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Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. RomFnâ

LA CEA DE A 5-A SESIUNE
A SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.
N. S. Hrușciov a prezentat raportul 

„Cu privire la desființarea impozitelor percepute de la 

muncitori și funcționari și alte măsuri îndreptate spre 

ridicarea bunăstării poporului sovietic"
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o 16.000.000 de oameni din U.R.S.S. ari în prezent ziua 
de 7 și 6 ore. Pînă la sfîrșitul anului se va desăvîrși trecerea 
muncă redusă.

muncăde 
la ziua de

Constructorii de fabrici își îndeplinesc angajamentele
•e ora prînzului ne reîntoarcem 
liul central al I.C.S.Î.M. și in- 
în atelierul de reparare a utila- 
Aici lucrează strungarul frun- 

telian Sorescu. înainte însă de 
prezenta, facem o paranteză, 

i.rinderea de Construcții Spe- 
‘ Industriale și Montaj, con- 

ște fabrici, montează și pune 
ncțiune noi 
și laboratoa- 
ustriale, Șan- 

acestei mari 
le 
în 

fabri-

Iată și cîțiva sportivi fruntași de 
la celelalte șantiere ale I.C.S.Î.M.: 
electricianul Ion Albeanu de la fabri
ca „Electronica" (aici, lucrările halei 
20 vor fi gata cu 53 de zile înainte 
de termen conform angajamentului 
luat în cinstea celui de al IlI-lea 
Congres al P.M.R.), mecanicul auto

Stelian Sorescu, strungar la I.C.S.Î.M., este fruntaș în producție și un 
neobosit animator

turna tuburile

Tinderi 
i atît 
dă — 
Electronica",
„Republica", 

i „Acumula- 
, cît și in 
- Ibrica de 
e. a, uzina 
ngul“ Or. 
, uzina „24 
rie“ Ploești 
Am vizitat 
dintre șan- 

: I.C.S.Î.M. 
Capitală : 
far" și 
de țevi su- 

de Ia Colen-
La primul
găsit pe 

itori lucrînd 
inisarea ha- 
nde se vor 
:cente. Colectivul de muncitori 
i — din «are fac parte și isu- 
Ion Florea, electricianul Tudor 
seu, și vulcanizatorul Elizeu Io- 
cu toții buni sportivi — s-a 

it în cinstea celui de al IlI-lea 
es al P.M.R., să dea în folo- 
p -a sfîrșitul lunii mai în- 

instalație automatizată pentru 
;a sticlei.
șantierul I.C.S.Î.M. al fabricii 
i sudate Colentina, brigada de 
•i condusă de luptătorul Gheor- 
4. Gheorghe este fruntașă în 
ție. Unul din principalele obiec- 
le angajamentelor luate de co- 
i de muncitori în cinstea celui 
IlI-lea Congres al J’.M.R. este: 
itarea pînă 
■ lucrărilor 
gure darea 
țevi".

la 1 iunie 1960 a 
din etapa I, care 

In funcțiune a ha-

al activității sportive din întreprindere. Foto: B. Giobanu
Ion Mengher (portretul lui figu
rează la panoul de onoare al între
prinderii), sudorul Dumitru Prodan, 
de la secția construcții metalice și 
mulți alții.

Dar să revenim Ia strungarul frun
taș Stelian Sorescu, un talentat popi- 

■>car. Autor al mai
(dispozitivul de 
fără filet și fără 
pentru sprijinirea 
munistul Stelian 
în fruntea întrecerii 
preună cu echipa sa, el a realizat 
planul de producție pe ultima lună, 
conform angajamentului luat în cin
stea celui de al IlI-lea Congres al 
P.M.R., cu două zile înainte de ter
men. Cînd l-am cunoscut, stătea de 
vorbă, lîngă strungul lui, cu trei 
fete. De statură potrivită, cu fața 
expresivă, strungarul Stelian Sorescu

multor inovații 
îmbinare a țevilor 
sudură, dispozitivul 
malurilor etc.), co- 
Sorescu este mereu 

socialiste. Im-

ntea dublei întilniri internaționale de lupte

și R. S. S. Azerbaidjene

discuta cu tinerele eleve venite Ia 
practică, despre sport.

Am aflat multe de la comunistul 
Stelian Sorescu. In cinstea celui de 
al Ilf-lea Congres al P.M.R. s-a an
gajat împreună cu echipa sa să reali
zeze însemnate economii Ia materiale. 
Alături de ceilalți membri U.C.F.S. 

din asociația spor
tivă I.C.S.Î.M., va 
lucra fa amenajarea 
celor trei terenuri 
de volei, a groa- 
pei pentru sărituri 
și a pistei de po
pice precum și la 
colectarea a 8000 
kg fier vechi.

In ourînd, 
I.C.S.Î.M. va împli
ni 10 ani de activi
tate. In ziua aceea, 
înte-o ședință festi
vă, se vor trece în 
revistă frumoasele 
realizări obținute 
în acest timp, se 
va face bilanțul ac
tivității întreprinde
rii, după care va 
urma programul ar
tistic. Cînd se 
gîndește la aceasta, 
strungarul Stelian 
pe acum emoții.Sorescu are de ____ ___ ...

Atunci va prezenta poezia lui închi
nată muncii care se cheamă „Melo
dia strungului". Dacă va avea 
succes ? Cu siguranță ! E pornită din 
inimă și are o bogată „documentare" 
în ale strungăriei.

V. TOFAN

i

• După desființarea impozitului pe venit, salariul net a 
de persoane va crește cu întreaga sumă pe care aceste persoane o plăteau 
ca impozite.

• Desființarea totală a impozitelor va spori veniturile muncitorilor și 
funcționarilor cu 74 miliarde de ruble pe an.

• Vor fi ridicate salariile categoriilor cu cîștiguri mici la nivelul 
categoriilor cu cîștiguri mijlocii și a salariilor categoriilor cu cîștiguri 
mijlocii Ia nivelul celor cu cîștiguri mari.

• Etalonul rublei va fi mărit de zece ori, va spori conținutul ei în aur.

59.400.000

28-29 mai la București

Ă III-a ediție â campionatelor internaționale 
de gimnastică ale R. P. Romîne

La sfîrșitul acestei luni, Capitala 
noastră va găzdui o nouă competiție 
de gimnastică de o deosebită impor
tanță: campionatele internaționale ale 
R.P. Romîne, aflate la a treia ediție, 
întrecerile vor avea loc în zilele de 
28 și 29 mai în sala Floreasca.

Federația noastră de specialitate a

invitat la a treia ediție concurenți și 
concurente din 9 țări și anume: 
R.D. Germană, R. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară, Uniunea Sovietică, R. P. 
Bulgaria, Italia, Iugoslavia, Suedia 
și Danemarca, cărora Ii se vor adău
ga, bineînțeles, reprezentanții R. P. 
Romîne.

Atletii sovietici sînt în formă
începutul sezonului sportiv în aer 

liber i-a găsit pe atleții sovietici în- 
tr-o formă remarcabilă.

După cum am mai anunțat, Elvira 
Ozolina a stabilit recent un nou re
cord mondial la aruncarea suliței cu 
o performanță de 57,92 m., Viktor 
Lipanis a aruncat greutatea la 18,19 m 
(record unional), iar Vasilii Rudenkov 
a aruncat 67,92 m la ciocan.

In cadrul altor concursuri au fost 
înregistrate de asemenea performanțe 
remarcabile. Tînărul și talentatul să
ritor cu prăjina Ian Krasovskis a tre
cut 4,60 m, înălțime pe care o asalta 
încă din sezonul trecut. Rezultatul său 
este un nou record al R.S.F.S.R. Per
formanțe constant bune obține pe 110 
mg. Anatolii Mihailov. Cea mai re
centă: 13,7 sec. Valentina Șaprunova

a sărit 6,31 m Ia lungime, egalînd re
cordul unional al Galinei Popova sta
bilit în 1955. Rezultate foarte bune au 
înregistrat sprinterii : A., __ Mațko din
Smolensk și N. Politiko din Novosi
birsk au fost cronometrați 10,3 aec. pe 

. ' ' ProhoTovski
10,4. La fel și sprinterele : M. Itkina 
—- 11,5 pe 100 m și 24,1 pe 200 m, 
Irina Press și Valentina Maslovskaia 
11.6 pe 100 m. Galina Dolea a trecut 
1,74 m la înălțime învingînd-o cu 4 
cm pe recordmana țării Taisia Cencik. 
Irina Press, Galina Bîstrova și Raia 
Koșeleva au alergat 80 mg. în 10,8 sec. 
Alte rezultate : suliță femei — A. Sas- 
titko 53,43, disc bărbați — V. Truse- 
nev 54,88 m, ciocan — I. Nikulin 
64.77 m.

100 m, iar moscovitul S.

• *■

Rebreanu șl al „Iluziilor 
pierdute" de Balzac.

Și în vremea asta, me
gafonul, profilind de mo
mentele de acalmie, po
vestește despre ' olimpia
dele antice, despre Io- 
landa Balaș, despre Vla
dimir Kuț sau Emil Za- 
topek, despre rolul eres- 
cind al forței In pregăti
rea atletului.

...Cronometrele au înre
gistrat ultima ștafetă.

EDIȚIETimișoara, 2—3 mai 
1960. Prima ediție a 
Spartachiadei de atletism 
a școlilor medii cu pro
gram special de educație 
fizică. Participanți: ele
vii școlilor din nouă ora
șe (București, Cluj, Cra
iova, Galați. Iași, Orașul 
Stalin, R. Vilcea, Tg. Mu
reș, Timișoara). ■ Două 
grupe de virstă: sub și 
peste 15 am.

Clasamentul general pe 
echipe: 1. Timișoara 930 
p. 2. București 895 p,
3. Orașul Stalin 838 p,
4. Cluj 720 p, 5. Tg. Mu
reș 612 p, 6. Galați 563A 
p, 7. R. Vilcea 284,5 p, 
8. Craiova 196 p, 9. Iași 
174 p.

Cîțiva cîștigători. Fete 
sub 15 ani: 60 m: Ra
dulescu (B) 8,1; lung: 
Răduleșcu (B) 5,09; 300 
m: Soos (Tg. Mureș) 
45,5; greutate: Roth 
(Or. St.) 10.04; Băieți 
sub 15 ani. 60 m: Kiss 
(CI.) 7,8; 500 m: Perju 
(T) 1:16,1; înălțime :
liana (B) 1,55 ; greuta
te: Cor pad (I) 13,28;
Fete peste 15 ani. 400 m: 
Chesu (G) 62.0; disc: 
Surmei (T) 30,00; suliță: 
Bucea (T) 35.94 ; 4X100j 
Timișoara *
peste 15

PRIMA
gimnastică Cristina Do- 
boșan și Petre Miclăuș, 
dar îmi dau seama că, în 
fond, gimnasticii noastre 
ii trebuie atleți.

...îi reproșez lui Po- 
pooici, campionul Sparta- 
chiadei tineretului (1959) 
că nu a mai reușit 1,80 
ia înălțime, dar fînărul

neprecupețit pentru culo
rile școlii. In prima, cu 
toată „concurența" fot
balului (derbiul Știința — 
Dinamo Obor), nu s-au 
mai găsit locuri decîi pe 
dîmburile înverzite ale 
parcului.

Nenumărate sînt impre
siile pe care ți le oferă 
mozaicul sportiv al între
cerii atletice. Vocea crai
nicului încearcă zadarnic, 
să organizeze atenția 
spectatorilor in vălmășa
gul de probe. „...Start in 
cursa de 60 m... Vă ru
găm liniște I La înălțime 
Păltineanu... Ultimul tur 
în cursa de 1500 m... 
Peste cîteva minute, pră- 
jiniștii........ Festivitate de
premiere..." In neconteni
tul du-te-vino de pe gazon 
nu știi încotro să-ți în
drepți privirile. Notezi ci- 
tgva impresii, dar îți sca
pă zeci și zeci. Așa stind 
lucrurile, vă rog să nune 
reproșați lipsa de ordine. 
E în fond o imagine a 
tumultului sportiv.

...La greutate ' cîștigă 
Emma Roth. După aceea 
aflu că fetița de nici 11 
ani este sora campioanei 
noastre. Ana Coman.

...Vocea crainicalul a- 
tuință un 5,09 (!t) la lun
gime. Gabriela Răduleșcu 
îmi mărturisește o clipă 
mal tîrzia că are 13 ani 
fi 3 luni.

...Sînt surprins aflînda-i 
la start pe campionii de bul

Timișoara, 2 mai 1960. Finala probei de 60 m. Gabriela T' 
Pădulescu (13 ani) din clasa a 6-a a Școlii medii Ț 
nr. 35, București, rupe firul de sosire. A doua zi, ~ț" 
talentata atletă va ciștiga

performanță

întîlnire, ce va avea loc marți la 
Brăila, vom alinia următoarea forma
ție : 52 kg. G. Ofițerescu, 57 kg. Ma
rin Gristea, 62 kg. Victor Popescu, 
67 kg. Alex. Tampa, 73 kg. Carol 
Hathazi, 79 kg. Gh. Marinescu, 87 
kg. Francisc Ballo și grea Ion Crișan.

Antrenorul reprezentativei de lupte 
libere a R.P.R., Vascul Popovici, ne-a 
declarat următoarele; „Această întîl
nire se anunță extrem de disputată. 
I-am cunoscut pe luptătorii din 
R. S. S. Azerbaidjană cu prilejul vizi
tei făcute în 1958 în frumoasa lor 
capitală, Baku, 
mare putere de 
tințe avansate 
libere. Cu alte 
moașă „carte

ie dimineață, la Galați, repre- 
va de lupte libere a R.P.R. va 
replica puternicei formații a 
Azerbaidjene. Aceasta este 

confruntare internațională a 
a luptătorilor noștri de „libere" 

xlată ultimul examen înaintea 
atei întîlniri fnterbalcanice din 
inie, ce se va desfășura în
Bulgaria, 

vederea alcătuirii unei 
ai corespunzătoare, joi 
tiraul antrenament de 
>rtivilor care intrau în 
orilor pentru formarea 
: reprezentative. Pentru prima 
e, cea de la Galați, a fost 
tă următoarea echipă: 52 kg. 
Ruzsi, 57 kg. Dumitru Crăciun,

Alex Geantă, 67 kg. Alex. 
, 73 kg. Carol Hathazi, 79 kg.
Uibariu, 87 kg. Francisc Ba!1'*, 

on Crișan, La cea de a doua puternicei formații sovietice.‘

formații 
a avut 
selecție 
vederea 
echipei Sînt dinamici, au o ” 

luptă și posedă cunoș- 
de tehnica luptelor };' 
cuvinte cea mai fru- ■ - 

de vizită" pentru un 
luptător de „libere". Lotul nostru s-a ■ - 
pregătit conștiincios și sperăm să , ; ‘ 
obținem un rezultat frumos în fața J

și lungimea, cu valoroasa ț. 
de 5,09 m. ♦;

Foto : D. Răduleșcu x.«•s 
Dinspre aleea plopilor se £ 
aude un cor vesel. O chi- X 
tară i-a reunit pe cîntă- Tj 
reții celor nouă orașe. X 

In sfîrșit, festivitatea de X 
închidere. Pină departe tț 
se aude versul simbolic X 
al marșului: „Din mîine +• 
noi să facem azi I" X

IOAN GH1RILA £

52,2; Băieți
___  . _ ani. 100 m:
Moscaliuc (B) 11,6; 400 
m: Florea (T) 54,4; 110 
m.g.: Moscaliuc (B) 15,8; 
lungime: Delkov (T) 
6 58; înălțime': Păltinea
nu (D) 1,85; disc : Pasca 
(B) 42,83; Miță: Ma
rian (T) 47,40.

★
Două zile de elan tine

resc, două zile de efort
4 4 ♦ 4 4 4 4 4 ♦ ♦♦♦ ♦♦♦» ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦< ♦♦♦»♦

elev îmi amintește că 
pină la examenul de ma
turitate mai e foarte pu
țin.

...Asist la unele schim
buri de premii. Dublii și 
triplii campioni oferă bla
ze brodate șl centuri ca 
motive naționale în schim- 

„Răscoalei" de Linia



In raionul Rm. Vîlcea se poate face 
mai mult pentru sportul de mase

' Activitatea sportivă de mase din ra
ionul Rm- Vîlcea a cunoscut, în 
ultimul timp, unele succese însemnate. 
In multe din cele 64 de asociații spor
tive din acest raion (în care acti
vează peste 12.000 de membri 
U.C.F.S.) se manifestă o permanentă 
preocupare pentru atragerea unui 
număr cit mai mare de membri 
UC.FS. în activitatea competrțională.

Rezultate frumoase în activitatea 
sportivă de mase au obținut asocia
țiile sportive Avântul (școlar) Flamura 
roșie (Fabrica de încălțăminte și 
Pielărie), Sănătatea (Băile Govora), 
Lumina (IGO), Oltul Călimănești, 
Oltul (IPROF1L), care organizează 
periodic concursuri sportive interne la 
diferite ramuri de sport.

Sînt însă multe asociații sportive In 
care activitatea competițională de 
mase este ca și inexistentă. Așa de

PODGORENILOR DIN VALEA MILCOVULUI 
LE ESTE DRAG SPORTUL

La deschiderea Văii Mitcovului, pe 
costișele de la Vîrteșeoi Răxnniceanca, 
Odobești, Jariștea, se întind viile din 
care podgoreni vrednici ți pricepuți 
ecot celebra Galbenă de Odobești, Plă- 
▼aia, Riesling...

In sala de șah a clubului. Partida se apropie de final și de aceea... Ntcolae 
Nicolau se hotărăște greu.

Acum, în zilele acestea de primăvară 
cînd am trecut printre șirurile lungi de 
butuci, „vița începea să plîngă”. Semnul 
cel mai sigur că podgorenii trebuie să 
iasă la lucru. în fiecare început de an 
.vița este toaletată cu un dichis deosebit.

Deci, treabă, treabă, pînă peste cap. 
Și totuși, harnicii muncitori de la 
G.A.S. Odobești găsesc aproape zilnic, 
la sfîrșilul orelor do muncă și mai ales 
în zilele de repaus, ceasuri multe pe 
care le consacră sportului. Se joacă 
șah, tenis de masă, volei, fotbal, po
pice... Fiecăruia ce-i place.

In asociația sportivă Recolta Odo
bești există talentați jucători de tenis 
de masă. Niculae Ioniță, Aurel Blidaru, 

; Petre Andrassi, Iosif Șerban, Sandu 
Todici, Valentin Guzu — iată doar 
cîțiva dintre cei mai buni. Iosif Șerban 
este și unul dintre cei mai pasionați 
șahiști din gospodărie. Minutele trec 
greu în fața mesei de șah, atunci cînd 
aștepți... mutarea adversarului, însă 
niciodată nu sînt plictisitoare. Nu de 
puține ori în sala de șah a clubului gos
podăriei se organizează, „ad-hoc". adevă
rate campionate ale asociației. învin
gătorul acestor întreceri a fost mai 
întotdeauna Dobre Măcelarii, dar cei
lalți competitori n-au renunțat niciodată 
Ia luptă. Poate... cine știe ?

Intr-un cuvînt, am putea nota : vie 
activitate sportivă la G.A.S. Odobești 
Totuși, există și un „totuși". Oamenilor 
de aci Ie place sportul, îl practică eu 
pasiune. Au materiale și echipament 
sportiv. Dar totul se petrece la voia 
întîmplării. Ce face consiliul asociației 
sportive? Nu se vede. Nu se aude. Nici 
în organizarea acestor competiții, nici 
în canalizarea acestui entuziasm, pe 
drumul intensificării activității spor
tive, al atragerii de noi tineri și vîrstnici 
în activitatea sportivă.

SPORTUL POPULAR
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pildă, la asociația sportivă Ghimia, 
care numără aproape 1000 de membri 
U-G.F.S., activitatea sportivă se re
zumă numai la participarea unei e- 
chipe de fotbal în campionatul regio
nal și la prezența sporadică a jucă
torilor de șah și tenis de masă în 
unele competiții raionale. Mai trebuie 
de arătat că în asociațiile Flacăra, 
Locomotiva, Partizanul, consiliile de 
conducere nu manifestă nici o preo
cupare pentru organizarea concursu
rilor sportive.

O situație nesatisfăcăfoare putem 
constata și la asociația sportivă 
Voința (activist salariat Dumitru Du
mitrescu), care deși posedă un frumos 
club, terenuri de volei, tenis și bas
chet, nu desfășoară o muncă 
intensă de angrenare a maselor de 
cooperatori în practicarea educației 
fizice. Atletismul, disciplina favorită

Apoi, aci la G.A.S. Odobești două 
treimi din an există o situație deose
bită. Din primăvară pînă toamna lu- 
erează în vie peste 3000 de muncitori 
sezonieri. Oare aceștia nu vor să facă 
sport ? Bineînțeles că da. Este însă 

necesar un prim impuls și tocmai con
siliului asociației sportive Recolta îi 
revine rolul de a da acest imbold.

Fără îndoială că aceasta se va în
tâmpla, așa îneît cu un alt prilej să 
putem nota în carnetul nostru de în
semnări noi succese pe drumul dezvol
tării activității sportive la G.AJ5. Odo-

V. P.

Am sosit la Oțelul Roșu intr-o di
mineață de primăvară. Verdele pădu
rilor din Valea Bistrei, spălat de ploi, 
era foarte puternic, aproape că-ți 
lua ochii. Ici-colo florile albe de 
cireș pătau marea de verdeață, 
vestind primăvara. Primăvara e insă 
capricioasă. Ba plouă, ba e frig. 
Asta parcă spre necazul numero
șilor amatori de sport din acest pito
resc centru muncitoresc, care s-au pre
gătit și acum așteaptă cu nerăbdare 
momentul cind își vor putea relua din 
plin activitatea in aer liber. Și Muși 
nerăbdarea i-a făcut pe mulți să nu 
mai aștepte vremea favorabilă...

CEI MAI GRĂBIȚI...

...au fost turiștii. De fapt sînt și 
cei mai numeroși. Dacă ai să-l întrebi 
pe Eleodor Popescu, inginerul șef al 
uzinei și președintele consiliului asoci
ației sportive Metalul Oțelul Roșu, care 
este secția cea mai bună, va fi o clipă 
nehotăr'it. Potbalul sau turismul ? Și 
cum președintele consiliului asociației 
nu este pasionat de turism decît in se
zonul... fragilor, va opta in cele din 
urmă pentru fotbal.

Oricum însă turiștii din cadrul asu- 

a tinerelor cooperatoare a dispărut din 
activitatea acestei asociații. (Reamintim 
că în anul 1955 echipa de cros, se
nioare, a acestei asociații a cîștigat 
locul I pe țară la crosul „Să întâm
pinăm 7 Noiembrie”) •

Lipsă de preocupare față de angre
narea membrilor U.C-F.S. în activi
tatea sportivă de mase se manifestă 
și în multe asociații sportive sătești. 
Ca o consecință a lipsei competițiilor, 
în asociațiile sportive din comunele 
Boișoara, Perișani, Voineasa, Malaia, 
Bogdănești, majoritatea membrilor 
U.C.F.S. nu și-au achitat cotizația 
pe anul 1959.

De ce există această stare de lu
cruri într-un raion care are cele mai 
frumoase baze sportive din regiune, 
numeroși profesori de educație fizică 
cu calficare superioară și care pînă 
nu de mult constituia cel mai puternic 
centru sportiv al regiunii ?

Lipsurile își au origina în insufi
cienta activitate și slaba orientare a 
consiliului raional U.C-F.S. (preșe
dinte iorgu Eftimescu, tehnician Ma
rin Nicola) care deseori se complace 
într-o muncă birocratică, fără perspec
tivă, ruptă de viața asociațiilor spor
tive-

Biroul consiliului raional U.C.F.S. 
nu s-a străduit să studieze și să 
găsească un sistem competițional 
focal,. accesibil asociațiilor sportive 
sătești și acelora din întreprinderile a- 
cestui raion, ' Din cauza lipsei de 
inițiativă, sute de tineri și tinere 
dintr-o serie de asociații sportive nu 
au posibilitatea de a lua parte la ac
tivitatea sportivă de mase.

Slab îndrumate în munca lor, 
unele comisii raionale pe ramură de 
sport (handbal, atletism, popice, bas
chet) desfășoară o activitate nesatis
făcătoare îndeosebi pe linia organiză
rii activității competiționale locale.

Lipsurile manifestate în activitatea- 
sportivă de mase din acest raion pot 
să fie lichidate.

Biroul comitetului raional P.M R. 
a analizat recent munca consiliului 
raional U-C.F.S. și a dat îndrumări 
concrete, menite să ducă la îmbună
tățirea activității sportive de mase 
din acest raion.

Atrăgînd în organizarea activității 
competiționale sportive de mase un 
larg activ obștesc, îndrumînd în mod 
permanent activitatea comisiilor raio
nale pe ramură de sport, consiliul ra
ional U.C.F.S. Rm. Vîlcea va putea 
face o cotitură însemnată în activi
tatea sa și va putea redeveni unul 
dintre raioanele fruntașe ale regiunii 
Pitești-

ALEXANDRU OȚELEANU 
vicepreședinte al consiliului regional 

U.C.F.S. Pitești 

Printre otelarii din Valea Bistre»
Ap»

ciației sportive Metalul Oțelul Roșu 
au realizat multe lucruri frumoase 
dacă secția lor se poale măsura cu 
cea de fotbal. Să notăm citeva din cele 
mai recente realizări: organizarea ți
nui concurs de orientare turistică, la 
care au luat parte 6 echipe de cite 3 
concurenți și intensa pregătire pentru 
sezonul de vară. Cele 10 excursii or
ganizate anul trecut au fost numai un 
început. Pentru anul acesta pe amato
rii de turism îi așteaptă excursii dintre 
cele mai frumoase. De altfel minuna
tele coifuri de natură din apropiere 
sînt o puternică șt permanentă invita
ție la drumeție.

DAR FOTBALUL?

Pe unii amatori de fotbal din Oțelul 
Roșu îi frâmîntă găsirea răspunsului 
la o întrebare cheie: „cădem sau nu 
cădem ?“ E vorba, firește, de echipa de 
fotbal din categoria B. Din duminică-n 
duminică numeroșii suporteri ai acestei 
formații trăiesc mari emoții. Cînd se

— situația nu pare așa de 
rea, cînd se pierde = gindurile lor

Intr-o după amiază.

Tinerii pugiliști de la S.P.C., au oferit un spectacol sportiv mult , 
de colectiviști.

Foto: I. Mih.
Centrul înaintaș a stopat mingea. 

A ezitat o fracțiune de secundă și 
apoi cu un șut precis a deschis extre
ma stingă. O cursă scurtă, un dri
bling, un adversar depășit și... șut I 
Mingea trece deasupra unui fundaș 
dar poposește în brațele portarului.

— Formidabil — exclamă involun
tar- un spectator — ce-i mai presea
ză pe ai noștri!

— Dar — se grăbi să adauge altul
— n-au reușit să înscrie nici un gol. 
Cîte minute de joc mai sînt?

Răspunsul nu 1 l-a dat însă cel în
trebat, ci... fluierul arbitrului. Tim
pul de joc s-a terminat. Cele două 
echipe se aliniază în centrul tere
nului de joc și salută publicul.

— Uite ce solizi sînt 1 — observă 
primul spectator, arătând spre echi
pa oaspeților.

— Am auzit — adaugă celălalt — 
că în echipa lor au jucat șase maeș
tri ai sportului...

— Nu cred, tovarășe 1 Șase ...zici?
— Exact! Insă nu fotbaliști ci... 

maeștri ai sportului Ia lupte. Acum, 
vino să vedem întâlnirea de volei.

Pînă să ajungă însă acolo cele 
două cunoștințe ale noastre, grupul 
format în jurul terenului crescuse 
simțitor. Cu greu au reușit să ocu
pe un loc cit de cît.

— Se pare că azi — zise primul
— n-a mai rămas nimeni pe-acas’ 1

— Așa-i — întări cel de-al doilea
— parcă niciodată n-au fost așa de 
mulți...

— Dar cine joacă ? Văd și. fete și 
băieți pe teren ?

—’ Echipa feminină de volei a aso
ciației sportive S.P.C. din București 
neăvînd adversar, va juca cu echipa 
de volei a băieților noștri...

— De, dacă nu avem echipă femi
nină !...

— N-avem, dar vom avea cît de 
curind.

Meciul de volei a cucerit 
publicul. Vedeai acest lucru c 
iul cum localnicii își încurajt 
pa, după atenția cu care u 
fiecare pasă, după aplauze’- 
răsplăteau fiecare minge 
cată.

Desigur că execuția tehnică 
lăsat de dorit pe ici și pe ci 
nu aceasta a fost esențialul, 
viștii din Ion Roată au îndi 
această disciplină pe lîngă 
care se practică în comuna li 
mai ales de cînd și-au ameți 
teren de volei.

A urmat o veritabilă gală 
Tinerii pugiliști ai secției de 
asociației sportive S.P.C. dir 
rești, conduși de antrenorul A 
au furnizat întreceri care au 
mult spectatorilor.

Demonstrația de lupte libe 
fășurată pe podiumul special 
jat, a plăcut atât prin dinan 
și prin varietate^ procedeele 
zentate. Prima pereche: — 
sportului Ion Corneanu și 
Popovici, — a cules numeroasi 
ze la... „scenă deschisă”, dati 
tezei de execuție cît și spe 
zității procedeelor alese.

In timp ce sportivii b î 
pregăteau de plecare, președi 
sociației sportive din Ion Ro 
vățătorul Victor Niculescu, le-

— Să ne mai vizitați. Prin 
cînd cu drag oaspeți. Dacă o 
veniți și o să stați mai mi 
ați stat astăzi o să vă arăți 
pod arii le noastre colective (n.r 
inuna Ion Roată sînt trei). ( 
bucurați alături de noi de r 
sele succese pe care le-am 
în muncă și apoi ne vom înt 
nou pe terenurile de sport. V 
tăm pe curînd.

OTTO B

zboară spre campionatul regional. Și 
uite așa, emoții peste emoții—

Sini însă uiui iubitori ai fotbalului 
care n-au emoții așa de mari. Știți 
care? Cei care se întrec In campiona
tul asociației. In primul r'uid ei nu au 
probleme cu ... retrogradarea. In 
schimb se luptă din răsputeri pentru 
titlul de campion. Cele mai bune echi
pe din cele 6 formații care iau parte 
la această întrecere sini „Oțelăria" și 
cea a tehnicienilor. Cine va învinge? 
Echipa oțelarilor Hanes, Kastil, Pîr- 
pici sau a tehnicienilor, Szabo, Bojin, 
Mărgan ?

SPORTURI VECHI ȘI NOI

Luptele au o veche tradiție in a- 
cest centru muncitoresc. Sini ani și ani 
de cînd muncitorii metalurgiști din 
valea Bistrei au îndrăgit acest sport. 
Sportul luptelor începe să fie tot mai 
popular. Vezi asta nu numai după a- 
siduitatea cu care se antrenează lup
tătorii, ci și după entuziasmul cu care 
îți vorbește despre planurile de viitor 
instructorul T. Băluț. la. fel de dez 
voltată este și secția de box. Numai că 
acum membrii secției de box au înce
put să-și împartă pasiunea sportivă in

două: boxul și motociclismul 
nua creștere a nivelului de in 
cut, pe lingă altele, ca din c 
mai mulți oameni ai muncii să 
pere motociclete. Astăzi, ingin 
sile Vela, lăcătușul Octavian 
și alții nu iubesc numai boxu 
numără și printre cei mai 
membri ai secției de moto, i 
nouă

•k
Asociația sportivă Metaiu 

Roșu are și alte secții. Sînt 
volei, popice, șah, handbal, 
numărul lor este important, ci 
lor activitate. „La noi, îmi 
iitir-o seară tov. Tonta Alexan 
cretarul consiliului, se face 
Muncitorii iubesc și practică 
C6?e sportul.” Stăteam pe m 
volburatei Bistre și, arătindu-n 
dul, secretarul consiliului a 
îmi destăinuia planurile in legi 
înființarea unei secții de naia 
am întrerupt discuția o clipă, 
deal s-a ridicat parcă o văp 
gura nopții s-a împurpurat ci 
cunde, iar albul florilor de ci 
cărit roșiatic „O nouă șarjă" 
auzit glasul de alături...

CALIN ANTONE



S EEMASĂ

Miine, in „Cupa Congresului”

Meciul feminin
pîd— Constructorul
muri le de baschet amenajate pe 
a sa bază sportivă Voința, găz- 
. mîine dimineață a V-a etapă a 
•tiției dotată cu „Cupa Congre- 

la care iau parte valoroasele 
ții feminine Știința, Rapid, Con- 
orul, Progresul, I.C.F., Voința și 
ia, considerate pe bună dreptate 
cele mai bune din Capitală. In-

A început al doilea concurs din etapa finală 
a campionatului republican individual (Petrolul Pitești) Mgători in „Cupa primăverii**

Ieri au început în sala Floreasca din 
Capitală întrecerile celui de al doilea 

‘■concurs al etapei finale a campionatu
lui republican individual și a Cupei 
Ț.R.T.M. Se cuvine să remarcăm victo
ria obținută de cuplul Negulescu—Re- 
thi asupra perechii Gantner—Naume- 
scu, pasionanta întîlnirc de dublu fe
minin Geta Pitică. Catrinel Folea— 
Mariana Barasch, Eleonora Mihalca în 
care victoria a revenit în prelungiri 
primelor jucătoare, după ce învinsele 
au avut două meciboltiri. Iată primele 
rezultate tehnice mai importante: DU
BLU FEMEI: turul II: Constanti- 
nescu, Tompa—Jandrescu, Jandrescu 
3—0, Folea, Pitică—Barasch, Mihalca 
3—2, Rozeanu, Alexandru—Novac, Ră- 
duică 3—1 ; DUBLU BĂRBAȚI: tu
rul II : Gantner. Naumescu—Suba,
Hagiesi ■ 3—0, Popescu, Bottner—
Bohm, Tripa 3—0, Ionescu, Goliac— 
Sentivani, Hidvegi 3—0, Negulescu, 
Rethi—Bodea, Zaharia 3—1, Trupei, 
Trupei—Băcioiu, Dinu Grigore 3—2, 
Pesch, Iscovicr—David, Neagoe 3—0, 
Cobîrzan, Covaci—Lăzărescu, Ange- 
lescu 3—0. Sîndeanu, Nazarbeghian — 
Maitehni, Zador 3—2 ; sferturi de fi-

nală : Negulescu, Rethi—Gantner, 
Naumescu 3—1, Sîndeanu, Nazarbe- 
ghian—Trupei, Trupei 3—2, Popescu, 
Bottner—Ionescu, Goliac 3—0-

Vineri după amiază au început pri
mele jocuri de simplu bărbați. Rezul
tate mai importante: Bohm-Boiangia 
3-0, Ionescu-Sipoș 3-0, Motancea-Tea- 
dorescu 3-2, David-Giurgică 3-2, B«t- 
tner-Băcioiu 3-0, Sentivani-Goliat 3-2, 
Lighcti-Breharu 3-1, Lăzărescu- Sze- 
gesi 3-0, Iscovici-Bernstein 3-0, Gheor- 
ghiu-Ardeleanu 3-0, Negulescu-Zaha- 
ria Bujor 3-1, Pelenghian-Hanig 3-0, 
NaumescurSimigian 3-0, Șuba-Zamfir 
3-0, Bătrînescu-Hosu 3-0.

ORADEA 6 
cerile pentru 
reunit majoritatea jucătorilor fruntași. 
La simplu masculin s-a imipus cu auto
ritate G. Boech, câștigător în toate me
ciurile turneului final (cu Serester 
4—6, 6——2, 6—-4, 6—0; cu Nastase 
6—0, 3—6, 6—2, 6—4; cu D. Vizirii 
9—7, 7—5; 6—1). De remarcat succesul 
orâdeanului V. Serester, clasat pe locul 
doi (cu Năstase 7—9, 6—2, 7—5, 6—3; 
cu D. Vizirii 6—1, 6—2. 6-—3). Pentru 
locul trei, Năstase l-a întrecut pe D. 
Viziru în cinci seturi: 6—4, 2—6, 6—0, 
1—6, 6—3. Urmează în clasament: 5. 
Slapciu, 6. Caralulis, 7. Bardan, 8. Va-

(prin telefon). — Intre- 
„Cupa primăverii” au

siiesou, 9. Burcescu, 10. Ghivaru, 11. P, 
Petrovioi, 12. Gh. Nagy. In celelalte 
turnee au cîștigat tinerii Mărmureanu, 
Boaghe și Chiper.

Pentru a doua oară în acest sezon, 
tânăra Mina Ilina termină învingătoare 
în fața campioanei republicane Juliet a 
Namian. Iată clasamentul final: 1. Mina 
Ilina (eu Namian 6—2, 2—6, 6—4 ț 
cu Brener 6—3, 6—2; ca Stănoesca 
6—4, 6—2), 2. Julieta Namian (ca 
Brener 6—4, 6—2; cu Stăncescu 6—4, 
6—4), 3. Hermina Brener (cu Stan, 
ceaoa 1-—6, 6—1, 6—3), 4. Eva Stăn> 
ceocu, 5. Livia Avram.

Mult mai devreme ca în alți ani (eete 
și firesc dacă ne gîndim că sin tem 
într-un „an olimpic") calendarul in
ternațional oferă înotătorilor, săritorilor

Voința Sibiu a învins Rapid Bucureștidin meciul Victoria—Progresul, 
'at in

IIIHTHȚIE

București la înot, polo și sărituri

etapa a IV-a a „Cupei 
Congresului"

Foto: I. Mihăică 
pînă acum au demonstrat 
stîrnit în rîndul baschetba-

ile de 
n teres
>r acestor formații pentru cuceri- 
rofeului. Mărturie- a acestui inte- 
iste numărul mare al meciurilor 
iate la diferențe de unu, două 
:rei puncte.
etapa de mîine, „capul de afiș" 

deținut de partida dintre Rapid și 
iructorul, două dintre cele mai 

echipe leminine de baschet din 
noastră, între care există o ve- 

și frumoasă rivalitate sportivă. 
1 formațiile complete, Rapid și 
tractorul vor lupta din toate pu- 
pentru victorie, reeditînd o întrece- 

are a pasionat întotdeauna. O al- 
tîlnire interesantă este aceea din- 
fruntașa clasamentului „Cupei 
resului", Progresul și Voința, 
în această competiție a făcut me
de valoare ridicată.

SIBIU 6 (prin telefon). — Meciul 
restanță dintre echipele masculine 
Voința și Rapid București s-a încheiat 
cu victoria formației sibiene : 6—4
(3—3). Jocul nu a plăcut, deoarece 
ambele echipe au comis greșeli atît în 
apărare cît și în atac. De semnalat că

în min. 42 arbitrai de poartă Fr. Bor- 
don (Sibiu) și-a părăsit postul, nemul
țumit de faptul că arbitrul de centru 
V. Reissner (Sibiu) nu lua în conside
rație semnalizările sale.

M. VLADOIANU, C. PITARU 
corespondenți

In campionatul masculin
— — - - —. - a ■ —...Mîine, la Reșița, un joc decisiv: C.S.M.-Chimia Făgăraș

• Etapa de mîine a campionatului re
publican masculin de handbal în 11 
programează la Reșița un meci decisiv 
în lupta pentru titlu, între echipa lol 
cală C.S.M. și Chimia Făgăraș, liderul 
clasamentului. Z~~Z ‘
lalte întîlniri : București : Rapid—Dina
mo Or. Stalin (stadionul Giulești, 
12) ; lași: C.S.M.S.-C.C.A ; Sibiu : Vo
ința—Tehnometal Timișoara.
• Campionatul republican feminin a 

fost întrerupt în vederea pregătirilor 
echipei noastre reprezentative pentru 
campionatul mondial ce va avea loc în 
luna iunie în Olanda.
• Iată cum arată cele 

mente, după ultimele Jocuri
MASCULIN

1. Chimia Făgăraș 15 12 0
2. Dlnamo București 16 11 2

rată programul celor-
ora

15 
15
13
14
14
15
14

3
1
2

5 230:172 20
6 165:169 18
6 180:196 16
7 136:134
9 131:154
8 146:175

10 176:219
11 164:190

10
10
9
9
8

de la trambulină și jucătorilor de polo 
fruntași din Capitală o primă confrun
tare peste hotare, la o dată foarte a- 
propiată după primele lor starturi în 
aer liber. Astfel, astăzi și mîine, bazinul 
,J)iana” (50 m) din capitala R. P. Bul
garia va găzdui întâlnirea prietenească 
de înot, polo și sărituri dintre selec
ționatele orașelor Sofia și București.

Acest co-neurs constituie o revanșă a 
întîlnirii dintre sportivii celor două 
capitale desfășurate anul trecut la Bucu
rești. Atunci, înotătorii români au ob
ținut o victorie categorică cu scorul de 
155—84, iar în cele 4 meciuri de polo 
(două Ia tineret și două la seniori), re
prezentanții noștri au obținut tot atîtea 
victorii.

In întîlnirea de astăzi și mîine, fără 
îndoială că înotătorii noștri, care au 1* 
aotivul Iot performanțe superioare, sînt 
favoriți. Este de așteptat ca reprezen
tanții selecționatei bucureștene să facă 
dovada unei comportări superioare, 
care să confirme rezultatele lor obți
nute în acest sezon la bazinul acoperit. 
In ceea ce privește pe jucătorii noștri 
de polo, ei vor efectua o bună „repe
tiție” în compania poloiștilor bulgari,

care an la activul loc un meci nul ca 
RJJ.G. (4—4), în vederea întâlnirilor 
ou echipa R. P. Ungare — campioană 
olimpică — ce vot avea loc la 14 și 
15 mai la București.

După cum anunță ziarul „Narodea 
Sport”, din selecționata orașului Sofia 
nu vor lipsă recordmanul R. P. Bul
garia la 400 m și 1.500 m liber Iordan 
Alexandrov, fluturistul I. Ikonopisov. 
proaspătul recordman la 200 m bras 
(2:52,0), Ilia Lalov, campioana R. P. 
Bulgaria la 100 și 400 m liber etc. 
lată și componența reprezentativei ora-* 
șului București : înot — Șt. Ionescu, 
C. Mocanu, M. Mitrofan, Al. Schmaltzer. 
Al Popeecu, V. Medianu, D. Caminschi. 
I. Nagv, Ingrid Wachter. Ingrid Rothe, 
Vasilina Iureâne, Sanda Iordan, Floreav- 
tina Rambosee, Mărinea Rotaru, Maria. 
Both, Maria Dan, Helga Boicehovschi 
și Elena Ghinea; polo — E. Mureșan, 
A. Zahan, AL Bădiță, A. Grințescu. F„ 
Simon, Al. Szabo, G. BLajec, Șt. Kro
ner (seniori) și P. Chețan, N. Firoiu. 
I. Alexandrescu, L Ctilineae, C. Măr-! 
culeocu, C. Marinescu și B. Mihăilesca 
(tineret); sărituri — Gh. Bana și A. 
Rotman.

n nou concurs in
tăzi după-amiază de la ora 14,30 
uminică dimineață de la ora 9.30 
vea loc pe baza hipică din Calea 
nei din Capitală un nou concurs 
'ălărie organizat de clubul spor- 
Dinamo. în cinstea celui de al 
sa Congres al PM.R. La acest 
urs vor lua parte călăreți (copii, 
>ri și seniori) din cluburile C.C.A., 
ița, Dinamo și asociația sportivă 
-Cinematografie. La startul pro- 
- de obstacole vor fi prezenți că- 
i cunoscuți ca Dumitru Hering, 
litru Vehcu, Constantin Vlad, Li- 
i Ionescu, Elena Ionescu și alții.

■SPORTURI NBUTiCU

CAPITALA, PRiMUL MARE 
CONCURS AL ANULUI

24
22
21
20
19
18
13

6

2 100:4* 
::5« 
:47
:57

78:50 
45:75 
18:57

două clasa- 
disputate :

3 181:139 24
3 200:161 24

Călăreții dinamoviști au, animat întotdeauna concursurile ce s-au desfășurat 
pe baza hipică din Calea Plevnei. Iată-l pe dinamovistul Constantin Vlad 

in timpul unei probe de obstacole

i r r a
4. C.S.M. Reșița
5. Dinamo Or. Stalin
6. Rapid București
7. Voința Sibiu
8. C.S.M.S. Iași
9. Tehnometal Tim.

10. Victoria Jimbolia
FEMININ

1. Știința București
2. Rapid București
3. Știința Timișoara
4. C. S. Tg. Mureș
5. C.S.M. Sibiu
6. Progresul București
7. Record Mediaș
8. Constructorul Tim.
9. C.S.M. Reșița

10. Tractorul Or. Staljn

Cîteva întrebări care necesită 
un răspuns urgent

zi și mîine, în Capitală, pe apele 
lui Herăstrău, amatorii de spor- 

nautice au ocazia să asiste la 
tul mare concurs al anului: „Cupa 
oria", organizată de ciubul Victoria, 
îpetiția se desfășoară la canotaj 
lemic și caiac-canoe și cuprinde 
probe de seniori, cît și de juniori 

ncepători. Se contează pe o parti- 
re foarte bogată și în același timp 

Troasă, dat fiind că și-au anunțat 
rierile numeroase secții de sporturi 
tice ale cluburilor din Capitală,ca: 
\, Dinamo, Progresul, Rapid, 
nța, Constructorul, Știința, CSS, 
aiul, Victoria, 
rintre concurenți 

bine cunoscuți 
gliei Filip, Al. 
:zi, etc.
zi incepînd de la ora 16.30 se vor 
iășura probe de juniori iar mîine 
meață, de la ora 8.30 probele de 
lori.

se vor afla spor
ea : N. Tarara, 

Iacoviei, Al- Fe

A APĂRUT REVISTA SPORT
NUMĂRUL 9-1960

In acest număr puteți citi:
• Corespondență specială din Bratislava despre „unsprezeoele* ceho

slovac care va juca ia 22 imai la București.
• Handbaliștii de la poalele Făgărașului — prezentarea liderului 

actualului campionat.
• Fotoreportaj de la turneul U.E.F.A. și din meciul de ta Sofia
e Performanța obligă (printre școlarii din Timișoara)
• Trei biografii sumare (prezentarea boxerilor Eugen Dinu, Entrț DA 

nilă și Dumitru Minea).
• Pe planșele de scrimă cresc noi speranțe.
• Așteptăm! (reportaj despre primii'performeri a{ amilul atletic 

1960).
• Sport-Magazin, jocuri distractivi, umor.

,))i :■ umV- »■

O burniță măruntă cernea din înăl
țimi în dimineața aceea de octombrie 
a anului trecut, cînd pe stadionul Ti
neretului din Capitală începeau între
cerile finale ale campionatului repu
blican de oină. Ea nu a constituit însă 
un obstacol pentru înflăcărații iubi
tori ai sportului nostru național. In 
jurul terenului se strînseseră numeroși 
spectatori. Printre aceștia un bătrînel 
care stătea în tribună la adăpostul u- 
nei umbrele. Din cînd în cînd avea o 
expresie de uimire. De altfel, ne-a ex
plicat : „Să iot fie 10 ani de cind n-am 
mai fost la un meci de oină. Tare 
mult s-a schimbat joaca noastră, deși 
liniile terenului, mingea și bastonul 
sini la fel".

... Cît e de frumoasă oină ne-o arată 
și hotărîrea tinerei jucătoare de hand
bal din comuna Talpa, regiunea Bucu
rești, Niculina Hulea, de a deveni... 
arbitru de oină. Cu pasiune îți vor
besc ceferiștii din Sibiu, colectiviștii 
din comuna Olteni, regiunea București, 
constructorii din Deva, forestierii din 
Frasin, pionierii de la școala de 7 ani 
din satul Vorova, regiunea Suceava 
și alții, despre entuziastele lor întreceri 
de pe terenurile de oină. In schimb, 
ori de cîte ori ne-am întâlnit ca di
verși sportivi bucureșteni, cu foști ju
cători sau simpli amatori ai sportului 
nostru național, ne-au spus cu regret 
că rareori le este dat să participe saa 
să asiste la o competiție. Intr-adevăr, 
tn București activează de ani de ziJe 
numai două echipe, Știința și Dinamo,

u
t

ți nu exagerăm dacă afirmăm că a* 
proape în fiecare sezon s-au organizai 
două sau maximum trei concursuri i 
finalele campionatului R.P.R. și cetei 
ale Spartachiadei tineretului și pie-1 
oierilor. In această situație te întreb^ 
ce au făcut consiliul U.C.F.S. al era-.: 
șului București și comisia de specii 
alitate pentru dezvoltarea acestui joc ft. 
Cu ce treburi se ocupă specialiștii ia’ 
acest sport din Capitală ? De ce — ir»; 
plin sezon — nu s-a organizat încă: 
nici o competiție, cu toate că în con
ferința federației, președintele comisie^ 
orășenești, tov. D. Costache și-a luat” 
angajamente solemne ? De ce cluburile 
C.C.Ă., Rapid, Voința, Victoria, Con-, 
structorul, Progresul și alte mari aso» 
ciații sportive nu au echipe de oină ft 
De ce fosta campioană a țării, Știința^ 
s-a destrămat, lucru care a determinai» 
pe unul din jucătorii ei, V. Ghișa, sal 
ne scrie cu dezamăgire despre soarta 
formației studențești ?

Și cînd te gîndești că jocul de oină 
este foarte accesibil maselor largi de 
oameni ai muncii, deoarece pentru 
practicarea lui se cere cel mai simplu1 
material și echipament sportiv, e greul’ 
să-ți explici acest dezinteres. Toata 1U4 
mea este de acord că eina e frumoasă, 
și utilă ți cu prilejul fiecărei analize, 
se iau angajamente și iar angajament 
te. Credem că a venit timpul ca memt 
brii comisiei orășenești, cluburile șff 
asociațiile sportive să treacă și la 
lapte.

TR. lOANIȚESGd f
---------- -------------- —J

Azi și iniiine, la Craiova și €arei

Etapa de zonă a campionatului republican
Câmp i ona tul republi can i ndi vi dual 

so apropie de sfîrșit. I-A floretă femei 
și floretă bărbați aîijt cunoscuți acum 
cei ce vor lua parte la disputa pentru 
cucerirea titlului de campion al țării. 
Urmează să mai fie desemnați conca> 
renții de la spadă . și aabie. Astăzi și 
mîine, la Craiova și Cam se întîlnem

în acest scop spadasinii și sabrerii ca
lificați din primele trei etape pentru 
cea de sonă. In prima zi an loc con
cursurile de spada iar în oea de a dom» 
cele de sabie.
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Cupa „Cel de al III-lea Congres al P.M.R.U

In competiția masculină: Progresul — Rapid 3 -1!
r • Așteptate cu mult interes, partidele 
Dinamo — Rapid (f) și Rapid — Pro
gresul (m), nu au satisfăcut pe deplin 
așteptările. Și aceasta, în mare mă
sură din cauza jocului cu mult 
aub posibilități prestat de echipele 
rapidiste (în special cea feminină) — 
ambele învinse în aceste meciuri. Astfel, 
feroviarele — lipsite de aportul Anei 
Păunoiu și al Alexandrinei Berezeanu 
{ceea ce nu poate eonstitui totuși o 
acuză deplină) — au dat o replică slabă 
experimentatei formații dinamoviste. 
Doar în setul doi a existat o luptă mai 
atrînsă: rapidistele au condus cu 7—2, 
11—8, dar au pierdut apoi cu 14—16. 
Din echipa Dinamo, care a cîștigat me
ciul eu 3—0 (8J4, 4) am remarcat pe 
Lia Vanea, Elisabeta Preda și Florina 
Teodorescu.

In întîlnirea masculină Progresul — 
Rapid, lupta pentru victorie a fost mai 
interesantă. Voleibaliștii Progresului, 
deciși să șteargă impresia neplăcută 
lăsată cu prilejul evoluției lor ante
rioare în competiție (1—3 cu C.C.A.) 
au jucat cu multă ambiție pentru a 
obține o victorie în fața campionilor. 
Fără Mi cui eseu, dar cu Roman și Pă- 
durețu în formă deosebită, Progresul 
și-a întrecut adversarul tocmai cu ar
mele sale proprii: blocajul și puterea 
de luptă. In plus, jucătorii echipei în
vingătoare și-au concentrat mai mult 
atenția în finalurile seturilor (mai ales 
în ultimele două) cîștigîndu-le la li
mită. Scor final : 3—1 (15—11, 10—15 
16—14, 15—13).

Jocul masculin Dinamo —■ CXLA.,

S. Mihăilescu (nr. 6) și A. Sebastian (nr. 5) de la Dinamo, au lost „păcă
liți* de o minge, trasă de jucătorii de la C.C.A.

care a completat programul de joi, s-a 
terminat mult mai repede decît era 
de așteptat. Militarii nu au mai jucat 
ea în meciul cu Progresul și au cedat 
destul de ușor echipei dinamoviste. Cu 
excepția setului doi, dinamoviștii au 
avut în permanență inițiativa, atacurile 
lor variate punînd de cele mai multe

ori în derută blocajul militar. Dinamo 
a cîștigat cu 3—1 (6, — 14, 4, 3).

AD. V.

• In sala Ciulești, echipa feminină 
Metalul a învins Progresul cu scorul de 
3—2 (15, 16, — 16, — 2, 11), iar par
tida masculină Victoria — Construelo-

•agat »i i m i kv, =.
Impresii dintr-o vizită la Ron

De vorbă cu antrenorul de ciclism Nicolae Voicu

„Cupa Campionilor Europeni” 
la volei masculin, înaintea semifinalelor

nil s-a terminat, cu rezultatul de 3—1 
(10, — 12, 5, 14) în favoarea primei 
echipe. De menționat că arbitrii Va- 
leriu Cizmașu, Mircea Tabacu și Ion 
Popoviei, programați la aceste meciuri, 
nu s-au prezentat.

A. AXENTE — eoresp.

^ESPINHO PORTUGALIA 

B.N-C.L FRANȚA 
D.E.SLOLANDA 
ȚS.K.AUR.SS.
BRABO BELGIA
AZS AWF R.P. POLONĂ *

C. A. LUXEMBURG
D. H.F.K. R.D.6.

SLĂVI A R.CEUOSLOVACĂ 

LIMBURGERHOF R.F.G.

E.O.S. ELVEȚIA
RAPID R.P.ROMÎNĂ

.IUGOSLAVIA"'

AS. P.T.T. MAROC a

DARUSAFAKA TURCIA 
^LEVSRt R.P. BULGARIA

5-0,5-0

) D.H.F.K.
1 3-0,3-0

I SLAVIA
1 3-0,3-0

] RAPID
1 3-0,3-0 
/.IUGOSLAVIA' 

J 3-1,3-0

) LEVSKI 
J 3-0,5-2

I
AZS AWF

.>0.30^ 

j LEVSKI

/IAPID
2-3,31

—

r

Mîine, în campionatele 
republicane

Etapa de inline a campionatelor de 
volei programează o scrie de partide 
interesante, cum sînt meciurile Pro
gresul Tîrgoviște — Progresul Bucu
rești și Voința Sibiu — Știința Timi
șoara (ambele din campionatul femi
nin), Constructorul București — Știin
ța Cluj și Victoria București — Știința 
Timișoara (din campionatul masculin).

In rest, vor mai avea loc locurile : 
Știința Galați — C.C.A., Progresul Buc.
— Tractorul Or. Stalin, Rapid Buc. — 
Jiul Petroșani, Politehnica Or. Stalin
— Dinamo București (masculin), C. P. 
București — Știința Cluj, Metalul 
București — C.S.M. Cluj, Din amo Bucu
rești — Petrolul Constanța, Rapid 
Buc. — Voința Or. Stalin (feminin).

Trei alergători romîni — Gabriel 
Moiceanu, Ion Cosma și Ion Vas:le 
— însoțiți de antrenorul Nicolae Voi
cu, au participat la două întreceri ci
cliste de fond în Italia. Firește, acest 
lucru — ținînd seamă de faptul că 
ne aflăm în preajma Jocurilor Ol’in- 
pice — este foarte important. Aler
gătorii romîni s-au putut familiariza 
cu traseul concursului olimpic și au 
putut face cunoștință cu o parte din 
viitorii lor adversari. La întoarcerea 
din Italia l-am rugat pe antrenorul 
Nicolae Voicu (care se ocupă de pre
gătirea „olimpicilor" noștri) să ne îm
părtășească cîteva din impresiile cu
lese cu ocazia acestei deplasări

— Scurtele relatări telefonice 
nu ne-au putut edifica asupra va
lorii concursurilor |a care au par
ticipat cicliștii noștri. Vă rugăm 
să ne dați amănunte asupra lor.

— La primul concurs, desfășurat la 
25 aprilie pe circuitul olimpic de la 
Grottarossa, au participat 100 de ci
cliști. Printre ei se aflau doi rutieri 
sovietici — Kobzev, și Stekin —, trei 
cicliști romîni și 95 de alergători ita
lieni. Dintre cicliștii italieni se deta
șau o serie de rutieri cunoscuți : Giu- 
sepe Tonucci, Bruno Mea li, Aurelio 
Bianchi ș. a- Specialiștii italieni soco
teau această cursă ca un criteriu de 
selecție pentru participarea la J. O. 
Mai trebuie să subliniez faptul că noi 
și alergătorii sovietici am avut cin
stea să fim primii cicliști care s-au 
întrecut pe traseul olimpic. Cursa a 
fost foarte disputată și reprezentanții 
noștri au dovedit o 
formă bună. După cum 
se știe, Gabriel Moi
ceanu a ocupat locul 7, 
iar Ion Cosma locul 8. 
Performanțele lor — ți
nînd seama de valoarea 
adversarilor — sînt 
mulțumitoare. Ion Va- 
sile a avut chiar în 
primul tur o defecțiune 
la schiHibător și n-a pu
tut să obțină o perfor
manță la nivelul pregă
tirii sale. Al doilea, con
curs s-a desfășurat în a- 
propiere de Livorno pe 
un traseu, de 124 km.

— Care sînt constatării 
care le-ați făcut cu prilejul 
cursurilor și antrenamentele 
fectuate pe traseele olimpice

— Traseul pentru concursul ii 
dual este înscris pe trei artere 
d: Grottarossa, Via Flaminia și 
Cassia. Lungimea sa este de I 
km. Dificultatea acestui traseu c 
în numeroasele viraje — la dr 
și la stînga — și, mai ales, în 
Iul neregulat pe care îl are. Tr 
să știți că în afară de 1,8 km 1 
ceput și aproximativ 400 m la s 
care sînt pe drum plat, în rest 
seul (asfaltat în întregime) se 
pune numai din urcușuri și coboi 
Diferențele de nivel nu sînt 
mari — maximum 90 m —, dar 
tele sînt pieptișe și din această 
sufocante. Celalalt traseu — f 
întrecerea de 100 km contra croi 
tru pe echipe — este situat pe 
C- Colombo. Pe acest traseu am 
în ziua de 29 aprilie un antrenai 
F.l măsoară 16,600 km, începe < 
Velodromul Olimpic și, cu mic 
cepții, este așezat în linie dreapt

— Ce concluzii ați tras 
urma vizitării traseelor olirp 

— Primele concluzii le-am . 
chiar pe loc. Am făcut antrenar 
foarte folositoare pe aceste tr 
le-am cunoscut particularitățile ș 
încercat să ne acomodăm. In 
vom intensifica antrenamentele p< 
km, vom face o pregătire mai r 
țioasă pe drumuri cu pante asen 
toare celor de pe traseele olimpic

Ion Costna a cîștigat — 
spre satisfacția micii 
noastre delegații — pri
mul Joc, Ion Vasile s-a clasat pe locul 3, 
iar Gabriei Moiceanu pe locul 4. In ceea 
ce privește valoarea adversarilor d n 
această cursă, în afara cicliștilor so
vietici, trebuie remarcată prezența ru
tierului italian Bruno Bani. Acesta a 
reușit anul trecut să în'reacă pe ace
lași traseu pe cei mai buni cicliști a- 
matori din Italia- In cursa de la 1 
mai el s-a clasat pe locul II.

1. Traseul olimpic pentru proba indi
viduală pe circuit. 2. Profilul traseului.

fără îndoială, vom continuă să 
căm programul de pregătire ale 
la începutul anului. Contactul ri 
cu vi’toarea „scena" a disputelo 
limpice ne va fi de rea! folos în 
gatirea noastră-

— Ce alte impresii ne mai 
teți împărtăși despre Roma ?

— In primul rînd una ținînd 
de ciclism: am vizitat Velodn

Prezentăm în schema alăturată „dru
mul" fiecărei echipe participante în 
prima ediție a „Cupei Campionilor Eu
ropeni” la volei masculin.

Din cele 15 formații care au luat 
startul (D. E. S. Amsterdam nu s-a pre
zentat) au mai rămas doar 4 în lupta 
pentru cucerirea titlului de cea mai 

‘hună echipă de club de pe continent. 
Una dintre ele este echipa noastră 
campioană Rapid București, care va în- 
tîlni pe Levski Sofia într-una din se
mifinale. Cealaltă semifinală opune e- 
ehipele campioane ale Uniunii Sovietice 
(Ț.S.K.A.) și Poloniei (AZS AWF). 
Conform unei recente hotărîri a Federa ■ 
țici internaționale de volei, semifinalele 
s« vor desfășura pină la 5 iunie.

Mîine, pe stadionul Dinamo: 
concurs de dirt-track și obstacole

iggM;UMI»
£TAPA I A „CUPEI F.R.R."— 
ÎN CINSTEA CELUI DE AL III-lea 

CONGRES AL P.M.R.
r Miercuri și joi s-au desfășurat în 
(Capitală jocurile din etapa I a cem- 
îpetiției, organizată în cinstea celui 
de al III-lea Congres al P.M.R. si 
/dotată cu „Cupa Federației Romîne de 
ȘRugbi",

Intîlnirile s-att bucurat de un deose- 
«bit interes, încheindu-se cu următoa
rele rezultate: Metalul — Știința 
113—5 (8—0) ; C.C.A. — Meteorul
s62—0 (32—0) ; Progresul — Arhitec
tura 22—3 (9—3) ; Petrol Chimie — 
.'Aeronautica 3—0 (3—0); Metalul II — 
(Sirena 0—0 > Rapid — Progresul II 
132—3 (9—3) ; C.F.R. Grivița Roșie — 
‘.Constructorul 10—3 (5—3).

Conform regulamentului competiției, 
în etapa a 11-a, care va avea ioc joi, 
12 mai, se vor întîlni echipele învin
gătoare.
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In cinstea celui de al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn se 
desfășoară mîine, începînd de la ora 
10, pe stadionul Dinamo din Capitală, 
în organizarea clubului sportiv Dinamo, 
un important concurs de dirt-track și 
obstacole. La întreceri vor lua parte 
sportivi din cluburile C.C.A., Metalul, 
Constructorul, Voința, Rapid și Dinamo 
Această întrecere motociclistă este cea 
mai interesantă competiție desfășurată 
pînă acum la noi în probele de pistă. 
Noutatea o constituie concursul de ob
stacole care, așa după cum am anunțat, 
este organizat pe principiile întrecerilor 
ce se desfășoară în fiecare an la Praga. 
în plus faptul că disputele vor avea loc 
pe stadionul Dinamo, din tribunele că
ruia spectatorii vor putea urmări în cele 
mai bune condițiuni desfășurarea con
cursului, va contribui la reușita acestei 
întreceri motocicliste.

Probele de viteză pe zgură (dirt- 
track) au loc la următoarele categorii : 
175 cmc, 250 cmc, 350 cmc și 500 cmc 
— mașini speciale. Concurenții vor par
curge cîte trei ture, calificarea în finală 
făcîndu-se prin eliminare. în afara ca
tegoriei 500 cmc — mașini speciale 
(unde vor lua startul cîtc doi concu
rent]) la toate celelalte categorii seriile 
vot fi compuse din cîte trei alergători.

După terminarea probelor de viteză 
pe zgură se va desfășura o cursă de 
urmărire pe echipe. Reprezentativele de 
club vor fi formate din cîte doi moto- 
cicliști care își vor disputa întîietatea 
dc-a lungul a 5 ture de pistă (vor con
cura cîte două echipe într-o serie, iar 
startul se va da din puncte diametral 
opuse).

Proba de obstacole se desfășoară la 
următoarele categorii : 125 cmc (15
ture, 5 concurenți înscriși), 175 cmc 
(15 ture, 7 concurenți), 250 cmc (15 
ture, 6 concurenți), 350 cmc (15 ture. 
7 concurenți). Startul se va ’da în bloc 
la fiecare categorie. Pe lungimea unui 
singur tur de pistă concurenții vor a- 
vea de trecut următoarele obstacole : 
două trambuline (una de 30 cin, cealal
tă de 50 cm), două porțiuni de slalom, 
o scară (confecționată din lemn în ge
nul unei cremaliere), o groapă cu nisip.

un parapet cu înălțimea dc 1 m și altul 
de 2 ni !

lată acum lotul dc participanți : Gh 
Voiculescu, Gh. Ion, Mihai Dănescu. G. 
Mormocea, Gh. Ioniță, Florin Costache 
(C.C.A.), Mircea Cernescu, Ludovic Sza
bo, Vasile Szabo, Mihai Pop, Iosif Popa, 
Tr. Macarie. Tudor Popa, C. Nedelcu, 
C. Dovitz (Dinamo), Al. Lăzărescu, E. 
Seiler, Șt. Șerbănescu (Rapid). Nic. Ni- 
culici, P. Caitor, Al. Sinea (Voința). 
Șt. Iancovici, H. Sitzler, C. Radovici, 
Barbu Predescu (Metalul), Al. Pop 
(Constructorul).

In plină viteză pe viraj...
Foto; Mircea Ralioyeaiiu

Olimpic, a cărui deschidere a 
loc la 30 aprilie printr-uri intere 
concurs la care au participa^ ale 
tori profes oniști si amatori. Cons 
(ia velodromului este foarte frum 
din punct dc vedere arhitectonic 
după cît am putut constata, în pu 
timp pe care l-am petrecut acolo, 
izbutită și din punct de vedere tel 
Lungimea pistei este dc 400 m, 
lățimea de 7,50 in. Tribunele — 
formă de inel — au o capacitate 
aproximativ 40 000 locuri. Am vi/ 
firește, multe din monumentele R< 
antice. O impresie deosebită ne-a 
dus și febrilitatea cu care orgai. 
torii Jocurilor Olimpice se pregt 
pentru a-i primi pe participanți. 
torii spectatori ai minunatelor îi 
ceri prilejuite de J.O. sînt dc pt 
cum nerăbdători. Știrile privind 
gătirea participanți lor la între 
care abundă în ziarele din Cap 
și orașele provinciale ale Italiei, 
comentate cu însuflețire de ama 
de sport. Se fac numeroase pro 
ticuri și — mai ales — se încear 
procurarea de bilete pentru întîln 
din cadrul atît de așteptatelor Jo 
Olimpice de Vară.

ii. r

EXCURSIE CICLOTURISTICA 
LA BRANEȘTI

Mîine are loc excursia cicloturis 
organizată de consiliul orășenesc U.C. 
București la pădurea și lacul Brăn< 
Participanții vor vizita împrejuri] 
lacului și crescătoria de căprioare, 
tanța — dus și întors — este de 
km. Adunarea participanților se va I 
la ora 8, în str. Ion Vidu, urmînd 
plecarea să aibă loc la ora 8.30.

„CUPA VOINȚA"
Duminică dimineață la ora 8,30 se 

desfășura cea de a 11-a etapă a „Cu 
Voința” deschisă tuturor posesorilor 
biciclete. întrecerile au loc pe șose. 
București — Tîrgoviște,
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MÎINE SE REIA CAMPIONATUL CATEGORIEI A
• In București cuplaj la „25 August": Progresul — Știința Cluj (ora 
15.15) și C.C.A. — Dinamo Bacău (ora V) • Meci interesant la Orașul 
Stalin • „Duelul" Minerul — Jiul continuă în mod indirect la Petro
șani și Constanța

Obiectivul aparatului fotografic a surprins o fază interesantă din partida 
Rapid—Farul, disputată in etapa din 17 aprilie a returului, meci în care 
și evoluția scorului a fost puțin obișnuită: de la 0—3, constănțenii au 

egalat și nu a lipsit mult să cișiige...
Campionatul se reia duminică. Vom asista oare la întreceri la fel de pasio

nante cum a fost partida mai sus amintită?
Foto: T. Roibu

însemnări pe marginea meciului 
R. P. Romînă — R. P. Bulgaria

Vă reamintiți, desigur, că interesan
ta întrecere a echipelor din categoria 
A s-a întrerupt la data de 17 aprilie 
(pentru a face loc pregătirilor în ve
derea partidei cu R.P. Bulgaria) cînd
clasamentul arăta astfel:

1. C.C.A 18 13 2 3 41:20 28
2. Steagul roșu 18 8 8 2 40:27 24
3. Dinamo Bacău 18 7 6 5 23:21 20
4. Farul 18 8 4 6 29:27 20
5. U.T./V 18 7 5 6 20:20 19
6. șt ința 18 5 8 5 24:28 18
7. Petrolul 17 6 5 6 25:18 17
8. Rapid 18 5 6 7 26:25 16
9. Dinamo Buc. 17 3 9 5 20:21 15

10. Progresul 18 6 3 9 28:31 15
11. Minerul 18 4 5 9 20:31 13
12. Jiul 18 2 5 11 13:40 9

Așa dar, . câmp :onatul se reia' în-
tr-uii moment în care situația este 
destul.de clară atît iii ce privește pri
mul loc, cît și uit mul. C.C.A. are un 
avans de patru puncte asupra Steagu
lui roșii și cu tot atîtea puncte a ră
mas Jiul în urma Minerului, pe ulti
mul loc. Așa cum se prezintă lucrurile 
la ora actuală, în mod pjactic este 
greu de presupus că C.C-A., de pildă, 
ar putea pierde tot avansul actual. 
De altfel, programul viitor al celor 4 
echipe constituie un indiciu prețios:

C.C.A. : cu Dinamo Bacău și Pro
gresul la București, cu U.T.A- la A- 
rad și Știința la București ;

STEAGUL ROȘU: cu Dinamo 
București acasă, cu Petrolul și Știința 
în deplasare, cu Rapid la Or. Stalin.

MINERUL : cu Farul și Dinamo 
Bacău în deplasare, cu Progresul și 
Petrolul la Lupeni;

In concursul de miine

Concursul Pronosport de miine, cu
prinde următoarele 12 întîlniri:

1 C.C.A.—Dinamo Bacău
II. Steagul roșu-Dinamo Buc.

III. Jiul—Rapid
IV. Progresul—Șțiința

V. Farul-Minerul
VI. C.S.M. Reșița—Flacăra Moreni

VII. Poiana Cîmpina—Știința Tim. 
VIIT. Met. Tîrgoviște—D namo Pitești

IX. A.S.A. Sibiu—Corvinul Huned.
X. C.F.R. Arad-Recolta Cărei

XI. C. S. Tg. Mureș-Rapid Cluj
XII. C.S.M. Rădăuți—C.S.M.S. Iași

Am repartizat rolul de comentator al 
meciurilor din categoria A tînărului 
half al echipei C.C.A., .JENEI. Să-l 
ascultăm :

„Ne prezentăm din nou în campio
nat pentru o etapă care mi se pare 
foarte interesantă. Echipa noastră sus
ține un meci ce poate furniza o între
cere de calitate, viu disputată. Dinamo 
Bacău este un adversar redutabil. Tre
buie să fim atenți la contraatacurile 
dinamoviștilor. Cred că vom termina 
învingători. La Orașul Stalin prevăd 
o întrecere deosebit de atractivă- Stea
gul roșu și Dinamo București sînt de 
forțe destul de apropiate la ora actua
lă, în ciuda pozițiilor în clasament. A- 
colo va fi de mare importanță modul 
cum fundașii dinamoviștilor vor ști să 
anihileze aripile echipei gazde. Vic
toria poate reveni oricăreia dintre cele 
două echipe. In întîlnirea de la Petro
șani eu „văd" — in primul rînd — un 
rezultat de egalitate. Atacul lui Ra- 
p d este suficient de tare spre a marca,, 
după cum apărarea are momente de 
slăbiciune de Care cei din Petroșani 
pot să profite. Anticipez un meci spec

JIUL : cu Rapid și Farul la Petro
șani, cu Dinamo București și U.T-A. 
în deplasare.

Acest program avantajează pe
C. C.A. și Minerul-

Este dc așteptat ca întîlnirile C.C.A.- 
Dinamo Bacău, Steagul roșu-Dinamo 
București și Progresul—Știința Cluj 
vor da loc la dispute frumoase. Sînt, 
de altfel, și partidele care suscită o 
atracție mai mare. Interesante se a- 
nunță și celelalte două întîlniri: Jiul— 
Rapid și Farul—Minerul, mai ales prin 
prisma încercării echipei Jiul de a se 
apropia de Minerul și a acesteia de a 
se depărta de formația din Petroșani, 
în clasament- Cum se știe, al șaselea 
meci al etapei Petrolul—U.T.A- a fost 
arriînat și se va disputa probabil la 
15 mai.
• Știința Cluj va juca Ia București în 

formația : Moguț—Kromely, Georgescu, 
Costirt — Petru Emil, Popescu - Ivan- 
suc, Suciu, Marcu, Mateianu, H. Mol
dovan.
• Joi, Petrolul s-a antrenat cu Pra

hova (3—0. prin punctele marcate de 
Tabarcea șl Babone 2). A jucat forma
ția : Sfetcu - Tendler, Fronea, Florea —
D. Munteanu, M. Mareei — Constanti- 
nescu (Zaharia), Tabarcea (Badea), Dri- 
dea, A Munteanu (Dumitrescu), Babone 
(Bădulescu).
• C.C.A. a jucat joi la două porți cu 

echipa Uleiul din Capitală. Echipa mi
litară a folosit formația următoare : 
Toma — Dragomirescu (Zavoda II), A- 
polzan (Ivănescu), Zavoda I (Staicu) —. 
Jenei, Bone (Mihăllescu) - Cacoveanu, 
Constantin (Constantinescu), Raksi, Con- 
stantinescu (Crișan), Tătaru (Fodor).

taculos între Progresul și Știința Cluj, 
formații cu linii de atac iuți. Cine va 
învinge? înclin către Progresul- La 
Constanța, Farul -- care va beneficia 
probabil de jucătorii care erau acci
dentați — are prima șansă în fața 
Minerului".

Cele cinci partide din categoria A 
sînt completate de opt meciuri din 
categoria B. In formă bună, C.S.M. 
Reșița nu poate pierde — în mod nor
mal — în fața Flacărei Moreni. După 
cum Poiana Cîmpina va lupta cu 
multă energie pentru o.victorie în fața 
liderului seriei a Il-a — Știința Timi-

Otenosport
șoară, care nu a jucat în retur (cel 
puțin pînă acum) la valoarea mani
festată în prima parte a campionatu
lui- Antrenorul Metalului Tîrgoviște, 
fostul internațional VALENTIN STĂ- 
NESCU, comenta astfel întîlnirea Cu 
Dinamo Pitești: „Echipa noastră este 
în revenire. Am făcut o' adevărată... 
ascensiune în clasament. Avem o în- 
tîlnire grea cu Dinamo Pitești care — 
prin omogenitatea ei — pune proble
me fiecărui adversar. Am speranța 
însă că vom învinge, pînă la urmă". 
Umil dintre cele mai interesante me
ciuri ale etapei de la B este cel de 
la Sibiu : A.S.A.—CorvinuL*Oaspeții 
au mare nevoie de puncte,; întrucît 
principala lor urmăritoare în lupta 
pentru primul loc — C.S.M- Baia Ma

“ Au trecut 7 zile de la meciul dintre reprezentativele R. P. Bulgaria 
-■ și R.P. Romîne, decisiv pentru desemnarea echipei oare avea să se califice 
” pentru turneul olimpic din Italia, și discuțiile continuă cu aceeași pasiune 
• . ca și în seara întîlnirii. Meciul de la Sofia a fost așteptat cu legitim in- 
■- teres de către masele de iubitori ai fotbalului din țara noastră, ca de aft- 
" fel și din R.P. Bulgaria, tocmai pentru că de rezultatul său depindea oare 
-■ dm cele trei echipe (R.P. Bulgaria, U.R.S.S. și R.P. Romînă) urma tă 
I facă drumul la Roma, la cea de a XVII-a Olimpiadă.

6a o dovadă a acestui enorm interes 
este și faptul că peste 2.000 de turiști 
romîni au ținut să fie prezenti în 
tribunele stadionului „Vasil Levschi" 
din Sofia, pentru a încuraja echipa 
noastră reprezentativă, în timp ce alte 
sute de mii de pasionați ai fotbalului 
au urmărit la radio desfășurarea jocu
lui, cu încordare și emoție, dar și cu 
speranțe în victoria fotbaliștilor noș
tri. Poate că nici un alt meci inter
național nu a fost așteptat cu atîta 
nerăbdare și urmărit cu atîta interes, 
ca acesta de la Sofia!

Tocmai de aceea rezultatul acestei 
întîlniri, ca și comportarea echipei 
noastre au produs decepție în rîndul 
susținătorilor ei, cărora evoluția din 
ultimul timp a fotbaliștilor noștri frun
tași le dăduse justificate speranțe.

Intr-adevăr, echipele noastre selec
ționate au reușit în ultima perioadă 
de timp și mai ales în a doua jumă
tate a anului trecut, comportări fru
moase, care au urmat o linie ascen
dentă, de la meci la meci, dovedind 
o creștere a capacității de luptă și 
a potențialului tehnic-tactic, ceea ce 
deschidea perspective unei activități 
și mai fructuoase, care să întărească 
prestigiul internațional al fotbalului 
nostru. De la meciul de la Moscova 
(l)—2 cu U.R.S.S.), reprezentativa 
noastră a realizat un rezultat egal 
(0—0) cu U.R.S.S. la București , o 
victorie cu 3—2 asupra echipei Polo
niei la Varșovia și o altă victorie, cu 
1—0, asupra reprezentativei bulgare 
la București. La acestea se adaogă 
rezultatele bune obținute de echipele 
noastre naționale B, tineret și mai a- 
les juniori, ca și cele ale echipelor 
de club în numeroasele întîlniri pe 
care le-au susținut. Strălucita com
portare a juniorilor noștri la Turneul 
U.E.F.A. de anul acesta, din Austria, 
a fost în măsură să întărească și mai 
mult prestigiul sportiv al țării și, 
în același timp, convingerea că fotba
lul nostru se află pe drumul cei bun.

Ținînd seamă de cele arătate mai 
înainte, a fost firesc ca insuccesul de 
la Sofia să constituie pentru cei mai 
multi iubitori ai fotbalului un motiv 
de decepție. Este adsvârat că 
un insucces nu poate aduce bucurii, 
dar nu trebuie exagerate proporțiile 
lui. Să nu uităm în acest sens, nici un 
moment valoarea ridicată a fotbaliști
lor bulgari, care — de altfel — la 
Olimpiada din 1956 au fost semifina- 
liști, iar anul trecut nu au pierdut 
nici un meci disputat pe teren propriu, 
învingînd printre altele reprezentati
vele U.R.S.S. (olimpică). Franței (a 
treia la campionatul mondial din Sue

• JENEI comentează etapa de la A • Meciul 
A.S.A. Sibiu — Corvinul Hunedoara domină 
întîlnirile de categoria B • Premiile Prono
expres

re — joacă pe teren propriu. Așa că 
vor lupta din toate puterile spre a 
obține măcar un punct. Partidă des
chisă oricărui rezultat. C.F-R. Arad 
are o întîlnire grea cu Recolta Cărei. 
0. S. Tg. Mureș este favorită în me
ciul cu Rapid Cluj iar G.S-M.S. Iași 
în cel cu C.S.M- Rădăuți. Cu toate că 
în multe meciuri apar „soliști" pro
gramul poate furniza o serie de sur
prize.

Deși sîntem convinși că știți, totuși 
vă reamintim că si CONCURSUL DE 
MIINE INTRĂ IN SERIA CELOR CE 
BENEFICIAZĂ DE FONDUL SUPLI
MENTAR DE PREMII AL LUNII 
MAI: 200.000 LEI-DINTRE CARE UN 
AUTOTURISM „MOSKVICI". DUBLE 
ȘANSE DE GIȘTIG DECI 1

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES

Tn urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronoexpres 
nr. 18 din 4 mai 1960 au fost stabi
lite următoarele premii:

Categoria a Ill-a : 4 premii a cîte 
18.888 lei.

Categoria a IV-a: 42 premii a cîte 
1-798 lei

Categoria a V-a *' 230 premii a cîte 
547 ]ei

Categoria a Vl-a: 1.118 premii a 
cîte 112 lei .

Categoria a Vil-a: 4.906 premii a 
cîte 25 lei

Fond de premii : 528.873 lei.
Rubrică redactată de IS. Loto-Pro- 

nosport- 

dia) și a terminat ia egalitate ea Iu
goslavia.

Pe de altă parte, in discuțiile pur
tate pe marginea acestui meci se trece 
prea ușor peste avantajul apreciabil 
al terenului propriu, mai ales in cazul 
întîlnirilor decisive cum a fost cel de 
duminică. Cine a asistat la joc și-a 
dat perfect de bine seama ce înseam
nă teren și public propriu la Sofia.

Desigur că nu căutăm scuze pen
tru rezultatul și comportarea nesatis
făcătoare ale echipei noastre. Dar este 
incontestabil că analizînd „la rece" 
un meci al echipei noastre naționale 
nu putem face abstracție de factorii 
principali ca: valoarea adversarului 
întîlnit și avantajul terenului propriu, 
care au contribuit și ei la fixarea 
rezultatului final.

Faptul că am pierdut la Sol a nu 
trebuie să fie în nici un caz motiv 
de panică 1 Dimpotrivă, considerăm 
că în baza unei analize temeinice care 
să scoată în lumină cauzele reale 
ale comportării echipei și, deci, și ale 
rezultatului, trăgînd învățămintele 
care se impun, trebuie să acționăm în 
continuare cu calm mai aies acum 
în preajma unor jocuri la fel de 
importante pentru noi, cum sînt 
cele două întîlniri cu echipa R. Ceho
slovace

In afara cauzelor — numite externe 
— arătate mai înainte, după părerea 
noastră au existat și altele, interne. 
Ia fel de importante, care în ansam
blul lor au contribuit la insuccesul de 
duminica trecută.

înainte de a analiza în mod succint 
fiecare din aceste cauze trebuie să 
subliniem, din capul locului, un fapt 
de natură psihică, în mare măsură 
determinant în comportarea unora 
dintre jucători și chiar a echip-i în
tregi. Este vorba de atmosfera pro
vocată de importanța, de „miza"" jo
cului. Să nu credeți că jucători: bul
gari au intrat pe teren mai pu in e- 
moționați și mai puțin nervoși decit 
jucătorii romîni.

Dar în timp ce publicul sofiot — 
ale cărui încurajări frenetice s-am 
deslănțuit chiar dinainte de începerea 
meciului — a constituit nn puternic 
suport moral pentru „„1 1—-le bulgar, 
în schimb pentru jucătorii noștri el a 
fost un handicap care i-a copleșit 
încă de la intrarea pe teren, la în
călzire. Și așa destul de erhoționațî 
și stăpîniți de „miza" partidei, ei au 
inceput meciul de-a dreptul timorați 
și cu greu și-au revenit în repriza a 
doua cînd au acționat mult mai a- 
proape de valoarea lor.

Independent de acest fapt însă, la 
baza comportării sub așteptări a echi
pei noastre au existat și alte cauze:

1. PREGĂTIREA. — întîlnirea im
punea în primul rînd o pregătire mo
rală specială. Se cunoșteau dificulta
tea meciului, condițiile speciale de joc, 
valoarea și caracteristicile adversaru
lui. In funcție de toate acestea tre
buia să se. facă pregătirea jucătorilor 
pentru meci și într-o măsură a fost 
realizată, dacă avem în vedere reveni
rea puternică din repriza a doua. 
Nu s-a reușit însă pe de o 
parte, ca jucătorii noștri să fie 
apți să treacă cu succes peste momen
tele în care erau conduși, iar pe de 
altă parte să știe să se mobilizeze și 
să facă față unei întîlniri decisive. 
Avem atîtea exemple, din atîtea me
ciuri fie ale echipelor reprezentative, 
fie ale celor de dub, care nu au 
reușit să obțină rezultate favorabile 
în meciuri decisive (partida cu Unga
ria la Turku în 1952, cu Cehoslovacia 
în 1953, cu Ungaria în 1953 la Festi
val, cu Iugoslavia în 1957 la Bucu
rești și Belgrad, 0.G.A.—Borussia 
Dortmund, Petrolul—Wisrnut Karl 
Marx Stadt și cu Wiener S.K.). A- 
ceasta ne arată limpede că jucătorii 
noștri nu sînt suficient pregătiți să 
facă fată în bune conditiuni dificul

ÎN JURUl
• Partida Steagul roșu—Dinamo 

București va începe la ora 16.15.
® Terenul său fiind suspendat, Ind- 

Sîrmei va juca la Qiuj meciul de 
mîine cu A.M.E.F-A., ia cuplaj cu 
G.F.R.—Tractorul.

• U.T.A- a revenit miercuri in țară. 
Fotbaliștii arădeni nu au mai disputat 
al doilea meci în R P. Polonă.

★
• Etapa din II mai a campionatului 

categoriei A a fost amînată penlru data 
de 5 iunie. Datele ulii» - lor două eta- 
ue nu au fost încă stabilite. 

tăților unui meci decisiv, mai ales în 
deplasare. La aceasta se adaugă și 
lipsa de maturitate tactică de-a lun
gul unei asemenea partide, chiar Ia 
jucători cu o bună valoare (Constan
tin, fătaru). De aici, nervozitatea și 
crisparea jucătorilor, care au determi
nat o comportare și un randament sub 
nivelul obișnuit.

Aceasta s-a văzut mai ales în pri
ma repriză a meciului de la Sofia, 
unde jucătorii noștri au uitat pur și 
simplu indicațiile tactice primite îna
inte de joc și au căzut intr-o derută 
accentuată de care au profitat fot
baliștii bulgari. Partea dreaptă a apă
rării noastre, de pildă, a fost cimp 
liber de acțiune pentru echipa bul
gară. Diev, j’ucînd retras, a atras după 
sine pe Soare, iar Abadgiev s-a infil
trat în spatele fundașului nostru, in 
spațiul rămas liber. Pe aici s-au des
fășurat foarte multe atacuri pericu
loase Ia poarta echipei noastre Ale
xandru nu a sezisat mult timp această 
manevră. Pe de altă parte, jucători
lor li s-a repetat de pe tușă să j >ace 
pe jos și în combinații precise la om. 
De cîte ori au acționat în acest fel, 
ei au reușit să pună în dificultate pe 
adversari. Din păcate însă, au făcut 
acest lucru sporadic, iar cînd au a- 
juns în apropierea careului echipei bul
gare nu au căutat să șuteze la poar
tă. Așa se explică de ce rn prima 
repriză au tras de 5 ori, iar în a doua 
numai de 2 ori 1 Și, aceasta în plină 
dominare în terenul formației gaz
de !...

Trebuie sâ subliniem însă, că și 
îndrumarea echipei înainte de joc tre
buie să se rezume la principii gene
rale de joc și nu să se manifeste sub 
formă de „rețete", extrem de compli
cate și de multe ori răsturnate de 
însăși desfășurarea jocului. Aceasta 
cu atît mai mult cu cit fantezia crea
toare a jucătorilor Irebuie lăsată să se 
manifeste cît mai liber. Or, la noi se 
cam exagerează în privința pregătirii 
tacticii speciale, alunecîndu-se foarte 
des pe panta teoretizării.

2. SELECȚIONAREA. — desigur 
că pentru un colectiv de selecție ope
rația aceasta este cît se poate de .di
ficilă, mai ales înaintea unei partide 
oficiale cu caracter decisiv. Analizînd 
modul cum s-au desfășurat lucrările 
de selecționare pentru meciul cu R.P. 
Bulgaria, deși cei în drept s-au stră
duit să alcătuiască o echipă cit mai 
bună, ajungem la concluzia că în 
această direcție munca n-a fost în to
tul satisfăcătoare. Din această cauz.ă 
au fost selecționați jucători care 
în campionat, în preajma întîlnirii in
ternaționale, nu au dat suficientă satis
facție.

Lotul lărgit în ultimul timp 
al reprezentativei ca și forma al
tor jucători, necuprinși în lot 
dădeau posibilitatea unei selecțio
nări mai eficiente, în raport cu con
dițiile de disputare a unui meci deci
siv în deplasare.

Ținînd seama Ce aceasta, pentru vi
itor se impune ca în întilnirile inter
naționale și mai ales la cele în de
plasare, alegerea jucătorilor sâ fie mai 
exigentă și să tină seama și de cali
tățile morale și de voință necesare 
la un moment dat (calm, putere de 
concentrare, dîrzenie, voință, combati
vitate).

★
Insuccesul de la Sofia trebuie ana

lizat cît se poate de real de federa
ția noastră, mai ales că el nu se 
datorește atît superiorității adversaru
lui, cît propriilor greșeli ale echipei 
noastre, insuficientei pregătiri morale. 
Insuccesul nu trebuie să consti
tuie motiv de demobilizare, ci dim
potrivă prilej de regrupare a forțelor 
în vederea asigurării unor comportări 
bune — așa cum doresc masele de 
oameni ai muncii care au îndrăgit fot
balul — în partidele cu R. Ceho
slovacă, precum și în cele viitoare. Nu 
ne îndoim că forul nostru de speciali
tate va ști să tragă concluziile cele 
mai juste în urma meciului de la 
Sofia și că va lua măsurile ce se 
impun in ceea ce privește pregătirea 
echipei reprezentative.

RED.

BALONULUI
• Restanța Forest a Fălticeni—Gloria 

Bistrița din seria I a categoriei B a 
fost Teprogramată pentru data de 11 mai 
la Fălticeni.

• Pentru slabă organizare la locu
rile cu Recolta Cărei și respectiv cu 
Gaz Metan Mediaș, federația a sancțio
nat echipele Tractorul Orașul Stalin și 
Ind. Sîrmei cu ridicarea dreptului de 
organizare pe teren propriu pe timp 
de 3 și respectiv, 2 etape.

destul.de


MECIURI VIU DISPUTATE ÎN CADRUL ZONELOR 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE BOX

La pistol viteză G. Magyar, Șt. Petrescu și I. Tripșa
și-au îndeplinit norma olimpică intermediară

Miercuri seară au început întâlnirile din cadrul fazelor de zonă ale 
campionatului R.P.R. de box — seniori — care au loc în orașul Giurgiu, 
Galați, Baia Mare și Timișoara. Corespondenții noștri din cele patru orașe 
ne-ati transmis următoarele rezultate înregistrate în galele disputate 
miercuri și joi seara.

GALAȚI (prin telefon). Miercuri și 
oi seara au avut loc pe arena de box 
j.S.M. din localitate primele două 
;ale de box din cadrul fazei de zonă 

campionatului R.P.R. de box. Me- 
iurile s-au desfășurat în fața unei 
sistențe numeroase (circa 4000 de 
peetatori la fiecare gală). Gel mai 
rumos meci al celor două reuniuni 

fost furnizat de I. Pădurarii (Cîm- 
ina) și V. Badea (Buc.). Boxerul 
in Cîmpiria mai „gresiv în ultima 
epriză a reușit să cîștige la puncte, 
ata rezultatele tehnice. Miercuri :

Turcu (Brăila) b.p. Gh. Dima 
lași); M. Cristea (Buc.) b.p. E. 
liescu (Iași); D. Fierarii (Buc.) 
.n. A. Niculae (Or. Stalin); 1. Ba- 
aș (Hunedoara) b.p. I. Pop (Ora- 
ca); I. Demeter (Buc.) b.p. O. Mă- 
ăcineanu (Craiova); 1. Rodicenco 
Brăila) b.p. Șt. Comaroni (Cluj); 
J. Stoenescu (Or. Stalin) b. ab. I 
. Botezan (Gluj); N. Negrea (Sibiu) 
.p. I. Vasilov (Buc.); I. Păduraru 
Cîmpina) b.p. V. Badea (Buc.); N. 
Constantin (Buc.) b.p. Șt Rusu 
Cluj). Joi: Gh. Constantin (Or. 
italin) b.p. V. Teodorescu (Cluj); G. 
laleneiuc (Iași) b.p. G. Popa (Buc.); 
L Toma (Buc.) b.ab. II V. Mahu 
Iași); I. Manea (Constanța) b.p. 
4. Godeanu (Craiova); 1. Nicolae 
Craiova) b.p. G. Popoacă (Or. 
italin); D. Dănilă (Buc.) b.p. L. 
iselii (Bocșa Romînă); V. Neagu 
Constanța) b.p. Gr. Enache (Brăila); 
îh. Eremia (Galați) b.p. P. Baltă 
Or. Stalin); C. Stoian (Buc) b.p. 
. Ailenii (Buc.); I. Istrate (Buc.)
i.p.  Tr. Stuparu (Craiova); V. Vlă- 
lescii (Buc.) b.p. Gh. Niculae (Buc.). 
A. SCHENKMAN — corespondent).

I'IMIȘOARA (prin telefon). Din 
fi de pugiliști programați în zona 
e la Timișoara, la cîntarul oficial 
au prezentat numai 52. Dintre aceș- 

ia P. Zaharia (semigrea) și D. Tran- 
afir (grea) neavînd adversari s-au

alificat direct în semifinalele campio- 
latului republican care va avea loc 
a București. întâlnirile din cadrul 
euniunilor de miercuri și joi au avut 
m nivel tehnic mediocru, excepție fă- 
îrid meciul din ziua a doua dintre 
/. Șchiopii (G.G.A.) și P. Pavel 
Galați). Sportivul militar care a în- 
'ins la puncte a practicat un box de 
oată frumusețea.

Spectatorii timișoreni nu au avut pri- 
ejul să vadă decît un singur k.o. 
iemimijlociul Dobre Pavel (Brăila) 
-a învins pe Al. Podani (G.G.A.) 
>rin k.o. în prima repriză. Celelalte 
ezultate: miercuri: M. Marinescu 
Craiova) b.p. M. Cerchez (Or. Sta
in); P. Pavel (Galați) b.p. Gh. Ghiță 
Buc.); V. Șchiopu (G.C.A.) b.p. FI. 
Jătrașcu (Graiova); Șt. Văcaru (Con- 
itanța) b.p. M. Miclăuș (Cluj); Gh. 
Vighel (G.G.A.) b.p. G. Rusu (Buc.); 
3. Gheorghiu (Buc.) b.p. Gh. Răileanu 
[Ploești); M. Albu (Ploești) b.p. M. 
Mlenii (Buc.); FI. Ilie (G.G.A.) b.p. 
3. Lascu (Constanța); D. Boiangiu 
(Galați); b.p. Gr. Vlad (Buc.); V. 
Stoianovici (Reșița) b.p. O. Baciu 
(C.Q.A.); Gh. Dumitru (Buc.) b.p. 
V. Mirza (Gluj); G. Gherasim (Buc.)

Locațiune de bilete
Biletele pentru concursul moto de 

luniinică de pe stadionul Dinamo se 
țăseec în vânzare la casele obișnuite. 
Susținătorii clubului Dinamo pot ridica 
ruletele în baza cuponului nr. 4, de la 
«sa specială a stadionului Dinamo.

★
Biletele pentru jocurile de fotbal 

Progresul — Știința Cluj și C.C.A. — 
Dinamo Bacău «-au pus în vânzare la 
»»ele obișnuite. Sînt valabile biletele 
M seria 35.

SPORTUL POPULAR 
fag. a 6-a ’ 3610 

b.p. G. Preda (Constanța); G. Gîm- 
peanu (T. Severin) b.p. Șt. Bejan 
(C.C.A.); C. Neagu (Constanța) b.p. 
V. Lăzăreamt (Buc.); N. Șerbu 
(G.C.A.) b.ab. II Gh. Constantin 
(Buc.), C. Iordache (Craiova) b.ab. II 
N. Niță (Buc.); P. Deca (Craiova) 
b.p. Al. Chiță (Ploești); Joi: A. Nuri 
(Constanța) b.p. E. Moldovan (Re
șița); L. Ambrttș (Buc.) b.p. Al. Să
ram (Or. Stalin); M. Marinescu 
(Craiova) b.p. Gh. Lache (Buc.); 
Șt. Văcarii (Constanța) b.ab. II M. 
Urlățeanu (Buc.); G. Gheorghiu (Buc.) 
b.p. Gh. Anghel (G.O.A.); O. Albu 
(Ploești) b.p. I. Maidan (Brăila);
I. Florea (G.G.A.) b.p. D. Boiangiu 
(Galați); V. Stoianovici (Reșița) b.p. 
A. Cosma (Buc.). C. Gherasim (Buc.) 
b.p. Gh. Dumitru (Buc.); G. Bîlă 
(Craiova) b.p. N. Cîmpeanu (T. Seve
rin); I. Astaloș (Reghin) b.p. G. 
Neagu (Constanța); N. Șerbu (C.C.A.) 
b.p. G. Iordache (Craiova); P. Deca 
(Craiova) b.p. Șt. Cojan (Galați): 
I. Sibișan (Or. Stalin) b.p. G. Pe
terman (Or. Stalin). (AL. GROSS- 
coresp.).

GIURGIU (prin telefon). In întâl
nirile care au avut loc la Giurgiu, 
cete mai frumoase meciuri au fost:
F. Pazmani (Timișoara) — S. Bo- 
goi (Galați), A. Olteanu (Buc.) — A. 
Verdeș (Cluj) și Gh. Ilie (Buc.) — 
E. Dănilă (Buc.). Primii au învins 
la puncte. S-au mai înregistrat urmă
toarele rezultate: Miercuri: G. Giucă 
(Reșița) b.p. 1. Bondrea (Ploești); G. 
Kiss (Buc.) b.p. V. Filiuță (Galați); 
D. Roman (Brăila) b. dese. II G. 
Citirea (G. Lung Muscel); I. Iriza 
(G.G.A.) b.p. M. Ghencea (Buc.); A. 
Nagv (Cluj) b.p. V. Karvatski (Or. 
Stalin); Al. Moise (Buc.) b.ab. III 
Gh. Neagu (Constanța); N. Linca 
(Buc.) b.ab. III Al. Eftimiu (Buc.);
G. Stănescu (Buc.) b.p. I. Păunoiu
(Buzău); Joi: S. Crăciun (Sibiu) b.p. 
Șt. Dumitrache (Buc.); E. Cișmaș
(G.G.A.) b.ab. II G. Kiss (Buc.); G. 
Bohor (Brăila) b.p. N. Lupii (Or.
Stalin); P. Vizitiu (Buc.) b.p. V. Io- 
nescu (Craiova); G. Simonca (Cluj)
b.p. I. Grîmpiță (Cîmpina); M. Stoian
(Buc.) b.ab. Ill V. Mircea (Brăila); 
Al. Moise (Buc.) b.p. D. Negrea (Si
biu); V. Vîlvari (Buc.) b.p. M. Con
stantin (Buc.). (GH. FRINCU și TR. 
BAR BALAT A—corespondenți).

BAIA MARE (prin telefon). In gala 
care a avut loc joi seara s-au înre
gistrat următoarele rezultate : N. Mîn- 
dreatiu (Buc.) b.p. R. Davidovici 
(Buc). A. Morăruș (Buc.) b.ab. III 
R. Fereșteanu (Cluj); G. Popa (Or. 
Stalin) b.p. P. Panait (Constanța); 
V. Czekeli (Buc.) b. dese. III M. Vi- 
șoiu (Cîmpina); V. Mandriș (Reșița) 
b.p. I. Maniu (Sibiu); I. Pătruț 
(Buc.) b.p. M. Băloiu (Buc.); I. Dinu 
(Constanța) b.p. A. Szabo (Timișoa
ra); A. Gănescu (Buc.) b.desc. II 
G. Lucian (Buc.); Gh. Buzafti (Gra
iova) b.p. O. Silberman (Buc.); D. 
Rizea (Buc.) b.p. N. Mihalache (Brăi
la); V. Bogoi (Galați) b.p. Gh. 
Ionel (Brăila); M. Nicolau (Cîmpina) 
b.p. 7. Ciocîrlan (Buc.) (I. BONDREA 
și V. SASARANU—corespondenți).

IMMRSTICÂ

O MARE DEMONSTRAȚIE 
IN SALA FLOREASCA

Federația romînă de gimnastică or
ganizează în cinstea celui de a! IH-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, o mare demonstrație de gimnas
tică. Demonstrația va avea loc în 
sala Fforeasca din Gapitală în ziua 
de 11 iunie. Programul va cuprinde 
exerciții din toate ramurile gimnasti
cii : acrobatică, artistică, gimnastică 
pentru copii etc.

W II B’
ALERGĂRILE DE ASTAZI

Astăzi, la ora 15,30, se va disputa o inte
resantă reuniune pe hipodromul Bănea» Trap. 
Vor participa 72 cai în 7 alergări.

Premiul Maramureș, alergarea principală va 
reuni la start 9 cai din prima categorie.

2100 Oradea (Marcu), Demon (Anghel), 
2120 Eronin (Mibăilescu), Bereta (Ichim), 
2130 Luminij (Tcofil), Zăduf (Oană), 2150 
Pogorîși (Dinu), 2170 Băltăreț (Tunase), 
2190 Succes (Szabo I).

Se vor mai disputa trei alergări cu cîte 12

G. MAGTAR

ȘT. PETRESCU

1. TRIPȘA

Concursul clubului Metalul
• lolanda Balaș: 1,75 din prima încercare, Lia Manoliu: 48,82 la disc

Amînat cu două zile din cauza tim
pului nefavorabil, concursul atletic 
organizat de clubul Metalul a avut 
loc joi și vineri pe Stadionul Repu
blicii. In regulamentul întrecerilor 
s-a precizat că la această competiție 
au drept să participe toți atleții 
bucureșteni, lansîndu-se în acest sens 
invitații tuturor cluburilor din Gapi
tală. Și totuși, de la startul întrece
rilor au lipsit foarte mulți dintre 
fruntașii atletismului bucureștean, în 
frunte cu majoritatea atleților dina- 
moviști care în prima zi au preferat 
să participe la un concurs intern pe 
stadionul Dinamo. Dc ce ?...

In general, din punct de vedere al 
rezultatelor înregistrate, concursul 
nu s-a ridicat la înălțimea așteptă
rilor. Cu cîteva excepții, performanțele 
nu au depășit limita mediocrității 
sau an fost chiar slabe. Singurele 
excepții au fost; lolanda Balaș a 
cîștigat săritura în înălțime cu 1,75 
m (1,60 m, 1,70 m, și 1,75 m trecute 
din prima încercare), tânăra Rodica 
Voroneanu a obținut în aceeași pro
bă locul II cu 1,55 m; Lia Manoliu 
a aruncat discul la 48,82 m (dacă 
ar fi știut să arunce împotriva vîntu-

H S M
concurenti, doua în care șansele vor fi sus
ținute de cîte 10 cai și una în care vor par
ticipa 7 cai dc trei ani.

ALERGĂRILE DE MI INE

Mîine dimineață, încephid de Ia ora 10, va 
avea loc cea de a treia reuniune de galop 
din anul acesta pe Hipodromul Băneasa. Cei 
mai buni cai se vor întîlni în Premiul Cris
tianul Marc Participarea cailor cu valori ri
dicate și justa echilibrare a șanselor, pravăd 
alergări spectaculoase, viu disputate și în
cheiate îa majoritate ca sosiri strîose, ,

Ne-am obișnuit ca ani de-a rîndul, 
la tradiționalul concurs dotat cu „Cupa 
Victoriei", să consemnăm rezultate va
loroase, noi recorduri ale RP-R. De 
data aceasta, la cea de a Xl-a ediție, 
organizată de clubul C.C.A., deși nu 
semnalăm noi recorduri ale țării, avem 
totuși deosebita satisfacție că încă din 
prima zi a întrecerilor desfășurate pe 
poligonul Tunari, trei dintre fruntașii fi
rului nostru la pistol viteză și-au îndepli- 
nit normele olimpice intermediare: G. 
Magyar, Ștefan Petrescu și I. Tripșa, 
Un număr de șapte trăgători de la a- 
ceastă probă, au depășit granița celor 
580 puncte! In mod deosebit remar
căm excepționalul rezultat al Iui G- 
Magyar care a obținut 589 p-, rezul
tat superior cu două puncte cifrei cu 
care la J. O. de la- Alelbourne a fost 
cîștigată medalia de aur. Valoroase 
sînt șî performanțele obținute de Ște
fan Petrescu și Ion Tripșa la numai 
un punct de primul clasat.

In celelalte probe, armă liberă cali
bru. redus 3x40 focuri seniori, 60 focuri 
culcat și talere aruncate din șanț, cit 
excepția cifrelor realizate de I. Sîrbu 
și G. Antonescu la armă trei poziții 
il42 și respectiv 1136 p., G. Enache 
și I. Dumitrescu la talere — Enache 
în manșa I 97 t și Dumitrescu în 
manșa a Il-a 99 t — celelalte rezultate 
sînt necorespunzătoare față de perioa
da de pregătire și de nivelul care tre
buia atins în momentul actual. Acea
sta cu atît mai mult cu cît ne mai 
despart puține zile de cea de a Vl-a 
ediție a campionatelor internaționale 
ale R. P. Romîne- NI se pare niai a- 
les. inexplicabilă comportarea lui N. 
Rotaru care nu a reușit să atingă nici 
măcar 1100 puncte. Considerăm că 
rezultatele slabe obținute de el în ul
tima vreme își au rădăcina în descon 
siderarea probelor Ia care participă, 
în graba cu care trage focurile, în 
lipsa de atenție.

Am dori, de asemenea, să primim 
un răspuns din partea antrenorilor de 
la pistol viteză, în legătură cu faptul 
că un trăgător de pistol precizie 
cîștigă o probă de viteză depășind 
pe favoriți. In fața acestei constatări 
practice, se pune întrebarea: nu 
cumva se face prea mare risipă de 
cartușe, iar intensitatea antrenamen
telor obosește sistemul nervos al tră
gătorilor de la pistol viteză ? Specia
liștii au cuvîntul- -

Iată rezultatele : Armă liberă calibru 
redus 3 x 40 focuri seniori, poziția 
culcat: L I. Sîrbu (C.C.A.) 396 p. 
(9 m) ; 2. G- Antonescu (Victoria) 
396 p. (7 m) ; 3. M. Cristea (Voința 

lui este sigur că rezultatul său ar 
fi putut fi și mai bun) ; Alexandru 
Biziim a realizat 70,66 m la suliță) 
Cam atît în prima zi de concurs !... 
Geea ce trebuie să recunoaștem este 
mult prea puțin. Alte rezultate; 
BARBAȚI: 100 m? P. Mănescu 11,0,
I. Wiesenmayer 11,1; 1.500 m: T.
Strzelbiscki 4:03,0 ; 400 mg; C.
Tontsch 56,6, V. Georgescu 57,4 ; pră
jină : D. Gîrleami, P. loan și Gh. 
Constantin 4,00 m; triplu: N. Mă- 
rășescu 14,21; greutate: G. Creții 
15,75, N. Ivanov 15,39; FEMEI: 100 
m: A. Sîrbu 13,5; 80 mg: L. Jung
II, 9, A. Sîrbu 12,1; 800 m :■ G. Du
mitrescu 2:31,4.

★

A doua zi a concursului nu s-a 
deosebit mult de cea dintâi. Aceleași 
rezultate mediocre, punctate ici-colo 
cu cîte ® performanță mai bună. 
Printre acestea din urmă vom nota 
pe cel al Sandei Grosu la lungime 
fete: 5,32 m., cel al lui Adrian Sa- 
rnungi care tot la lungime și-a rea
lizat un valoros record personal: 7,00 
tn. fri rest... nimic important de sem
nalat.

Iată alte rezultate tehnice BARBA
ȚI: 110 m. g.: 1. V. Georgescu 15,3; 
disc : 1. E. Vilsan 45,32, R. Coveianu 
45,13; ciocan: N. Rășcănescu 58,74; 
5.000: A. Arnăata 15:36,8, Dinu Cris
tea 15:38,6; 800: Z. Vamoș 1:53,5; 
înălțime: V. Păltineanu 1,80; 10 km. 
marș: C. Nor eseu 48:20,6, I. Barbu 
48:34,4; FEMEI : 400 m.: E. Tcodorof 
61,4, G. ‘Dumitrescu 62,8; 200 m.: 
G. Dumitrescu 28,4. In clasamentul 
general, primul loc a fost ocupat de 
echipa clubului Metalul cu 165 p., 
urmată în'ordine de: C.C.A. 133 p, 
Progresul ’v3 p, Dinamo 55 p, Rapid 
35 p, Știința ȘI p«

Or. Stalin) 394 p.; poziția în ge
nunchi : 1. I. Sîrbu 382 p. ; 2. M. 
Ferecatu (Dinamo) 379 p. (21 x 10); 
3. S. Dănescu (Știința) 379 p. (20x10); 
poziția în picioare: 1. C. Antonescu 
364 p (16 x 10) ; 2- I. Sîrbu 364 p. 
(15 x 10) ; 3. I. Muscă (C.C.A.) 355 p. 
Clasament pe trei pozîții : 1. I. Sîrbu 
1142 p.; 2. O. Antonescu 1136 p.; 3. M- 
Ferecatu 1120 p. Clasament pe echipe: 
poziția culcat: 1. Dinamo 1558 p. ; 2. 
Știința 1552 p.; 3. C.C.A. 1546 p.; 
poziția în genunchi : 1. Dinamo 1498 p.;
2. Știința 1496 p.; 3. C.C.A. 1492 p.; 
poziția în picioare: 1. C.C.A. 1406 p.;
2. Dinamo 1368 p.; 3. Știința 1368 p.; 
pe trei poziții: 1. C.C.A- 4444 p.; 2. 
Dinamo 4424 p. ; 3- Știința 4411 p. 
Talere aruncate din șanț: 1. Gh.
Enache (C.G.A.) 191 t. ; 2- I. Dumi
trescu (Constructorul) 190 t-; 3. A. 
Ioanițescu (Sănătatea) 175 t Pistol 
viteză: 1. G. Magyar (Dinamo) 589 p. 
(293-296) ; 2. Stefan Petrescu (Me
talul) 588 p. (294-294) ; 3. I- Tripșa 
(Dinamo) 588 p. (292-296); pe 
echipe: 1. Dinamo 2315 p.; 2. Me
talul 2309 p.; 3. C.C.A. 2259 p. 
Armă liberă calibru redus 60 focuri 
senioare: 1. Cleopatra Alexandru
(Progresul Alexandria) 587 p; 2. Ana 
Goreti (Victoria) 585 p.; 3. Ioana 
Soare (Știința) 585 p; pe echipe: 1. 
Știința 1740 p ; 2- Dinamo 1728 p ; 3. 
Victoria 1716 p. La jun'ori pe primul 
loc s-a clasat Gh. Toth (UTA) cu 
586 p.

V. GODESCU

Unde mergem?
AZI

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
de la ora 16: finalele campionatelor 
republicane universitare.

SPORTURI NAUTICE. Lacul Herăs
trău, ora 16,30: probe de juniori în 
cadrul „Cupei Victoria" la canotaj a- 
eademic și caiac-canoe.

TE'NIS DE MASA. Sala Floreasca, 
de la ora 8,30 și 17: întreceri în 
cadrul celui de-al doilea concurs al 
etapei finale a campionatului repu
blican individual.

MÎINE
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

de la ora 9; finalele campionatelor 
republicane universitare.

SPORTURI NAUTICE. Lacul He
răstrău, ora 8.30: „Cupa Victoriei" 
la canotaj academic și caiac-canoe 
(probele de seniori).

TENIS DE MASA. Sala Floreasca 
de la ora 9: întreceri în cadrul celui 
de-al doilea concurs al etapei finale 
a campionatului rep. indiv.

FOTBAL. — Stadionul 23 August: 
ora 15.15: Progresul—Știința Cluj; 
ora 17: CCA—Dinamo Bacău. Stad. 
Giuleșfi, ora 10: Știința—Unirea Foc
șani. Terenul Dinamo Obor, ora 10: 
Dinamo Obor — Drubeta Tr. Severin

BASCHET. Teren Voința (șos. Pi
pera, nr. 38), de la ora 9: Știința— 
Victoria, Progresul — Voința și 
Rapid — Constructorul, în cadrul 
„Cupei Congresului".

HANDBAL. Stadion Giuleșfi, ora 
12 : Rapid—Dinamo Orașul Stalin 
(cat. A).

CICLISM. Șos București — Tîrgo- 
viște (km. 8), ora 8.30 : start în eta
pa a Ii-a a cursei datată cu Cupa 
Voința.

MOTO. — Stadionul Dinamo, ora 
10: concurs de dirt-track și obsta
cole.

VOLEI. — Sala Ciulești, de lu 
8,30: Rapid — Voința Orașul Stalin 
(f), Constructorul—Știința Cluj (m), 
Rapid — Jiul Petroșani (m). Sala 
Dinamo: de la 8.30: C. P. București
— Știința Cluj (f). Metalul București
— C.S.M. Cluj (f), Dinamo—Petrolul
Constanța (f). Sala Floreasca, de 
la ora 17: Victoria — Știința Timi
șoara (m), Progresul — Tractorul 
Orașul Stalin (m). ,

RUGBJ. Stad. Tineretului, ora 10.30: 
meci de antrenament între Lotul re
publican și Metalul. Stadionul Tinere
tului IV, ora 17: Știința Buc. — 
CSMS Iași (restanță cat. A). Stad. 
Tineretului (teren III), ora 9.30: Ar
hitectura — Dinamo 11, Stadion Pro
gresul, ora 10,30: Progresul II — 
Sirena. Stad. Tineretului, teren IV, ora 
12; Aeronautica — Meteor. Stad. Ciu
lești ora 14: Rapid — C.F.R. Buzău 
(jocuri în camp, de calificare!.

HALTERE : Faza regională a cam
pionatului individual, Sala Floreasca II, 
ora 9,30.

HOCHEI PE IARBA: Meciuri în 
cadrul Cupei Orașului București, te
ren III, Parchl sportiv „23 August", 
ora 15,00: Constructorul — Știința și 
16,30: Unirea Sport — Școală Spor
tivă de elevi nr. 2.
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cordul lumii i ’ 1 U€ doua ort re- 
cu performantek deair6 08ar€a 
halterofilii JÂrostov m I6’20m’ 
„oscutulu aruncător d 3 ( a‘ăl cu' 
SkoWa) și Vacifv P -liri
ținut t^ei recorduri aU TC‘k-- d«- 
cobolul Frantisek Janda-Su" 'dlS; 
care a folosit nir,.„» ~ Pri,I”'lobtinut în 190oP^. te a'’uncar« a 
din Iume J^2 el '^■‘ppreIU!^ 
recordurile L>- .' tn acea»'- 
€raa.jFul“ d^ISi«3—6 demonstrează 
•Ocvent dezvoltarea vertiginoasă a 

sportului cehoslovac în ultimii 15 ani- 
Eliberat de exploatare, avînd toate 
posibilitățile de a-și dezvolta forțele 
creatoare, poporul — stăpîn pe soarta 
sa — sub conducerea Partidului Co
munist dim Cehoslovacia a dat stră
lucire și conținut nou tuturor dome
niilor vieții. Sportul a cunoscut de 
asemenea un nemaiîntîlnit avînt.

In anii din urmă, și mal cu seamă 
după cea de a XV-a ediție a -locurilor 
Olimpice de la Helsinki, despre Ceho
slovacia se vorbea deseori ca despre.,- 
țara Iul Zatopek. Mulți, necunoscînd 
realitățile, erau tentați să creadă că 
toate marile recorduri ale acestui brav 
și harnic popor aparțin neobositului 
Emil. Fără îndoială că Zatopek, unul 
dintre cei mai populari sportivi pe 
care i-a cunoscut lumea, va avea 
pentru totdeauna numele înscris cu 
litere de aur în istoria atletismului. 
El rămine un uriaș al pistei. Șl totuși 
Zatopek a stabilit doar 21 din recor
durile cu care se mîndrește sportul 
cehoslovac.

Pe lista marilor performeri figu
rează (de 9 orii) mărșăluitorul DolezaL 
aruncătoarea de suliță Dana Zatopko- 
va, cu al său rezultat de 55,73 m sta
bilit la 1 tonie 1958, Stanislav Jung
wirth, primul care a parcurs distanța 
de 1500 m în timpul de 3:38.1

Intr-o perioadă de tfenp istoricește 
scurtă sportivii cehoslovaci au stabilit 
cele 103 recorduri ale lumii reparti
zate astfel pe discipline: atletism — 
48, parașutism — 20. aviație sportivă 
— 15, tir cu arcul — 6, tir 
norism — 4, înot — 3, 
ISsm — 2.

Dar recordurile mondiale 
tontă singurul etalon după 
măsurate succesele sportivilor ceho
slovaci. In cei 15 ani de viață liberă 
reprezentanții acestei țări au repurtat 
mari succese în arena întrecerilor in

— 5. pla- 
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nu repre- 
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ate sportivilor
luna iunie
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progres ai sportului cehoslovac
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Stadionul Strachov din Fraga este cel mai mare din lume. In fața tribunelor sale de beton cu peste 200.000 tocuri, 
se desfășoară marile serbări și demonstrații de masă ale tineretului. In fotogralie: un aspect de la prima Sparta- 

chiadă națională din 1956.
ierarhia mondială. Voleibaliștii ceho
slovaci sînt campioni ai lumii. Ho- 
cheiștii au fost de două ori (în 1947 
și 1949) învingători aî turneului mon
dial- Astăzi ei fac parte din „cvintetul 
celor mari", alături de 
Canadei, 
Unite și Suediei. Victoria 
cu 5—3 în fața Canadei la campio
natele mondiale din 1959 va rămine 
multă vreme în amintire. La un nivel 
înalt se află de asemenea handbalul 
cehoslovac-

Se naște întrebarea: care este se
cretul progresului și creșterii necon
tenite a sportului cehoslovac?

Desigur el izvorăște din condițiile 
minunate create de statut democrat 
popular. In R. Cehoslovacă sportul 
este un bun a| maselor de oameni ai 
muncii. Prietenia și colaborarea fră
țească cu sportivii lagărului socialis
mului, schimbul de experiență, ajutorul 
primit din partea Uniunii Sovietice, 
au contribuit la dezvoltarea mișcării 
sportive.

ternaționale. La campionatele lumii, 
în diferite sporturi, reprezentan
ții Cehoslovaciei au cucerit 49 
medalii de aur, 63 medalii de ar
gint și 71 medalii de bronz. Ei au 
ocupai 34 locuri I, 48 locuri II și 73 
locuri III la campionatele europene. 
Ul imefe trei ediții ale Jocurilor Olim
pice (Londra 1948, Helsinki 1952 și 
Melbourne 1956) au adus Cehoslovaciei 
democrate 14 medalii de aur, 9 de 
argint și 7 de bronz. In lumea spor
tului este cunoscut nu numai numele 
lui Zatopek, ci și al canoiștilor Felix- 
Brzak și Golecek, al parașutistei 
Maxova — campioană a lumii, al 
patinatorului artistic Karel Divin — 
de două ori campion al Europei, al 
gimnaștilor F. Danis și Eva Bosakova 
și al multor alți.

Există sporturi In care rezultatele 
nu se pot măsura in metri și secunde, 
cum ar fi jocurile sportive. La baschet, 
de pildă, echipa cehoslovacă a cucerit 
în 1946 titlul de camp'oană ă Europei, 
păslrind și acum un loc fruntaș în

echipele 
UnBunii Sovietice, Statelor 

repurtată

Voleiul este practicat de sute de 
mii de oameni. In campionate se 
întrec peste 45.000 de jucători clasi
ficați, făcînd parte din 2280 de echipe, 
Competițiile de baschet reunesc a- 
proape 20.000 de jucători- Fotbalul, 
sportul cel mai popular, numără 
225.000 de jucători și aproape 4500 de 
echipe, l.n 2270 secții de tenis de masă 
își ridică măiestria aproape 40 000 de 
tineri și tinere. 520 secții de atletism 
reunesc peste 21.000 de oameni. Ceho
slovacia numără aproape 50.000 jucă
tori de hochei pe gheață.

Dezvoltarea permanentă a sportului 
cehoslovac este demonstrată de cifre. 
In ultimii 6 ani numărul membrilor 
Uniunii de Cultură Fizică a crescut 
de la 857.000 în 1953 la 1-400.000 la 
sfîrșiltul lui 1959. Fără îndoială că 
viitorul rezervă sportului din patria 
noastră noi și răsunătoare succese.

GUSTAV VLK 
ziarist cehoslovac 

Praga, mai I960
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~ Naționala Scoției
Pe teren propun'6 î?”'-Krcu de î™m

tew, de la în. 
—J’colo unde

— învinsă eu 3__<9amP'<’ană mondială

gow ’’itongerg înI,îl?irii cu GI“-

in finaJi y T. ț
Europeni * 5 • La basabona,
tru 7<*-*a"K.P ugoslavia întîl-

.tc în primul meci echipa Portuga
liei. Fotbaliștii iugoslavi joacă apoi eu 
naționala Angliei, miercuri la Londra.

® în meci de tineret : R. D. Ger
mană — R. P. Polonă 0—3 (0—1).

Hampden Park dTW' 
«putui anului trecut. Dar

Evghenii Minaev (U.R.S.S.) 
și Marian Zielinski (R. P. Polonă) 
campioni europeni la haltere 

Ion Birău (R.P.R.) a ocupat locul IV

Campionatele europene de haltere 
au continuat la Milano prin desfășura
rea întrecerilor la categc ia semi ușoară 
și ușoară. La categoria semiușoară re
prezentantul țării noastre Ion Birău a 
obtinut un rezultat remarcabil ocupînd 
locul IV.

Clasamentul categoriei semiușoare :
1. Evghenii Minaev (U.R.SJS.) 360 kg.,
2. Manironi (Italia) 352,5 kg., 3. Kos- 
lovski (R. P. Polonă) 307,5 kg., 4. 
Birău 300 kg.

La categoria ușoară țar-a noastră nu 
a avut reprezentant. Pentru primul loc 
a avut loc o luptă deosebit de pasio
nantă între campionul mondial Marian 
Zielinski (R. P. Polonă) și Mustafa 
Iagli-Ogli (U.R.S.S.). Clasament : 1.
Marian Zielinski (R. P. Polonă) 377,5 
kg., 2. Must ala Iagli-Ogli (UJLS.S.) 
375 kg., 3. Zdenek Otahal (R. Ceh.) 
355 kg., 4. I. Tauehner (Austria) 317.5 
kg., 5. N. Huszka (R.P.U.) 345 kg„ 
6. R. Geroer (Franța) 345 kg., 7. G. 
Giuffrida (Italia) 342,5 kg., 8. I. Abad- 
jiev (R. P. Bulgaria) 340 kg.

PE SCURT
• Cea ne a av-a partida a mecitt 

lui Botvinik—Tal, pentru titlul mon 
dial la șah, s-a încheiat cu remiz 
la mutarea 27. C< nducînd cu 12-1 
Tal mai are nevoie de o jumătat 
de punct pentru a-și adjudeca titlu 
Partida a 21-a se joacă astăzi. T; 
avînd albele.
• In cadrul primului tur al „Cup

Davis" (zona ----------- *“ -----
noi întîlniri.
polonezi vor fi cei din R.F, Germar 
care au întrecut echipa R. Get 
slovacă cu scorul de 3-2 (de la 0-2 
Alte rezultate: Suedia-Africa de s 
5-0, Argentina-Finlanda 5-0, Austr 
R.A.U. 4-1, Chile-Israel 3-2, R.P. L 
gară-Irlanda 5-0, Olanda-Norve; 
3-2, Danentarca-Iugoslavia 3-2, E 
gta-Elveția 3-2,

europeană) s-at* juc 
Adversarii tenismanil
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C. I. VASILESCU 
— Constau ța —

de a fi furat 
un pumn de 
Acești oameni 
podea și fie-

. ..__ en"1
devine o armă 

călăilor.

___—— i

Chicago li martie
„„JL:

căpătate

sub pinze.

Cartea de vizita
Specialiștii, ea și simplii 

pasionați ai sportului, au 
început să-și completeze 
listele favoriților pentru 
întrecerile din cadrul J. O., 
de care ne despart doar 
111 zile. în dreptul probe
lor de săritură în înălțime, 
aproape >n unanimitate.

t/

lui John Thomas VARIETĂȚI
------------ —« —ff-irț

Thomas se știu mai puține 
lucruri—John Thomas s-a născut 
la 7 martie 1941 la Cam
bridge (statul Massachusct- 
tes) în S.U.A. El și-a în- 
eeput activitatea atletică 
în anul 1955, dar primele 
rezultate mai bune au apă-

în serie: 2,11 m ; 2,13 m 
și 2,165 m. Dar tocmai 
cînd să-și înceapă evolu
țiile în aer liber, Thomas 
a suferit un grav accident 
la piciorul de bătaie, acci
dent care părea că a pu« 
punct activității sale spor
tive. El s-a refăcut însă

_ „Cum mi-a salvat sportul 
trei ori viața!”

eSero co-^°rfc>iremonoSg. 
cPuo^’ ^t:-s,ndu'

devin nașii n*aiStr^riUCsî°mai elaîtlci, cînd 
Xare’1 sorbitură /e aer 
proaspăt «mbată de
Jțuteri, Je^etsi"teSPsportiv. 
rau tn«ăv“ grăbiți cu con- 
nar nu va gia vcjndiți că 
^"fi‘'străin de sporL Dim
potrivă. ‘''bXCcHP attt. U 
mai mult “ * orl viața, 
datorez de trei easta
,mi- ^eUsC aprimăvaara, în 

, «a--® i Mai. Nu este
dcaun<.ouțină răbdare, 
muniștilor <rtesc... 
gratuit, pe ten».^ 
mitat. Am stat după 
la Istanbul, Hope, Brusa 
și alte orașe. In total 17 
ani. In închisoarea

1 am fost întemnițat 
preună cu prietenul 
cunoscutul comunist 
Ismail Bilen. Am fost în
chiși într-o încăpere mare, 
laolaltă cu deținuții de 
drept comun. Nu erau însă 

( numai hoți si bandiți de 
profesie. Se aflau printre ei 
mulți oprimați, țărani 
simpli. Unii dintre ei, să
racii săracilor, aveau sin
gura vină " - ' A
de foame 
pesmeți. 
zăceau pe 
care zi petrecută în tem
niță le mînca sănătatea, 
le scurta viața, pentru că 
dincolo de gratii — era 
primăvară, cer și mare 
iar aici umezeală, aer greu 
și închis, beton rece.

Am înțeles că pentru a 
supraviețui, pentru a nu 
capitula, pentru a nu ne 
pierde forțele, trebuie să 
practicăm zilnic, cu perse
verență, gimnastica. Și ia- 
tă-ne în mijlocul camerii, 
dezbrăca ți pînă la briu,

erau musulmani habotnici, ei < 
nu înțelegeau ctrm de | 
puteam călca obiceiul 
străvechi, dezbrâcîndu-ne 
în fața oamenilor șl fă- 
cînd mișcări stranii. în
cet, încet, cu răbdare, 

explicat ce rost 
acest lucru. Și i-am 

Toți cei din în
căpere au început să facă 
gimnastică alături de noi. 
Dar o dată gardistul, con- 
trolînd închisoarea, ne-a 

a~ „flagrant delict* 
niiixx pumnii el ne
strigă cu tură :........ văd că trebuie 
o-...............ă după gratii I
Dacă i-ațț învățat pe a- 
cești țărani pe acești în 
dărătn ci. să facă gimnas
tică, înseamnă că voi, co
muniștii, sînteți cu ade
vărat oameni periculoși 1 

Nu întîmpiător ml-am a- 
mintit acest episod în 
ajun de 1 Mai, sărbă
toarea muncii, păcii șl a 
primăverii, de ziua soli
darității muncitorilor din 
•gJ'Ue țările. In această zi

• mină frft- 
Uiptk“"V* lapdUoTiloT

cugetului

om tn barca

le-am 
avea 
cîștigat. 
căpere au 
giu----
Dar o
U prins in
Strîn^înd

- Acum 
să vă tină

anii tinereții față de spor
tul velelor și al bărcilor cu 
motor.Prietenii mi-au procurat 
o barcă mică, dar foarte 
puternică, In stare să dez
volte o viteză de aproape 
60 de mile pe oră. Intr-o 
noapte întunecoasă, pe o 
mare agitată, am plecat 
la drum, hotărît să mă 
strecor pe lingă pază, să 
ies din Bosfor în Marea 
Neagră și să debarc un
deva pe țărmul bulgar. 
Nu știu dacă aș fi ajuns 
pînă la mal. Valurile a- 
runcau barca cu putere 
amenințînd tot timpul s-o 
răstoarne. O ținea la su
prafață doar rapida alu
necare înainte. Din feri
cire, în plină mare, m-am 
întîlnit cu un vapor romî- 
nesc. Dar înainte de a fi 
observat și luat pe bord 
a trebuit să mă învîrtesc 
aproape o jumătate de 
oră în jurul vasului. M-au 
salvat desigur cunoștințele 
marinărești, căpătate cu 
ani în urmă în lungi plim
bări făcute

Luptînd cu boala
Iar astăzi («v^ _ place să amintesc aceasta) 

sportul — ---- Plim
bările turistice, 
pe apă

XQentru

V-am spus că sportul 
mi-a salvat viața de trei 
ori. A doua oară s-a Intîm- 
plat asftel..

După mulți ani de în
chisoare guvernul a fost 
nevoit, sub presiunea opi
niei publice mondiale, să 
mă elibereze In iulie 1950. 
Dar reacționarii nu s-au 
consolat. Ei au hotărft 
să mă suprime. Pentru 
aceasta aveau la dispoziție 
citeva metode „verificate- » 
un foc de revolver pe la 
spate, sau un „tnttmplă- 
tor* accident de auto
mobil. După o serie de at
tentate nereușite am ho- 
tărît să fug dn țară. La 
aceasta m-a ajutat pasiu
nea pe care am avut-o In

>

o La turneul olimpic 
de baschet
Jocurilor 
la Roma
16 echipe. Opt dintre a- 
cestca sînt calificate au
tomat, pe baza clasamen
tului de la ediția prece
dentă : S.UA, U.R.S.S-, 
Uruguay, Franța, Bulga
ria, Brazilia, Fi lipi ne. 
Chili. Acestora li se a- 
dattgă trei echipe neeu- 
ropene desemnate de 
F.I.R.A. (Japonia, Porto 
Rico și Mexic), precum 
și Italia ca țară organi> 
zatoare- Celelalte patru e- 
chipe participante vor fi 
desemnate în urma unui 
turneu preolimpie care se 
va desfășura între 13 și 
18 iulie ia Palazzo dello 
Sport din Bologna. In 
cadrul turneului olimpic 
propriu-zis, întîlnirile pen
tru locurile 9—16 se 
vor disputa sub forma 
unui turneu de consolare, 
care va avea toc ia 
Roma.

din cadrul 
Olimpice de 

vor participa

olimpic
neului de fotbal si se 
dispute una la Napoli (pe 
noul stadion Fuorigrotta) 
la 5 septembrie, iar 
cealaltă la Roma la 6 
septembrie, 
din Napoli 
locuri, din 
coperite.

Noul stadion 
are 90.000 de 

care 20 000 a-

• Comitetul executiv al 
Jocurilor a stabilit ca cele 
două semifinale ale tur-

ȘAHISTE <
AU SCAPAT DIN JVEDERE., /

Victoria lui Tal în me- /
ciul pentru titlul mondial 
e greu să mai fie pusă la Z
îndoială, acum înaintea |
disputării ultimelor patru /
partide. Poate de aceea o j
revistă de specialitate a și C
întreprins o anchetă, adre- S
st nd cititorilor săi între- C
barea : „Cine va fi viito- I 
rul adversar al lui Tal ?“ C 

Cei mai mulți l-au indi J 
cal pe Spasski drept un 
candidat sigur. Alții i-av J
dat voturile lui Paul Ke >
res, care de 20 de ani atpi- f 
ră (fără succes) la titlu. In \ 
sfîrșit, nu puțini au văzut X 
in Boby Fischer, „copilul Z 
minune”, pe viitorul pre- f 
tendent. \

Concluzia ? S-au înșelat / 
cu toții. Viitorul adversar J 
al lui Tal na fi tot... Botvi C 
nik, căruia regulamentul S
campionatului îi dă drep C
tul la un meci revanșă în 1
anul 1961. C
DESPRE MEMORIA LUI C

ALEHIN... €
S-au scris multe despre C 

extraordinara memorie a 1
fostului campion mondial, <
genialul șahist rus, Alek- ]
sandr Alehin. Pe seama \
ei s-au creat chiar... legea- ■
de. Se spunea, de pildă, ;
că Alehin știa pe din a- 
fară toate partidele prin
cipalelor concursuri de la 
1900 încoace.Înaintea memorabilului 
simultan de la Chicago (la 
32 de table) un profesor 
american de psihologie a 
declarat că acest lucru este. 
IMPOSIBIL și că la mij
loc trebuie să fie o... excro- 
cherie. Ofensat, Alehin i-a 
propus pe loc un rămășaa 
pe o sumă importantă în 
timpul simultanului profe
sorul „l-a păzit" cu străș
nicie pe campionul lumii 
ca nu cumva să-și arunce 
ochii pe vreo tablă. La 
sfîrșit, cînd Alehin încheia 
lupta cu strălucitul rezul
tat de 22 victorii și 10 re
mize profesorul ă excla

mat .*— Ați cîștigat, dar s-în
teți un vrăjitor...

— Va propun un nou 
rămășag, profesore — spu
se Alehin. Am să vă re
produc toate cele 32 de

total și în ianuarie 1960 
și-a făcut din nou apariția 
într-un concurs atletic de 
sală. în acest an Thomas a 
participat la 8 concursuri 
de sală: Boston 16 ianua
rie: 2,146 m ; New York 
30 ianuarie : 2,17 m :
Boston 6 februarie : 2,17 
m ; Philadelphia 12 fe
bruarie : 2,133 m ; New 
York 13 februarie : 2.133 
m; New York 20 februa
rie: 2,184 m; New York 
5 martie ; 2,146 m si 

‘ie: 2,197

tica, pum- (9Înt trecute numele lola"- 
dtsUa" Xi Bala, la temei și al Im 

oară in I John Thomas \a barH' 
nemiloasă |yajoarea lor ȘJ rezultatei0 

vorbesc
dra-
sporl»1!

in. In ------- e A
evoluat și în concursuri in 
aer liber, obținînd în Ja 
ponia un rezultat de 2,10 
m, dar care a trecut «• 
proape neobservat.

U 1959, tînărul atlet a 
avut un sezon fructuos p« 

SL^jM'^^o<>perlt’ realizînd

Ca orice amator de fot
bal, duminica îmi petrec 
după arniaza la stadion, 
bineînțeles ca spectator. 
Iau loc în tribună și, la 
fluierul arbitrului o 
dată cu restul galeriei, în
cep să strig: „Hai, Faru l” 
(E necesar să mai spun în 
ce oraș locuiesc?).

Pe jucătorii de la Farul 
îi cunosc eu, însă cu cei- 
Im ți mă descurc mai greu. 
De unde să-i știi dacă-i 
vezi cam o dată pe an și 
atunci le afli numele a- 
bia a doua zi, din... ziar? 
Mai întrebi vecinul din 
dreapta. îl mai întreb și 
Pe cel din stingă, însă de 
eele mai multe ori și unul 
și altul dau din umeri. A- 
nul trecut se mai obișnuia 
M se facă un program in 
«are se arătau formațiile 
Ce urmau să joace. E drept

(deși
gimnasHea^pUm

—__ »
— mă

,__a treia
'grea cu o 

tivi «inimă, 
nostalgie.

(Din „Sovietski 
Text prescurtat).

obținute în ultimul timp 
îi îndreptățesc pe toți să 
anticipeze victoriile olim- 

'flcgle acestor atleți.
’’landa Balaș este 

~’ --------------- cititorilor
J»spre

giale se potrivește , 
bine fi aici i „Anonimi sa 
fie dar să-i știm și noi”.

Ar fi foarte bine și de-a- 
bia așteptăm, primul meci, 
la care, înainte de fluierul 
de începere, să se anunțe 
formațiile.

propun un nou

Alehin. Am să vă re-

LA RADIO

Crainicul: Și acum, dragi ascultători, un
trio vocal va interpreta melodia „Sîntem tineri 
sportivi" !

Desen de GRAD

însă că nici acest program 
nu ne era de prea mare 
folos, deoarece era făcut 
cu cîteva zile înaintea me
ciului, iar antrenorii (ches
tie de... tactică!) își defi
nitivau formațiile în aju
nul meciului.

Duminica trecută am a- 
vut un program „a
București” : am văzut nu 
mai puțin de 4 meciuri, 
dintre care 2 între echipe f 
de prima categorie de fot-ț c FiLOTE. PLOEȘTI. - 
oal a țarii. Am aplaudat Reprezentativa de fotbal a 
fazele frumoase, interven- + țârii noastre s-a întîlnit 
țiile reușite ale diferiților'tvlrță acum de două ori cu 

■ j - î î T echipa Italiei. In primuljucaton, dar... ce folos, X meejt disputat tn 1939. la 
dacă nu le cunoșteam nn-T București, italienii ne-au 
mele. Cum să fi strigat : I întrecut cu 1-0, Iar un 

tr„- a 1” mal tlrziu, la Roma, de„Hai 8 ! , sau J3ine 6! tasemenea scorul a fost 
sau „Trage blondule o Ț sirius - 2-1 pentru Italia- 
dată, nu mai dribla !” Xdupă un meci în care con-Sf^onuZ are o stație decern Ump cu 1-0

amplificare și cred ca nu l tuncl campioană mondială), 
e prea greu pentru echipa X tată formația pe care am 
organizatoare — în primul I Sțmiat-o în meciul de la 
. j , 5 YRoma : David — Sfera, Iu-

x. Lengheriu - Vlntilă,
. , • Bindea, Mihăi-

lescu, Baratki, Reuter, Gică 
După cum se 

avea prilejul 
din nou e- 

cu prilejul 
campiona-

rînd e o chestiune de po- X 
liteță față de public — ca ȚLupâș - 
înaintea fiecărui meci să X^---- — 
se anunțe formațiile celor y vo’m 
două echipe. Xsă lntîlnim

De. altfel acest lucru s-ar + 'XminSX’r 
putea face la toate stadion- X tutui mondial, ediția 1962. 
nele din tară unde deși e- Y MONEL MANEA, CIM- 
xisM .tatii de amnlilirare fPULUNG MOLDOVENESC, ariwa stații ae amplificare, La Jocurile olimpice
se intimpla același lucru la Helsinki, boxînd la 
Ca și la noi. Y „semiușoară". Gheorghe

i- j - ■ i_ Triat a cîștigat o medalieCum ar fi daca și la ce- Y de ț,ron2- _ 2) Gheorghe 
lelalte sporturi nu ni s-ar T Negrea are 26 de ani. - 
face cunoscut numele ce- ♦ 3) La box, firește, nu pot 
lor care se întrec ? De pil-j^ a~‘ 
da, la box, la tenis «eXfere, de pildă. Dar există 
masă sau la lupte? Ani y suficiente criterii — ansam- 
proceda ca la fotbal : „A-±b™ pe„rto™a?‘el°r.„dÂn 

Tcest an. forma atinsa în tmge-l cirnule sau „ata- > perioada apropiată Oilm
en mustăciosule"? Dar T piadei etc. - pentru selec- 
dacă respectivul nu e niciT țlonarea boxerilor care ne

- ■ r . . , I vor reprezenta la Roma. —cirn și n-are nici musla- ♦ iancu COSTEL, OTO- 
ță, în sfirșit n-are nimici peni. - Cele mai mari 
aparte din punct de ve- 4 scoruri cu care a cîștigat 
dero li~ic atunci ce In v -chlpa de fotbal a Koml- aere puc, atunci ce fo-X niel: 6-0 cu Albania (1950), 
cem ■ J 6-1 șl 7-0 cu Bulgaria (1926

Cred că vorba lui Cara- - și respectiv 1933), B-l cu

în aac 77/ l'a adus 2,1 (30 aprilie, v-------
Philadelphia John ^la 
mas a obținut eu 2,171 m 
un nou record al lumii, lă- 
aînd să 8e întrevadă posi
bilitatea depășirii graniței 
de 2,20 m.

spus 
~ ‘ "'i doua oară impru-

aceasla^W,.^; data. 
Alehin, care . repA— 
cele 32 de partide și încă 
de la... coadă la cap.

Memorie, nu glumă I

concurs I ppntru a d-----

Grecia (1930), 6-3 cu Franța 
(1932), 5-0 cu Iugoslavia 
(1933), 3-0 cu Turcia 
(1958) etc.

IOSUB TIBERIU, IAȘI.- 
1) Fiica Angelicăi Rozeanu 
joacă tenis de ma»4, dar 
nu e o practicantă pasio
nată a acestui sport. Se 
pare că nu intenționează să 
ajungă campioană mon
dială. Cel puțin, deocam
dată !. — 2) Portarul Toma 
nu e accidentat, dar Voi- 
nescu deține o formă mal

bună. Desigur însă eă îl 
vom revedea curînd șl pe 
Toma în poarta echipei 
C.C.A.

SANDU PIETRARU, PLO- 
EȘTI. — Da, în echipa 
Suediei, care a evoluat în 
1956 la București, au jucat 
atît Gustavsson, cît și 
Parting.

VLADIMIR 
CONSTANȚA. - 
cultăm : „La 24 
timpul meciului 
chipele Farul și 
disputat pe 
„1 Mai" din Constanța, la 
un moment dat, portarul 
Roman a observat - îna
inte de a degaja mingea — 
că aceasta începuse să se 
dezumfle. EI a predat 
mingea arbitrului Ianopol, 
care constatind Și el de
fecțiunea, a cerut schim-

BACULEA,
Să vă as- 
aprilie, in 
dintre e- 

Progresul, 
stadionul

barea mingii. La primirea 
unei mingi noi, arbitrul nu 
a restituit mingea porta
rului Roman, ci a reluat 
jocul printr-o minge de ar
bitru, în careul de 16 m 
al Farului. Din această 
fază, Progresul a înscris 
un gol“. Dv. vreți să știți 
dacă decizia arbitrului a 
fost justă sau nu ? Răs
punsul nostru 
bitru Ianopol 
regulamentar : 
oprit, fără să 
o infracțiune, 
reluat printr-o minge de 
arbitru. Din acest fapt, 
noi reținem însă altceva 
și anume că portarul e- 
chipei Farul, Roman, jucă
tor cu atîtea meciuri „în 
picioare", nu cunoaște... 
regulamentul de fotbal. 
Dacă l-ar fi cunoscut, ar fi 
degajat întîi mingea - e- 
ventual în aut ! — șl apoi 
ar fi atras atenția arbi
trului asupra ’*
intervenite, i 
chipa sa de 
unei „mingi de 
fața porții.

A. PIRVEL, 
Floyd Paterson 
în ianuarie 25 de ani. Pal
maresul lui : 37 de me
ciuri susținute, 35 cîștigate. 
#mă pierdute. (în afară de 
lohanson, l-a învins Joe 
Maxim, în anul 1955).

M. T. HUNEDOARA. In 
categoria B la fotbal n-a 
activat niciodată o echipă 
din localitatea Luduș-regiu- 
nea Cluj. Dar poate că în
tr-o zi vom fi în măsură 
să răspundem afirmativ la 
o astfel de întrebare. Ce 
părere au fotbaliștii din 
Luduș ?

este că ar- 
a procedat 
jocul fiind 

se fi comis 
el trebuia

defecțiunii 
scutindu-și e- 

! perspectiva 
arbitru" în
ARAD - 
a împlinit

ION POȘTAȘUL
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