplu 
salt: E. Simion (Dinamo Buc.)
13,69 m.; 200 in. plat: E. Kineses 
23,0: 4x100 m.: Dinamo Buc. 45,8:

SPORTUL POPULAR
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greutate: Dan Serafim (Prog.)
14,28 m. ; 1500 m.: St. Bereczazi 
4:09,7: 3000 m.: M. Nichita (Or. 
Stalin) 9:22,2 : FETE : înălțime: R. 
Voroneanu (I. M. S. Roman) 1,51 
m. : 800 m. plat: G. Ziegler (C. S. S. 
Tmș.) 2:27,0; disc: Anca Gurăti 
(Prog, Buc.) 39,38 m.; lungime: A. 
Mihăilescu (Arad) 5,27 m.; 100 m. 
plat: M. Mihai (Prog.) 13,1; 60 m. 
plat: G. Rădulescu (C. S. S. Buc.) 
8,0: greutate: Anca Gurău 12,62 m. ; 
80 m. g.: J. Javorski (Prog.) 12,7; 
60 m. g.: Elena Vîrlan (C. S. S. 
Buc.) 9,9: 200 m. plat: R. Gabel (Si
biu) 27,7; 400 m. plat: Elena Flei
scher (I. M. S. Roman) 61,1 ; 300 m. 
plat: Elena Croitoru (S. S. E. Cons
tanta) 44,3; suliță: A. Wachsmann 
(S. S. E. Craiova) 35,84 m; 4x100 
m.: C. S. S. București 52,6.

Clasamentul final pe echipe arată 
astfel: 1. C. S. S. București 472 p.; 
2. C. S. S. Timișoara 257 p. ; 3. Di
namo Buc. 239 p.; 4. S. S. E. Ora
dea 237 p. ; 5. Progresul Buc. 229 p.: 
6. C. S. S. Orașul Stalin 205 p.

In cadrul unui concurs atletic des
fășurat sîmbătă pe stadionul Repu
blicii a avut loc o probă de 3.000 m. 
plat încheiată cu rezultate bune: 1. 
Andrei Barabaș 8:20,8; 2. C-tin Gre- 
cescu 8:21,2: 3. C-tin Aioanei 8:22,4; 
4. Dumitru Bîrdau 8:33,4 ; 5. Tadeus 
Strzeibiscki 8:35,4; 6. Ovidiu Lupu 
8;48,8.

echipelor bucureștens
Cel de al doilea tur al competiției 

de șah pe echipe (sferturi de finală) 
— întrecere care se desfășoară în 
cinstea celui de al IlI-lea Congres al 
P.M.R. și a zilei de 1 Mai — s-a în
cheiat cu următoarele rezultate : Con- 
structorul-A.S. Academia Militară 9-1, 
Progresul—Lumina 7*/ 2—2*/ 2, Spartac- 
I.T.B. 8-2, Știința-MetaAul Obor 9-1. 
Dintre rezultatele individuale merită 
menționată egalitatea de la prima 
masă a meciului Ștunța-Mefalul Obor, 
la care au jucat P .Joița și G. Ale- 
xandrescu. De asemenea, remiză au 
făcut Pușcașu (Progresul) și D. 
Munteanu (Lumina).

Echipele învingătoare s-au calificat 
pentru semifinalele competiției, a că
ror programare se va face în cursul 
săptămânii.

Vești din țară
Viitori arbitri de fotbal

Colegiul orășenesc al arbitrilor de 
fotbal din Tr. Severin a inițiat — de cu- 
rînd ■— un curs de arbitri. Iau parte 
cu regularitate 21 de elevi, printre care 
foști jucători de frunte ai fotbalului 
severinean ca Gh. Vidan, M. Biolan, 
T. Cîmpeanu etc., muncitori, tehnicieni 
și funcționari de Ia întreprinderile și 
instituțiile din oraș. Conducerea școlii 
a fost încredințată unui colectiv de ar
bitri mai vechi, îndrumat de tov Al. 
Flintă, vicepreședintele colegiului oră
șenesc.

GII. MANAFU-corcsp.

Initiative
In ultimul timp, sportivii asociației 

Pre; ̂ zia din Săccle au obținut rezulta.**  
te frumoase. Recent s-a organizat un 
concurs la șase discipline sportive : fot
bal, șah, tir, handbal în 7, volei și 
atletism, în vederea atragerii unui nu
măr tot mai mare de oameni ai muncii 
în activitatea sportivă. I.a concurs vor 
lua parte echipe rcprezcnlînd 15 ate
liere și locuri de muncă. Concursurile 
se vor desfășura în două clape : prima 
etapă pînă la 1 iulie iar a doua de la 
1 iulie pînă la 7 Noiembrie. Pentru 
buna desfășurare a concursurilor s-au 
pus la punct piste de atletism și insta
lațiile anexe, terenul de volei etc.

VICTOR SECÂREANU-coresp. !’

Azi se dispută proba de pistol viteză
•— Luptă strinsă după primele probe •—

Opt dintre cei mai buni pentaUo- 
niști ai țării au luat startul sîmbătă 
în prima competiție de pentatlon mo
dern din acest sezon, organizată 1n 
cinstea celui de al lll-lea Congres al 
P.MR. și a zilei de l Mai.

Proba inaugurală, căflăria, desfășu
rată pe frumosul parcurs de la G.A.S. 
Roșia, a prilejuit o luptă interesantă. 
Coneursul a avut loc pc un parcurs 
de 3.250 m cu 20 de obstacole. în
trecerea a evidențiat pregătirea destul

de bună a sportivilor și în același 
timp și a cailor folosiți în concurs. 
Cea mai bună comportare a avut-o 
Dumitru Țintea, care a terminat par
cursul fără nici o penalizare, reali- 
zind și cel mai bun timp.

Iată rezultatele tehnice ale probei 
de călărie: 1. Dumitru Țintea (pe ca
lul Racheta) 1.000 p; 2. Nicolae Ma
rinescu (Emil) 954,5 p; 3. Gheorghe 
Tomiuc (Sobol) 944 p; 4. Gristu Li- 
chiardopol (Spic) 852,5 p; Wijhelm

Cal și călăreț formează parcă un singur corp care zboară pește obstacol.

Roman (Mormoloc) 789 p; 6. Ion 
Vesa (Rezistent) 779 p; 7. Traian 
Croitoru (Sonata) 736,5 p; 8. Dan 
Ionescu (Tismajia) 552 p.

A doua probă a concursului, spada, 
s-a desfășurat duminică dimineață în 
sala Dinamo. Fiecare concurent a sus
ținut cîte 42 de asalturi, ca o veri
ficare a rezistenței lor în condițiunile 
unei întreceri cu mulți compztitori, 
așa cum se înlîmplă de obice: la ma
rile concursuri internaționale. S-au 
acordat 1.000 p pentru 32 de victorii, 
valoarea unei victorii fiind astfel 
echivalată cu 31 de puncte. După © 
Juptă foarte strinsă de citeva ore, 
pe primul loc, la egalitate de puncte, 
s-au clasat trei concurenți: Roman, 
Jonesou și Lichiardopol. Ei au înre
gistrat cîte 28 de victorii, totalizînd 
astfel cîte 876 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat: 4. Marinescu 21 
victorii — 752 p; 5. Vesa 17 v — 
535 p; 6. Țintea 16 v — 504 p; 7. 
Croitoru 14 v — 442 p; 8. TomiuO 
12 v — 380 p.

După două probe olasamentuil con
cursului de pentatlon modern are ur
mătoarea înfățișare: 1. Lich ardopol 
1.728,5 p; 2. Marinescu 1.706,5 p; 3. 
Roman 1.665 p; 4. Țintea 1.504 p; 5. 
Ionescu 1.428 p; 6. Tomiuc 1.324 p; 
7. Vesa 1.314 p; 8. Croitoru 1.178,5 p.

Ieri a fost zi de pauză. Concursul 
continuă astăzi cu proba de pistol 
viteză (Poligonul Tunari, de la ora. 
10) și mii ne cu proba de înot (Ba
zinul Floreasca, de la ora 17,30).
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ituație neschimbată pe primele locuri
RI A 1: 27 goluri î ra 6 partide

doua echipele au prestat un joc corect. 
Gazdele au mai înscris două goluri, 
prin Czako (min. 63) și Chitic (min. 
71), obținînd o victorie meritată. (Du
mitru Alarin, coresn.).

JUCÎND FOARTE BINE, Unirea 
Focșani a obținut o victorie netă 
(5—0) în partida cu Rulmentul Bîr- 
lad, prin punctele marcate de Stă- 
tescu (min. 15), Gheorghe (min. 20 
și 22), Ciungii (min. 65) și Dobrotă 
(min. 75). Echipa din Focșani ar fi 
putut marca ' mai multe goluri, dacă 
ar fi jucat și după pauză în același 
ritm ca și în prima repriză. (Hari 
Cohn, coresp.).

JOC FRUMOS LA SUCEAVA, mai 
ales datorită echipei locale Dinamo, 

a 
de 

Au

URPRIZA ETAPEI s-a înregistrat 
lădăuți, unde echipa gazdă a reușit 
ieritată victorie (2—1) asupra lui 
imo Galați, recentul învingător la 

al liderului și candidat la primul 
In deosebită vervă de joc, C.S.AL 

ominat de la început și a deschis 
ui în min. 5 prin Chirilă II. După 
:ă însă, la o greșeală a apărării 
lelor, în min. 55, Dinamo reușește 
galeze prin Voicti. C.S.M. continuă 
Race și după numai cinci minute 
rie golul victoriei prin Chirilă I, 

a transformat o lovitură liberă.
1 ambelor echipe a plăcut foarte 

: celor aproape 1500 de spectatori, 
i remarcat: Lavric, Biltz, Olt'eănu, 
ilă I (C.S.M.), Petrică Voicu și 
:a (D). (A. Simota, coresp.).
DERUL C.S.M.S. IAȘI A CIȘTI- 

duminică cu 3—0,- dar jocul său 
al Prahovei nu a satisfăcut pe 
in pe cei peste 8000 de spectatori, 
iele echipe au făcut nepermis de 
te greșe’i atît în apărare cît și 
itac. Mai tehnici, ieșenii au depășii 
,‘țîteva ori apărarea oaspeților, 
cînd prin Voica (min. 32) și Un
dit (min. 43 și 57). Scorul final 
a fi mai mare, pentru că C.S.M.S. 
itat cîteva ocazii clare prin Vr ica 
Jngurmn. Acesta din tirmă a tras 
nin. 34 o lovitură de la 11 m în 
?le portarului. Cri mai buni: Un- 
iu și Dram de la gaZde, Ionescu 

Jiaconescti de la oaspeți (A. Scău- 
. coresn.).

VICTORIE LA SCOR (6—2) a 
it Știința București la Constanța, 
•ra formației locale S.N.M. Bucti- 
mii au meritat succesul, chiar la 
t scor, pentru că au combinat 
ios și eficace. Localnicii au avut 
lărare penetrabilă și un atac steril, 
nirca a prilejuit un frumos spec- 

1 fotbalistic. Au marcat: Pasau
Dridea, Ionescu și Balint, res- 

iv Mocanii (2). (E. Petre, coresp.). 
OUĂ REPRIZE DIFERITE a avut 
ui Victoria Buzău — Unirea Iași 
1). In prima, jocul a fost presărat 

iuritați, mai ales dirUpartea oaspe- 
. Arbitrul M. Constantincscu — 

a scăpat jocul din mînă. Victoria 
leschis scorul în min. 11 prin 
?ă, dar Unirea a egalat în min. 
>riii Tiron. I a această fază, porta- 
gazdelor, Biizatu, s-a accidentat, 
sind terenul și rcintrînd în min. 
dar ca înaintaș (portar a jucat 
oȚ. In această nouă calitate cl 

•ie în min. 43 cu capul la un 
er bătut de Petică. In repriza a

R1A a ll-a : Patru

Aceasta a dominat mai mult și 
ratat foarte multe ocazii. Raport 
cornere : 13—0 pentru dinamoviști.

11 melri. Industria Sîrmei a făcut un 
bun joc de apărare. (C. Morarii și 
V. Albii, coresp).

O VICTORIE CLARA a obținut 
C.S.M. Baia Mare în fața Chimiei 
Făgăraș (5—1). Băimărenii ati domi
nat tot timpul și au 1 
DrăgaiT (2), Vlad I (2) : 
Pentru învinși a marcat 
a ratat și un 11 metri 
(V. Sasăranu, coresp.).

SCORUL ALB cu care 
meciul Gaz Metan — 
nedreptățește pe gazde, 
minat mai mult și au 
numeroase de gol. Elocvent raportul de 
cornere : 8—0 pentru Gaz Metan. S-au 
remarcat: Szabo, Limbășan, ” 
(Mediaș), Băcuț I, Cepolschi, (Ora
dea). (Dan Viritilă, coresp.).

DERBIUL ECHIPELOR ARADENE 
de categorie B s-a terminat la ega
litate (1 — 1). Feroviarii au deschis

marcat prin : 
și Nedelcu II. 
Popa. C.S.M. 
prin Vlad I.

s-a terminat 
C.S. Oradea 
care au do- 
avut ocazii

Zanca

■"""’A

VIENA 25 (prin felefon de la 
trimisul nostru special). — Duminică, 
pe stadionul Hohe Warte, s-a lăsat 
cortina peste cea de a XllI-a edi
ție a Turneului U.E.F.A. de juniori. 
Luni dimineață toate ziarele vieneze 
au consemnat pe larg desfășurarea 
finalei dintre echipele R. P. Romîne 
și R. P. Ungare. In plus, în inimile 
iuturor juniorilor noștri au rămas 
frumoase amintiri legate de vizitarea 
unor importante orașe din Austria și, 
mai ales, a „orașului valsului" — 
Viena, care a inspirat în creația lor 
pe nemuritorii Johann și Richard 
Strauss. Neuitată va fi seara de a- 
dio petrecută pe muntele Kalenberg, 
unde jucătorii noștri att schimbat in
signe, legînd prietenii strînse cu ju
niorii celorlalte echipe participante la 
Turneu. Pe bună dreptate, cu ocazia 
recepției oferite de primăria orașului 
Viena, d. ' 
tele U.E.F.A. spunea: 
niorilor a fost un prilej 
cunoaștere și strîngere a 
prietenie înire tinerii din

★

Ziarele care au apărut luni dimi
neață au publicat materiale ample în 
legătură cu finala, și au subliniat ni
velul tehnic deosebit la care s-a ri
dicat în acest an Turneul.

Ziarul „Express" înserează în' prima 
pagină sub un titlu mare, un am
plu articol intitulat: „Un joc mare, 
Ungaria — Romînia". Citez 
pasaje semnificative :

„...Președintele UjE.F.A,, 
Schwartz, a înmînat cupa conducă
torului echipei maghiare, care a ri
dicat-o în sus, arătînd-o spectatorilor. 
Apoi, jucătorii maghiari au plecat spre 
cabine. In urma lor, romînii mergeau 
...cu lacrimi în ochi.

„Nu ! Romînii sînt învingătorii mo
rali ai Turneului. Ei au avut cea mai 
bună echipă. Atunci de ce s-au necă-

Ebbe Schwartz, președin- 
,Turneul 

minunat 
relațiilor 
Europa".

ju
de 
de

citeva

Ebbe

jit atît romînii ? Spectatorii au aplauM 
dat la scenă deschisă pe romîni și 
mai puțin pe unguri, care păstrează 
cupa doar un an".

Selecționerul unic austriac Decker, 
care a asistat la meci, spunea sub
liniind valoarea unor jucători roinîni : 
„Dacă aș fi avut cele două extreme 
din echipa romînă n-aș fi avut grijă 
cum să fac. o echipă națională a Aus
triei".

Alte ziare ca „Welt am Montag", 
„Wiener Montag" etc. consemnează în 
articolele lor faptul că jucătorii un
guri au avut șansă jucînd în pri
ma repriză cu vîntul în spăte, care 
i-a ajutat la marcarea celor două go
luri și că după pauză întreaga echipă 
a trecut în apărare pentru a putea 
menține rezultatul.

Prin sublinierea rîndurilor de mai 
sus nu vreau să diminuez victoria e- 
chipei maghiare și nici să găsesc scu
ze pentru insuccesul echipei noastre. 
Juniorii maghiari au cîștigat mareînd 
un gol mai mult, iar ai noștri au 
pierdut datorită lipsei de concentrare 
în momentele grele ale jocului și a 
celor două greșeli elementare ale 
apărării, soldate cu tot atîtea goluri. 
Se adaugă la aceasta faptul că inte
rii Kekesi și Farkas, care trebuiau 
strașnic păziți, au fost lăsafi liberi.

Am scăpat victoria printre degete. 
Din greșelile . comise avem de învă
țat pentru "iitor.

Sîntem totuși învingătorii morali 
ai Turneului și ne putem mîndri cu 
echipa noastră, care a dat dovadă 
în toate meciurile de o mare putere 
de luptă. Comportarea ei sub toate 
aspectele i-a atras simpatia și apre
cierea unanimă a spectatorilor și 
specialiștilor. Se poate spune pe drept 
cuvînt că reprezentativa noastră o- 
cupă un loc fruntaș în ierarhia celor 
mai bune echipe de juniori din Eu
ropa.

V. GRADINARU

ÎRBIUL TIMIȘOREAN a fest cîș- 
1a limită 

tat victoria, 
legat, mai 

disputată cu 
gol a fost 
a reluat cu

de Știința, care a 
avînd un atac mai 
insistent. Partida a 
multă dîrzenie. Uni- 
marcat de Lereter, 

capul, dintr-o lovitură 
olț (min. 32). In prima repriză, 
en'.ii au dominat mai mult, dar a 

parte a jocului a fost echilibrată, 
nai buni : Cojereanu, Tănase, Igna, 
alache (Știința) și Boroș, Apter, 
in (C.F.R.). Au asistat 14.000 
atori. (A. Gross, coresn.).
VICTORIE NETA a obținut Fla- 
Moreni în întîlnirea cu Metalul 

d Roșu. Scorul de 
:at de Brîndușsscu 
ianu (min. 55, 70, 
lominat tot timpul.

în 10 oameni din
i a fost eliminat din joc pentru
ii aduse arbitrului. S-au remarcat: 
ianu, Pantici, Berbeli (Flacăra), 
ai, Călin (Metalul). (Paul Andrei, 
p.).
J JOC DE CALITATE, mai ales 
tpriza I, precum și superioritatea 

a gazdelor, acestea an fost ca- 
risticile jocului C.S.M. Reșița — 
ia Cîmpina (2—0). Au marcat: 
lă (min. 55) și Gomisar (min.

: a ratat nume-

4—0 a fost 
(min. 11) și 
88). Gazdele
Oaspeții au 

min. 26, cînd

(min. 55) ț‘
Atacul gazdelor 
ocazii de gol. (Gh. Dobrescu, 

p.).
JPA UN JOG
PIONAT, Drubeta Tr. Severin a 
'ut la limită (1—0) pe Carpați 
a. Victoria gazdelor este meritată, 

a fost influențat de vînt. Golul 
riei a fost marcat de Mazilu în 
30. (Gh. Manafu, coresp.).

ȘI LA TIMIȘOARA, derbiul 
elor craiovene s-a terminat cu o 
ie la limită
Craiova a 
prin punctul 
57), la o 

ei. Știința a

ER1A a 11 l-a :

SPECIFIC DE

și la același scor: 
întrecut Știința cu 
marcat de Vasilescu 
greșeală 
dominat

Iată unul dtn numeroasele dueluri dintre înaintarea metalurgiștilor bucureșteni 
și apărarea echipei Metalul Tîrgoviște. Portarul Huruncu va boxa balonul. 

(Metalul București — Metalul Tîrgoviște 2—3)

marcat: Burlacii din' 11 m (min. 18) 
și Lain (min. 52) pentru Dinamo și 
Vornicii (min. 23) dintr-o lovitură li
beră de la 18 m. pentru C.F.R. Paș
cani. (C. Alexa, coresn.).

MECIUL FORF.STĂ FĂLTICENI — 
GLORIA BISTRIȚA nu s-a disputat 
pentru că... nu a fost programat. Fe
derația a hotărît să nu programeze 
nici un joc al Glori i Bistrița pînă 
cînd această echipă nu-și va respecta 
obligațiile contractuale față de antre
norul Gh. Nuțescu.

vicioFiâ Ia limită
dar n-a știut să folosească avantajul 
vîntului. (A. 1. Chiuza și R. Schultz, 
coresp.).

MECIURILE DISPUTATE ÎN CA
PITALA ati dat cîștig de cauză me
talurgicilor tîrgovișteni, care au în
trecut cu 3—2 (2—1) pe Meialul Bucu
rești, și dinamoviștilor bucureșteni, în
vingători la scor 6—0 (1—0) în meciul 
cu colegii lor din Pitești.

întîlnirea care a opus pe Metalul 
București și Metalul Tîrgoviște s-a 
desfășurat sub semnul unei lupte în- 
dirjite pentru obținerea victoriei, aceas
ta revenind echipei oaspe, care și-a 
bazat acțiunile pe contraatacuri peri
culoase, rapide și apărare sigură, 
promptă. Mai întîi Mureșan și apoi 
Cazaca înscriu pentru Metalul Tîrgo
viște, acesta Iuînd conducerea cu 2—0. 
După ce Andreescu.reduce din handicap, 
în cea de a doua repriză ambele 
echipe mai înscriu încă cîte un gol 
prin Prodanciuc (Tîrgoviște) și Co
conea, fixînd scorul acestei întîlniri la 
3—2 în favoarea oaspeților. O vic
torie pe cît de meritată pe atît de 
prețioasă pentru metalurgiștii din Tîr
goviște. Arbitrajul lui Z. kupu (Foc
șani) bun în prima repriză, Slab în 
cea de a doua.

După-amiază, pe stadionul din Obor, 
s-au întîlnit echipele Dinamo Obor și 
Dinamo Pitești. In prima repriză jocul 
se menține echilibrat, dinameviștii pi- 
teșteni avînd numeroase ocazii de a 
marca. Apărarea sigură a bucureșteni- 
lor anihilează însă acțiunile periculoase 
de la poarta lui Datcu. Cei care înscriu 
sînt bucureștenii, prin Staudt. La re
luare, piteștenii sînt mult mai nesiguri 
în apărare, iar înaintarea nu leagă 
jocul și trage imprecis la poartă. In 
vervă deosebită, bucureștenii domină 
insistent, înscriu încă 5 goluri prin 
Staudt, Selymesi, Niculcscu și Marin 
Apostol (2), obținînd o victorie la 
scor.

scorul în min. 74 (prin Szekely, care 
a reluat o minge respinsă de portar 
la executarea unui 11 metri), dar 
AMEFA a egalat după 10 minute prin 
Popescu. C.F.R. a dominat, dar a gre
șit slăbind ritmul după marcarea go
lului. (Șt. lacob, coresp.).

APĂRĂRILE AU FOST FOARTE 
BUNE în partida A.S.A. Sibiu — Trac
torul Orașul Stalin. In schimb, liniile 
de atac au jucat slab, fără finalitate. 
Au marcat: Baban (min. 23) pentru 
A.S.A. și Mănescu (min. 62) pentru 
Tractorul. (M. Vlădoianu, G. Pitarii, 
coresp.).

C.S.M. I CLUJ A DOMINAT mai 
mult, dar C.S.M. II a fost mai precis 
în acțiuni și în șutul la poartă, cîș- 
tigînd cu 3—1. Au marcat: Barth, 
Csegezi și Pușcariu pentru învingători, 
Treabă pentru învinși. (R. Fisch, co
resp.).

DUPĂ UN JOC VIU DISPUTAT, 
Recolta Cărei a întrecut pe C.S. Tg. 
Mureș cu .1—0, prin punctul marcat 
de Hauler în min. 60. (Fr. Szilagy, 
coresp.).

■

Congres al P.M.R. 
de 1 Mai

a apărări!
mai mult,

Etapa meciurilor nule
CONST. MACOVEI

RVINUL HUNEDOARA A ATA- Tudor a marcat primul gol al mc- 
MAI MULT, dar n-a putut trece cinlni. După 11 minute, oaspeții au 

oărarca fermă a echipei Industria egalat prin Adam și jocul a luat sfîr- 
'i din Cimpia Tur/ii dcu:t o sin- sit cil scorni rlc .1 — 1 lb

Interesanta competiție organizată de 
federația noastră de specialitate în 
cinstea celui de al IlI-lea Congres al 
P.M.R. și a zilei 
nua luni 2 mai 
ultima.

In cursul zilei 
alcătuit programul acestei etape. In 
cazul echipelor care au terminat du
minică la egalitate au fost aplicate 
prevederile regulamentului: s-au ca- 

anume 
ani ai 
Bacău 

echipei 
etapei

de 
cu

de

1 Mai va conti- 
etapa a doua și

ieri, federația a

prevederile regulamentului: 
lificat echipele mai tinere și 
Rapid (276 ani față de 302 
Steagului roșu) și Dinamo 
(271 ani față de 302 ani ai 
C.C.A.). Astfel că programul 
a doua se prezintă în felul următor:

Grupa București (pe stadionul Ciu
lești): Petrolul—Steagul roșu și Ra- 
pild—Dinamo București.

Constanța : Farul—C.C.A. șl
— Dinamo Bacău.

Grupa 
Progresul

Grupa Petroșani: Minerul—Jiul (la 
Lupeni).

Este posibil însă ca acest program 
să sufere două schimbări în sensul ca 
partida Petrolul—Steagul roșu să se 
dispute la Ploești, iar Progresul—Di
namo Bacău la Bacău. Acest lucru va 
fi hotărît astăzi sau mîine.

Dunav Rase joacă joi la București
Joi după-amiază, Progresul va sus

ține două meciuri internaționale de 
fotbal — seniori și juniori — cu Dunav 
dir Ruse (R. P. Bulgaria). Fotbaliștii 
bulgari vor sosi mîine, miercuri. în Ca
pitală. Partidele urmează să a bă loe 
pe Stadionul Republicii.

200.000 Iei food suplimentar de prem’i 
și pentru concursurile din luna mai!

„Evenimentul zilei” în materie 
Pronosport este tragerea din prnă

de
.. . . _ a

fondului special de premii pe luna 
aprilie, în valoare de 200.000 lei, din
tre care un autoturism „Moskvici". 
Tragerea din urnă va avea loc ASTAZI, 
LA ORA 9,30. IN LOCALUL AGEN
ȚIEI CENTRALE LOTO-PRONOS- 
PORT din cal. Victoriei 9. Deci astăzi 
vom cunoaște concursul ce va fi triat 
pe baza semnelor ce le va indica urna. 
Deci o nouă categorie de premiali ai 
concursurilor Pronosport 1

Dar' să vă ' 
portantă !

UN FOND 
PREMII ÎN 
LEI VA FI 
CURSURILOR 
LUNA MAI 1

Ce trebuie 
lipsiți de la nici unul din concursurile 
lunii mai, începînd chiar cu primul, 
cel de duminică 1 mai.

Vă așteaptă un interesant program. 
In frunte, meciul internațional R.P. 

Bulgaria—R.P. Romînă, una dintre 
cele mai interesante întîlniri ale ca
lendarului internațional din sezonul în 
curs. Pentru a marca importanța aces
tui meci, în program a fost prevăzută 
și indicarea rezultatului la pauză

Partide de categoria B, șase Ia nu
măr, continuă programul. Știința Timi
șoara primește vizita uneia dintre cele 
mai în formă echipe ale seriei a Il-a, 
Dinamo Obor, cea ©are a realizat sco
rul etapei (6—0 cu Dinamo Pitești) 
de duminică. Meciul este foarte echi
librat. ASA Sibiu, care s-a comportat 
de«tu] de bine în partidele din depla

dăm și o altă veste im-

SUPLIMENTAR DE 
VALOARE DE 200.000 
ACORDAT ȘI CON- 

PRONOSPORT DIN

să faceți deci ? Să nu

@onosport
sare de pînă acum, va evolua la Arad. 
Partidă importantă pentru configurația 
plutonului fruntaș al seriei a IlPa. 
Un alt meci deosebit de interesant se 
anunță cel de Ia Cărei, unde Recolta, 
recunoscută pentru rezultatele excelen
te ce Ie realizează pe teren propriu, 
primește vizita lui C.S. Oradea. Și 
prin poziția actuală din clasament a 
eelor două formații și prin aspirațiile 
lor, meciul devine important, deschis 
oricărui rezultat.

Ultimele patru partide sînt din 
campionatul italian unde, dacă proble
ma primului loc este aproape eluci
dată (prin cele 5 puncte avans ale Ju-

lrogradării și o plasare pe locuri mai 
bune, în mijlocul clasamentului. Pen
tru aceste obiective luptă formațiile 
incluse în programul concursului Pro
nosport de duminică, prin meciurile > 
Padova—Fiorentina, Sampdor a—Mi
lan, Alessandria—Genoa, Bai i—Na
poli.

• NU UITAȚI SA DEPUNEȚI CÎT 
MAI MULTE VARIANTE LA TRA- 
GEREA PRONOEXPRES DE MÎINE, 
27 APRILIE ! ASTAZI, ULTIM A ZI.

• NUMAI SAPTAMÎNA ACEASTA 
VA MAI PUTEȚI PROCURA BULE. 
TINE-ABONAMENT LA PRONO
EXPRES PE LUNA MAI.

REZULTATELE CQNCURSULUI 
PRONOSPORT

In urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul Prono
sport nr. 17 din 24 aprilie au fost 
stabilite următoarele rezultate provi
zorii ;

8 variante cu 11 rezultate exacte a 
cite 16.225 lei-

128,10 variante 
a cîte 1.215 lei.

1359,30 variante 
te a cîte 171 lei.

Fond de premii

cu 10 rezultate exacte

cu 9 rezultate exac-
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fapt care dem?n- 
unde se muncește

Halterofilii fruntași aă țării au ob
ținut succese remarcabile în ultima 
[vreme. Sînt grăitoare cele 20 recor
duri republicane, precum și comportarea 
frumoasă a unor halterofili la marile 
competiții internaționale (Lazăr Ba- 
roga, Ion Panait, Tiberiu Roman, Ion 
Birău șa.). îmbucurător este de ase
menea faptul — scos în evidență de 
.ecenta conferință a federației — 
că în comparație cu alți anii, nivelul 
mediu al performanțelor a crescut.

In unele asociații sportive și orașe 
IBucurești, Cluj) acest sport a luat 
un mare avînt. Au apărut elemen e 
tinere, talentate, 
strează că acolo 
cu tragere de inimă rezultatele nu 
se lasă așteptate. In București, de 
pildă, asociația Dinamo Obor, prin 
antrenorul ei Al. Cosma, s-a preocupat 
și a reușit să atragă numeroși tineri 
în practicarea sportului cu haltere.

Darea de seamă a subliniat însă 
o serie de lipsuri, dintre care cea mai 
importantă este slaba bază de mase 
a sportului cu haltere- De pildă, în re
giunile Constanța, Suceava și Pitești, 
acest sport este inexistent, iar în ce- 
jlelalte regiuni, cu excepția regiunilor 
București și Cluj, exilstă cîte o sin
gură asociație sau club cu secție de 
haltere cu o activitate organizată. Clu
burile și asociațiile sportive nu spri- 
Ijinâ în destulă măsură activitatea 
propriilor lor secții, ca de exemplu 
6.S.M. Galați, Poligraf ta București etc.

Numărul halterofililor la anum’te 
Categorii este încă foarte mic (*i  cam
pionatele pe echipe, de exemplu, au 
participat doar patru concmenți la 
cat grea, trei la cat. mijloci", etc.), 
ceea ce -dovedește că atit asociațiile 
cît și antrenorii nu se îngrijesc în 
suficientă măsură de formarea sporti
vilor la fiecare categorie. Este știut 
faptul că sportul halterelor dezvoltă 
volumul mușchilor și prin urmare 
sportivii +rec la un anumit interval în 
categorii superioare. După un proces 
de instruire de 5—6 ani, cum este 
cazul multora din secțiile noastre, era 
firesc ca ele să aibă sportivi la toate 
categoriile. Această gravă lilpsă se 
datorește în prim..1 rînd antrenorilor 
care nu s-au preocupat de formarea 
cadrelor tinere și astfel, în anumite 
regiuni ca Iași, Craiova etc. în sec
țiile de haltere ale asociațiilor, nu 
există nici un sportiv de categoria 
grea.

O altă lipsă gravă s-a observat în 
pregătirea tehnică a halterofi li Io-- Un 
mare număr de încărcări sînt ratate 
fie din cauza unei slabe pregătiri teh
nice, fie datorită faptului că atît spor
tivul cît și antrenorul nu au calculat 
în mod judicios intrările la bară.

Majoritatea antrenorilor au desfă
șurat procesul de instruire, de multe 
ori |a voia întîmpiăriî. Antrenamentele 
.tiu au avut continuitate, nu a existat 

reală și judicioasă periodizare 
pentru urmărirea unor obiective pre

cise; au fost neglijate mișcările aju
tătoare, menite să dezvolte în egală 
măsură toate grupele musculare. 
Există o mentalitate greșită a unor 
halterofili care zic cam așa: princi
palul e să particip, rezultatul mă inte
resează mai puțin (exemple: Medavni 
(Timișoara), Palisca (Reșița), Nes- 
torov (Buc.), Gh. Gospodilnov (Galați), 
Gh Niculae (Buc.) etc.). Această ati
tudine retrogradă, trebuie combătută 
cu vehemență. Cauza acestei concepții 
derivă și di.i faptul că acești sportivi 
se antrenează doar 2—3 luni . iainte 
de campionate în mod nerațional.

In cuvînTil lor, numeroși partici- 
panți la conferință au arătat că baza 
de mase trebuie să constituie obiec
tivul nr. 1 al sporhiluî cu haltere. Este 
inadmisibil ca în marele centru mun
citoresc Reșița să fie doar 20—25 de 
halterofili, ca la 
Mare, Brăila sau

Hunedoara, Baia 
Petroșani să nu

întrecerile de dirt-track au fost la înălțimea așteptărilor
Organizat de clubul sportiv Voința 

în cinstea celui de al III-lea Congres 
al P.M.R., concursul de dirt-track des
fășurat duminică pe stadionul Con
structorul din Capitală s-a bucurat 
de un succes deosebit. Cei peste 5.000 
spectatori pezenți la întreceri au pu
tut constata că de la o săptămînă la 
alta alergătorii noștri stăpînesc mai 
bine mașinile, sînt mai bine pregătiți, 
mai apropie ți ca valoare. Organizarea 
concursului a fost ireproșabilă și a dat 

dispută la clasa 'mașinilor speciale : 
dublat pe viraj dar victoria

Mormocea (C.C.A.) 
ii va reveni, in final, tot lui.

Foto : Mircea Rahoveami

O palpitantă 
este

existe secții de haltere, iar la Cîmpina 
secția de haltere să se afle în pragul 
desființării. Aproape toți participanții 
au subliniat lipsa cadrelor calificate 
(antrenori și arbitri), neglijarea pro
blemei juniorilor, slaba preocupare 
a asociațiilor și cluburilor pentru 
acest sport-

Pentru dezvoltarea sportului cu 
haitele va trebui ca asociațiile și clu
burile sportive să sprijine și să acorde 
atenția cuvenită atragerii tineretului 
spre acest sport, folosilnd în acest 
scop organizarea unor concursuri săp- 
tâmînale inferasociații, orășenești etc., 
să confecționeze pe scară locală bare 
populare care pot fi folosite cu succes.

Antrenorii vor trebui să muncească 
cu mai mula tragere de inimă și en- 
tuzilasm, să-și ridice neîncetat califi
carea profesională, contribuind astfel 
în mod efectiv Ia ridicarea măiestriei 
sportive a elevilor lor.

nr?

doi sînt foarte talent-ați pentru acest 
gen de curse. Curajoși și stăpini pe 
mașini, Al. Sincă și E. Seiler au con
tribuit și ei efectiv Ia realizarea unui 
hun spectacol în concursul de ieri.

Iată clasamentul probelor : 175 cmc: 
1. Traian Macarie (Dinamo) 8 p; 2. 
Tudor Popa (Dinamo) 7 p; 3. Gh. 
Stafie (Voința București) 1 p; 250 
c~.c : 1. Gheorghe Ion (CCA) 5 p;

Sincă (Voința București) 4 p ; 
Dovitz (Dinamo) 4 p;

cmc :
2. Al.

După turneul întreprins de echipa 
C.F.R. Grivița Roșie în R. P. Polonă
După cum am mai anunțat, echipa 

campioană de rugbi a țării noastre, 
C.F.R. Grivița Roșie, a întreprins re
cent un turneu în R. P. Polonă. A- 
mănunte despre acest turneu am pu
tut afla într-o discuție avută la în
toarcerea în țară cu tovarășul Ion 
Gheorghe, secretarul asociației scor-, 
five Grivița Roșie.

— Primul meci, ne-a spus tov. 
Ion Gheorghe, l-am susținut in loca
litatea Poznan. Meciul a stîrnit un in
teres apreciabil in rindurile amatorilor 
de sport în acest oraș, care au venit 
in mare număr pe terenul sportiv al 
orașului, „Energetica". De altfel, me
ciul a și fost televizat. Echipa noastră 
a mers destul de bine și a obținut 
victoria cu scorul de 31—16 (14—3).

— Cu cine ați jucat în continuare?
— Meciul următor l-am susținut, la

figurării lor. De altfel, socotim că este 
necesar ca aceste competiții să se des
fășoare cu regularitate, săptămînal.

H. N.

„CUPA 1 MAS”
CIMPIA TURZII 25 (prin telefon). 

Duminică 3-a desfășurat în localitate 
concursul de viteză pe circuit dotat 
cu „Cupa 1 Mai”. La întrecerile care 
au fost organizate de asociația sportivă 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii au 
participat motocicliști din Cluj. Tg. 
Mureș, Turda și Cîmpia Turzii. Con
cursul s-a bucurat de un real succes. 
El a oferit celor peste 5.000 spectatori 
dispute interesante, de un bun nivel 
tehnic. Au participat 37 concurcnți. 
Rezultatele tehnice :

125 cmc : Fr. Spath (Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii); 175 cmc : Fr. 
Spalh (Industria Sîrmei Cîmpia Turzii) ; 
250 cmc : Arpad Dobay (C.S.M. Cluj); 
350 cmc: Em. Bariu (C.S.M. Cluj); 
cat. ataș : Ciungan și Ghebudean (In
dustria Sîrmei Cîmpia Turzii); neli
mitat : Em. Baciu (Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii).

Pe echipe locul I a fost ocupat de 
formația asociației sportive Industria 
Sîrmei care a cucerit astfel „Cupa 
1 Mai”.

PETRE ȚONEA — coresp.

noastră a cîștigat cu scorul de

Bytom cu echipa locală, Czarny, care 
ne vizitase țara in urmă cu cițiva ani. 
Și de data aceasta victoria a revenit 
echipei noastre. Scorul: 23—5 (14—5). 

Despre ultimul meci al turneului; 
care a avut loc la Zywiec, interlocu
torul nostru a ținut să remarce:

— Zywiec este o localitate mică, dar 
cu foarte multi iubitori ai sportului 
cu balonul oval. Astfel am fost plăcut 
impresionați să vedem asistind la me
ciul nostru cu Czarny Bytom peste 
3000 de spectatori. Ei'au aplaudat la 
scenă deschisă fazele frumoase și —■ 
în general — s-au dovedit a fi des
tul de price puți In tainele rugbiului. 
In acest ultim meci al turneului, echi
pa 
17—3 (3—3).

în încheierea discuției, 
Ion Gheorghe ne-a spus:

— Aș vrea să subliniez ____ ____
primire care ni s-a făcut de oficiali
tățile sportive și In special de gaz
dele noastre din Bytom, în frunte ca 
directorul atelierelor utilaj minier, to
varășul Romyk. Turneul n-a avut nu
mai o semnificație de ordin sportiv. 
El. a contribuit din plin la întărirea 

prietenești dintre sportivii 
cei polonezi și a fost tot- 
prilej binevenit de realiza- 

foarte util schimb de expe- 
munca noastră de feroviari, 
vizitele pe care le-am făcut

călduroasa

relațiilor 
noștri și 
odată un 
rea unui 
riență in 
Astfel, in 
la Katowice, Poznan, By! om, Zywiec, 
Varșovia etc., tie-ani dat seama de 
progresul înregistrat pe planul tehnicii 
feroviare de către muncitorii polonezi 
in anii regimului democrat-popular.

S. TIBERIU
★

C Mîine după-amiază pe stadio
nul Republicii (înccpînd de la ora 17), 
loturile republicane care se pregătescîn 
vederea întîlniriior din cadrul „Cu
pei Victoriei" ’ și a meciului cu Fran
ța, vor susține un antrenament de 
verificare. Pentru acest antrenament, 
federația de specialitate a fixat ur
mătoarele loturi: Lotul pentru jocul 
cu Franța : — Teofilovi.ci, Căpușan, 
Cotter, Vicol, Marinache, 
Moraru, Rusu M., Rusu V., 
șanu, Demian, C. Stănescu, 
riac, Wusek, Corcloș, Luscal, 
Barbu, Sava, Penciu, Buda. 
pentru întrecerile din cadrul

— Teodorescu, Na- 
Irimescu, Diacones- 
Ilie Ion, Mateesc”

Mladin,
Palo- 

Chi-
A.

Lotul
„Gu-

pei Victoriei" : 
gel, Rotaru, 
cu, Kramer,
Gherasim. Merghișescu, Enache, Că
limări. Țuțuianu, Mazilit, Melinte, 
Pircălăbescu, Dancitt. Drobotă, Sebe, 
Stoica, Iordăchescu, Dorit Pavel.

Ejjai d. udM rrw
Continuă întrecerea

celor mai bune echipe 
feminine din Capitală

1 In a IlI-a etapă a competiției or
ganizată de clubul ’’-L j
București în cinstea celui de al III-lea 
iQongres al P.M.R. ?i a zilei de 1 Mai 
jS-au înregistrat următoarele rezulta- 

Progreșul—Constructorul 52-54, 
Știința—Rapid

cencurențitor să 
bune condițiuni. 
alergătorilor care 
de la concursul

evolueze

se dove- 
trecut în 
Radovici,

sportiv Voința

r „ • -
'Victoria—LS.F. 40-54, 
64-43. Qlasamentul: 
1. i.cir.
e. Constructorul'
JS. Progresul
14. .Știința

5. Voința 
Rapid 

\7, Victoria

posibilitate 
în cele mai

In afara 
diseră încă 
formă bună (H. Sitzler, C.
Gh. Ion, Gh. Ioniță, G. Mormocea, 
Gh. Voiculescu, AI. Pop — acesta din 
urmă dezavantajat în concursul de ieri 
din cauză că a avut o mașină insufi
cient pregătită) am remarcat o nouă 
serie de motocicliști cit reale posibili
tăți în probele de dirt-track : Tr. Ma- 
carie, Tudor Popa, Vasile Szabo, Gh. 
Stafie, Al. Sincă și E. Seiler. Ultimii

Seiler (Rapid București) 3 p; 350 cmc: 
1, H. Sitzler (Metalul București) 6 p ; 
2—3. Al. Lăzărescu (Rapid București) 
și Gh. Ioniță (CCA) 5 p; - — - 
viei (Metalul București) 
cmc (mașini speciale) : 
mocea (CCA) 3 p; 2. II.
talul București) 7 p; 3, Gh. Voiculescu 
(CCA) 4 p.

Pentru buna popularizare a întrece
rilor de dirt-track comisia de motoci- 
clism a orașului București are datoria 
să fixeze dinainte programul concursu
rilor și nu cu 2—3 zile înaintea des-

4. C. Rado- 
4 p; 500 

1. G. Mor- 
Sitzler (Me-

O veste bună pentru amatorii

3
3
3
2
2
3
2

2
2
2
1
1
1
0

A patra etapă se dispută 
[tnl acestei săptămînt
*•----------------------------------*-

0 
0 
0
0
0 
0 
0

1
1
1
1
1
2
2
la sfîrși-

7
7
7
4
4
4
2 înaintea turneului de

Duminică noaptea au lupt sfîrșiit și 
{ultimele trei finale ale primului ’ con
tura al etapei finale a campionatului 
Republican individual. Iată rezultatele 

înregistrate : dublu femei: Ella Oon- 
fetantinescu, Marta Tompa-Angeilica 
Rozeamt, Maria Alexandru 3-1 (11,
jl 7, —21, 13), dublu bărbați: Gardner, 
țNaumesfcM-Sobîrzan, Covaci’ 3-1 ( — 19, 
[16, 11, 18), dublu mixt: Maria A- 
lexandru, Oolbirzan- Geta Pitică, Gan
ger 3-0 (12, 13, 21).

A. GH1UZA. coresn.

etapă 
volei.

Duminică s-a disputat ultima 
completă a campionatelor de 
Incepînd de duminica aceasta și pînă 
la 22 mai se va disputa numai cam
pionatul feminin, cel masculin fiind în
trerupt în vederea- turneului de la 
Istanbul.

După cum se știe. î:i orașul de pe 
malurile Bosforului va avea loc între 
5—13 mai un interesant turneu mas
culin, la care au fost invitate repre
zentativele Uniunii Sovietice, Belgiei, 
Bulgariei, Romîniei. Franței, Olandei 
și Poloniei, alături de echipa națio
nală a Turgiei. Participarea deosebit 
de valoroasă la acest turneu face ca 
el să fie socotit ca una dintre verifi
cările importante înaintea campiona
telor mondiale care vor avea loc la 
sfîrșitul lui octombrie la Rio de Ja
neiro.

Sportivii noștri se pregătesc cu a- 
tentie în vederea turneului de la Is
tanbul. Lucrul acesta l-a scos în evi- 
deni-'i în GnoPlGl phnn H.-» chimînîna o

campionatului masculin, 
că majoritatea echipelor

e
jocului de polo pe apă din Capitală: 
la mijlocul lunii viitoare ei vor putea 
urmări formația reprezentativă a țării 
noastre în compania echipei R. P. Un
gare, campioană olimpică. Mai precis, 
în zilele de 14 și 15 mai va avea loc 
la București o dublă întîlnire interna
țională între reprezentativele A și B 
ale R. P. Romîne și R. P. Ungare.

• La sfîrșitul săptămînii trecute a

la Istanbul
cum 
vi lor

atenția în antrenamentul sporti- 
noștri ?
In primul rînd, asupra îmbună

tățirii serviciului de sus, fiindcă, așa 
cum a reieșit de foarte multe ori în 
meciurile disputate în retur, în sec
țiile de volei nu s-a lucrat prea mult 
în această direcție. De aceea și nu
mărul de serviciii greșite a fost foarte 
mare. S-a lucrat pe baza programelor 
individuale alcătuite pentru fiecare ju
cător în parte. Unii dintre ei și-au 
revenit în formă, ca, de pildă, Chere- 
bețiu, Pădurețu, Rusescu. Derzei înre- 
gistrîndu-se chiar o creștere valorică 
a lor. In momentul de față vom în
cepe antrenamentele de tactică. Lu
crul acesta ÎI vom face în jocurile pe 
care lotul le va susține în zilele ur
mătoare. Este vorba de cîteva 
în compania formației Rapiltl, 
pregătește pentru semifinalele

care a arătat 
. _ . noastre sînt în

formă, practicînd jocuri de valoare 
tehnică ridicată. Ne referim mai ales 
la Tractorul Orașul Stalin, Știința 
Cluj, Știința Timișoara și Dinamo 
București, In același timp însă, lip
sește o apreciere asupra formației 
bucureștene Progresul (care are mulți 
jucători în lotul care se pregătește 
pentru Istanbul), deoarece meciul său 
cu Jiul Petroșani nu s-a disputat.

Cu puține zile înaintea turneului, 
am socotit că este interesant să dis
cutăm cu prof. VICTOR SURUGIU, 
unul din antrenorii echipei noastre, 
despre stadiul de pregătire a jucăto
rilor noștri. După cum ne-a declarat 
el, stadiul de pregătire individuală 
este satisfăcător. In momentul de față 
se lucrează pentru omogenizare, fiind
că jucătorii n-au avut o pregătire uni
tară la cluburile și asociațiile din care Campionilor Europeni", 
fac parte.

__ t., -

avut loc 
Floreasca 
nizat de .. _._.T______
cialitate în cinstea celui de al III-lea 
Congres al P.M.R. și a zilei de 1 
Mai. La întreceri au luat parte copii 
și juniori categoria a Il-a reprezentînd 
8 cluburi și asociații sportive din 
Capitală. Iată cîștigătorii probelor:

BĂIEȚI, 66,66 m liber: C. Lungu 
(CSS) 50,8; 100 m liber: M. Bucu- 
rescu (CSS) 1:11,5; 100 m fluture: 
M. Zager (CSS) 1:23,2; 66,66 tn 
bras: C. Lungu (CSS) 1:04,9; 4x106 
m liber: CSS 4:54,9.

FETIȚE, 33,33 m spate: Monica 
Munteanu (Progresul) 28,7; 66,66 m. 
bras: Voichița Noyac (CSS) 1:03,1; 
33,33 m fluture: Crăița Lupu (CCA) 
33,9; 66,66 m liber: Gabriela Talpan 
(CSS) 55,5; 100 m liber: Cristina 
Balaban (Dinamo) 1:19,5; 100 m flu
ture: Mihaela Tărnăuc.eanu (CSS) 
1:53,5; 4x109 m liber: CSS 6:22,3.

JUNIORI GATEGORIA A II-A. 100 
m bras: N. Cîrjan (GSS) 
100 m spate: Radu Lucian (CSS) 
1:14,2; 100 m liber: M. Căprărescu 

.............  200 m ~ '
3:16,7; 4x100 m

în bazinul acoperit de la 
un concurs de notație orga- 
comisia orășenească de spe-

(CCA) 1:06,9;
Lucian (CSS)
CSS 5:25,1.

JUNIOARE
100 m spate: 
1:25,3; 100 m

1:28,3;

fluture : Radu 
mixt:

II-A.
(CSS)

meciuri 
care se 
„Cupei

CATEGORIA A 
Anca Trohani 
fluture: Anca Trohani 

(CSS) 1:37,3; 430 m liber: Anca Tro
hani (CSS) 5:57,4; 103 m bras : Lucia 
Hilerin (CCA) 1:36,5; 4x100 m mixt: 
CSS 6:31,7. La sfîrșitul întrecerilor, 
pe primul loc în clasamentul pe 
echipe s-a clasat Clubul Sportiv Șco
lar cu 270 puncte, urmat de Școala 
Sportivă de Elevi 131 p., OCA 110 p., 
Progresul 76 p., Constructorul 33 p., 
Dinamo 23 p.. Știința 18 p. și Rapid



Cîteva constatări după intfairea
internațională triunghi ulară de lupte clasice i

întîlnirea internațională triunghiu- 
ară de lupte clasice desfășurată 
sîmbătă și duminică a ridicat o serie 
ie probleme, asupra cărora se cuvine 
;ă insistăm. Ne referim, în primul 
■înd, la problemele de orientare tac- 
:ică. Ca o observație generală, men- 
ionăm faptul că aproape în toate 

mici
ionăm 
neciurile luptătorii noștri, cu 
■xcepții, au pus accent doar pe lupta 
ie la parter, neglijînd în mare ma
ură preluarea inițiativei din primele 
ninute. Nu știm dacă aceasta a fost 
> indicație dată de antrenori dar, 
>ricum, orientarea a fost greșită și 
:a a constituit una din cauzele prin- 
:ipale ale înfrîngerii suferite în fața 
ormației bulgare. Și cînd spunem 
iceste lucruri ne referim la faptul 
:ă sportivii noștri au primit prea 
nulte avertismente pentru luptă pa- 
■ivă. De aceste penalizări nu au. fost 
•cutiți nici chiar unii dintre oamenii 
le bază ai echipei, Gh. Popovici și 
jh. Dumitru, care au primit în pri
nde 6 minute cîte două avertis*  
ner.te.

Tot in legătură cu orientarea tac- 
iră trebuie să arătăm că compo.rta- 
e.â luptătorilor noștri în meciul cu 
eprezentativa R.S.S. Armeană, în 
are au luptat deschis și au răspuns 
rin contra-procedee tuturor atacuri- 
or acestora, a fost diferită de aceea 
in meciul cu echipa R.P. Bulgaria. 

■ "tivii bulgari au pornit de la pre- 
unui rezultat egal 

cest lucru s-a observat 
ca unei gărzi închise, 
iTațe. atac cu capul în 
ersarului etc. Sportivii 
ăsat „prinși" 
u au căutat să inițieze atacuri mai 
Ies în primele minute ale luptei de 
us. Dimpotrivă, ei s-au retras per- 
lanent la marginea saltelei inițiind 
tacuri care erau finalizate în afara 
pațiului de luptă. Este cunoscut tap
ai că, luptătorii noștri se pregătesc 
i vederea unor importante întâlniri 
iternaționale printre care „Trofeul 
rașelor țărilor balcanice" și J. O. 
Considerăm că tactica frecvent adop- 
ată de unii dintre sportivi, aceea 

acumulării unui punct, eventual 
ouă, nu mai corespunde cerințelor 
aptei moderne. Se știe că la turneele 
iternaționale individuale o victorie 
a puncte aduce după sine și un 
unct penalizare. In felul acesta un 
portiv chiar dacă obține cîteva vic-

pe echipe și 
prin adopt i- 
țineri de 
pieptul ad- 
noștri s-au 

în această tactică și

torii Ia puncte ajunge să se auto- 
elimine din concurs. De aceea este 
necesar 
cîștigarea întâlnirilor prin tuș. Dar 
pentru obținerea tușului este nevoie 
să se folosească procedee tehnice 
care să ducă în mod implicit la tuș. 
Au fost folosite de sportivii noștri 
astfel de acțiuni în întîlnirea inter
națională triunghiulară ? Nu 1 Din a- 
ceastă cauză nu s-au înregistrat de- 
cît două victorii prin tuș din 24 me
ciuri și eh aparțin lui Agopian Cra- 
cic (R.S.S. Armeană) și Radko Ka- 
sabov (R.P. Bulgaria).

Din punct de vedere tehnic am re
marcat că luptătorii noștri folosesc 
incă o serie de procedee, cum sînt, 
de pildă, „șurubul" „trecerea pe sub 
brațe", „centura laterală" etc, care 
sînt de-acum cunoscute de adversari 
și împotriva cărora ei au găsit o 
apărare corespunzătoare. Și aceasta 
este una din explicațiile înfrîngerii 
suferite în fața formației bulgare. In 
rîndul reprezentativei țării vecine am 
făcut cunoștință cu o scrie de ele
mente tinere și talentate care au 
surprins prin maturitatea tactică și 
buna pregătire tehnică. Ei au consti
tuit adver- ari redutabili pentru luptă
torii romîni și faptul că am fost de
pășiți trebuie să dea de gîndit an
trenorilor noștri, mai ales că peste 
o lună de zile ne vom întâlni din nou 
în importanta competiție 
orașelor țarilor balcanice".

Competent și autoritar arbitrajul 
prestat de Giorgio Petro Longa (Ita
lia) și Lucien Muths (Franța), care 
au știut sa asigure o bună desfășu
rare întâlnirilor.

să se pună accent Pe

o.

competiție „Trofeul

Activitatea la zi
• Astăzi după amiază. începînd de 

i ora 17, pe stad onul Dinamo din 
ap tală are loc întîlnirea masculină 
'inamo București—Victoria Jimbolia.
o Campionatul republican feminin 

a fi reluat joi 28 aprilie cînd vor a- 
ea loc partidele etapei a Vl-a. Din 
rogram se remarcă derbiul campio- 
atului : Știința București — Rapid 
ucu re ști.
• Iată cum arată 

ionatului 
uminîcă :

masculin
clasamentul cam- 
după etapa de

După marea întrecere de

Foto:

Tănase Mureșanu (dreapta) a ocupat locul IV în finala probei de floretă. Iată-l 
intr-un asalt desfășurat duminică, in cadrul etapei de zonă a campionatului R.P.R.

B. Ciobanu

Cea de a Xl-a ediție a Criteriului 
mondial de scrimă al tineretului, des
fășurat între 15-18 aprilie la Lenin
grad, ca și campionatele mondiale ale 
seniorilor, care au avut' loc anul tre
cut la Budaipesta, a fost net dominat 
de sportivii din țările socialiste. 4 
titluri de campioni mondiali de tine
ret au fost puse în joc și tot atâtea 
au fost cucerite de reprezentanții ță
rilor din lagărul socialist. Dacă am 
reține numai acest fapt și fot a.r fi 
suficient pentru a dovedi că scrima 
atletică, ofensivă este cea care cîștigă 
„teren", în fața așa zisei scrime „de 
salon", care se practică în celelalte 
țări. Criteriul a fost dominat de ti
neri trăgători din R.P. Ungară, Uni
unea Sovietică, R.P. Romînă sau R.P. 
Polonă nu numai în faza finală a

și în toate etapeleconcursurilor, ci 
desfășurării lor.

Cel mai mare 
trat — după cum se știe — sportivii 
maghiari. Ei au cucerit 2 titluri —

succes l-au înregis-

maghiari.
prin Kamuti și Mase na — și au ocu
pat locuri bune aproape la toate pro
bele. In afara unei tehnici ridicate, 
trăgătorii maghiari s-au impus în
deosebi prin felul în care au știut să 
lupte pe planșă. Combativi, siguri pe 
posibilitățile lor, scrimerii din R. P.posibilitățile lor, scrimeru din 
Ungară sînt adversari foarte 
pentru oricare dintre trăgători 
stituie rezerve reale pentru 
echipe.

Uniunea Sovietică are anul 
un singur titlu. Dar, pe națiuni, ea 
a ocupat din nou primul loc, deoare
ce sportivii săi s-au clasat pe locuri

dificili 
și con- 
prirnele

acesta

V. GODESCU 
O. BENKO

Boxerii participant la cele patru zone
ale campionatului republican-seniori

Federația Romînă de Box a avut

L. Chimia 
!. Dinamo

C.C.A.
L C.S.M.
i. D’namo 
i. Rapid București

Voința Sibiu
i. Tehnometal Tim.

C S.M.S. lași
). Victoria Jimbolia

Făgăraș 
București-

Reșița
Or. Stalin

14
14
14
14
14
12
13
14
13
14

11
9
9
9
7
4
5
4
3
2

0 
2 
0 
0
1
2 
0
1
2
2

172:132 
177:145 
216:163 
161:162 
166:182 
129:125 
122:140 
166:208 
132:161 
151:174

și sportivi
In sala clubului Dinamo a avut 

>c în seara zilei de sîmbătă o 
atîlnire între sportivii ce se pregă- 
asc în vederea Jocurilor Olimpice 
c la Roma și un grup de artiști ai 
îatruluj de operetă din București.
Pentru sportivii noștri fruntași, ta- 

întații artiști au prezentat un fru- 
ios program artistic ce a fost răs- 
lătit cu puternice aplauze. ' Printre 
ei ce și-au dat concursul au fost 
■teîan Glodariu, Bimbo Mărculescu, 
Jae 
ina 
eni 
ai 
ucăților muzicale ei au fost acom- 
■aniați la pian de Theodor 
eanu și Gheorghe Boldeanu.
Atît programul prezentat cît și în- 

lnirea propriu-zisă s-au desfășurat 
itr-o atmosferă caldă, ea constituind 
n minunat prilej de strîngere a prie- 
eniei dintre artiști și sportivi.

La
Joc tragerea la sorți a boxerilor parti
cipant la fazele de zonă ale campio
natului R.P.R. de box seniori, care vor 
î.vea loc intre 3—8 mai. Iată repartiza
rea pe zone:

Zona Galați : cat. muscă (51 kg) : M. 
Cristea (Metalul Buc.), Gh. Dima (Voin
ța Iași), C. Turcu (Progresul Brăila), 
L. Iliescu (C.S.M.S. Iași), V. Stoica 
(C.S.M. Galați). Categ. cocoș (54 kg): 
C. Toma (Dinamo Buc.), I. Stoica (Pro
cesul Buc.), V. Mahu (Voința Iași), 
C. Calenciuc (C.S.M.S. Iași), V. Teolo- 
rescu (Rapid Cluj), C. Popa (Dina no 
Euc.), Gh. Constantin (St. Roșu Or. 
SLalin). Categ. pană (57 kg) : N. Popa 
(C.S.M. Galați), I. Pop (Dinamo Ora
dea), D. Fieraru (Victoria Buc.), N. A- 
vram (Dinamo Or. Stalin), Gh. Vieru 
(C.S.M.S. Iași). I. Balaș (Corvinul Hu
nedoara), M. Pîrvu (Constructorul Buc.). 
( iteg. semi-ușoară (60 kg) : D. Dănilă 
(Metalul Buc.), L. Csehy (Metalul Boc
șa Romînă), I. Nicolae (Dinamo Craio
va), M. Spătaru (C.F.R. Tim.), I. Ma
nea (C.S.A. Marina Constanța), N. Ichim 
(Corvinul Hunedoara), C. Popoacă (St. 
Roșu Or. Stalin), M. Godeanu (Dinamo 
C aiova). Categ. ușoară (63,5 kg) : O. 
Mărăcineanu (Dinamo Craiova), S. Tri
fan (Energia Cîmpina), I. Demeter (Vic
toria Buc.), I. Rodicenko (Progresul 
B ăila), S. Comaroni (C.S.A. Cluj), KI. 
Trancă (Dinamo Buc.), Gh. Cojocaru 
(St. Roșu Or. Stalin). Categ. semi-m j- 
locie (67 kg): V. Neagu (C.S.A. Marina 
Constanța), C. Stoian (Dinamo Buc.), 
I. Pătran (Energia Cîmpina), P. Baltă 
(Dinamo Or. Stalin), I. Ailer.ii (Rapid 
Buc.), M. Ionescu (Constr. Buc.), Gh. 
Eremia (C.S.M. Galați), G. Enache (Pro
gresul Brăila). Categ. mijlocie mică (71 
kg.): N. Stoenescu (Dinamo Or. Stalin), 
I. Păduraru (Energia Cîmpina), V. Ba
dea (Metalul Buc.). N. Negrea (C.S.M. 
Sibiu), St. Rusu (Constr. Cluj), I. Bo- 
tezan (C.F.R. Cluj), C. Nicu (Constr. 
Buc.,), I. Vasilov (Voința Buc.). Categ. 
miilocie (75 kg): V. Vlădescu (Rapid 
Buc.), T. ----------- ’
Corfiatis 
(Rapid Buc.), 
Buc.). Categ. _ „
Ghețu (Metalul Buc.). Categ. grea (pes
te si kg): M. Gheorghioni (Corvinul 
Hunedoara), A. Ghiță (Voința Ploeșt^).

Z-.na Baia Mare. Categ. muscă: V. 
Vintilă (Dinamo Craiova), P. Giurcă 
(C.S.M. Tg. Mureș), I. Botez (C.S.M.S. 
Iași), S. Costescu (Ind. Sîrmii C. Turzii), 
C. Dumitrașcu ' 
Chioreanu (Șc. 
N. Mîndreanu 
(C.S.A. Marina 
viei (Victoria

Stuparu (Dinamo Craiova), I. 
(Dunărea Brăila), I. Istrate 

N. Gheorghe (Voința 
semi-grea (81 kg): V.

M. 
A.

(Dinamo Craiova), E. 
sp. Cluj). Categ. cocoș: 

(C.C.A.). “ ------ --
Constanța), 
Buc.), L.

Astă-seară

Panait 
R. Davido- 
Fereșteanu

p.

Morăruș (Rapid Buc.), 
R. Vîlcea), G. Popa 
' - • “ • “A.

Roman. Marica Munteanu, Co- 
Bărbulescu, Valeria Radulescu. 

Argeșianu, Richard Deutch, Mi- 
Petculescu ș.a. In interpretarea

în sala „Recolta44

Sibi -

Clubul sportiv Voința organizează 
astă-seară, în sala „Recolta" din Șo
seaua Iancidui, o interesantă reuniune 
pugilistică. Vor urca scările ringului, 
printre alții Marin Ion, Iosif Demeter, 
Constantin Gherasim, Gheorghe Pre- 
descu, Fierea Oprea. Gheorghe Rosier, 
Ion Petrov și Gheorghe Lache. între
cerile încep la ora 19.

(C.S.A. Cluj), A.
E. Popa (Voința
(St. Roșu Or. Stalin). Categ. pană: 
Farkaș (Dinamo Craiova), D. Dumitrescu 
(Voința Ploești), P. Zăinescu (Energia 
Cîmpina), L. Teodor (Metalul Buc.), P. 
Tănase (Farul Constanța), St. Aurică 
(C.S.A. Marina Constanța), G. Dumltresu 
(Dinamo Buc.), Gh. Predescu (Știința 
I.C.F. Buc.). Categ. semi-ușoară: V. 
Czekely (C.C.A.), I. Maniu fC.S.M. Si
biu), M. Vișoiu (Energia Cîmpina), C. 
Szabo (Energia Timișoara), I. Pătruț 
(Rapid Buc.), M. Băioiu (Tehnica Mo
dernă Buc.), V. Mandriș (C.S.M. Reșița), 
I. Dinu (Farul C-ța). Categ. ușoară: I. 
Marin (Progresul Buc.), P. Rînja (Voin
ța PI.), St. Bogdan (Metalul Buc.), I. 
Olaru (Dinamo Craiova), A. Roznovski 
(Constructorul Buc.), C. Anton (CI. Șc. 
Buc.), Gh. Tănase (Rapid Buc.). Categ. 
semi-mijlocie: I. Dragnea (Dinamo Buc.), 
E. Bogosi (Dinamo Oradea), C. Kiss 
(Voința Pl.), I. Dura (C.F.R. Timișoara), 
V. Dumitru (Farul C-ța), Gh. Deak 
(Constr. Cluj), M Dumitrescu (T. Noi 
Buc.). Categ. mijlocie mică: Gh. Bu- 
zatu (Dinamo Craiova), I. Gheorghe 
(Dunărea Brăila), D. Rizea (Metalul 
Buc.), M. Novac (Dunărea Brăila), O. 
Silberman (Progresul Buc.), L. Gavrilă 
(Rapid Buc.), A. Găn?scu (Prog. Buc.), 
V. Bogoi (C.S.M. Galați). Cat. mijlocie:
M. Nicolau (Energia Cîmpina), Z. Cio
cîrlan (Metalul Buc.). St. Mașcovescu 
(C.S.M. Reșița), I. Ciocîrlan (Dinamo 
Buc.), T. Crîngașu (Rapid Buc.). Categ. 
semi-grea : O. Cioloca (C.S.A. Oradea), 
Gh. Simion (C.S.M. Reșița). Categ. grea: 
I. Petrov (Voința Buc.), V. Netea (Prog. 
Euc.), Gh. Rosier (Prog. Buc.).

Zona Giurgiu. Categ. 
riciu (Prog. Buc.), I. 
Mai PI.), “ ~ '
Mihâilescu 
(Farul 
(Met.
Buc.), 
gălie 
(Prog. ___ ,, _____ , .
V. Pleș (Dinamo Oradea). Categ. pană: 
E. Cișmaș (C.C.A.), Gh. Ciurea (Șc. sp. 
C. Lung Muscel), E. Dinu (Met. Buc.), 
C. Kiss (Met. Buc.), D. Roman (Prog. 
Brăila), I. Iriza (C.C.A.), M. Ghencea 
(Rapid Buc.), V. Filiuță (C.S.M. Galați). 
Categ, semi-ușoară : V. Ionescu (Di
namo Craiova), P. Vizitiu (Dinamo Buc.). 
I. Crîmpiță (Energia Cîmpina), C. Bo- 
hor (Prog. Brăila), I. Cătălui (Farul 
C-ța), G. Simonka (Voința Cluj), bL 
Lupu (St. Roșu Or. Stalin). Categ. 
ușoară : F. Pazmany (Energia Timiș.),
N. Calița (Met. Buc.), D. Prunoiu (Di
namo Craiova), O. Florea (Prog. Buc.), 
A. Nagy (Constr. Cluj), S. Bogoi (C.S.M. 
Galați), I. Marcu (Șc. Sp. C-lung Mus
cel), V. Carvatschi (St. Roșu Or. Stalin), 
Cat. semi-mijlocie : M. Stoian (Știința 
I. C. F Buc.), E. Pavel (Voința PI.), 
E. Dănilă (Met. Buc.), V. Mircea (Prog. 
Brăila), D. Burlaș (C.S.M.S. Iași), G. 
Dragoș (C.S.A. Cluj), Gh. Ilie (Dinamo 
Buc.). Cat. mijlocie mică : N. Linca 
(Dinamo Buc.), I. Păunoiu (Voința Bu
zău), D. Negrea (C.S.M. Sibiu), Gh. Du
mitru (Dunărea Brăila), Gh. Neagu 
(Farul C-ța). C. Stănescu (Rapid Buc.), 
A. Moise (Rapid Buc.), ‘ 
ința Buc.). Categ.
(C.C.A.), M. Tudor 
V. Vîlvari (C.S.A. 
Constantin (S.P.C.
(C.S.M. Galați). “ 
Ferentz (Dinamo 
(C.C.A.). Categ. grea: 

A Mai Pl.), D. Filip (C.S.M. Reșița).

Zona Timișoara : categ. 
Ambruș (Dinamo Buc.), E.

„ Reșița), I. Avram (C.S.M. 
biu), A. Nuri (Farul C-ța),

L.

muscă: A. Ba- 
Bondrea (Uz. 1 

C. Ciucă (C.S.M. Reșița), St. 
(Constr. Buc.), O. 

C-ța). Cat. cocoș : A.
Buc.), St. Dumitrache
S. Crăciun (C.S.M. Sibiu), D. Ră- 
(C.S.A. Marina C-ța), A. Ciueă 
Buc.), A. Verdeș (Rapid Cluj),

Chenan 
Oltean u 

(Victoria

A. Eftimiu (Vo- 
mijlocie: V. Tiță 
(Corvinul Huned.), 

Marina C-ța), M. 
Buc.), A. Cristea 

Categ. semi-grea : I.
Craiova), M. Peiti 

A. Ilie (Prahova

muscă : 
Moldoveanu 

Si-
(St. Roșu Or. Stalin). Cat. cocoș: V. 
Schiopu (C.C.A.), F. Pătrașcu (Electro- 
putere Craiova), M. Marinescu (Dinamo 
Craiova), M. Cerchez (Dinamo Or. 
Stalin), Gh. Ghiță (Rapid Buc.), P. Pa
vel (C.S.M. Galați), Gh. Lache (Voința 
Buc.). Cat. pană: C. Gheorghiu (Dina
mo Buc.), Gh. Răileanu (Voința Pl.), 
C. Rusu (Prog. Buc.), M. Urlățeanu 
(Met. Buc.), St. Văcaru (C.S.A. Marina 
C-ța), Gh. Anghel (C.C.A.), M. Miclăuș 
(Voința Cluj), I. Roseti (Voința Buc.). 
Categ. semi-ușoară: M. Albu (Voința 
Pl.), C. Lascu (C.S.A. Marina C-ța), I. 
Maidan (Dunărea Brăila), I. Toth (Di
namo Or. Stalin), I. Florea (C.C.A.), M. 
Ailenii (Rapid Buc.), D. Boiangiu (C.S.M. 
Galați), G. Vlad (Voința Buc.). Categ. 
ușoară: C. Gherasim (Voința Buc.), Gh. 
Dumitru (Dinamo Buc.), V. Stoianovici 
(C.S.M. Reșița), V. Sășanu (Dinamo Or. 
Stalin), O. Baciu * *
(C.F.R. Cluj), A. 
C. ~ ~ -
semi-mijlocie: P.
la), C. Cîmpeanu (Drubeta T. Severin), 
C. Bîlă (Dinamo Craiova), R. Lavric 
(Energia Tim.), A. Podaru (C.C.A.), St. 
Bejan (C.C.A.), M. Voicu (Constr. Buc.). 
Categ. mijlocie mică: N. Șerbu (C.C.A.), 
I. Asztaloș (Producția Reghin), N. Niță 
(Victoria Buc), C. Iordache (Dinamo 
Craiova), C. Neagu (Farul C-ța), V. 
Lăzăreanu (Rapid Buc.), C. Gheorghe 
(Progr. Buc.). Categ. mijlocie: P. Deca 
(Dinamo Craiova), Gh. Constanta 
(Voința Pl.), I. Sibișan (Dinamo Or. 
Stalin), St. Cojan (C.S.M. Galați), C. 
Peterman (St. Roșu Or. Stalin). Categ. 
semi-grea: P. Zaharia (Rapid Buc.), E. 
Schnapp (Dinamo Buc.). Categ. grea: D. 
Ciobotaru (Dinamo Buc.), Gh. Cîrstea 
(Dinamo Craiova), D. Trandafir (C.C.A.).

(C.S.M. I.

(C.C.A.), V. Mîrza 
Cosma (Rapid Buc.), 

Preda (C.S.A. Marina C-ța). Categ. 
Dobre (Dunărea Brăi-

la Leningrad!
fruntașe Ia_ floretă femei, spadă și sa-j 
bie .totalizând astfel cele mai tnuli^ 
puncte. In afară de floretă bărtâațft, 
unde nu a prezentat trăgători cu o 
valoare prea ridicată, la celelalte, 
probe — și mal cu seamă la floretă 
femei — Uniunea Sovietică are nume# 
roși sportivi care vor juca roluri 
principale în viitorrefe confruntări 
ale, scrimei pe pian mondial.

, Țara noastră a foe.it reprezentată 15 
fiecare dintre cele patru probe cu
prinse în Criteriu. Am ciștlgat la 
spadă, am ocupat locuri fruntașe la 
floretă bărbați (deși petjtru Tă
nase Alureșanu locul IV nu corespun
de așteptărilor noastre și nici posi
bilităților lui), ne-ain comportat mc-, 
riitorîu la sabie și slab la floretă fe-j 
mei. Să ne ocupăm astăzi, pe scurt, 
despre floretiști șt floretiste.

Indiscutabil, ocuparea locurilor IV 
și VII în clasamentele generale în-: 
tr-o întrecere la care au luat parte» 
cei mai buni floretiști din 13 țări esfel 
o performanță valoroasă și ea dove-, 
de^te că munca pe oare o duce din' 
ce în ce mai intens fede.ația noastră 
de specialitate pentru creșterea de noi 
cadre dă roade bune. Performanță 
poate fi considerată , mai ales intra-rcă 
lui Ion Drîitibă în finală, deoarece 
acest tînăr a fost la [iranul lui con-: 
curs internațional. Deci, pentru Ion 
Drîmbă ocuparea locului VII este uri 
succes care îl obligă să se pregăteas
că și de acum înainte cu perseve
rență, să învețe din ce în ce mai 
mult din experiența sportivilor noștri 
fruntași. Pentru Mureșanu însă, locul 
IV nu : ne mulțumește. La Leningrad, 
Tănase Mureșami putea să cîștige’ 
titlul de col mai bun floretistâ Pers-; 
pectiva aceasta era și mai bine coiH 
turată îndeosebi după ce cu cîic4 
va zi*  ■ în urmă, în cadrul intîLsirii 
cu echipele R.S.F.S. Ruse, el ocupasfil 
primul loc la individual. Iși confirm 
mase astfel valoarea, lăsînid impresii! 
că slaba comportare din întrecerea pe 
echipe de la Smolensk fusese întâm
plătoare. Dar, nici la Oriteriu, Mu- 
reșanu n-a tras așa cum ne așteptam. 
I-a lipsit în primul rînd elawtâ, nu a 
simțit — după cum afirma chiar el
— că este în concurs. Cu un plus de 
voință, de putere de luptă, Mureșamj 
ar fi cîștigat — fără îndoială — titt 
Iul pus în joc.

Și cu floretfstele lucrurile s-au pe
trecut în mod asemănător. Gea mai 
tânără, Ana Erie, în vîrstă de 15 ani
— care se afla bineînțeles la prinul 
honours internațional, — s-a „bătut**  
mult, a realizat 3 victorii și a pier-: 
dut calificarea în semifinală în fața 
unor adversare mai rutinate. Ga și 
în cazul lui Drîmbă, pentru Ana Ene 
acest lucru trebuie să fie un îndemn 
să se pregătească temeinic și în vii
tor. Mai mult credeam că va realiză 
Valeria Lutman, o trăgătoare — care, 
deși tânără, are îttârucîtva experiență 
concursurilor internaționale (ea a mai 
participat la cele două ediții anterioa-: 
re ale Criteriului). De aceea scontam 
pe intrarea sa în finală. Și totuși, 
Valeria Lutman a părăsit întrecerea 
în primul tur. Nu este lipsit de inte
res să arătăm că Lutmart a fost cu 
cîteva zile înainte bolnavă .Dar se re- 
făcuse și, dacă ar fi avut un moral 
m^i ridicat (după primele două in
fringed a „căzut" complet) ar fi reiN 
șit cu siguranță să se comporte mai 
bine.

In concluzie la această scurtă ana
liză a comportării floretistelor și a 
floretiștilor noștri pre .ăm că,
— în general — tânăra noastră e- 
nerație de scrimeri este mai coin ia-> 
tivă decît seniorii. Dar această calfr 
taie trebuie duNată de o și mai bună 
pregătire fizică și morali

ELENA MATEESGU Ț

Rezultate... rezultate...
Sînibătă seara a avut loc întâlnirea 

dintre pugiliștii clubului sportiv Me
talul București și cei de la QS.M.S. 
Iași. Mai bine pregătiți, bucureștenii 
au cîștigat reuniunea cu scorul de 
16—6. Iată rezultatele tehnice: C. 
Bulgaru (O.S.M.S.) b.p. Gh. Preda 
(Metalul); D. Minea (Metalul) mea 
nul D. Iepure (C.S.M.S.); C. Calen- 
ciuc (C.S.M.S) b.p. C. Kiss (Meta
lul); M. Cristea (Metalul) b.p. E. 
Iliescu (C.S.M.S.); A. Olteanu (Me
talul) meci nul V. Mahu (C.S.M.S.);
D. Dănilă (Metalul) b.k.o. II Gh. 
Vieru (C.S.M.S.); Șt. Bogdan (Meta
lul) b.ab. I Gh. Ivănoiu (C.S.M.S.);
E. Dănilă (Metalul) b.p. D. Burlaș 
(C.S.M.S.); V. Badea (Metalul) b.k.<> 
III E. Spulber (C.S.M.S.); D. Rize.i 
(Ale talul) b.p. G. Verepceanu 
(C.S.M.S.); Z. Ciocîrlan (Metalul) 
b.ab.I T. Lepădata (C.S.M.S.),

Dinamo București la egalitate cu 
Dinamo Craiova

Duminică dimineață, pe velodromul 
Dinamo, s-a disputat întâlnirea dintre 
dmamoviștii bucureșteni și cei oraidi 
veni. Reuniunea a luat sfirșit cu re>î 
zultatu! de 10—10. Iată rezu Itatefo13 
O. Toma (D.B.) b.ab.H M. Marinescii 
(D.C.); O. Gheorghiu (D.B.) b.p. A, 
Farkaș (D.C.); [. Rădulcscu (D.B.)' 
meci nul I. Nicolae (D.C.); P. Vizi
tiu (D.B.) meci nul V. ionescu (D.G.); 
O. Mărăcineanu (D.G.) b.p. Gh. Dui 
mitru (D.B.); I. Dragnea (D.B.) b.p. 
D. Prunoiu (D.C.); Gh. Ilie (D.B.) 
b.p. 0. Bîlă (D.C.); Gh. Brrzatu 
(D.C.) b.p. O. Stoian (D.B.); 0. Ior
dache (D.C.) b.p. N. Linca (D.B.); 
I. Ferelz (D.C.) b.p. E. Schnap 
(D.B.).

P. U



MECIUL 9E ȘAH ROMiMA—BULGARIA A CONTINUAT
CU PARTIDELE ÎNTRERUPTE DIN PRIMUL TUR Milano va fi

Sportul halterelor în R. P. Polog

doar o etapă pentru J. O.
— Gazdele conduc cu 7^—6^, șase partide fiind întrerupte —

,Jr. SOFIA (prin telefon). Ieri au fost 
iffeluate partidele întrerupte în primul 
|juir al meciului de șah Romînia — 
‘^Bulgaria. Fără joc, Minev și Drimer 
<ău căzut de acord asupra remizei. 
[Intr-adevăr, finalul de turnuri și cai 
în care se întrerupsese partida, era 
[sensibil egal și nu oferea nici uneia 
gin părți șanse de victorie.

In întîlnirea cu Prachov, Partos a- 
Srca damă și doi cai față de două 
îttrnuri, cal și nebun ai adversarului 
£ău. Șansele de cîștig păreau a fi de 
[partea șahistului romîn. Din păcate, 
Partos a comis o inexactitate permi- 
|înd lui Prachov să cîștige 2 cai pen- 
[tru un turn. Balanța avantajului în
clinase dintr-o dată de partea albu
lui. Aflîndu-se însă într-o puternică 
Criză de timp, Prachov a ezitat să 
Jjeac.e la cîștig, propunînd remiză care 
ța fost, desigur, acceptată.

! Tntr-un final de pioni egal s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate și 
întîlnirea Boboțov — Mititelu. Partida 
jgeos — Peev a fost întreruptă într-o 
jpoziție complicat?.. La mutarea 45, 
tgoos a propus remiză. Peev, scontînd 
în transformarea pionului „a" — care 
era liber — a refuzat. In continuare 
Snaestrul romîn, prin cîteva mutări e- 
ipergice, a demonstrat egalitatea de
plină a poziției. Rezultatul: remiză.

Singura partidă decisă a serii a 
îost cea dintre I. Szabo și L. Popov. 
Șahistul bulgar deținea la întrerupere 
ttn pion în plus. Toate încercările lui 
jSzabo de a obține remiza au fost in

„Spartak” a împlinit un sfert de veac
MOSCOVA (Agerpres). La 19 

aprilie Asociația sportivă „Spartak", 
una din cele mai puternice din Uni
unea Sovietică, a aniversat al 25-lea 
an de la înființarea ei. Asociația spor
tivă „Spartak" cuprinde 9.000 de co
lective, în cadrul cărora o jumătate 
de milion de oameni practică 37 de 
ramuri sportive. In întreaga țară a- 
sociația dispune de aproximativ 3.000 
de baze și terenuri de sport. Repre
zentanții Asociației „Spartak" au ob
ținut numeroase performanțe de răsu
net, atît pe plan intern cît și în arena 
internațională. Astfel 29 de sportivi 
au stabilit recorduri ale lumii, iar 19 
dețin înaltul titlu de campion mon
dial. Numele Măriei Gușakova, cam-

Finala „Cupei Frartjei".„ 
fără Reims!

Duminică s-au disputat semifinalele 
-„Cupei Franței". Echipa Stade de 
Reims și-a văzut spulberate speran
țele de a realiza în acest an dubla 
victorie: campionatul și cupa. Intr-a
devăr, liderul primei divizii a înclinat 
steagul în fața lui Monaca, învingă
toare cu 2—1 (2—1). In cealaltă
[semifinală s-a "înregistrat un rezultat 
scontat: St. Etienne — Le Havre 
3—2 (3—1). Este interesant de notat 
că viitoarele două finaliste s-au în
tîlnit în ultima etapă de campionat, 
bînd echipa din St. Etienne a cîști- 
gat cu 1—0.

Fini; strîns In campionatul Angliei

Surprizele continuă în etapele de 
finiș ale campionatului englez. In 
momentul cînd Wolverhampton părea 
să-și fi consolidat șansele la titlu, 
'sîmbătă campionii au fost învinși pe 
teren propriu de Tottenham cu 3—1 1 
In același timp, cealaltă pretendentă 
la primul loc, Burnley, reușea doar 
un meci nul la Blackpool: 1 — 1. Ac
tualmente situația primelor trei clasate 
este următoarea: Wolverhampton 52, 
Tottenham 51, Burnley 50. Trebuie 
precizat că pînă la sfîrșitul campio
natului mai este o etapă, Burnley a- 
vînd însă 2 jocuri restanță. Aceasta 
face ca lupta să rămînă deschisă... 

fructuoase. Pînă la urmă, el a trebuit 
să se recunoască învins.

In felul acesta, gazdele conduc cu 
scorul ’ de 7* */ 2—6’/3. Sînt neterminate 
șase partide din turul II și anume: 
Reicher — Nejkirch, Gîiițescu — Ko- 
larov, Troianescu — Pîdevski, Dri
mer — Minev, Radovici —• VI. Popov 
și Pavlov — Bobekov. Ele vor fi re
luate azi după-amiază și la încheierea 
lor se va cunoaște rezultatul final al 
întâlnirii.
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* * Abonamente se iac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii yoluntari din întreprinderi
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Halterofilii sovietici 
au stabilit noi recorduri 

mondiale
Două noi recorduri mondiale de 

haltere au fost stabilite de către spor
tivii sovietici în cadrul unui concurs 
desfășurat Ia Sverdlovsk. La ca
tegoria ușoară Vladimir Kaplu- 
nov a realizat la stilul „împins" 131 
kg, corectînd cu o jumătate de kilo
gram recordul mondial deținut de 
Feodor Nikitin. La categoria ..semi
grea" Robert Scheerman a „împins" 
154,500 kg îmbunătățind de asemenea 
cu 500 gr. recordul lumii deținut pînă 
acum de Stepanov. (Agerpres) 

pioană olimpică la schi, Clara Guse
va. campioană olimpică de patinaj. 
Albert Azarian, campion al lumii la 
gimnastică, Nicolai Kolumbet, ciclist, 
Tigran Petrosian, mare maestru inter
național de șah, sînt bine cunoscute 
în lumea sportivă mondială. Tot atî*  
de bine cunoscută este și echipa de 
fotbal ,,Spartak" Moscova, de 7 ori 
campioană a Uniunii Sovietice- A- 
ceastă formație a evoluat peste ho 
tare de 25 de ori. In anul 1937, aso
ciația „Spartak" a primit, ca o recu
noaștere a succeselor sale ordinul 
„Lenin". pentru aportul considerabil 
adus la dezvoltarea mișcării sovietice 
de cultură fizică și sport.

Juventus în serie

Liderul campionatului italian, Ju
ventus, manifestă o formă deosebită. 
Duminică echipa din Torino a între
cut în deplasare cu un scor conclu
dent (3—0) un adversar dificil — 
echipa Internazionale din Milano, 
care, se pare, nu-și găsește „cadența". 
Această victorie i-a permis lui Juven
tus să mărească la 5 puncte avansul 
față de Florentina, care duminică, 
deși a jucat pe teren propriu, a ter
minat la egalitate (2—2) cu Lazio. 
Surpriza etapei rărnîne, neîndoios, în- 
frîngerea cu 1—0 suferită de Milan, 
situată pe locul III în clasament, la 
Palermo, în fața echipei locale. Genoa 
care, „nu mai are nimic de pierdut", 
a făcut meci nul (0—0) cu Padova. 
Alte rezultate: Lanerosi — Bologna 
1—1, Napoli — Alessandria 1—1, 
Roma — Atalanta 3—0, Spăl — 
Sampdoria 1 — 1, Udinese — Bari 
0-1.

1. Juventus 28 22 2 4 77:23 46
2. Fiorentina 28 17 7 4 59:25 41
3. Milan 28 15 8 5 48:29 38
4. Padova 28 13 6 9 43:34 32
5. Spăl 28 11 10 7 37:38 32

In preliminariile olimpice

In grupa finală a statelor ameri
cane, din care se vor califica pentru

nicul atlet polonez a reușit la stilul 
aruncat să-și apropie recordul mon
dial cu o performanță de 178,5 kg. 
Cred că aceste cifre demonstrează cel

Halterele sînt în Polonia o discipli
nă încă foarte tînără. Cu toate a- 
cestea ele au progresat formidabil în 
ultimii ani. îmi amintesc foarte bine

Marian Zielinski este unul din favoriții campionatelor europene de la Milano.

începuturile: era după război, prin 
anii 1948—49, cînd halterofilii sovie
tici în frunte cu Novak, au venit în 
Polonia. Demonstrația lor a făcut o 
admirabilă propagandă acestui sport al 
celor puternici. l-am admirat și am 
început să-i urmăm. Astfel că în 1952, 
Ia Jocurile Olimpice de la Helsinki, 
halterele poloneze au cunoscut debutul 
lor internațional.

Ce progres imens s-a produs de a- 
tunci 1 Este suficient să comparăm 
cîteva performanțe. La Helsinki, 
DZIEDZIC a fost al 17-lea Ia catego
ria cocoș cu 245 kg. In prezent, recor
dul polonez la această categorie apar
ține lui JANKOWSKI cu 320 kg. I.a 
categoria pană SKOWRONEK a figu
rat la Helsinki al 18-lea cu 272,5 kg. 
Recentul record național al lui ZIE
LINSKI „a cîntărit" 365,5 kg. Și mai 
frapantă diferență o vedem la cate
goria ușoară : SCIGALA, al 21-lea la 
Helsinki cu 290 kg. este întrecut as
tăzi de ZIELINSKI — deținătorul re
cordului — cu 90 kg I O diferență 
enormă s-a înregistrat de asemenea la 
categoria semigrea. La Helsinki, BIA- 
LAS a fost al 19-lea cu 325 kg. Re
cent, recordul polonez a fost urcat de 
PALfNSKI Ia 432,5 kg. In plus, puter-

turneul de fotbal din cadrul J.O. de 
la Roma primele trei clasate, s-au 
disputat la sfîrșitul săptămînii trecute 
noi întîlniri: Brazilia — Mexic 2—1, 
Peru — Surinam 3—1.

1. Argentina 2 2 0 0 9: 2 4
*2 Peru 2 2 0 0 4: 1 4
3. Mexic 3 1 0 2 5: 3 2
4. Brazilia 2 1 0 1 2: 4 2
5. Surinam 3 0 0 3 3:13 0

• ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE: 
reprezentativa Israelului — Vasas 
Budapesta 0—3; Moldova Chișinău — 
Pogon Szczecin 2—2.

• In prezent se află în turneu în 
R. P. Polonă echipa suedeză Vansero.. 
Iii primul joc disputat Ia Varșovia 
fotbaliștii suedezi au întîlnit echipa 
clubului Polonia. Gazdele au cîștigat 
cu 8—0.

• înaintea începerii turneului olim
pic de fotbal, selecționata R. P. Po
lone va susține patru întîlniri interna
ționale amicale. în primul lor joc 
fotbaliștii polonezi vor întîlni la 4 mai 
la Glasgow reprezentativa Scoției, la 
19 mai vor juca la Moscova cu e- 
chipa U.R.S.S., la 19 iunie cu repre
zentativa R. P. Bulgariei, iar la 23 
august cu echipa Danemarcei. 

mai bine progresul sportivilor noștri 
în această disciplină grea, care cere o 
muncă asiduă și foarte sistematică.

Intre 3—7 mai la Milano vor avea 
loe campionatele Europei. Antrenorul 
halterofililor polonezi, ROGUSKI, ne-a 
declarat că aceste întreceri sînt con
siderate ca o etapă a pregătirilor pen
tru Jocurile Olimpice, scopul princi
pal al acestui an. Evident, vom încer
ca să menținem al doilea loc în Eu-

Noi performanțe în natația internaț’ond
CARDIF : In cadrul unui concurs de 

verificare desfășurat intr-un bazin de 
55 yarzi, înotătorii englezi au obținut 
cîteva performanțe valoroase. Mascu
lin : 110 y. spate : Sykes 1:04,2; 110 
y. liber : Clark 58,0 ; triplul campion 
european Jan Black a fost cronome
trat în cursa de 220 yarzi fluture cu 
timpul de 2:18,7 — nou record eu
ropean. Recent la Londra, Jan Black și-a 
corectat și propriul său record european 
la 440 y. liber cu timpul de 4:22,0 
(vechiul record : 4:28,4) ; Feminin : 
110 y liber: Margaret Steward 1:04,7 
— nou record : 110 y. spate : M. Ste
ward 1 :13,1.

TOKIO : Iată cîteva rezultate înre
gistrate în cadrul campionatelor de 
iarnă ale Japoniei (bazin de 50 metri): 
Masculin : 400 m liber : Yamanaka
4:24,9; Fukui 4:27,0; Fujimoto 4:31,9; 
200 m bras : Masuda 2:41.9; Masu
naga 2:41,9; Shinoda 2:41,9: 200 m 
fluture: Hirakida 2:20.3 ; Masunaga 
2:21.9; Yoshimura 2:22.3; 100 m flu
ture : Masunaga 1:01,8 ; Hirakida 
1:02,8; Yoshimura 1:02,9; 200 m li
ber : Yamanaka 2:03,5 (în serii : 
2:01,6); Fukui 2:04,9; Feminin : 100 
m spate : Satoko Tanaka 1:13,2 — 
nou record.

ROMA : F. Denerlein a îmbunătățit 
recordul european în proba de 200 m. 
fluture. Ultimul său rezultat : 2.18,0.

MELBOURNE : Federația de specia
litate din Australia a desemnat repre
zentanții sportivilor de la antipod 
pentru Jocurile Olimpice de Ia Roma. 
Masculin ; John Devitt (55,4 — 100

Ultimele știri
• LA BUDAPESTA s-au întîlnit e- 

chipele de gimnastică ale R. P. Un
gare și R. D. Germane. Atît în întîl
nirea masculină cît și în cea feminină, 
victoria a revent gimnaștilor ma
ghiari : 553,40—535,25 la bărbați și 
371,90—369,20 la femei. In clasamen
tul general individual pe primele 
locuri se află Csanyi (R.P.U.) și res
pectiv Ingrid Fost (R.D.G.).

• IN MECI DE BARAJ pentru de
semnarea echipei care va reprezenta 
Germania la J.O. de la Roma s-au 
întîlnit reprezentativele de baschet ale 
R. D. Germane și R. F. Germane. In 
ambele întîlniri victoria a revenit 
sportivilor din R. D. Germană : 81—57 
și 60—58.

ropa cucerit cu prilejul campionate 
de la Varșovia în toamna lui 19 
Exceptîndu-i pe atleții sovietici, pc 
sorii unei supraclase mondiale, f
concurenți pentru primul loc, adi 
sării cei mai redutabili ai polonezi 
în lupta pentru titlul de vicecampi 
vor fi italienii și bulgarii.

Candidații pentru echipa națion 
au fost selecționați după campion: 
le țării desfășurate la Bialystok 
7—9 aprilie. Au luat parte 169 
atleti. Singurul care a lipsit a 
JAN CZEPULKOWSKI, care în i 
mentul de față urmează un curs p: 
tic profesional, ceea ce l-a împied 
să participe. Este foarte posibil ca 
cui său la categoria ușoară să-l oci 
un tînăr talentat, BASZANOWSKI, < 
sat al doilea după MARIAN ZIEL 
SKI. Precum se știe, acesta din ui 
și-a schimbat categoria, reușind 
nou record național la smuls — 
kg., și egalindu-1 pe cel mondial 
trei stiluri —■ 380 kg. La categc 
mijlocie, KRZYSTOF HECK și-a a 
liorat recordul cu 10 kg : 370 kg.

In privința echipei, Polo-nia m.i 
prezenta concurenți la categoria ev 
și la categoria grea, avînd în schi 
cite doi participanți la categoriile 
șoară și mijlocie, sau la semigrea 
ușoară. In total au fost selecțioi 
9 atleți pentru campionatele de 
Milano : JANKOWSKI. ZIEf 
KOZLOWSKI, BASZANOWSK., . 
MOND COPA, PALINSKI, I 
CHENEK, BIALAS, KACZKC) 
SKI. La 29 aprilie echipa 
pleca spre Milano. După campio 
tele europene, ultimul start preol 
pic îl va constitui un meci cor 
echipei Franței, în iunie.

ELA CUNG
redactor la ziaru
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m liber)), Tlierry Galhercole (2:
— 200 m bras), Kevin Berry (2:1
— 200 in fluture), Julian Ca 
(1:04,3 — 100 m spate), Jon Kom 
(56,1; 2:01,6; 4:15,9 si 17:11,0 la : 
200, 400 și 1500 m liber), Nev 
Hayes (2:17,9 — 200 m fluture), J 
Monckton (1:04,3 — 100 m șpa 
Geoff Shipton (55,9—100 ir j 
Robert Windle (18:07,5—1500 n .u 
Alan Wood (4:32,2; 18:08,2 la 401 
1.500 m liber), David Dickson ('
— 100 m liber), David Thiele (1:(
— 100 m spate), John Rigby (4:3(
18:17,9 la 400 și 1.500 m liber), J 
Henricks, Murray Rose ; Femini 
Gergaynia Beckett (1:13.6 — 100 
spate), Lorraine Crapp (1:03,5; 5 :< 
la 100 și 400 m liber). Jan And 
(1:12,5 — 100 m fluture) Jan llo 
(3:02,1 — 200 m bras) Ilse Kom 
(1:02,6: 4:15.4 la 100 si 400 m 
her), Sandra Morgan (1:05,0, 4:.f 
la 100 și 400 m liber), Dawn Fr; 
(1:00,2;’ 4:47,4; 1:10,8 la 100 m 
400 m liber, 100 m. fluture), 1 
Krieg (5:06,1 — 400 ni liber). ,A 
Colquhoun (1:03,6 — 100 in lib 
Marilyn Wilson (1:13.7 — 100
spate), Rosemary Lassig (2:57.7 
200 m bras) și Ruth Evcruss. Tin 
rile din paranteză reprezintă cea 
bună performanță obținută de fie< 
în acest an.

• Iată și cîteva din rezultatele 
ciurilor de polo desfășurate în uit 
vreme : Triest : Italia—R.F. Germ 
2—1 (1—1) ; Amsterdam : Olar
R.F. Germană 5-—2 (3—1); Milai 
Italia^—Iugoslavia 3—3 (2—1) și 2 
(2—0).

• LA BOHLEN a avut loc un c 
curs international de ciclism la c 
au participat sportivi din mai mi 
țări. Din cauza timpului nefavori 
(lapcviță. vînt) cît și din cauza 
meroaselor pane de cauciuc și a 
iecțitm lor mecanice, din 120 de c 
curenți cîțî au luat startul doar 
au reușit să parcurgă cei 
km. Pe primul loc s-a clasat Gru 
zik (Dynamo Berlin) în 4 h 02 
Schur s-a clasat pe locul patru, la 
secunde de învingător.

O IN SEMIFINALA „CUPEI T 
\TS“ (zona asiatcă) care se de: 
șoară la Manilla, reprezentativele 
tenis ale Filîpinelor și Japoniei se 
sesc la egalitate, după prima zi: 1-


