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Sportivii birlădeni obțin frumoase succese in muncă
Ga și în celelalte fabrici și întreprinderi din țară, în aceste zile în 

fabricile bîrlădene se muncește cu elan sporit. Oamenii muncii obțin zi de 
zi succese importante în cinstea celui de al lIHea Congres al P.M.R.

La Fabrica de rulmenți, de pildă, a fost realeasa membră în comitetul
planul pe primul trimestru al anului regional U.T.M. Iași, 
a fost îndeplinit înainte de termen. 
La fabrica de confecții .Proletarul 
roșu" se muncește, de asemenea, cu 
însuflețire. Printre sortimentele care 
sînt produse aci, ara observat și șor
turi care în curînd vor fi îmbrăcate

In atelierul de montaj l-am întîinit pe -> 
sortatorul Ion Popoiu (foto nr. 2)," 
care face parte din echipa de juniori -> 
Rulmentul. Chipul lui l-am văzut șijj 
la panoul de onoare al secției. El .. 
muncește cu elan în cinstea celui de-’
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mai). Aceste întreceri consti- 
binevenitâ verificare preaVui-

de pe acum, frumoasa noastră

7,

19—22 mai la București 
Intîlnire internațională de scrimă: 

R.P. Romînă—R.P. Polonă

Congres al P.M.R., obținînd 
dintre cele mai frumoase.
Vasile (foto nr. 3), unul 

din 
lucrează la secția mecanică-

de tineri și tinere pe terenurile de 
sport, în excursii la munte sau la 
mare.

Alături de ceilalți oameni ai muncii, 
sportivii bîrlădeni își aduc aportul lor 
la construirea socialismului, la făuri
rea unei vieți din ce în ce mai bune. 
Am întîinit mulți sportivi pe panourile 
de onoare ale întreprinderilor, am au
zit vorbindu-se despre ei în ședințele 

producție, le-am citit numele la ga- 
*eț£ de perete.

l-o pe rectificatoarea F.caterina 
Goman (foto nr. 1), voleibalistă la 
Rulmentul Bîrlad, echipa campioană a 
orașului și cîștigătoare a fazei regio
nale a Spartachiadei de vară a tine
retului în 1959. Ea este fruntașă în 
producție, depășind în fiecare zi norma 
cu 15—20%. După cum se vede în 
fotografie, pe mașina ei stă drapelul 
de „Brigadă fruntașă în producție pe 
secție". De curînd, Ecaterina Goman

Două mari competiții sportive la București
Intre 19—22 mai la București

A Vl-a ediție a campionatelor internaționale 
de tir ale R. P. Romîne

Pină in prezent și-au anunțat partic'parea 11 țări
Ne mai despart puține zile de unul 

din principalele evenimente ale tirului 
pe plan european, cea de a Vl-a edi
ție a campionatelor internaționale ale 
R.P. Romîne (poligonul Tunari între 
19—22 .............................................
tuie o 

.pică.
încă 

bază sportivă se pregătește intens să-și 
■primească oaspeții în minunatul sau 

aceste zile de 
Cei care au 

cîțiva ani în 
aceasta o sur
de la poligo- 

_____ . ________  _ ... nul de armă calibru redus a fost mo- 
clasa a'viîl-a'la'școala medie' serală,f dernizată și înfrumusețată, iar în pre- 
el a încheiat cele două trimestre nu-pent se lucrează de zor. pentru pune- 
mai cu două medii 
și 10.

Ara prezentat doar

al 111-lea 
rezultate

Mafiei
dintre cei mai cunoscuți boxeri
Bîrlad, lucrează la secția mecanică-Icadru ne care-1 oferă în 
auto a întreprinderii „Drum Nou". Infmai pădurea Băneasa. 
cinstea celui de al IlI-Iea Congres alJcunoscut poligonul cu 
Partidului, el depășește zilnic norma y lirJna vor avea de data 
cu 5—10%. Rezultate bune a obținuți. Pr*zaj plăcuță. Clădirea 
Mafiei și la învățătură. Ca elev înf’j-d -- arma ccluru rc-

__ ilzent se lucrează de zor pentru pune- 
restul cu 8.9Trea 'a punct a instalațiilor și autorna- 

Țtelor care vor deservi pe concurenți. 
trei sportivi frun-T 0 noutate pentru spectatori: în 

timpul întrecerilor, la poligon va func
ționa un stand special amenajat în 
vederea tragerii la țintă cu arme cu

Intre 19-22 mai capitala țării noastre va 
găzdui întîlnirea internațională de scri
mă dintre echipele masculine și femi
nine ale R.P. Romîne și R.P. Polone, 
întrecerile vor avea loc în sala Flo- 
reasca, după următorul program : 19
mai — echipe spadă și floretă femei ; 
19 mai — echipe sabie și floretă băr
bați ; 20 mai — individual spadă și flo
retă femei ; 21 mai — individual sabie 
și floretă bărbați.

Turneu zona! de șah la București

iași de la întreprinderile din Bîrlad.x intre 1-20 iulie capitala țării noastre 
Numărul lor este foarte mare. Toții vagăzdui un turneu zonal feminin din 
muncesc GU dragoste și entuziasm înT ceasta mare competiție internațională 
întîmpinarea celui de al IlI-lea Con-ivor lua parte 20 de jucătoare din 15 
ores al P M R T țări, printre care Austria, Cehoslova-
L • • cia> Danemarca, Finlanda, R.D. Ger

mană, Polonia, Ungaria ș. a.
Țara noastră va fi reprezentată în 

turneu de două sau trei jucătoare.

aer comprimat, accesibil tuturor ama
torilor acestui sport.

In cadrul campionatelor se vor des
fășura următoarele probe olimpice : 
armă liberă calibru redus 3x40 focuri, 
60 focuri culcat armă liberă calibru 
mare 3x40 focuri, pistol precizie 60 
focuri talere aruncate din șanț 200 
bucăți și pistol viteză 60 focuri, 
plus, între echipele R.P. Romîne, 
U.R.S.S. și R. Cehoslovace se va des
fășura o întrecere la sheet. De aseme
nea, reprezentativele feminine ale R.P. 
Romîne și R.D. Germane se vor între
ce la armă liberă 
focuri și

Ținînd 
ți lor, de 
dial, ca 
acestora 
„olimpici", 
că vom fi 
dispute, că pe poligonul Tunari, ca 
și în alte dăți, vor fi corectate multe 
recorduri naționale ale țărilor partici
pante. Forma bună a sportivilor noș
tri la multe probe, dovedită cu prilejul 
ultimelor verificări, ne îndreptățește 
să credem că ei vor fi la înălțimea 
așteptărilor.

Pină la această dată și-au anunțat 
participarea următoarele țări: U.R.S.S. 
(la toate probele olimpice, plus echipa 
de skeet), R.P. Ungară (la toate pro
bele olimpice), R.P. Polonă (la armă 
și pistoale), R. Cehoslovacă (la toate 
probele olimpice, plus echipa de skeet), 
R.D. Germană (la talere, plus echipă 
feminină), R.P. Bulgaria (la toate 
probele olimpice), R.P.F. Iugoslavia 
(la toate probele olimpice, minus ta
lere), Grecia (la talere, armă calibru 
mic și pistoale), Israel (la armă cali
bru redus și pistol liber). Elveția (la 
armă calibru redus, la pistol viteză 
și armă calibru mare) și Italia (la 
toate probele olimpice, minus talere).

In

i Au sosit primele confirmări 
de participare la campionatele 

internaționale de gimnastică 
ale R. P. Romine

La Federația romînă de gimnasticei 
au început să sosească confirmări din 
partea țărilor invitate la cea de a 
IIl-a ediție a campionatelor noastre 
internaționale. Astfel, și-au anunțat: 
participarea gimnaste și gininaști dini 
R.D. Germană, R. Cehoslovacă și 
R.P. Ungară. Sînt așteptate adeziuni-4- 
le celorlalte națiuni.

Uniunea Sovietică, R.P. Bulgaria,

S. ELIADE corespondent 
Foto: D. PAVÂLAȘCU

„Cupa Eisrc pei” la fotbal

ÎNCEP pregătirile pentru jocurile cu r. cehoslovacă
• A fost alcătuit un lot de 22 
OFK Beograd și duminică cu

După etapa de duminică a categoriei 
A, campionatul s-a întrerupt pentru a 
face loc pregătirilor în vederea meciu
rilor cu reprezentativa R. Cehoslovace. 
Știut este că aceste întîlniri — pro
gramate la 22 mai la București și la 
29 mai la Bratislava — se vor dispu
ta în cadrul sferturi! r de finală ale 
„Gupei Europei".

Pregătirile au început de ieri, o dată 
cu alcătuirea lotului nostru reprezen
tativ. Au fost reținuți următorii jucă
tori :

Portari: UȚU (Dinamo Buc.) și 
MINDRU (Progresul).

Fundași: POPA (Dinamo Buc.), ZA- 
VODA II (C.C.A.), SOARE (Progre
sul) și COJOCARU (Steagul roșu).

Stoperi: BÂCUT II (U.T.A.) și A- 
POLZAN (C.C.A.)'.

Mijlocași: 
LER 111 ' 
(C.C.A.) și

înaintași:

de fotbaliști • Două meciuri de verificare la București : joi cu 
I.F.C. Saarbriicken • Trei arbitri maghiari vor conduce partida 

de la București
(Dinamo Buc.), 
nerul Lupeni).

cu R. Cehoslovacă
CRE1NICEANU (Mi

lo! meci cu O.F.K. Beograd...

AL. VAS1LE, NUNWEIL- 
(Dinamo Buc.). JENEI 
KOSZKA (Rapid).
HAȘOTI (St. roșu), SE- 

REDAI (St. roșu), ENE II
RAKSI, TATAR U (C.C.A.), 
(Progresul), CONSTANTIN 
MATElANU (Știința Cluj),

In cadrul pregătirilor lotului vor a- 
vea loc două meciuri de verificare în 
oompania 
ne.

Astfel, 
întîlni pe 
categorie 
iugoslavi 
Capitală. _
Beogradski S.K.) dispune de numeroși 
jucători internaționali. — ■' 
bază este următoarea:
Grujici,Uzelaț-Marjci, Sijakovici, 
tici-Borozan, Josici, M.
VI. Mladenovioi (Ver.
S kobla r (Banovjci).

unor puternice formații străi-

echipa probabilă va
O. F. K. Beograd din prima 
din Iugoslavia, 
vor sosi mîine,
O. “ " “

Fotbaliștii 
miercuri, în 

F. K. Beograd (fostă

Echipa sa de
Krivokucia- 

An- 
Milutinovici, 

Miladenovici),

...ți duminică cu I.F.C.

(Rapid),
OAIDA

(C.C.A.),
eftimje

Sudvest a campionatului R.F.G. (a- 
cesta se dispută pe cinci grupe)și a 
ocupat locul 3, la sfîrșiti.il competiției, 
în urma formației F.K. Prjjnasens și 
Borussia Neunkirchen și înaintea cu
noscutului ctob I.F.C. Kaiserslautern. 
Formația de bază a clubului I.F.C., 

■ Saarbriicken: Maklicza-Keck, Rohe-
Ihiel, Ilesse, Krieger-Voflmar, Martin, 
Binkert, RiiNe, Albert. Mai joacă: 
Lambert și Zăgel. Dintre . jucători, 
Vollinar a jucat de nenumărate ori în 
echipa R.F.G., iar Martin ocupă locul 
doi în clasamentul golgeterilor gru
pei, cu 20 "oluri. Oaspeții vor sosi 
în Capitală vineri.

Cele două întîlniri de verificare vor 
avea loc pe stadionul „23 August".

Arbitri jocului de la București

Federația maghiară de fotbal
SaarbriicEsen

Duminică ne va vizita o altă for
mație puternică: I.F.C. Saarbiicken, 
din R.F.G. Echipa pregătită de antre
norul Csaknady face parte din grupa

a 
anunțat forul nostru de specialitate că 
pentru partida R.P. Romînă — R. Ce
hoslovacă de la București a delegat 
pe următorii arbitri: Andor Dorogi la 
centru, Gjorgy Paszfor și Istvan Majer 
la tușă.

1960

.?

...< ' $ !

redus 3x30ealibru 
culcat, 
numărul 
lor pe

60 focuri 
seama de
valoarea 

de faptul că în rîndurile 
vor număra foarte mulți 

este firesc să anticipăm 
martorii unor pasionante

?i 
se

pârtiei pan- 
plan raon-

|n III a ediție a campionatelorHiiernalimi il'

‘ MNASTICASi 1st

Iugoslavia, Suedia (plus cele trei țăr£ 
enumerate mai sus) vor.fi reprezen-»- 
tate și de gimnaste și de gimnaști„. 
în timp ce Italia va concura numai' 
la întrecerea feminină, iar Danemarca 
numai la cea masculină.

După cum se știe, la campionatele 
internaționale ale R.P. Romîne con
curează — ca și în „Cupa Europei" 
— numai cîte doi sportivi sau spor
tive de fiecare țară. Se lucrează atît 
cu exerciții impuse, cit și cu liber a- 
lese. In prima zi vor fi prezentate 
exercițiile impuse, iar în cea de a 
doua liber alesele.

-1

Explicații neconvingătoare
— Hai Willi ! Hai Willi ! In sală ori 

în tribunele stadionului din Reșița 
spectatorii îl aplaudă deseori pe 
William Sanger. în sală, pe jucă
torul de tenis de masă. La stadion, 
pe fotbalist. Willi nu joacă rău te
nis de masă. In palmaresul lui are 
chiar victorii de prestigiu asupra 
lui Negulescu, Covaci ș.a.

In producție, tinărul nostru spor
tiv se bucură de aceleași aprecieri. 
La Fabrica de mașini electrice, lo
cul său de muncă, Sânger obține, 
lună de lună. însemnate depășiri da 
normă. Meseria a învățat-o la școa
la profesională, pe 
în 1956.

Pină aici toate 
bune. In toamna 
anului trecut el 
s-a înscris 
cursul seral 
școlii medii 
cultură generală. 
L-a urmat un 
timp, apoi a părăsit școala...

— De ce ?
— Știți... antrenamentele... tenisul 

de masă... fotbalul, încerca el stîn- 
jenit să motiveze. Ce mai vorbă. 
Fiind un pasionat al sportului, Sân
ger a hotărît că... e mai bine să 
renunțe la școală .’ Și asta tocmai 
acolo unde are în jurul lui atîtea 
exemple frumoase.

Să luăm, de pildă, pe Alexandru 
Molnar, muncitor din aceeași fa
brică. îi place și lui Molnar fotbalul 
și-l practică cu regularitate. Și el 
s-a înscris în clasa a VIII-a a cursu
lui seral. în. după amiezile de an
trenament. îndată ce ieșea de Ia lu
cru. lua masa repede, se ducea la 
stadion, iar scara il găseai, elev sîr- 
guinc os, nelipsit, într-una din băn
cile liceului seral. Școala îi deve
nise o bună prietenă, un ajutor de 
neprefu't, iar matematica și chimia 
le îndrăgea din ce în ce mai mult. 
I-a trebuit pentru aceasta doar vo
ință.

Sport ori învățătură ? Să fie oare 
acestea două noțiuni care se exclud 
reciproc, așa cum gîndește Sânger ? 
Nu putem fi de acord. Azi, cînd

care a absolvit-o

la 
al 
de itniicĂTitwiE

regimul democrat-popular a asigu
rat tuturor oamenilor muncii con
diții minunate de dezvoltare, un tî- 
năr nu mai poate judeca astfel. 
Dacă sportivului Sânger i-ar fi fost 
intr-adevăr dragă învățătura, el ar 
fi continuat să frecventeze liceul 
seral. N-ar fi renunțat la carte, chi
purile, în favoarea sportului. • 
nevoie doar dc două cond ții. 
ma : să-și dea seama că azi, 
tehnica progresează neîncetat, _ 
tru a o putea stăpîni și folosi mun
citorul trebuie să fie cit mai bine 
pregătit. A doua, să aibă voință, 
să vrea !

Tovarășii de muncă ai lui Sânger 
pot avea un rol 
important în 
schimbarea con
cepției șî atitu
dinii acestuia. 
De altfel, mem
brii biroului
U.T.M. și alți 
dc mai multe 
el. Ce-i drept, 

să-1 convingă 
poate să nu reu-

utemiști au 
ori de vorbă 
n-au reușit

Era 
Pri
cind 
pen-

i
stat
Cil 
încă 

dar insistînd nu se . 
șească. Cine va mai trebui să în
cerce să-i „deschidă och'i“ ? Firește, 
printre cei dinții și tovarășii dc la 
locul său de muncă, care nu pot 
rămîne indiferenți. La rîndul ei, a- 
sociația sportivă Metalul Reșița ar 
trebui să-i arate cit mai convingă
tor lui Sânger că dezvoltarea fi
zică, obținerea măiestriei sportive 
trebuie să se împletească armonios 
cu o creștere asemănătoare în me
seria pe care ți-ai ales-o. adevărata 
ta „brățară de aur“. Cit privește 
părinții, ei au datoria de a arăta 
fiului lor adevăratul drum în viață. 
Iată toti cei care-1 pot ajuta pe 
Willi Sânger să crească pe măsura 
posibilităților ce i-au fost create de 
regimul nostru democrat-popujar, să 
fie cit mai util societăți'.

Dar, primul și ultimul cuvint îl 
are tot sportivul în cauză. „Lasă 
comoditatea de o parte, Willi ! Și 
mai multă voință ! Asta numai spre 
binele tău“.

GH. DOBRESCU, corespondent

i

i
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m a 2 m u Concursul cultural-sportiv
ase-, i ați a sportivă 

din stringerea coti- 
7.145 lei. Ceea ce 

pentru această puternică asociație spor
tivă era puțin. Dc ce spunem acest 
lucru ? In primul rînd, pentru- ca- aso
ciația sportivă Gloria, fiind organizată 
pc lingă uzinele .JffiewnWfea’’ din ®h- 
pitală avea mari posibilități de a dez
volta mai mult baza materială și a- 
ceaeta datorită interesului față de sport 
manifestat 
tehnicieni

In anul trernt 
Gloria a realizat 
zațiilor suma de

de numeroșii mjmeitori 
care lucrează aci.

și

Care era cauza principală ?

Analizînd felul în care se desfășura 
munca consiliului asociației sportive 
ț președinte Marin Constantin, secretar 
Gh.. Săndoiu) comitetul de partid al 
uzinelor „Republica” a ajuns la con
cluzia că legătura dintre consiliul aso
ciației și masele de iubitori ai sportu
lui era 
fectuos- 
reușeau 
tivității 
doar la 
legate în special de activitatea co-mpe- 
lițională.

Un lucru important, care fusese ne
glijat, era- acela al felului în care își 
îndeplineau sarcinile organizatorii spor
tivi din diferitele sectoare de producție. 
Lipsiți de o îndrumare permanentă și 
de un sprijin concret ei munceau în sal
turi pentru încasarea 
de cele mai multe 
nu se străduiau să 
tea lor ea membrii 
rămînă în restanță

foarte slabă. Organizîndu-și de
numea, membrii consiliului nu 
să cuprindă toate aspectele ac- 
sportive și astfel se limitau 

rezolvarea problemelor curente,

cotizațiilor și 
ori' formal. Adică 

ajute prin activita- 
U.C.FJS. să nu mai 
cu cotizațiile.

O acțiune și urmările eî

Consta iîndu-se acest lucru, s-a luat 
holărîrea ca încă din primele zile ale 
anului atenția consiliului asociației 
sportive să fie îndreptată, în mod deo
sebit, spre instruirea și activizarea or
ganizatorilor sportivi din sectoarele de 
producție. Cu sprijinul organizațiilor de 
partid și al organizațiilor U.T.M. din 
fiecare sector s-a pornit mai hotărît 
la muncă.

O prima acțiune a fost aceea a întoc
mirii unor caiete de evidență a mem
brilor U.C.F.S., cu ajutorul cărora se 
putea urmări mai bine încasarea la 
timp a cotizațiilor sportive. In afară 
de aceasta, organizatorii sportivi au 
trecut și la înscrierea de noi membri 
in U.C.F.S,, ceea ce. firește, a făcut 
ca venitul asociației să crească simți
tor. Și iată că de unde în anul 1959 
asociația sportivă Gloria a realizat din

7.1 fe le', anul 
acesta pe primele trei luni s-a-i încasat 
cotizații în valoare de 13.500 lei I

cotizații numai sania- dc

Unul din cei care au contribuit 
realizarea' suseeevlui

la

Eăcătușiil Nicolae Popescu este orga
nizatorul sportiv al‘uneia dintre secții. 
Nu mai este chiar așa de tînăr. 
Dar nici prea vîrstnic nit arată.. Cînd 
a aflat scopul vizitei noastre a scos

secția lui se lucrează în schimburi, el 
reușește totuși să încaseze cotizația la 
timp. Vine mai dbvreme ou o oră, plea
că ceva mai tîrziu și astfel poate să 
găsească pe toată lumea și să încaseze 
cotizația fără întîrzieri.

Exemplul lăcătușului Nicolae Po
pescu nu este izolat. Consiliul asocia
ției sportive Gloria a reușit să activize
ze- majoritatea organizatorilor sportivi, 
care în acest fel contribuie prin muncii

impede din dulapul personal un caiet. ]or ]a dezvoltarea bazei materiale a a- 
— Aci am- evidența membrilor sociației. Rezultate dintre cele mai 

U.C.F.S. din secția noastră... bune în această direcție au obținut

al tineretului

Stăm dc vorbă pe îndelcle, răsfoind 
caietul. îmi povestește cum la începu
tul anului erau doar 20 de membri 
ai U.C.F.S. în secția lui și cum a reu
șit, lămurind oamenii, să aibă în pre
zent 120 de membri înscriși și cu co
tizația la zi.

— Pestd o 
veni , atunci 
noastră este 
constatat că oamenii iubesc sportul și 
vor să sprijine activitatea asociației 
noastre sportive. Dar nu erau îndru
mați...

Lăcătușul Nicolae Popescu este frun
taș în încasarea cotizațiilor. Deși în

lună, două, dacă veți 
veți vedea că t'oală secția 
înscrisă în U.C.F.S. Am

tovarășii Ton Chivu, Ilaralambie Voican 
și alții.

★

Ca încheiere vă prezentăm o cifră ; 
21.000. Atît și-a propus consiliul aso
ciației să realizeze anul acesta din co
tizații. Ceea ce înseamnă că în anul 
1960 asociația sportivă Gloria va rea
liza din cotizații de trei ori mai mult 
ca« în 1959. Datorită acestui fapt acti
vitatea sportivă se va putea dezvolta 
și mai mult', oamenii muncii avîiid’la 
dispoziție material și echipament spor
tiv în cantitate mult sporită.

CAMPIONII NOȘTRI!99
Cucerirea titlului dc campion al a- 

sportive este prima perfor- 
unui sportiv. Dar nu este și 
puțin importantă... Alai ales 
în cazul asociației sportive 
Cîmpulung Muscel — a fi 

al asociației sportive înseam-

sociației 
manfa' a 
cea mai 
cînd — 
Minerul 
campion 
nă î.i fapt a fi cel mai bun sportiv din
cei peste 2.300 de membri U.C.F.S. I 

Campionatele pe asocațic se bit-
cura în ba/inul carbonifer Schitu Go-

Echipe
Popice : Sect. Poenari
Tenis de masă : Sect. Peseăreasa
Volei : Sect. Peseăreasa
Șah : Sect. Peseăreasa
Fotbal • Sect. Godeni
Motociclism : — —
Tir : — —
Atletism 100 m

1000 m
greutate 

lungime 
înălțime

In afara campionatelor pe asocia
ție, care constituie evenimentul cen
tral al activității competiționale in
terne, membrii U.C.F.S, sînt angre
nați în numeroase alte întreceri. „Du
minicile sportive", concursurile dotate

U eb «9 e «I
Ce afi spune dacă într-o dimineață 

tncăițlndu-vă pantofii afi... ieși cu de
getele prin pingele ?

Cam în aceeași situație v-ați găsi 
folosind o mare parte a echipamen
tului sportiv pe care. îl are întreprin
derea „Ascensorul" din Capitală. Dacă 
ai curajul să încolți bocancii de fot
bal și să fugi după o minge, te tre
zești nu peste mult timp cu talpa 
goc-.lii pe gazonul stadionului. Iar 
dacă lovești mai puternic mingea a- 
iunci va trebui să faci de urgență... 
un uzămlnt din inventarul cu ma
teriei și echipament sportiv al între
prinderii.

CALIN ANTONESCU

producție 
roșie” dîula cooperativa „Steaua

căpătat o 
și

La uzinele „Steagul
In ziua aceea, după terminarea orelor 

de muncă, sute de 
uzină aveau un alt 
obișnuit, la sfîrșitul 
dimineață. De data 
îndreptau cu pași grăbiți spre fru
mosul parc din incinta centrului 
școlar „Steagul roșu". Pe bazele 
sportive din parc, în zilua aceea ur
ma să se desch:dă într-un cadru 
festiv Concursul cultural-sportiv al 
tineretului, organizat In cinstea celui 
de al IlI-lea Congres al P.M.R.,

In jurul orei 15,30 toți cei prezenți 
aci, tineri și vîrstnici, ascultau cu- 
vîntul rostit de tov. Th. Nicoară, se
cretar al comitetului U.T.M. din uzi
nele „Steagul roșu". Apoi, au urmat 
primele întreceri 
fotbal.

Pe terenul de 
chipele de volei 
II, în timp ce terenul de fotbal găz
duia întrecerea tinerilor din secțiile 
turnătorie și direcția tehnică. Tre
buie să spunem că cu tot atîta ar
doare cu care 
întîietatea se 
riile". Forjorii 
racă, Emanoil 
lescu, în lăcătușul 
porteri de nădejde, 
fanții nu se lăsau

Gerliende Binder 
au dovedit în 
care au jucat primele

muncitori 
drum decît 
schimbului 

aceasta, ei

din 
cel 
de 
se

sportive, la volei și

volei au apărut e- 
de la forjă și sașiu

își disputau sportivii 
„întreceau" și „gafe- 
aveau în Cucu Sta- 

Benovici, Victor Simi- 
Andrei Voicu su- 
Dar, nici proiec- 
mai prejos 
Și

ciuda

roșu“ Orașul Stalin
tot atîta pasiune cit au și pentru 
profesiune. Ele se numără printre 
fruntașele secțiilor din care fac par
te.

Lăcătușul Alexe Stoiciu, turnătorii 
Gheorghe Tudor și Otto Deutsch, su
dorii Petrică Nicolau și Constantin 
Nicolau (frați), forjorii Petre Titi, 
Nicolae Uță, Marian Voinea, Ioan 
Orzan ca și electricianul Mihai Gher- 
ca au făcut cunoștință nemijlocită, 
atunci, pentru prima oară cu mingea 
de fotbal. Și nu-i greu dc presupus 
că această cunoștință se va dez
volta tinzînd spre o prietenie trai
nică.

Prima zi de întreceri din cadrul 
Concursului cultural-sportiv a adus 
pe terenurile de sport sute de tineri 
entuziaști, dornici să întîmpine cel 
de al IlI-lea Congres al partidului 
in chipul cel mai sărbătoresc. In 
această zi, sportui și-a cîștigat nu
meroși prDeieni și credem că numă
rul lor se va mări continuu dacă 
avem în 
cursului 
rilor din 
vor mai
cinci discipline 
ciclism, șah, trîntă, tir).

In cadrul întrecerilor au fost an
grenați peste 2000 de tineri și ti
nere. Deci, faza pe uzină a Con
cursului culiural-sportîv la „Steagul 
roșu" se bucură de tot succesul.

vedere că în cadrul Con- 
cultural-sportiv al muticilo- 
uzînele „Steagul roșu" se 

desfășura întreceri Ia încă 
sportive (atletism,

Maria Monea 
stîngăciei cu 

seturi la volei CAROL GRUIA — coresp. reg.

V -

de multa prețuire. Sportivi mi
se prezintă cu entuziasm la star-

iești 
neri 
tul întrecerilor și luptă cu ardoare 
pentru cucerirea titlului dc cel mai 
bun sportiv al asociației. Decernarea 
titlurilor este un moment solemn pe 
care cu greu îl uită acești tineri spor
tivi. Publicăm mai jos lista campioni
lor asociației sportive Minerul Gitn- 
pnluiig Muscel.

Individual
P. ITaraiambie (Sect. Poenari) 
Ing. I. Cîndca (Sect. Peseăreasa)

Gh. Coman (Sect. Peseăreasa)

N. Stancoviei (Sect. Peseăreasa) 
Ing, Gh. Timiraș (Sect. Berevoești)
P. Mihăiieșcu (Sect. Peseăreasa) 
Gh. Antone (Sect. Berevoești)

Iordache (Sect. Peseăreasa) 
Proca (Sect. Berevoești) 
Libardi (Sect. Peseăreasa)
cupe, întrecerile inter-sectoare și

M.
N.
P.

CU
competițiile cultural-sportive — orga
nizate periodic — oferă iubitorilor 
sportului posibilitatea de a participa 
la dispute sportive bine organizate.

S&iF's:

Gimnastica în producție a 
mare popularitate în întreprinderile 
instituțiile ploeștene. Tot mai mulți 
sînt cei care, convingîndu-se că gim
nastica în producție este un izvor de 
sănătate și bună dispoziție, practică cu 
entuziasm exercițiile. Astfel, acum, în 
15 întreprinderi din orașul Ploeșii 
peste 2700 de muncitori execută în 
fiecare zi programul de gimnastică-.

Dintre instructorii sportivi care con
duc aceste programe se evidențiază 
Xcnofonte Boboc, Ion Rusii, Stelian 
Dragomir de la Uzina „1 Mai“ Ploeșii, 
Nicolae Ionescu, Gheorghe Marinescu 
de. la I.T.A.U., Ion Simionescu, Aneta 
Mîndrescu de la Raf. 1 și Ștefan Ale
xandru de la Raf. 5.

în fotografie : La Coop. „Steaua ro
șie" în timpul pauzei de gimnastică.

Concursul cultural-sportiv se bucură 
de o mare popularitate în orașele și 
satele sucevene. încă de la apariția 
regulamentului, el a fost mereu în a- 
tenția tinerilor și tinerelor, care s-au 
pregătit pentru a se prezenta cit mai 
bine la startul întrecerilor. Comisia de 
organizare a stabilit un plan de mă
suri în care sînt cuprinse, printre al
tele: atragerea unui număr cit mai 
mare de participant la întrecerile cul
tural-sportive, creșierea numărului de 
membri U.C.F.S., dezvoltarea bazei 
materiale a asociațiilor sportive, crea
rea de noi secții și echipe sportive.

Tinerii și tinerele din orașele și sa
tele regiunii Suceava au pornit 
entuziasm Ia realizarea 
tive. In multe raioane 
o numeroasă participare 
stituții și întreprinderi 
In orașul Botoșani, de . ,
mele manifestări au luat parte peste 
349 participant la atletism, 42 echipe 
fotbal, 15 echipe handbal (în 11) 
masculin și feminin, 32 echipe hand
bal în 7, 42 echipe volei și altele.

Cifra totală de participanți; 2500. 
S-au remarcat asociațiile Confecția- 
(120 participant!), Olimpia (215), Tex
tila (234) '

La sate, 
asemenea, 
care tinerii 
tîietatea. De multe ori, 
cele mai bune condiții 
sînt amenajate noi terenuri sportive.

In regiunea Suceava
Astfel, in corn.inele Pojorîta, Vatra 
Moldoviței au fost amenajate terenuri 
de sport. In comuna Ar gel a luat fiin
ță o nouă asociație sportivă care nu
mără 68 membri, toți înscriși în Con
cursul cultural-sportiv. Ei și-au con
struit o popicărie și două terenuri de 
volei și au trecut la disputarea între
cerilor.

C. ALEXA-coresp;

Baze sportive amenajate

/ î

7^4/

RAIONUL CRIȘ. Mobilizați de că
tre comitetul comunal P.M.R., de or
ganizația U.T.M. și consiliul asociației 
sportive, tinerii sportivi din comuna 
Satul Nou, raionul Criș, regiunea 
Oradea, au obținut realizări frumoase 
în munca dej înfrumusețare a comunei

Să nu mai continuăm însă această 
enumerare, ci să arătăm cum de s-a 
ajuns ca un echipament în valoare de 
aproape 10.000 lei să se prezinte în
tr-o asemenea stare. A existat un club 
al întreprinderii unde erau depozitate 
în bune eondițiuni, materialele spor
tive mai sus amintite și in afara lor 
și două mese de tenis. Din cauza mă
ririi spațiului de producție, urma ca 
activitatea clubului să se desfășoare 
în altă parte. Pină atunci însă, în
tregul echipament sportiv .cit și cele 
două mese de tenis au fost depozitate 
într-o... uscătorieț

Vă puteți imagina ce s-a întîmplat 
cu echipamentul sportiv în această 
„magazie" urdg funcționează două

/cuptoare oare dezvoltă o temperatură 
de 80—100 grade. Pielea șl talpa bo
cancilor s-au copt, mesele de tenis 
s-au uscat într-aiit incit abia de 
mai pot fi recunoscute, iar restul echi
pamentului este într-o stare asemănă
toare.

Cine răspunde de această proastă 
gospodărire? In primul rînd conduce
rea întreprinderii și apoi cei ce se 
ocupă de activitatea sportivă care 
n-au încercat să găsească alt loc pen
tru depozitarea materialului și echi
pamentului sportiv.

In orice caz măsurile se impun de 
urgență. Pină na se... usucă de tot 
materialul și echipamentul sportiv...

etc.
întrecerile 

manifestări 
își dispută

cu 
acestor obiec- 

s-a înregistrat 
în faza pe in- 
a concursului, 
pildă, la pri'

prilejuiesc, 
însuflețite 
cu ardoare 
pentru a avea 

de desfășurare,

’aHi/Hrnii.

de 
in 

în-

prii muncă patriotică
In satfele și comunele regiunii Pi

tești au loc în cinstea celui de al 
Ilî-Iea Congres al P.M.R- numeroase 
acțiuni cu caracter obștesc și entu
ziaste întreceri sportive. In comune;1' 
Urși, Vața și Uda din raionul Vedea, 
s-ali amenajat cu sprijinul organelor 
locale și prin munca patriotică a ti
nerilor sportivi, lin teren de volei și 
fotbal. La centrul din raionul Vedea, 
sînt în curs de amenajare două tere
nuri de tenis de cîinp și unul de volei. 
In comunele Bălteni, Izvoarele, Slă- 
tioara și Coteana (raionul Slatina) 
au fost organizate în această perioadă 
„duminici sportive" la care au luat 
parte un număr mare de tineri și tinere.

7?

lor. Astfel, în ultima vreme, ei au 
văruit 250 de pomi și au construit 
trei poduri. La aceste lucrări, o con
tribuție importantă au adus utemiști; 
Ștefan Nemeș, Iosif Petei-, Peter Del- 
ner, Catalin Cuciecs și alții.

Ion Cotoi, coresp;

PITEȘTI, 
participat la
Regiunii Pitești, organizată de consi
liul raional U.C.F.S. Au avut loc în
treceri la șah, tenis de masă, haltere 
și trîntă. Iată cîștigătprii concursuri

Peste 80 de sportivi au 
etapa raională a Cupei

Șah: lori Radii (Metalul Pitești)lor: ,
și Maria Stanciu (Recolta Țițești) ; 
Tenis de masă: Vasile Boteanu (Re
colta Țițești) și Genoveva Opran (Me
talul Pitești); lla^țere-. ftateg, 60 kg;

Marin Georgescu (comuna' Bradu); 
categ. 65 kg: Vasile Pîrvu (Recolta 
Șlefănești); categ. 75 kg: Ion Șer- 
bănoiu (Recolta Țițești); Trîntă: 'ca- 
tcg. 61 kg: Marin Georgescu (comu
na Bradu); categ. 65 kg: Valeriu 
Albtt (Energia Dobrogostea); categ. 
75 kg: Ion Șerbănoiu (Recolta Ți
țești).

Ion Chilibar și Ilie Fețeanu 
coresp.

BAIA MARE, ducătorii și jucătoa
rele de tenis de masă, reprezentînd 
raioanele Șomcuta Mare, Cărei, Satu 
Mare, Sighef, Vișeu, Lăpuș, precum și 
orașele Baia Mare și Satu Mare, s-au 
înttlnit în cadrul finalelor întrecerilor 
regionale ale campionatului republican 
individual. Iată cîștigătorii concursu
rilor : simplu femei: Lucia Tindella 
(Dinamo Săsar); dublu femei: Lucia 
Tindella ■— Viorica Ionescu (Dinamo 
Săsar ■— Baia Mare); dublu mixt: 
Viorica Ionescu — Ion Lăzărescu 
(Baia Mare); simplu bărbați: Iosif Fe- 
renez (Dinamo Săsar); dublu băr
bați: I. Ferencz •— I. Lăzărescu (Di-: 
namo Săsar).

Vasile Săsăranu — coresp. reg.



SUCCES LA EXAMENE!

Note mari la atletism, la „examenul” 
de pe stadionul Republicii

Cornel Porumb -Irecind peste ștacheta înălțată la 2,04 m'!
Foto : I. Mihăică

Perneki, în revenire de formă, icefistul 
Dumitru Buiac, studentul în ultimul 
an al Facultății de Medicină Veteri
nară din Capitală, Lucian Borcescu, și 
reprezentantul Facultății de Științe 
Juridice din București, Elod Kineses.

Ca și anul trecut, bucureștenii au 
cucerit majoritatea titlurilor. De astă- 
dată, victoria lor a fost mai netă : 25 
titluri (din care: I.C.F. 12. „Univ. C.I. 
Parhon" 5, I.M.F. 2, Inst. Agronomic 2, 
Just. Arhitect. 2, Inst. Construcții și 
l.S.E. cite 1) față de Cluj 3, Tg. 
Mureș 2 și Timișoara 1. In 1959, ra
portul de forțe a fost: București 21, 
Cluj 8, Tg. Mureș 2.

Dacă, în general, rezultatele celor 
mai buni concurenți au fost mulțumi
toare, nu mai puțin adevărat este că 
între primii 2—3 clasați și ceilalți s-a 
observat o diferență sensibilă la mai 
toate probele. Pe de altă parte, datele 
de care dispunem arată că, exceptînd
Timișoara, în celelalte centre, etapa 
anterioară a campionatelor a cuprins 
un număr redus de participant și nu 
s-a ridicat la un nivel corespunzător. 
Desigur, acest lucru își .are originea 
în lipsa de interes cu care este privit 
atletismul în unele institute și facultăți.

De aceea, considerăm 
viitorul an universitar, 
principal al activității 
mase din institute 
constituie 
rămas în 
tive.

Sportul este o preocupare dragă a 
majorității stiuientflor -noștri. . tytest 

lucru a fost‘‘ încă o dedă dovedit. de 
campionatele universitare recent în- 
jclieiate. Dar studenții nu uită că 
principală îndatorire r'ămîne învăță
tura, pregătirea temeinică, sistema
tică pentru viață, pentru profesiunea 
aleasă.

Ne aflăm în preajma unei noi se
siuni de examene, eveniment de seamă 
în viața universitară. Toată atenția 
studenților, toate forțele lor sînt în
dreptate spre pregătirea pentru exa
mene. Este o perioadă de muncă în
cordată, dar studenfii noștri sportivi 
nu se tem de muncă. Sintem convinși 
că și de data aceasta, din rîndurile 
lor se vor ridica fruntași la învăță
tură, numai cu note de 9 și 10 la

examene și colocvii, așa cum a fost 
'cazul In sesiuaga. din iarnă cu atleții 
M. Uw-ac, E^Gonstantinescu, Ileana 
Blăgescu de la I.C.F., Nicoiae Bay 
(.I.M.F. Tg. Mureș), P.etr.e.P.opa .(Inst. 
Agronomic Craiova), Renat e Paulini 
(Univ. Babeș-Bolyai Cluj), Ioana Is-, 
trătescu și A. Peierfi (Inst. Politeți. 
Tim) și ațții care duminică au primit 
frumoase premii din partea M.I.C- 
pentru succesele la învățătură și pe 
terenurile de sport. Exemplul lor să 
dea un nou imbold tuturor studen
ților noștri sportivi care se pregătesc 
de examene.

Urăm studenților care în cur.lnd vor. 
lua startul în cea mai importantă*, 
competiție: examenele, succes pe toată, 
linia !

CsmpîffiiBiâ universitari
pe sbewS 1900

Ediția din acest an a „universita
relor" de atletism a avut parte de un 
final pe măsura tradiției acestei com
petiții. Aproape 200 jn au alergat cot 
la cot pe ultima parte a ștafetei .de 
4 x 400 m Valeriu Jurcă și Mircea 
Ursac, reprezentînd Universitatea „C.I. 
Parhon" și, respectiv, I.C.F. Linia de 
sosire au trecut-o tot împreună și a 
fost nevoie de o deliberare destul de 
lungă a arbitrilor pînă să se anunțe 
victpria, meritată, a echipei Universi
tății. A fost ultima dar nu și singura 
surpriză furnizată de finalele acestor 
campionate. De altfel, dacă ar fi .să 
enumerăm surprizele, am începe cu 
una care nu ține de domeniul cifrelor: 
faptul că întreaga desfășurare a între
cerilor, nivelul tehnic atins au întrecut 
orice așteptări. Comparația cu fina
lele ediției precedente este edificatoare. 
La băieți, la 12 din cele 19 probe, re
zultatele campionilor din acest an 
sînt mai bune. La fete ,iscorul“ ar fi 

..egal: 6-6. Nu trebuie însă să uităm că, 
spre deosebire de concursul desfășurat 
la Cluj, finalele de pe stadionul Repu
blicii au prilejuit un record de valoare 
mondială — acel 54,33 m al Măriei 
■Diți 7— și o altă performanță de ră
sunet continental — 2|01 m la înăl
țime al lui Cornel Porumb.

Putem numi aceste finale drept cel 
mai interesant și rodnic concurs atletic 
din cele desfășurate pînă acum în 
acest sezon. Firește, nu le-am socoti 
astfel, dacă ar fi vorba numai de cele 
două excepționale rezultate. Adevărul 
este că și alte :performanțe, și alte 
comportări au contribuit la succesul 
competiției. Astfel, medicinistul Mircea 
Stein a obținut cu 14,90 m„ cea mai 
bună performanță a sezonului la triplu; 
studentul anului II al Facultății de 
Construcții Civile și Industriale din

București Nicoiae Popovschi a sporit 
,,familia" săritorilor noștri de peste 
7 m la lungime, repurtînd o victorie 
uescontată asupra lui Valeriu Jurcă; 
viitoarea arhitectă Sanda Grosu, ab- 
țirtîndu-se de a concura la proba favo
rită — lungimea, a cucerit totuși două 
-titluri, la .100 m și 80 mg cu rezultate 
mulțumitoare; icefista Edda Knall se 
poate mîndri cu trei tricouri de cam
pioană : la înălțime, lungime și ștafeta; 
duble victorii au realizat de asemenea 
medicinistul din Tg. Mureș, Ștefan

Un splendid „duel
Sîmbătă spre seară ploaia 

în rafale adunaseră sub 
„Republicii" grupurile de studenți răz
lețite care încotro, lingă sectoarele fa- 
voriților lor. Și astfel, mica galerie 
studențească reunită prinse puteri spo
rite în jurul „naturaliștilor" 
teptau aruncările colegei 
Diți și al „mecanicilor**, 
„înaripeze" pe Cornel 
legul lor din Cluj.

„Porumb încearcă la 1 
pe -stadion. Zăresc alți 
tori :

și vîntul 
acoperișul

care aș- 
lor 
veniți să-1 

Porumb, co-

1,95 !" .Liniște 
trei... șpecta- 

___ _ Maria Diți, care și-a uitat sulița 
înfiptă în nisipul gropii de prăjină, „o- 
peratorul“ SOter, făuritorul de kino- 
grame și recbrdmenul de juniori Eu
gen Ducu. Saltul de bucurie al Măriei 
și explozia galer'ei marchează ridica
rea ștachetei Ia 2 m.

Prima încercare... Porumb doboară. 
Zăngănitul metalic al ștachetei se con
topește cu expirația galeriei decepțio
nate. Dar asta numai, pentru o clipa. 
Speranțele renasc. Maria Diți e din 
nou la start. Ultimul. Operatorul Soter 
aleargă spre start, ferindu-și aparatul 
de ploaie. Campioana își echilibrează 
sistemul de pîrghii, cu suflța de-asu- 
pra capului, pornește fluent, aruncă 
formidabil și semicercul alb al lui „50“ 
c depășit cu peste 4 metri. A doua 
performanță mondială a anului a fost 
stabilita !

Maria

că pentru 
obiectivul 

sportive de 
trebuie săJl 

atletismului,
institute 

dezvoltarea 
urmă față de jocurile spor-

T1BER1U STAMA 
CAMIL ANT'ONIU

Diți-Porumb !
încă 
mc-

Nu 
sau

Freamătul tribunei nu s-a stins 
și o nouă explozie salută cei doi 
tri ai lui Porumb.

Se anunță 2,04. Ml-e mai frig, 
știu dacă e din pricina plo i reci
a... înălțimii. Ce-o fi simțind Porumb? 
E drept că lipsesc JBolșov, Fabrikovski 
și Mariano viei, învinșii de la Torino, 
dar primăvara olimpică așteaptă cifre, 
în ciuda ploii și a vîntului. După o pri
mă încercare nereușită, campionul mon- 
dial-un versitar trece superb și simplu! 
Nou record personal !

Ștacheta urcă. 2,OG !! Nu-1 mai urmă
resc pe Porumb. Caut să pătrund în 
sufletul lui Soter. Nu izbutesc. II văd 
bătătorind pista pe locul bătăii. Apoi 
își reia locul .de operator.

Marea tentativă nu izbutește. _Mă în
drept spre Soter. Nu așteaptă întreba
rea :
- Știu ce vrei să afli. Te rog să 

crezi că la 2,OG recordmanul din mine 
a dispărut cu desăvîrșire și a apărut 
doar antrenorul. Am dorit dn suflet 
victoria lui Cornel. Și așa performan
ța lui e destul de bună. Sînt îneîntat 
că urma piciorului drept nici nu se 
zărește și că ritmul în trei timpi i se 
potrivește de minune noului nostru 
,,2.04". De altfel, aștept cu nerăbdare 
executarea ,.testamentară* a recordului 
meu, care, fiți sigur, n-o să întîrzie...“.

ION CHIRILÂ

Lucian Borcescu, student la Institutul Dumitru Buiac, student la InstitutuTl 
Agronomic „Nicoiae Bălcescu" — Bucu- de Cultură Fizică.
rești

O dată cu întrecerile de atletism ' 
desfășurate sîmbătă și duminică pe 
stadionul Republicii, au luat sfîrșit 
campionatele universitare pe anul I960. 
In răstimpul dintre probele finalelor 
de atletism am încercat să stabilim 
un... mic record, întreprinzînd o an
chetă printre reprezentanți ai tuturor 
centrelor noastre universitare, cu în
trebarea: cum s-au desfășurat în insti
tutul și orașul dv. campionatele uni
versitare? Ne-au răspuns șefii unor 
comisii sportive ale Uniunilor Asocia
țiilor studenților, șefii unor catedre de 
educație fizică, asistenți. Răspunsurile 
primite au întregit imaginea pe care 
ne-o făcusem asupra acestor campio
nate: aceea a unei competiții tinerești 
care a răscolit masa studenților, adu- 
cînd din toamnă și pînă în primăvară 
pe terenurile de sport mii și mii de 
studenți. Tradiția puternică a campio
natelor, împletită cu entuziasmul or
ganizatorilor — în marea lor majori
tate studenți — au făcut ca în aproa
pe toate institutele să se înregistreze 
participări-record. Dar să lăsăm să 
vorbească cifrele. La universitatea „Ba
beș-Bolyai", de pildă, campionatele uni
versitare au antrenat peste .1000 de 
studenți la fotbal (70 de echipei). 
1087 (din care 152 fete) la Laschet, 
950 la volei, 515 la atletism. La Uni
versitatea „Al. I. Cuza" din Iași com
petiția de volei a reunit aproape 500 
studenți și studente. La Politeh
nica .din Timișoara s-au înregis
trat, de asemenea, cîteva „recor- 
•durj" locale: 570 de studenți la 
tir, 546 la atletism. 522 la baschet, 
502 la volei etc. In Capitală, la întreceri
le iprimei etape .au luat parte 9910 
■Studenți, la .Cluj 3781, la lași 3517. 
’Da, sportul de mase începe să devină

Campionatele universitare — trecere în revistă 

a forțelor sportului studențesc
o Participare masivă în toate centrele universitare ° Noi baze sportive • Oaspeți care se lasă încă 
așteptați pe terenurile de sport: studenții institutelor de artă *i studentele majorității institutelor.

realitate în institutele noastre. Se în
făptuiește, firește nu pretutindeni cu 
aceeași intensitate, trecerea — mai 
bine-zis saltul — de la activitatea izo
lată a cîtorva echipe de performanță 
.la .o aativitate sportivă largă, cuprin
zătoare și mai ales continuă a majo
rității studenților. Iată roadele îndru
mării de către organizațiile de partid 
a activității sportive, înțeleasă ca im 
factor important în educarea comunistă 
a studenților. Iată rezultatele sprijinu
lui tot mai activ acordat de conduce
rile institutelor. Iată ce înseamnă fo
losirea pentru sport a importantei for
țe de organizare și mobilizare a orga
nizațiilor U.T.M. și asociațiilor studen
ților.

•Pînă nu de mult colaborarea între 
catedrele de educație fizică și asocia
țiile studenților (respectiv colectivele 
sportive aparținînd lor) constituia un 
punct „nevralgic" în multe institute. 
Astăzi, fără îndoială, această etapă 
a fost depășită. In locul muncii sec
tare — o colaborare strînsă, perma
nentă. A crescut atenția acordată de 
catedre sportului de mase. S-a întărit 
capacitatea organizatorică și maturi
tatea colectivelor sportive studențești, 
care s-.au dovedit organisme viabile, 
capabile să Iacă laja problemelor puse 

șportului studențesc din institute. A- 
cestea nu sînt simple afirmații. La

PROFESORII PE STADIOANE!
A devenit un lucru obișnuit ca 

la campionatele universitare, ală
turi de studenți să ia loc în tribu
ne profesori, conferențiari, cadre 
didactice care asistă cu drag la a- 
caste entuziaste manifestări studen
țești. Conf. ing. Marin Rădoi, rec
torul Inst. Politehnic, prof. univ. 
Th. Gheorghiu, rectorul Inst. Peda
gogic, conf. I. Drăcea, decan la 
Inst. Agronomie, din Timișoara, 
ing. Ion Alexandru, decanul Fae. 
de Industr. Lemnului de la Orașul 
Stalin, ing. I. Stoica, decanul Fac. 
de Electrotehnică din Petroșani, 
conf. ing. V. Hila și conf. ing. 1. 
Craus, decani la Inst. de Construc
ții București, prof. R. Țițeica de la
I.P.G.G.  București, și multe alte 
cadre didactice au putut fi deseori 
întilnite pe terenurile care găzdu
iam campionatele universitare din 
acest an.

I.M.F.  Tg. Mureș colectivul sportiv a 
instituit „Cupa celui mai bun an spor
tiv" pentru anul care va angrena pro

centual cel mai mare număr de stu
denți la cele 10 discipline ale cam
pionatelor universitare. La Politehnica 
din Orașul Stalin, colectivul, împreu
nă cu catedra, a reluat cu amploare 
sporită „Cupa Politehnicii", desfășu
rată în acest an în cadrul campiona
telor universitare. Mobilizați de colec
tivul sportiv, cu ajutorul organizației 
U.T.M., studenții Institutului de Mine 
din Petroșani au pornit să-și amena
jeze o nouă bază sportivă, cu tere
nuri de volei, baschet, handbal, tenis. 
Un nou teren de sport a răsărit și 
în curtea Facultății de Științe Juridi
ce din Cluj. Studenții gălățeni și-au 
amenajat și ei terenuri de volei, hand
bal, baschet, cu instalație de noc
turnă. Sînt numai cîteva exemple din 
noianul celor care ar putea ilustra a- 
firmațiile făcute mai înainte.

Discuțiile purtate pe marginea cam
pionatelor universitare au scos în evi
dență și o serie de lipsuri. Astfel, în 
unele locuri campionatele universitare 
au fost neglijate, dîndu-se întîietate 
altor acțiuni din calendarul competi- 
țional (I.P.G.G., Inst. „Maxim Gorki" 
din București, Fac. de Științe Naturale 
din Cluj etc.). Nu pretutindeni s-a dat 
atenția cuvenită organizării primei e- 
tape atit la ,nivelul «inilor (sau chiaț

grupelor) cit și al facultăților. Alteori': 
s-a „uitat" pur și simplu să se orga
nizeze etapa pe institut. Așa s-a in- 
tîmplat, de pildă la Univ. „C. 1. Par
hon" București, cu gimnastica, si-'- 
tuație de neadmis dat fiind ca 
peste 400 de studenți .ai univer
sității practică gimnastica în ca-: 
drul orelor de educație fizică,. 
Ș: în acest an institutele de;
arte, în special cele din București 
s-au complăcut în postura de codașe 
în materie de sport, participarea ia 
prima etapă fiind foarte slabă iar ia 
cea de a doua aproape imperceptibilă, 
încă nesatisfăcătoare este atragerea 
studentelor în activitatea sportivă, .ob
servație ce se referă în primul rînd 
la universități, institute medico-farma- 
ceittice, institute pedagogice, unde ele-' 
mentul feminin este bine reprezentat 
în... cataloage, dar din păcate nu și 
pe terenurile de sport.

Sînt doar cîteva constatări, fără 
pretenția unei analize, pe marginea 
unei competiții de mase care, desigur,- 
a ridicat și multe alte probleme. Ele 
vor fi dezbătute pe larg în asociațiile 
studenților, în colectivele sportive, în 
comisiile sportive ale centrelor univer
sitare, în cadrul catedrelor de educație' 
fizică, pentru a se desprinde ce a fost 
bun, pentru a se lua măsuri de lichi
dare a lipsurilor constatate. Nu ne 
îndoim că așa se va întîinpla, dar și 
pînă atunci putem afirma, fără nici 
o rezervă, că ediția 1960 a campiona
telor universitare a înscris o nouă și-, 
frumoasă pagină în istoria sportului 
nostru universitar, sport de mase.

I. M\NOI.IU
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A luat sfîrșit prima faza
a campionatului republicam pe echipe

Chimia Făgăraș sau Dinamo București ?...

S-au încheiat primele întreceri ale 
(Campionatului republican pe echipe, 
lin cadrul cărora și-au disputat întîie- 
■ftatea peste 1000 de formații mascu
line și feminine. In rîndurile de mai 
jțjos vă prezentăm cîteva din rezulta
ntele înregistrate.

cestora au promovat în prima cate
gorie reprezentativele așociatiuor Car- 
pați și Tîmpa. (G. Gruia-coresp.)

ORAȘUL STALIN. La prima fază 
ra campionatului au participat 12 
'•«echipe masculine de categoria I și 5 
îeminine. întrecerile care au durat 
anai bine de 7 luni au scos din nou 
’fin relief valoarea popicarilor de la 
«asociația METROM care au reușit să 
•ocupe primul loc în clasament, avînd 
juri avans de 2 puncte fată de prima 

‘formație a asociației Strungul. Pe 
’Docul III s-a clasat echipa asociației 
1A.C.F.R. In întrecerile feminine jucă
toarele de la STRUNGUL nu au pier- 
dut nici un meci, calificîndu-se în 
etapa superioară cu o diferență de 

*6 puncte fată de cea de a doua cla
sată Metrom. Pe locul III s-a clasat 

•echipa Temelia. Cit privește echipele 
4dm categoria secundă, din rîndul a-

CLUJ. In campionat au participat 
10 echipe masculine și 4 feminine. 
Jocurile s-au desfășurat în condițiuni 
optime, remarcîndu-se în special ati
tudinea disciplinată a sportivilor. La 
băieți a învins echipa VOINȚA care 
a totalizat 52 p., urmată de Electrica 
48 p. Primele trei locuri la fete au 
fost ocupate de VOINȚA 18 p., C.S.M. 
14 p. și Corvinul 8 p. (A. Momete, 
coresp.j.

TURDA, 
cîștigată 
SPARTAC 
de echipa Sticla 45 p., Victoria 42 p., 
Chimia 41 p., înfrățirea 37 p.. Izola
torul 34 p., C.F.R. 32 p., Voința 26. 
In general partidele au fost echili
brate, iar multi jucători au reușit să 
depășească cifra de 400 p. d. Arbitra
jele au fost mulțumitoare. (Eugen 
Cîmpeanu-coresp.).

Faza orășenească a fost 
de formația masculină 
cu 54 p. urmată în ordine

CURSELE PE PISTA AU OFERIT
UN SPECTACOL EXCEPȚIONAL!

Cursele motocicliste pe pistă (dirt- 
irack și obstacole) și-au cucerit defi
nitiv simpatia spectatorilor I Peste 
115.000 de iubitori ai sportului cu mo
tor au aplaudat duminică dimineață, 
pe stadionul Dinamo din Capitală, e- 
ivoluția deosebit de frumoasă a celor 
-mai valoroși motocicliști din țara 
noastră, care au făcut o adevărată 
-demonstrație de îndemînare atît în 
•cursele de viteză pe zgură, cît și în 
cele de obstacole. Spectaculozitatea 
probelor, măiestria concurenților (deși 
«sînt la început, alergătorii noștri do
vedesc un remarcabil talent), diversi
tatea și ineditul situațiilor oferite de 
Întreceri constituie argumente care 
pledează în favoarea unei rapide dez
voltări a acestei ramuri a motoci- 
■clismului.

Este foarte greu să remarci — 
•după concursul de duminică di
mineață — pe unul sau altul 
«dintre concurenți. Toți merită, 
Sără rezerve, felicitări pentru contri
buția pe care au adus-o la crearea 
nunui spectacol cu adevărat captivant. 
•C. Radovici (acest alergător a dove
dit o siguranță extraordinară în mo
mentul în care — din cauza îngus- 
ijtimii pistei — a fost scos în afara 
"traseului de zgură 
■mașina specială de 
•de obstacole foarte

și o trambulină de 60 cm!), Mihai 
Pop, Ludovic Szabo, Hugo Sitzler, 
George Mormocea (învingători în pro
bele de dirt-track), Grigore Bereny, 
Traian Macarie, Gheorghe Ion și din 
nou Mihai Pop (cîștigătorii întreceri
lor la obstacole), Mircea Cernescu, 
Gh. Voiculescu, Alihai Alexandrescu, 
Constantin Nedelcu, Alex. Lăzărescu, 
Erwin Seiler, Gh. Ioniță, Iosiî Popa, 
Vasile Szabo, Nicolae Niculici, Tudor 
Popa — cu toții — au îneîntat pu
blicul prin dîrzenia cu care au evoluat

Spectaculozitatea probelor de viteză 
pe zgură era cunoscută. Spectatorii 
urmăreau cu emoție desfășurarea pro
belor dar erau nerăbdători să facă 
cunoștință cu un nou gen de alergări 

.Premiera" a
Zboru- 
nu se 
săritu- 
dificul- 
slalom

răs-

Ultimele dona etape care se dispută in această săpiămină 
vor decide echipa campioană

Prin victoria obținută 
duminică la Reșița. Chi
mia Făgăraș a luat din 
nou un avans de două 
puncte asupra principalei 
sale „urmăritoare” Dinamo 
București. După cum ne-a 
transmis și coresponden
tul nostru. Gh. Dobrescu, 
jucătorii din Făgăraș au 
dovedit o dată în plus 
că alcătuiesc o formație 
matură, cu o apărare fermă 
și un atac periculos, în 
fața căreia, pînă și apă
rarea dîrză a reșițenilor 
a fost nevoită să cedeze 
pe teren propriu.

Astfel, înaintea ultime
lor două etape, care se 
vor desfășura în cursul a- 
cestei saptămîni, lupta pen. 
tru titlul de campioană 
republicană a devenit 
cît se poate de interesan
tă. Și aceasta cu atît 

mai mult, cu cît cele două pretendente 
la primul loc, Chimia Făgăraș și Di
namo București, se vor întâlni duminică 
intr-un joc direct, hotărîtor. Pînă ■- 
tunci însă, în penultima etapă ce va 
avea loc joi, cele două echipe vor 
căuta să-și îmbunătățească golaverajul

(Chimia, pe teren propriu, în fata Vic
toriei Jimbolia, iar Dinamo, în depla
sare, în fața Voinței Sibiu), care, în 
cazul unei victorii a Inicureștenilor în 
derbiul de duminică, poate deveni ho
tărî tor. c

Firește cei avantajați sînt handba- 
liștii din Făgăraș. In afara celor două 
puncte avans din clasament, ei bene
ficiază de un golaveraj mai bun (coefi
cient 1,31) și susțin joi o partidă mai 
ușoară decît Dinamo București (coefi
cient 1,24). Dar, dinamovi.șlii nu și-au 
spus încă ultimul cuvînt... In orice caz 
meciul de duminică dintre cele două 
echipe fruntașe constituie un final demn 
de unul dintre cele mai interesanta 
campionate 
loc pînă în

republicane, care 
prezent.

au avut

a. v.

înaintea

și a depășit cu
500 cmc o suită 

grele, printre care

pe pistă: obstacolele. „1 
fost la înălțimea așteptărilor 1 
rile pe trambuline (păcat că 
măsoară lungimea săriturilor!), 
rile amețitoare peste parapet, 
tatea parcurgerii porțiunilor de 
și măiestria cu care participanții au 
parcurs „scara" au entuziasmat pe 
cei prezenți duminică dimineața la 
„Dinamo". Gheorghe Ion a căzut, dar 
n-a abandonat lupta. Mai dîrz, el a 
pornit în urmărirea adversarilor. O 
luptă pasionantă pentru primul loc și 
în final o victorie aplaudată care a 
încununat pe merit eforturile acestui 
valoros alergător. Neprevăzutul — care

dă savoare luptei sportive — a 
turnat în ultima clipă un clasament 
ce părea’ stabilit definitiv: după mai 
bine de 14 ture în care a condus au
toritar, Mihai Pop a suferit — cu 100 
m înainte de linia sosirii I — o de
fecțiune. Și de pe locufl I a retrogra
dat pe III... Părea că timpul se scurge 
prea repede... La sfîrșitul competiției 
cei mai mulți dintre spectatori se in
teresau de acum care este data la 
care se va desfășura viitorul concurs 
de acest gen.

Rezultate tehnice. Dirt-track — 175 
cmc: 1. Mihai Pop (Dinamo); 2. Mi
hai Dănescu (CCA); . 3. Traian Ma
carie (Dinamo); 250 cmc: 1. Ludovic 
Szabo (Dinamo); 2. Erwin Seiler 
(Rapid); 3. Vasile Szabo (Dinamo): 
350 cmc: 1. Hugo Sitzler (Metalul); 
2. Mihai Alexandrescu (Metalul); 3. 
Gh. Ioniță (CCA);. 500 cmc — mașini 
speciale: 1. G. Mormocea (CCA); 2. 
Hugo Sitzler (Metalul); 3. C. Rado
vici (Metalul).

Obstacole — 125 cmc: 1. Mihai 
Pop (Dinamo); 2. Iosif Popa (Dina
mo); 3. D. Dobrescu (CCA); 175 cmc: 
1. Traian Macarie (Dinamo); 2. 
Mihai Dănescu (C.C.A.); 3. Mi
hai Pop (Dinamo); 250 cmc: 1. Gri- 
jjore Bereny (Metalulj ; 2. Vasile

Ion 
Ion

Mir-

Dinamovistul Jurak nu-l mai 
nou gol pentru echipa sa. Fază 

rești — Dinamo Orașul Stalin.

Cupa Victoriei" 
de sportivii

iată clasamentul 
ultimelor două etape :

Și acum

1. Chimia Făgăraș ÎS 13 0 3
2. Dinamo București 16 11 2 3
3. C.C.A. 16 11 0 5
4. C.S.M. Reșița 16 9 0 7
5. Dinamo Or. Stalin 16 7 2 7
6. Voința Sibiu 16 7 0 9
7. Rapid București 15 5 2 8
8. C.S.M.S. Iași 15 3 3 9
9. Tehnometal Timiș. 16 4 1 11

10. Victoria Jimbolia 16 3 2 11

193:147 
200:161 
239:177 
173:181 
189:209 
148:166 
153:149 
151:184 
184:230 
164:190

36
24
22
14
IC
14
12

9
9
8

poate opri pe Negre, care va înscrie un 
din meciul de handbal Rapid Buru- 

Foto : H. Nandy

a fost cîștigată 
dinamuviști

Szabo (Dinamo); 3. Gheorghe 
(CCA); 350 cmc: 1. Gheorghe 
(CCA); 2. Gh. Ioniță (CCA); 3. 
cea Cernescu (Dinamo).

Pe cluburi clasamentul generalPe cluburi clasamentul general este 
următorul: Dinamo 82 p, Casa Cen
trală a Armatei 58 p. Metalul 34 p, 
Rapid 8 p. HRISTAC’HE NAUM

Poziția în picioare: 1. G. Antonescu 
347 p, 2. I. Sîrbu 346 p. Pe trei 
poziții: 1. I. Sîrbu 1119 p. Sheet:
1. Șt. Popovici (A.G.V.P.S.) 190 t;
2. I. Dumitrescu (Constructorul) 186 
t. Armă militară 3)<20 focuri: 1. I. 
Muscă (C.C.A.) 501 p. Pistol liber: 1, 
G. Magyar (Dinamo) 543 p, 2. V. 
Manciu (Victoria) 537 p. Pe echipe^ 
1. Dinamo 2082 p. Pistol calibru mare:.
1. G. Magyar 572 p (prin baraj), 2. 
T. Jeglinski (Dinamo) 572 p. Armă 
liberă calibru redus 3%30 focuri se
nioare poziția culcai: 1. Ioana Soare 
(Știința) 296 p, 2. Ana Goreti (Vic
toria) 294 p. Pe echipe: Știința 869 
p. Poziția în genunchi: 1. Ânca Giur- 
chescu (Progresul) 282 p, 2. Cleopa
tra Alexandru (Progresul Alexandria)' 
279 p. Pe echipe: Dinamo 818 p. Po
ziția în picioare: 1. Ana Goreti 263 p,
2. Cleopatra Alexandru
echipe: Victoria 757 p. 
ziții: 1. Ana Goreti 835 
schiva Almășan 827 p. 
Victoria 2432 p. Armă ___  ., ,
focuri juniori: poziția culcai: 1. M.

Ieri, pe poligonul Tunari, s-au în
cheiat întrecerile din cadrul concursu
lui dotat cu „Cupa Victoriei", ultimul 
prilej de verificare al trăgătorilor noș
tri fruntași în vederea campionatelor 
internaționale ale R.P. Romîne. Din 
cauza timpului nefavorabil, vînt pu
ternic în rafale, rezultatele din ul
timele două zile nu s-au ridicat în 
general la valoarea așteptată. Satis
făcătoare au fost doar performanțele 
realizate de I. Sîrbu la armă calibru 
mare poziția în genunchi 384 p. re
cord egalat al R.P.R. de G. Magyar și 
T. Jeglinski la pistol calibru mare 
572 p., de Ioana Soare la armă 
liberă calibru redus 3X30 focuri se
nioare poziția culcat 396 p. și Ana 
Goreti pe trei poziții, la aceeași probă 
’835 p.

Iată rezultatele: armă liberă calibru 
mare 3X40 focuri poziția culcat: 1. 
N. Rotam (C.C.A.) 392 p; 2. C. An
tonescu (Victoria) 389 p. Poziția in 
genunchi: 1. I. Sîrbu 384 p; record 
egalat al R.P.R. 2. N. Rotaru 373 p.

♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*+<Lazăr (Dinamo) 287 p. Pe echipe':.

260 p. Pe 
Pe trei po- 
p, 2. Para
fa echipe : 

liberă 3%30

Duminică pe pista stadionului Dinamo...
1. Au început întrecerile la obstacole ! Miile de spectatori, care au luat 

loc în tribunele stadionului Dinamo, trăiesc aceeași emoție ca și concurenții : 
emoția debutului... La conducerea cursei s-au instalat Vasile Szabo (nr. 26), 
Erwin Seiler fnr. 28) ș.a. Urmează intrarea în slalom, apoi scara, un nou 
slalom, parapetul mic și...

2. ...iată-i într-o luptă încordata (în vîrjul parapetului de 2 m !) pe alergă
torii C. Dovitz (nr. 566) și E. Seiler care se află la începutul unui zbor acro
batic.

3. O motocicletă... nărăvașă ? Nu. O „aterizare" spectaculoasă de pe un 
obstacol, care evidențiază măestria conducătorului.

4. Venind cu o viteză amețitoare Traian Macarie s-a desprins în zbor de pe 
trambulina de 60 cm și acum „pilotează" cu adevărat mașina sub privirile ad
mirative ale spectatorilor.

"Metalul 841 p. Poziția în genunchi: I. 
-•Tr. Cogut (Dinamo Iași) 273 p. Pe. 
"echipe: C.C.A. 752 p. Poziția în pi- 
..doare: Tr. Cogut 257 p. Pe echipe:. 
“C.C.A. 669 p. Pe trei poziții: Tr. Co- 
“gut 815 p, iar pe echipe Metalul 
- -2250 p. Armă 3X30 focuri junioare, 
"poziția culcat: Mariana Esabaloglu 
-•(Știința) 281 p. Poziția în genunchi: 
“Rodica Hurdubețiu (Știința) 263 p. 
--Poziția în picioare: Lidia Brașoveanu 
“(C.S.S.B.) 241 p. Pe trei poziții: Li- 
. !aia Brașoveanu 768 p.

P.

V. GODESCU

Fotografii de Mircea Rahoveanu și Boris Ciobanu
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Dinamo Galati, Dinamo
fn campionatul categoriei it

Obor și C. S. M. Baia Mare
La 21 mai, in nocturni 
pe stadionul Republicii 

intilnirea de fotbal
Echipele gazdă au avut un cuvînt 
rtărîtor în etapa a XlX-a a catego- 
:i B. Ele au ieșit învingătoare în
> partide, în timp ce trei meciuri 
au terminat la egalitate, iar în cele- 
lle două întîlniri au cîștigat forma
le în deplasare. Aceasta a făcut ca 

principalele sectoare ale clasamen- 
lor să nu intervină schimbări esen- 
ile. De altfel, atît în frunte, cît și 

coada clasamentelor situația a ră- 
as aproape neschimbată și după 
eastă etapă.
Dintre lideri, C.S.M.S. Iași și Cor
nul Hunedoara au obținut victorii 
ețioase în deplasare. Deosebit de 
iportant este succesul repurtat de 
medoreni, care au cucerit două 
incte în fața unui adversar puter- 
c (A.S.A. Sibiu), In schimb, Știin- 

Timișoara a pierdut la Ploești me
ni cu Poiana și cum Dinamo Obor 
cîștigat duminică, și-a văzut redus 

'antajul cu care conducea, la trei 
mc te. „Urmăritorii” liderilor (Dina- 
o Galați, Dinamo Obor și G.S.M. 
aia Mare) se mențin în apropiere 
itorită succeselor de duminică
In zona retrogradării, lucrurile se 
e;nțin încurcate în seriile I și a IlI-a 

sînt oarecum mai clare în seria 
Il-a. Diferențele de puncte sînt însă

l'azu din meciul Car.pați Sinaia—C. S. Craiova
2—0.

3—0 ! în min. 87, la un corner la poarta echipei Gaz Metan, 
mingea a trecut peste toți jucătorii și a intrat în plasă. Cu 

acest gol C.S.M. Baia Mare a cîștigat partida cu 3—0.

, general mici, ceea ce lasă deschisă 
srspectiva unor complicații viitoare. 
;ai sînt doar 7 etape... Totuși se 
>ate spune că C.S.M. Rădăuți , Gar- 
iți Sinaia și C.F.R. Arad mai ales
i o situație grea.
In general, duminică au fost jocuri 
sputate cu multă ardoare, uneori prea 
are, ceea ce a dus la unele dori
ți și chiar atitudini nesportive, arbi-
ii fiind nevoiți să recurgă la eli- 
inări din joc. Dar iată cîteva amă- 
inte interesante din această etapă.

Seria I
C.S.M. RĂDĂUȚI — G.S.M.S. Iași

1—3). — Echipa oaspe a jucat mai 
ne și a cîștigat cu un scor net 
tupra unui adversar care a ripostat 
ab. Au marcat: Unguroiu (min. 10), 
ruțiu (min. 62) și Voica (min. 84).
i min. 86, Sișcă (G.S.M.S.) a fost 
fminat de arbitrul I. Ghirițescu pen- 
u lovirea intenționată a adversarului. 
A. S1MOTA, corespondent).
FOR EST A FĂLTICENI — VIGTO- 
IA BUZĂU (2—1). — Joc disputat 
j ploaie și teren desfundat, din care 
luză au fost . multe ratări. Foresta 

deschis scorul în min. 16 prin Pi
că. Oaspeții, care au prestat un bun 
>c de cîmp, au egalat în min. 48 
Szako). Un minut mai tîrziu însă, 
celași Pisică a înscris din nou, a- 
ucînd victoria echipei locale. Jucă- 
>rii buzoieni au dat dovadă de indis

ciplină, protestînd mereu la deciziile 
rbitrului D. Rusu-București. (LAZÂR 
EGRU, corespondent).
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — UNIREA 

OGȘANI (1 — 1). Joc de factură sub- 
rediocră, care a dezamăgit pe cei 2500 
e spectatori. Ambele echipe s-au în- 
•ecut în execuții tehnice greșite și în 
urități. Știința mai ales a jucat sub 
osibilități. Scorul a fost deschis în 
jin. 38 de Ionescu (Șt.) dintr-o lo- 
itură de la 11 m. Oaspeții au ega-, 
it după pauză, cînd au dominat mai

singuri în urmărirea liderilor...
mult. Golul a fost înscris de Stătescu 
(niin. 84). Cele două formații au ratat 
numeroase ocazii clare. (N. TOK.A- 
CEK, corespondent).

C. F. R. PAȘCANI — PRAHOVA 
PLOEȘTI (3—2). — Feroviarii au 
obținut o victorie dificilă, dar meritată, 
în dauna Prahovei, care a opus o 
dîrză rezistență. Echipa gazdă a do
minat mai mult (raport de cornere: 
12—1), dar înaintașii au ratat. Au 
marcat: Atanasiu (min. 35 și 51) și 
Popa (min. 73), respectiv Stanoilovici 
(min. 15 și 55). S-au remarcat, de 
la C.F.R. Atanasiu, Rovolea și Ne- 
delcu, de la Prahova Niculescu, Avra- 
mescu, Giurea și Ionescu. (C. ENEA, 
corespondent).

UNIREA IAȘI — GLORIA BIS
TRIȚA (2—2). — Evoluția ceior couă 
echipe a avut loc într-un decor ca 
de toamnă: ploaie aproape tot timpul 
și teren desfundat, ceea ce a împie
dicat practicarea unui joc de calitate. 
Totuși, meciul a plăcut datorită ardoa- 
rei cu care s-a luptat. Unirea a do
minat mai mult și a înscris prin Ti- 

ron (min. 20) și Gavrilă 
(min. 53), dar a avut o 
apărare penetrabilă, de 
care au profitat rapizii 
înaintași ai Gloriei, mar- 
cînd de două ori prin 
Onacă (min. 29) și Rădu- 
lescu (min. 64). (A. SCĂ- 
UNAȘ, corespondent).

■ S.N.M. CONSTANTA — RULMEN
TUL BIRLAD (2—0). Gazdele au a- 
vut superioritatea teritorială, au în
scris prin Stănescu două goluri _ în 
min. 40 și 47 și au obținut' o victorie 
meritată. (L. BRUCKNER, corespon
dent).

DINAMO GALAȚI — DINAMO SU
CEAVA (4—2). — Au marcat: Lî- 
viu (min. 28), Dărăban (min. 45) 
și Dudaș (min. 54 și 81), respectiv 
Potolea (min. 83) și Gotroază (min. 
88). Jucătorul Matei (Suceava) a fost 
eliminat din joc în min. 70 pentru 
lovire intenționată a adversarului. Lo
calnicii au ratat foarte multe ocazii 
de gol. Echipa din Suceava a avut 
o revenire în ultimele 10 minute. 
(V. PALADESCU, corespondent).

Seria a Il-a
METALUL TIRGOVIȘTE — DINA

MO PITEȘTI (2—0). A fost un joc 
de factură tehnică ridicată, în care 
iîrgovișteniî au dominat mai mult. 
Ei și-au asigurat victoria încă din pri
ma repriză, cînd au înscris prin Ca- 
zacu (din 11 metri) în min. 25 și 
Prodanciuc (min. 34). Din min. 36, 
ambele echipe au rămas în cîte 10 
jucători, Dumitrescu (Dinamo) și Sita
rii (Metalul) fiind eliminați de pe 
teren pentru joc neregulamentar. In 
repriza a doua, joc frumos, în care 
s-au remarcat apărările. (M. AVANU, 
corespondent).

C.S.M. REȘIȚA — FLACĂRA MO- 
RENI (5—0). Localnicii au cîștigat 
net, făcînd cea mai bună partidă din 
acest campionat. Au marcat: Varga 
(2), Urcan (2) și Bratu. C.S.M. Reșița 
a dominat tot timpul, avînd 4 „bare” 
și un raport de cornere favorabil de 
13—2. (GH. DOBRESCU, corespon
dent).

C.F.R. TIMISOARA — METALUL 
BUCUREȘTI (1-0). Gazdele au 
atacat mai mult, dar tara finalitate.

Bucureștenii au jucat bine în cîmp, 
fiind periculoși prin contraatacuri. Uni
cul gol a fost marcat de Bacii: (min. 
77). S-au remarcat: Țigăniuc, Stepan, 
Gal, Gergeli și portarul Boroș (G.F.R), 
Szabi, Paul Popescu, Ion și Floroiu 
(Metalul). (P. VELȚAN, corespon
dent).

■GARPAȚI SINAIA — C.S. CRAIO
VA (2—0). Joc de bună factură teh
nică. în ciuda terenului moale, alu
necos. Gazdele au dominat în ambele 
reprize. Au marcat: V. Petrescu (m. 
9) și Mihai I (m. 34). S-au remar
cat : Oanță și Btildur (Garpați) și 
Tătărășanu (C.S. Craiova). (M. BOTĂ 
și V. ZBARCEA, corespondenți).

POIANA CÎMPINA — ȘTIINȚA TI
MIȘOARA (2—I). Jocul s-a disputat 
la Ploești în fața a 7000 spectatori, 
dintre care 1000 de cîmpineni. Pri
mul gol l-a înscris Panaitescu (Po
iana) în min. 7. In continuare, ambele 
echipe au numeroase acțiuni spectacu
loase, dar — din păcate — se înre
gistrează și unele durități. In min. 
62 Iordăchescu egalează, dar după 
6 minute, la un corner. Bontaș 
(Poiana) reia în plasă. Din min. 80, 
Știința rămîne în 9 oameni, iar Poiana 
în 10: Cojereanu părăsește terenul, 
accidentat, iar Barcu e eliminat (îm
preună cu Ene de la Poiana) pentru 
joc dur. (ȘT. IONESCU, corespon
dent).

ȘTIINȚA CRAIOVA — METALUL 
OȚELUL ROȘU (1 — 1). Joc de fac-

Foto : Andrei Suth

tură tehnică scăzută, egalitate în ra
portul de forțe. Spre sfîrșitul jocului 
au dominat oaspeții. Au marcat: Onea 
(m. 16) pentru gazde și Birău (m. 
25) pentru Metalul. Joc influențat de 
ploaie (R. SGHULTZ, corespondent), 

DINAMO OBOR — DRUBETA TR. 
SEVERIN (2—1). Ambele echipe au 
avut un adversar comun : vîntul, care 
a influențat în mare măsură controlul 
corect al balonului. In ciuda acestui 
fapt, însă, atît dinamoviștii cît și oas
peții (mai ales) s-au întrecut în a 
juca pe sus, ceea ce a făcut ca supă
rător de multe pase să ajungă Ia 
adversar. In plus, înaintarea oaspeți
lor a greșit prin aceea că de cele mai 
multe ori a combinat pe „metru pă
trat” și a tras imprecis la poartă, 

învingătorii au meritul că în repri
za I, cînd au jucat împotriva vîntu- 
lui, s-au apărat bine; în cea de a 
Il-a repriză ei au dominat insistent 
și numai faptul că înaintarea n-a 
încercat mai mult poarta (portarul 
oaspeților fiind sub nivelul colegilor 
săi de echipă) a făcut ca dinamoviștii 
să învingă doar la limită. Au marcat: 
Stoica (min. 48) în proprie poartă 
pentru Drubeta, respectiv Stoica (min. 
60) și Selymes (min. 85) pentru di- 
namoviști. Arbitrul G. Ianopol — 
Constanța, a condus corect, (c.m.). 

Seria a III-a

A.S.A. SIBIU — CORVINUL HUNE
DOARA (0—2). Joc viu disputat, mai 
ales în prima repriză în care ambele 
echipe — și în primul rînd A;S.A.— 
au ratat . numeroase ocazii. Totuși în 
min. 44 la o ezitare a liniei de fund 
și a portarului Eremia, Zapis II a în
scris pentru oaspeți. In repriza a doua 
echipele au slăbit ritmul. In min. 65 
Eremia s-a aruncat după o minge 
care ieșea afară, a blocat-o. apoi a sca- 
pat-o din mină și extrema dreaptă a 
hunedorenilor, Pop — care a urmărit 1

faza — a reluat balonul în plasă. 
(M. VLADOIANU și 8. PITARU, co
respondenți).

G.S.M. BAIA MARE — GAZ ME
TAN MEDIAȘ (3—0). Echipa locală 
a dominat net, dar a ratat nenumă
rate ocazii. Raportul de cornere (18— 
2) exprimă de altfel superioritatea băi- 
mărenilor. Autorii golurilor: Vlad I 
(min. 40), Pop (min. 42) și Drăgan 
(min. SG). (V. SASÂRANU, coresp. re
gional).

C.S. ORADEA — GHIMIA FĂGĂ
RAȘ (3—1). Orădenii și-au asigurat 
victoria în repriza întîi prin golurile 
marcate de Dulgheru (min. 18), Ti
riac (min. 34 din II m) și Koszegi 
(min. 43). Golul oaspeților a fost în
scris de Năftănăilă (min. 66). In min. 
59 Palfi (Făgăraș) a ratat un penalti. 
Arbitrajul lui Gh. Veres (Cluj) slab 
și în compensație. Reprobabilă atitu
dinea jucătorilor de la Chimia, care 
au protestat la acordarea penaltiului 
din min. 34 si au bruscat pe arbitru. 
(M. POP și ĂL. JILAU coresp.).

C.S. TG. MUREȘ — RAPID CLUJ 
(3—0). Localnicii au jucat foarte bine, 
meritînd victoria la scor. Au marcat 
Nagy (min. 18) și Jozsi (min. 44 și 
62 — din 11 m). (V. KADAR, co
resp. regional).

G.F.R. ARAD — RECOLTA OAREI 
(2—0). Joc de bună factură tehnică 
și un arbitraj (G. Dumitrescu, Bucu
rești), Ia același nivel. Autorii golu
rilor: Cazan (min. 10) și Szekely 
(min. 63). (ȘT. IACOB, corespondent).

INDUSTRIA SIRMEI G. TURZII— 
A.M.E.F.A. (2—1). Meciul s-a desfă
șurat la Cluj, deoarece terenul echipei 
din Cîmpia Turzii este suspendat. 
Spectatorii prezenți la joc au aplaudat 
deseori la scenă deschisă evoluția 
celor două echipe. Au înscris: Adam 
(min. 50), Kraus (min. 79), respec
tiv, Jurcă (min. 81). (T. BĂLĂJ, cores
pondent).

C.F.R. CLUJ — TRACTORUL ORA
ȘUL STALIN (2—1). Ceferiștii au 
dominat mai mult și au creat mul
te ocazii de gol, dar nu au fructificat 
decît două prin Băluțiu (min. 43 și 
73). Pentru oaspeți a înscris Vafani 
(min. 59). In min. 50 arbitrul Gh. 
Dulea (București) a eliminat din joc 
pe Clinciu (Tractorul) pentru atitudine 
nesportivă. (R. FISGH, coresp. re
gional).

Sfî comentăm programul de duminică

@onosDorț

Duminică, în concursul Pronosport, 
un program combinat : întîlniri din 
campionatul categoriei B de la noi și 
din campionatul italian.

Lupta pentru primele locuri în cele 
trei serii ale categoriei B este foarte 
interesantă în seria a III-a, unde Cor- 
vinul Hunedoara și CSM Baia Mare 
s-au distanțat de restul echipelor și 
dintre ele se va alege învingătoarea 
seriei.

Din această scrie, în programul de 
duminică întîlnim meciurile î C.S. 
Oradea — A.S.A. Sibiu, C.F.R. Cluj— 
C.S. Tg. Mureș și Gaz Metan Mediaș— 
Recolta Cărei. C. S. 
Oradea este elimi
nată, practic, din 
lupta pentru primul 
loc. Ea ar putea re
veni numai dacă
Corvinul și C.S.M. Baia Mare ar pier
de „în serie”. Deci orădenii, ca și si- 
bienii de altfel, nu admit să fie și 
mai distanțați de cele două fruntașe. 
Privit prin această prismă, meciul este 
interesant. Mai ales că A.S.A. Sibiu, 
este o „specialistă” a rezultatelor de ega
litate în deplasare. Gaz Metan Mediaș — 
Recolta Cărei, iată o întîlnire destul da 
dificilă pentru gazde. Iar C.S. Tg. Mureș, 
poate cîștiga un punct în partida de la 
Cluj, cu C.F.R.

Din seria a doua găsim în program 
meciurile : Știința Craiova—C .F .R. Ti
mișoara, Știința Timișoara—C.S.M. Re
șița și Poiana Cîmpina—Metalul Tîrgo- 
viște. Știința Craiova rămîne favorită 
în întrecerea cu echipa feroviarilor 
timișoreni. In 9chimb Știința Timișoara, 
care face eforturi spre a menține dife
rența de trei puncte față de a doua 
clasată, Dinamo Obor, are în C.S.M. 
Reșița un adversar foarte, foarte inco
mod. In sfîrșit, Metalul Tîrgoviștc, a- 
flată după trei victorii consecutive, 
merge la Cîmpina animată de dorința 
de a cîștiga măcar un punct.

Din seria I programul concursului 
Pronosport de duminică 15 mai a re
ținut două meciuri : Rulmentul Bîr-' 
Iad—Dinamo Galați și Unirea Focșani— 
Victoria Buzău. Foarte interesant este 
jocul de la Bîrlad unde Rulmentul n-a 
pierdut încă.

Ultimele patru meciuri sînt din cam
pionatul italian. Meciul Juventus—Mi
lan se prezintă totuși atractiv prin 
rivalitatea directă dintre cele doua for
malii. Atacul lui Milan poate pune la

București—Provincia
Sîmbătă 21 mai, la ora 20, deci în 

ajunul importantei întîlniri dintre re
prezentativele R.P. Romîne și R Ceno- 
slovace, va avea loc pe stadionul Re
publicii un meci interesant, care va 
constitui un potrivit preludiu pentru 
meciul de a doua zi. Se vor întrece e- 
chipele Bucureștiului și Provinciei, al
cătuite numai din jucători de catego
ria A, exceptînd — se înțelege — pe cei 
reținuți în lotul reprezentativ.

De selecționarea și pregătirea echipei 
Bucureștiului sc ocupă antrenorul 
GICA POPESCU iar de aceea a Pro
vinciei, antrenorul COLOM AN BRAUN. 
Se vor alinia în fața spectatorilor bucu- 
reșteni două formații puternice care 
promit o întrecere disputată, de caii4 
tate. Din loturile, care vor fi definitiva
te în cursul acestei săptămîni, fac parte: 
Toma, Greavu, Motroc, Bone, Călinoiu* 
Mihailescu, Cacoveanu, Alexand resets 
etc. (București), Petschowski, Co man, 
Sbîrcea, Popescu, Meszaroș* lvansuc* 
Fusul an etc. (Provincia).

Cu prilejul acestei partide, organi
zată de I, S. LOTO-PRONOSPORT c« 
sprijinul Federației de Fotbal, va avea 
loc sărbătorirea maestrului emerit al 
sportului IOSIF PETSCHOWSKl cu o- 
cazia împlinirii a 25 ani de activita
te sportivă.

ECHIPA SÂPTAMÎNII ț
Ați citit în cronicile noastre de > 

ieri care au fost jucătorii remarcați ; 
în cele cinci partide de categoria , 
A disputate duminică ? Din compor- ' 
tarea echipelor a reieșit că cea mai ț 
bună zi au avut-o stoperii și interii • 
stînga, care s-au făcut remarcați ț 
înaintea jucătorilor de pe alte 
posturi. j

O „echipă a săptămînii”, alcătuită , 
din jucătorii remarcați duminică > 
s-ar prezenta astfel:

MINORU ( Uțu) — POPA, CO- j 
JOGARU (Apolzan), CINCU — V. ! 
ALEXANDRU, POPESCU - CO- , 
PIL (Hașoti), VARGA. CRĂCIUN, ' 

■ MATEIANU (Seredai), TĂTARU. .

grea încercare prin Schiaffino, Mazzolla, 
Bean, Galii apărarea lui Juventus.

Tot un „meci al ambiției4* este și cel 
dintre Sampdoria și Fiorentina, Oekwirfc 
interul dreapta și căpitanul echipei 
Sampdoria, a declarat : „meciul eu
Fiorentina este o problemă de orgoliu 
pentru noi. Vrem să demonstrăm că 
putem realiza partide de valoare în 
fața echipelor de renume.” Internazio- 
nale, care va beneficia de la sfîrșitul 
sezonului de aportul antrenorului He- 
rerra (fost la F.C. Barcelona), primește 
vizita lui Palermo care luptă spre a 
părăsi penultimul loc din clasament. 

Cum numai un 
punct o desparte de 
Alessandria, aflată 
pe locul 16, ea nn 
va precupeți efortu
rile pentru a cîștiga 

măcar un punct Ia Milano.
In sfîrșit, Napoli — presată și e« 

ca și Palermo de o situație precară în 
clasament, asemenea lui Palermo — 
va cîștiga, probabil, meciul pe teren 
propriu cu Bologna.

★

Astăzi este ultima zi cînd mai puteți 
depune buletinele la concursul PRO-i 
NOEXPRES din 11 mai ! Depuneți 
cît mai multe variante spre a obținu 
premii mari.

Tragerea Pronoexpres de mîine 1S 
mai va avea loc la Tg. Ocna.

REZULTATELE CONCURSULUI * 
PRONOSPORT

In urma trierii variantelor depuse 
Ia concursul Pronosport de duminica 
8 mai au fost înregistrate următoarele 
rezultate :

«3,60 variante cu 12 rezultate exacte 
200,30 variante cu 11 rezultate exacte 
2667,10 variante -cu 10 rezultat» 

exacte.

Rubrică redactată de I. S. Loto* 
Pronosport.
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Din munca organelor U.C.F.S. 1

MUNCA DE EDUCAȚIE Șl PROPAGANDĂ DIN REGIUNEA BACĂU 
POATE Șl TREBUIE SĂ FIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ

r Un aport însemnat în buna desfă
șurare a activității de cultură fizică 
și sport din regiunea Bacău îl aduc 
și comisiile obștești de educație și 
propagandă, chemate să contribuie la 
popularizarea sportului, la atragerea 
de noi membri în acțiunile sportive 
ce se întreprind, la educarea mem
brilor U.C.F.S. în general și a sporti
vilor participant la campionate în 
special.

Deși aceste comisii funcționează de 
un timp relativ scurt, în unele ra
ioane ca Tg. Neamț, Tg. Ocna, Roman 
și în orașele Piatra Neamț și Roman 
ele au obținut succese evidente, _ ca 
urmare a unei munci colective și a 
unor obiective stabilite precis prin 
planuri de muncă. De pildă, unele din 
aceste comisii au prevăzut urmărirea 
modului în care sportivii participă la 
învățămîntul de partid și U-T.M., pre
zentarea a 2-3 conferințe cu subiect 
sportiv, amenajarea de colțuri și vi
trine sportive, popularizarea acțiunilor 
sportive prin presă, prin stațiile de 
râdioficare și prin gazetele de perete, 
organizarea de serbări cultural-spor
tive. Datorită muncii susținute a a- 
cestor comisii, în unele asociații spor
tive ca Unirea, Partizanul, Steagul 
roșu și Știința din orașul Bacău, 
Hîrtia, Voința, Celuloza din orașul 
Piatra Neamț, Laminorul, Unirea 
F.Z.R. și Voința din orașul Roman 
sau în asociații sportive din mediul 
sătesc ca Biruința Gherăești, Victoria 
Bira, Progresul Răcăciuni, Avîntnl 
Rîpile, Progresul Gropile etc. există 
un interes deosebit pentru realizarea 
sarcinilor privind munca de educație 
și propagandă sportivă, fapt care con
tribuie din plin la crearea unor spor
tivi de tip nou, fruntași în muncă și 
în sport. In această privință pot fi 
dați ca exemplu popicarii și at lefii din 
orașul Roman, majoritatea fotbaliștilor 
de la Gloria Zemes. Minerul Comă-

Clasamentele campionatului republican 
individual și Cupei F. R. T. M.

' In urma desfășurării celui de al 
doilea concurs al campionatului repu
blican individual și al Cupei F.R.T.M., 
clasamentele se prezintă astfel (în caz 
de egalitate de puncte, au prioritate 
rezultatele din etapa a H-a) :

CAMPIONATUL INDIVIDUAL AL 
R.P.R.:

Simplu femei, etapa a Il-a : 1. Ella

Patinoarul „23 August” va găzdui finalele 
campionatelor republicane pe anul 1960

In fotografie : un aspect de la meciul dintre ară
deanul O. Cioloca (stingă) și Gh. Simion 11 (Reșița), 
disputat la Baia Mare, cu prilejul etapei de zonă. 
Cioloca a cîștigat prin abandon.

După trei zile de întreceri de o rară 
-dîrzenie, cîștigătorii etapei de zonă 
iși îndreaptă acum atenția spre ulti- 

nești, Textila Bufniși, Partizanul și 
Victoria din Bacău-

Cu toate ■ aceste realizări, munca 
de educație și propagandă în domeniul 
culturii fizice și sportului nu se des
fășoară în regiunea Bacău la nivelul 
sarcinilor actuale. Mai există defici
ențe care pornesc de la slaba orga
nizare și planificare a muncii unor 
comisii raionale. Deși instrucțiunile 
consiliului regional U.C.F.S. prevăd 
că președinții consiliilor raionale și 
orășenești U-C.F.S. răspund direct de 
această problemă, în unele raioane ca 
Bicaz, Piatra Neamț, Adjud, Onești, 
Zeletin și Bacău comisiile de educație 
și propagandă au fost alcătuite în 
mod formal, membrii acestora desfă- 
șurînd o activitate sporadică.

O altă lipsă serioasă a fost aceea că 
majoritatea consiliilor U.C.F.S. raio
nale și orășenești din regiunea Bacău 
nu au făcut instruirea responsabililor 
cu educația și propaganda din asocia
țiile sportive. Desigur, instructajele ar 
fi stabilit un sistem unic de muncă 
și ar fi popularizat metodele bune fo
losite de asociații. Aceste lipsuri au 
făcut ca majoritatea responsabililor cu 
munca de educație și propagandă din 
asociațiile sportive să nu-și exercite 
atribuțiunile. Așa se explică și de ce 
unele asociații ca Victoria, Partizanul 
și Steaua roșie din Bacău, care au 
echipe participante în campionatul re
gional de fotbal, nu popularizează la 
timp și în bune condîțiuni competițiile 
sportive, lipsindu-se astfel de sprijinul 
moral și material al iubitorilor de 
sport- Multe asociații sportive din re
giunea Bacău nu folosesc în sufi
cientă măsură mijloace de agitație ca 
lozinci, afișe, stațiile de radioficare, 
gazetele de perete, așa cum fac aso
ciațiile Unirea Grigoreni, Avîntul 
Goioasa, Steagul roșu Moinești, Pro
gresul Răcăciuni, Recolta Bira și 
Șantierul 3 Onești.

Constantinescu 10 p. ; 2. Mariana
Barasch 6 p.; 3—4. Angelica Rozeanu, 
Maria Alexandru 4 p.; 5—8. Marta 
Tompa, Geta Pitică, Luci Slăvescu, 
Catrinel Folea 2 p. General: 1. Ella 
Constantinescu 20 p. ; 2. Angelica
Rozeanu 10 p.; 3. Mariana Barasch 
8 p.; 4. Maria Alexandru 8 p.; 5. 
Catrinel Folea .6 p.; 6—7. Geta Pitică, 

ma etapă, finalele cam
pionatelor republicane. In
tr-adevăr, începând de 
săptămîna .viitoare, mai 
precis de miercuri, cei 47 
de finaliști, printre cei 
mai buni din țară, vor da 
ultimul asalt pentru cu
cerirea tricourilor de cam
pioni.

Pentru a da posibilitate 
Spectatorilor să vizioneze 
întîlnirile în cit mai bune 
condițiuni, s-a hotărît ca 
semifinalele și finalele 
campionatelor republicane 
din acest an să se desfă
șoare în incinta patinoa
rului artificial din parcul 
,,23 August" care, se 
știe, oferă condiții optime. 
Cele trei gale se vor des
fășura în zilele de 18, 19 
(semifinale) și 21 (finale
le). Meciurile vor începe 
la ora 19.

Anul acesta, întîlnirile 
finale ale celor mai buni 
boxeri din țară prezintă 
o atracție în plus față 
de anul trecut deoarece 
alături de cîștigătorii ce
lor patru zone (cîte 4 de 

fiecare categorie de greutate), vor 
urca în ring chiar din prima zi și pu- 
giliștij din lotul olimpic.

Comisiile de educație și propagandă 
din regiune au neglijat în activitatea 
lor conferințele, mijloc ‘ eficace pentru 
însușirea de noi cunoștințe de către 
membrii U.C.F.S. Aceasta se datorește 
și slabei colaborări cu organizațiile 
sindicale și U.T.M., cu S.R.S.C. și cu 
căminele culturale. Deși practica a 
dovedit că atunci cînd se organizează 
serbări cultural-sportive precedate de 
conferințe participarea este masivă, 
acest procedeu a fost abandonat, unele 
consilii raionale ca Buhuși, Adjud și 
Bicaz văzînd „o mare greutate" în 
organizarea lor.

★
Din cele arătate mai sus reiese că 

în activitatea comisiilor raionale și 
orășenești de educație și propagandă 
din regiunea Bacău mai persistă lip
suri serioase. De această stare de 
fapt se face vinovat și consiliul re
gional U.C.F-S. Bacău care nit a 
sprijinit, nu a controlat și nu a coor
donat activitatea comisiilor raionale 
și orășenești. Mai mult, consiliul re
gional U.C.F.S. nu s-a preocupat nici 
de întărirea comisiei regionale de edu
cație și propagandă, care a desfășurat 
pînă acum o activitate slabă-

Această situație poate fi însă în
dreptată. Pentru rezolvarea multiplelor 
probleme care stau în fața comisiei 
regionale, a comisiilor raionale și oră
șenești de educație și propagandă din 
regiunea Bacău, va fi necesar să 
punem un accent deosebit pe consoli
darea organizatorică a comisiilor, în- 
tărindu-le cu membri competenți care 
să poată asigura conducerea acestei 
activități importante, sprijinind con
cret realizarea însemnatelor obiective 
ce stau în anul 1960 în fața mișcării 
sportive din regiunea Bacău.

ALEXANDRU ANDRIC!
instructor cu munca de educație 

și propagandă în consiliul 
regional U.C.F.S. Bacău

Atarta Tompa 4 p.; 8. Luci Slăvescu
3 p. ; 9. Maria Biro 3 p.

Simplu bărbați: et. a 11-a: 1. Ne
gii lescu 10 p. ; 2. Rethi 6 p. ; 3—4. 
Gantner, Cobîrzan 4 p. ; 5—8. Po
pescu, Bottner, Covaci, H. Trupei 2 p. 
Gen.: 1. Negiilescu 14 p.; 2. Gantner 
14 p.; 3. Cobîrzan 10.p. ; 4. Rethi 8 p.; 
5. Popescu 6 p.; 6—8. Bottner, Covaci, 
II. Trupei 4 p.

Dublu femei, et. a Il-a : 1. Rozeanu, 
Alexandru 12 p. ; 2. Constantinescu, 
Tompa 8 p.; 3—4. Pitică-Folea și 
Biro-Cobîrzan 2 p. ; 5—8. Barasch- 
Mihalca, Slăvescu-Ardelea, Răduică- 
Novac și M. Jandrescii-V. Jandrescu 
2 p. Gen: 1. Rozeanu-Alex-andru 20 p.;
2. Constantinescu-Tompa 20 p.; 3—4. 
Pitică-Folea și Biro-Cobîrzan 12 p. ; 
5—8. Barasch-Mihalca, Slăvescu-Ar- 
delea, Răduică-Novac și M. Jan- 
drescu-V. Jandrescu 4 p.

Dublu bărbați, et. a 11-a: 1. Negu- 
lescu-Rethi 12 p.; 2. Popescu-Battner 
8 p. ; 3—4. Cobîrzan-Covaci și Sîn- 
deanit-Nazarbeghian 6 p. ; 5—7. Io- 
nescu-Goliac, Pesch-Iscovici și Trupel- 
Trupel 2 p. Gen : 1. Negulescu-Retlii 
14 p. ; 2. Popescu-Bottner 14 p.; 3. 
Cobîrzan-Covaci 14 p.; 4. Gantner- 
Naumescu 14 p.; 5. Sîndeanu-Nazar- 
beghian 12 p. ; 6—7. Pesch-Iscovici și 
Ionescu-Goliac 4 p. ; 8—9. Trupcl- 
Trupel și BăoioiiwDinu Grigore 2 p.

Dublu mixt, et. a Il-a: 1. Pitică- 
Gantner 12 p. ; 2. Alexandru-Cobîrzan 
8 p. ; 3—4. Rozeanu-Bottner și Con- 
stantinescu-Popesou 6 p.; 5—8. Folea- 
Naumescu, Barasch-Negnlescu, Biro- 
Rethi și L. Cobîrzan-Bodea 2 p. Gen. : 
1. Pitică-Gantner 20 p. ; 2. Alexandru- 
Cobîrzan 20 p.; 3—4. Rozcanu-Bot- 
tner și Constantinescu-Popescu 12 p.; 
5—7. Folea-Namnescu, Barasch- Ne- 
gulescu și Biro-Rethi 4 p.; 8—9. L.
Cobîrzan-Bodea si Novac-Pesch 2 p.

CUPA F.R.T.M., etapa a Il-a: 1. 
C.S.M. Cluj 58 p.: 2. Constructorul
București 40 p.; 3. Progresul Bucu
rești 38 p.; 4. Voința București 36 p.; 
5. Dinamo București 9 p. ; 6. Voința 
Arad 8 p. ; 7. Isvorul Bocșa Vasiovei
4 p.; 8—9. C.S. Școlar București și 
Tehnometal Timișoara 3 p. General: 
1. C.S.M. Cluj 103 p. ; 2. Construc
torul București 96 p.; 3. Progresul 
București 72 p.; 4. Voința București 
71 p.; 5. Dinamo București 19 p.; 6. 
Voința Arad 17 p.; 7—8. C.S. Școlar 
București și Isvorul Bocșa Vasiovei 
6 p.; 9. Tehnometal Timișoara 4 p.

Concursul din Capitală s-a bucurat de succei

F.R.C. în colaborare cu Clubul Dinamo au organizat în cinstea celui d 
al lll-lea Congres al P.M.R. un interesant concurs hipic pe hipodromul di 
Calea Plevnei. lată-l pe tînărul Gh, Iliescu (Știința) pe calul Văzduh, trecîn 
cu multă ușurință unul din numeroasele obstacole. Foto : II. Nandy

Călăreții fruntași din București s-au 
întîlriit, la sfîrșitul șăptamînii trecute, 
într-un concurs la care au participat 
sportivi de la EHA, Dinamo, ȘT.ința. 
întrecerile, organizate în cinstea celui 
de-al lll-lea Congres al P.M.R. s-au 
bucurat de deplin succes atît în ceea 
ce privește participarea cît și prin rezul
tatele bune realizate de concurenți. In 
prima zi (sîmbătă), programul con
cursului hipic a cuprins următoarele 
probe : obstacole juniori, obstacole 
durată — în două manșe — și ob
stacole pe 2 cai. Iată rezultatele înregis
trate :

OBSTACOLE JUNIORI : 1. D. Velea 
(Știința), 0 p penalizare, 26,5 sec; 2. 
T. Stanciu (EHA) 0 p penalizare. 
28,7 sec; 3. D. Aldea (Dinamo) 0 p 
penalizare, 31,0 sec.

OBSTACOLE DURATA: Manșa
I: 1. C. Vlad (Dinamo) 41 p, 1:34,3;
2. P. Victor (Dinamo) 38 p, 1:35,3;
3. H. Mocanii (Știința) 31 p, 1:33,5. 
Manșa a H-a: 1. D. Hering (EHA) 
30 p. 1:30,2; 2. C. Gogheș (EHA) 30 p. 
1:32,5.

OBSTACOLE PE 2 CAI: 1. P. 
Stana (Dinamo) 3l/z p, 2:01,5; 2. I. 
Adam (Știința) 4 p, 1:50,0; 3. 1. loja 
(Dinamo) 8 p, 1:53,5.

Rezultatele de duminică :
OBSTACOLE JUNIORI ȘI CĂLĂ

REȚI ÎNCEPĂTORI: I. M. Constan
tinescu (EHA) 0 p, 1:00,0 ; 2. Z. Ponici 
(Știința) 0 p, 1:03,0; 3. D. Mîndru 
(Dinamo) 8 p, 1:00,0.

OBSTACOLE FETE: 1. Angela
Ștefan (Știința) Op: 2—3 Liliana 
Ionescu (Dinamo) si' Iolanda Lazăr 
(EHA) 4 p. ’ ' 1

OBSTACOLE „SLALOM". Manșa 
I : 1. C. Vlad (Dinamo) 0 p, 46,8 
sec. ; 2. M. Dorojan (Știința) 0 p,

CLASAMENTELE LA ZI
Iată cum arată clasamentele după 

etapa de duminică :
MASCULIN

1. Rapid București 19 18 .1 56:14 37
2. Progresul București 18 16 2 51:20 34
3. Dinamo București 19 15 4 52:23 34
4. Știința Cluj 19 14 5 50:32 33
5. Tractorul Or. Stalin 19 10 9 37:37 29
6. C.C.A. 19 9 10 37:40 28
7. Victqrja București 19 9 10 38:42 28
8. Știința Timișoara 20 8 12 •37:43 28
9. știința Galați 20 4 16 23:53 24

10. Jiul Petroșani 18 5 13 29:43 23
11. Constructorul Buc. 1!) 3 16 23:52 22
12. Politehnica Or. Stalin 19 3 16 18:52 22

Campionii regiunii Bucuroși
Duminică s-au desfășurat .în Capita

lă campionatele regionale de haltere. 
Primii clasați la fiecare categorie s-au 
calificat în finalele campionatelor re
publicane :

Cat. cea mai ușoară: Dr. Niculescu 
(Victoria) 237,5 kg. la egalitate cu 
I. Moldovan (C.C.A.). Cat. semiușoa- 
ră: Gh. Marcu (Dinamo-Obor) 250 kg. 
Cat. ușoară: Ion Lugojan (Victoria) 
260 kg. Cat. semimijlocie: C. Mai- 
lat (Dinamo Obor) 302,5 kg. Cat. 
mijlocie: Gh. Nicolae (Victoria) 290 
kg. Cat. semigrea: D. Vîgia (Vic
toria) 285 kg. Cat. grea: C. Crețu 
(Victoria) 315 kg. In afară de con
curs Gh. Petelcan a realizat 240 kg. 
(semiușoară) și Isac Sterian 325 kg. 
(grea). O impresie bună au lăsat N. 

50,9 sec; 3. H. Mocanu (Știința) 0 
1:0,7,8. Manșa a H-a : 1. D. Heri 
(EHA) 0 p, 1:06,5; 2. C. Gqgl) 
(EHA) 3 p, 1:19,3.

ȘTAFETA 3 CĂLĂREȚI: 1. Știir 
(Adam, .Mocanii, Dorojan) 2:51,6; 
Dinamo II (C. Vlad, Puiu Victor, D 
Mîndru) 3:04,8; 3. Dinamo I (C. Vk 
Stana Petre, I. loja) 3:17,2.

Cmtructoryl invîm 
la scor de Spartai
Competiția echipelor bucureștei 

care se desfășoară în întîmpinar 
celui de al lll-lea Congres al P.M. 
a ajuns în ultima tazâ.

Duminică s-au disputat semifinale 
în cadrul cărora o adevărată surpri 
au furnizat șahiștii de la Spartac, 
vingători la mare scor în fața celor 
Constructorului: 7‘/2—2*/2. De reni 
cat că la primele mese, Reicher l-a : 
vins pe Ciocîltea. Georgescu pe P. 
Iov, iar Șutiman pe Stanciu.

In cealaltă semifinală s-au întîl 
Progresul și Știința. După o dispi 
echilibrată tabela de scor a indii 
5*/«—4‘/2 pentru Progresul. Dintre 
zultatele individuale notăm victoria 
Toma Popa (Știința) asupra lui Nai 
(Progr.) și cea a Eleonorei Gogî 
(Ș.) obținută în fața Elenei Răducai 
Sigalas (P.). Botez (P.) și Joița (.' 
au făcut remiză.

Duminica viitoare urmează să 
desfășoare finala.

FEMININ

1. Dinamo București 20 20 ,0 60: :
2. Rapid București 20 19 1 57:1J
3. C.S.M. Cluj 20 16 4 52:11
4. C.P. București 20 13 7 47:35
5. Metalul București 20 9 11 37:4C
6. Știința Cluj 20 9 11 34:41
7. Voința Or. Stalin 20 8 12 34:41
8. Voința Sibiu 20 7 13 31:4î
9. Progresul București 20 7 13 28:4<

10. Progresul Tîrgoviște 20 6 14 26:53
11. Petrolul Constanța 20 4 16 26:41
12. Știința Timișoara 20 2 18 9:51

Azi la Ploești .are loc meciul :femi
Progresul Tîrgoviște—Știința Cluj.

Pană (ușoară), V. Ionescu (semin 
loc ie).

Concursul rezervat juniorilor a 
următorii cîștigători: (în ordinea ci 
goriilor): Vintilă Vasile (Sirena), ( 
gore Gheorghiu (Victoria), M. Șe 
(Dinamo Obor), C. Kelemen (Di 
mo Obor), Gh. Micit (Dinamo Ob 
și N. Matei (Dinamo Obor).

SPORTURI NRUT!C

Concursul de canotaj academic 
caiac-canoe „Cupa Victoria", prog 
mat în Capitală pentru sîmbăta 
duminica trecută nu s-a disputat • 
cauza condițiunilor atmosferice n< 
vorabilc. El a fost reprogramat jp 
țru sfîrșitul acestei săptămîni,



DTO-HTSM

PROGRESUL CONDUCE IN „CUPA
Scorurile mici înregistrate în etapa 

e duminică a „Cupei Congresului" au 
xplicația în faptul că vîntul puternic 
influențat negativ desfășurarea în

gerilor, modificînd traiectoria halo
ului atît in aruncările la coș, cit și la 
editarea paselor. Cele șase formații 
minine care au evojuat s-au 
irăduit însă să aibă o eoni portare oît 
lai frumoasă, să realizeze spectacole 
sușite și — bineînțeles — să termine 
ivingătoare. Cea mai echilibrată des- 
ișurare a avut-o partida dintre Pro- 
resul ș.i Voința. în care echipa Pro- 
resul a realizat un rezultat favorabil 
rin care a luat conducerea în clasa- 
ent. I.C.F. nu a jucat, iar ceă- 
iltă candidată la primul loc — Cons- 
'uctorul — a pierdut la un scor ca

tegoric în fața Rapidului, care a făcut 
un meci bun. Știința a jucat slab în 
prima repriză, dar în a doua a atacat 
mai eficace și a învins formația Victo
ria.

Iată rezultatele tehnice :
RAPID—CONSTRUCTORUL 39-20 

(20-8). Au marcat: Lupan 9, Ferencz 
7, Sidea 12, Răducfintt 1, Oheorgfie 6, 
Dumitrescu 2., Pană 2 pentru Rapid și: 
Vasiliu 5, Avachian 1, O’uatU 5, Ahnict* 
2, Odobescu 4, Robu 3 pentru Cons
tructorul.

PROGRESUL — VOINȚA 36-30 
(23—18). Au marcat: Popovici 5, Gri- 
gorescu 7, Boldog 8, Cristoloveanu 7, 
Voicu 8, Cafrița 1, pentru Progresul și

CONGRESULUI"
Bucevschi 5, Florescu 17, Banco 3, 
Kelerman 5 pentru Voința.

ȘTIINȚA — VICTORIA 23—16 (8- 
9). Au marcat: Dinescu 6, Rizcscu 
11, Armășescu 4, Manofache 2 pentru 
Știința și Pbstole 8, Cornea 6, Bărbu- 
lescu 2, pentru Victoria.

CLASAMENT:
1.
2.

Progresul
Constructorul

5
5

4-0
3 0

1
2

200-154
174-209

13
11

3. I.C.F. 4 3 0 1 167-139 10
4. Științ; 4 2 0 2 155-132 8
5. Rapid 4 2 0 2 118-131 7
6. Voința 4 1 0 3 124-126 6
7. Victoria 4 0 0 4 93-140 4

PREGĂTIRILE SPORTIVILOR RDMINI
IN VEDEREA VIITOARELOR PARTIDE

INTERNAȚIONALE
» Cum a evoluat echipa B O Defini tivarea lotului A pentru întâlnire? cu 
Franța ° Programul turneului din cadrul „Cupei Victoriei"

C.C.A., o autentică echipă
Fără îndoială că una din echipele 
>astre cele mai simpatizate de pu
ie este campioana republicană la 
iscliet, C.C.A. Și simpatia este per- 
ct îndreptățită. Militarii joacă atît

de spectaculos, îneît orice nou venit 
la baschet care îi vede evoluînd, ră- 
mîne îneîntat de eleganța, fantezia, 
precizia și eficacitatea jocului cam
pionilor noștri și devine un pasionat

Componența echipei C.C.A. (de la stingă la dreapta), rîndul de jos : 
!. Cimpoiaș, A. Colbert. C. Herold (antrenorul echipei). Al. Fodor, E. Nicu
lescu; rîndul din mijloc : Gh. Valerin Ii. Coligaru, I. Dinescu, i\I. Nedef; 
rîndul de sus : T. Nedelea, C. Tonta. A. Novacek. Din fotografie lipsește I. 

Testiban.

campioană
spectator sau chiar jucător al acestui 
sport. C.C.A. este o echipă cu un 
prestigiu pentru cucerirea căruia a 
muncit mult și pe care și-l menține 
cu autoritate. A cî.știgat primul loc în 
întrecerea celor mai bune formații ale 
țării de patru ori : în 1956, 1958; 1959' 
și în campionatul de anul acesta 
cînd a totalizat 12 puncte în plus față 
de a doua clasată, Dinamo Tg. Mu
reș, o altă valoroasă reprezentantă a 
baschetului nostru.

Cum au ajuns baschetbaliștii mili
tari la aceste performanțe? Prin 
muncă multă, perseverență — îndru
mată cu multă pricepere de antreno
rul C- Herold —, prin însușirea de
plină a procedeelor tehnice, prin a- 
plicarea celei mai moderne concepții în 
tactică, prin dragoste exemplară pen
tru club, manifestată pr’ntr-o inepui
zabilă putere de luptă.

Bravo C.C.A. 1 Dar nu uitați — 
dragi jucători — că muiți dintre voi 
ne veți reprezenta țara în importante 
întîlniri internaționale și că pentru a 
le face față cu cinste aveți datoria de 
a vă pregăti cu și mai multă seriozi
tate. Antrenîndu-vă cu perseverență, 
dînd dovadă de modestie, strădhin- 
du-vă să vă ridicați din ce în ce mai 
mult măiestria* sportivă, veți ajunge 
la realizarea unor perforrsanțe me
reu mai bune- Vă dorim spor la 
muncă I

D. STANCULESCU

DATE STATISTICE

susținut 22 de me-

‘este 300 de ecncurenîi la „Capa Voința”!
D. M'unteanu 5 h 54:51: tineret: Ilie 
Vlaicu (Voința) 4 h 38:09: juniori 
cat. I: D. Paraschiv (Victoria) 2 h 
19:18; juniori- cat. a Il-a: Aurel Dra
gan (Voința) 1 h 49:02. In clasa
mentul pe echipe primul loc a fost' 
ocupat de clubul sportiv Victoria ur
mat în ordine dc C.C.A., Constructed

Competiția ciciistă dotată cu „Cupa 
>iilța" a luat slîrșit cu victoria ti
rului alergător G. Melciooi Spre 
osebire de prima etapă (cea 
joi după-amiază) la startul întrecerii 
duminică s-au prezentat și mein- 

ii lotului olimpic, care au participat 
afară dc concurs. Etapa: a doua

33 km) s-a desfășurat1 pe un vînt rul, Voința și Dinamo, 
ternic care a constituit un> aprig 
Versar pentru cei peste 30 alerga- 
*i din cursa seniorilor. încă de la 
8>are caravana cielîstă1 se fragmen- 
iză în cîteva pluton așe, în frunte 
uîndu-se nouă alergători, printre 
re toți membrii lotului olimpic și oi
știi S. Ariton, N. Grigpre, Ni Nictt- 
>e'u, D. Munteanu și N. Pele.arti. A- 
stiâ înțelcgîndu-se bine la trenă își 
îresc treptat avantajul dar în apro- 
ire de Plocști o barieră îi oprește 
ntru circa 2 minute făcîhd ca un

La competiție au luat parte, la toate 
categoriile, peste 300 cicliști.

TR. IOAN1ȚESCU

• C.C.A. a 
ciuri din care a cișiigat 21 și a 
pierdut unul singur (în deplasare 
cu Dinamo Tg. Mureș, la un 
punet). Echipa a înscris 1691 
puncte și a primit 1336 puncte.

• Procentaje generale ale echi
pei : 47,72% (a aruncări din ac
țiune, 71,65% la aruncări libere. 
Echipa a înscris în medie 76,85 
puncte pe meci și a prilmit 60,81 
puncte pe meci.

© Procentaje individuale, arun
cări din acțiune : Novacek 61,14% 
(290 puncte), Nedef 50,20% (314
puncte), Niculescu 48,93% (236
puncte), Fodor 48:87% (316 punc
te), Dinescu 43,63% (119 punce), 
Folbert 39,33% (218 puncte), Ne
delea 37,30% (92 puncte): arun
cări libere: Niculescu 79,10%, Ne
def 76,92%, Novacek 75,24%, Fol
bert 73,17%, Dilnescu 69,69%, Ne- 
delea 66,66%, Fodor 63,63%.

Dvpă ’ntil'irea Sofia — București
don format, din Mihailă, Ci Moi- 
anu, C. Melcioc; D. Constantin și
Duță să se apropie la aproape 300 

steri de fugari. Ei nu reușesc însă 
prindă plutonul fruntaș decît după 
km de la plecare și cu ajutorul 

ergătorului dinamovist Ion Cozma. 
irintul final a fost cîștîgat de 
n Cozma care a fost crono- 
strat cu 3 h 44:03. Pe celelalte 
:uri au sosit N. Niculescu (C.C.A.) 
14,07, D. Munteanu (Victoria), A. 
larii (Dinamo), G. Calcișcă (Dina- 
)), toți în același timp cu al doilea 
isat.
Iată acum cîștigătorii celorlalte pro- 
: juniori cat. I (50 km) D. Paras- 
iv (Victoria) 1 h 27:49; juniori cat 
Il-a (30 km) A. Drăgan (Voința) 
:27; tineret (80 km) M. Vidraru 
3.C.A.) 2 h 27:25; senioare (20 km) 
Ivia Stănescu (C.P.B.) 44:37; juni- 
re (20 km) Anița Agopian (Șc. sp. 
instructorul) 48:08; bicicletă oraș 
0 km) C. Radulescu (CI. ,sp. șc.j 
:15. Clasamentele generale după 
uă etape: seniori: C. Melcioc 5 h 
:21; 2. N, Niculescu 5 h 54:51; 3.

2:23,1 200 m huturc-un reeord valoros,
dar care mai poate fi ornat îmbunătățit..

Așadar, reprezentativa de natație a 
Capitalei și-a adjudecat la scor (con
form așteptărilor) victoria în întîlnirea 
susținută cu selecționata Sofiei. S-a 
pierdut doar o singură probă (100 ni 
liber băieți) din totalul de 18, pre
cum și o partidă de polo (la seniori) 
din totalul de 4, ceea ce înseamnă o 
superioritate evidentă de partea spor
tivilor bucureșteni, tradusă și cu aju
torul următoarelor cifre: rezultat final: 
București — Sofi^ 121—64; Mascu
lin: București — Sofia 61—37; Fe
minin: București — Sofia 60—27, 
Săritorii și-au făcut și ei datoria, ocu- 
pînd, prin Gh. Banu și A. Rottman, 
locurile 1-3, la sfîrșitul întrecerii de 
pe trambulină.

Dar, fără îndoială, din ansamblul 
rezultatelor înregistrate în cele două 
zile de concurs, cel mai valoros apar
ține lui Alexandru Popescu, care, par- 
curgînd distanța de 200 m fluture în 
timpul de 2:28,1 a reușit să corecteze 
recordul republican cu 1,8 sec. La 
drept vorbind, performanța obținută 
de Alex. Popescu era... așteptată. O a- 
nunțase, în două rînduri, chiar el cu 
prilejul ultimelor sale apariții în ba
zinul de la Floreasca; prima dată, în 
noiembrie trecut, cînd reușise să par
curgă distanța de 200 m fluture în 
timpul de 2:25,2 și a doua oară, la 26 
martie, anul acesta, cînd Al. Popescu 
fusese cronometrat în 2:27,6, deși se 
„oprise", pe parcurs, aproximativ 4 se
cunde. Și iată cum, la prima sa cursă

Odată cu întreruperea campiona
tului toate gîndurile rugbiștilor se 
îndreaptă spre viitoarele înlîlnirj in
ternaționale. In primul rînd — ca or
dine cronologică, bineînțeles — spre 
turneul celei de a Il-a ediții a „Cu
pei Victoriei" — care anul acesta se 
va desfășura în R. D. Germană între 
22—26 mai. Și, mai apoi, către acel 
atît de așteptat meci Romînia—Franța 
de la 5 iunie.

In vederea acestor întîlniri s-au al
cătuit două loturi formate din jucă
torii cei mai buni, care se antrenează 
cu multă atenție.

In R. D. Germană culorile patriei 
noastre vor fi apărate de o echipă B, 
tirmind ca prima formație reprezen
tativă să se rezârve pentru întîlnirea 
cu‘ „15‘‘-le Franței, considerat — la 
ora actuală — drept cel mai bun din 
Rime.

După cum am mai anunțat lotul B 
s-a antrenat duminică în compania 
echipei Metalul. In ansamblu, se 
poate spune că echipa folosită' nu a 
dat deplină satisfacție. Dacă evoluția 
liniei de treisferturi și a fundașului 
Penciu a fost mai mult decît mulțu
mitoare, în schimb, înaintarea: nu 

joacă la adevărata ei valoare. Ea a 
acționat destinat; uneori chiar confuz. 
Dar oricum un singur meci de antre
nament nu e edificator, fată acum și 
cîteva aprecieri asupra jucătorilor care 
au evoluat pe stadionul Tineretului.

Penciu (C.C.A.), pe fund, a fost 
excelent. El a fost prez.ent în toate 
fazele de atac, reușind spectaculoase 
intercalări; ba mai mult chiar încer
cări și lovituri de picior căzute. Sîn- 
tem oarecum îngrijorați însă ca nu 
cumva turneul din R. D. Germană 
să-l obosească și să-I scoată din for
mă tocmai pentru întîlnirea de Va 
București cu Franța, întilnire în care 
Penciu va apare desigur titular pe 
postul de fundaș. In R.D.G: el va 
trebui menajat. Aripile folosite — 
Rotaru (C.F.R. Grivița, Roșie): și Teo- 
dorescu (Știința București) au cores
puns. Amindoi sînt iuți și combativi. 
Le trebuie însă mai multă decizie în 
fazele de atac. Pe centru s-a alcătuit 
un „duet" în care experiența' lui Kra
mer (C.C.A.) se îmbină armonios cu 
tinerețea, și talentul lui Irimescu 
(C.F.R. Grivița Roșie). La deschidere, 

Adrian MateeScu (Știința' Petroșani) 
a dovedit căuși merită locul, organi
zed judicios atacurile, iar Merghi- 
șescu (C.C.A.) a jucat la o valoare 
constantă, adică bine.

Jucătorii din linia a treia. în gene
ral sub așteptări. Ceva mai buni Țu- 
fuianu (Dinamo) care participă la 
jocul colectiv și Zlătoiantt (Dinamo) 
prezent în multe faze. Păcat însă că 
unele deficiențe de ordin tehnic și 

graba' cu care acționează uneori 
îi împiedică să dea un randament 
întotdeauna superior. Dintre ceilalți

Enaclte —> C-C.A. — (n-a jucat de
cît’ o repriză) a fost mai activ, in 
linia a doua Vașile Rusii (Dinamo) 
ni se pare mai dîrz și în orice caz 
mai puternic decît colegul său de 
club și linie Graur. Dintre pilieri 
cel mai bun a fost Sebe (Dinamo) 
care-și justifică selecționarea. Danciu 
(C.C.A.) activ ia grămadă, dar clefi- 
citar în cîmp. Credem că ar trebui 
acordată o șansă ieșeanului Drobotă 
(care ieri n-a jucat fiind reținut de 
echipă sa C.S.M.S. pentru un meci 
restanță cu Știința București) L ?.rte 
dîrz și dornic de a se afirma. La ta- 
lonaj, Paul Iordăchescu (Dinamo) 
bun. In ceea ce-1 privește pe maestrul

Programul turneului de rugbi ! 
din cadrul „Cupei Victoriei" : 22 ) 
mai, la Zwickau: Cehoslovacia — | 
R. D. Germană, la Altenburg : Po- j 
mînia — Polonia. 24 mai, la l 
Gera: Polonia — Cehoslovacia, la I 
Pirna: Romînia — R. D. Gri - ! 
mană. 26 mai, la Glauchau : Cebo- j 
slovacia — Romînia, la Planen: ! 
Polonia — R. D. Germană. Festi- jj 
vitatea de închidere va avea ioc ) 
la 26 mai, ia Zwickau. - )

emerit al sportului Gh. Pîrcălăbescu, 
pe care-1 stimăm și-l apreciem foarte 
mult, credem că el ar fi cu mult mai 
util echipei dacă s-ar limita doar ia 
rolul de antrenor. Asupra rugbișidor 
Cătiman și Gherasim (Știința Cluj) 

și Doru Povel (C.C.A.), care au jucat 
în formația Metalului, nu putem 
trage concluzii definitive, după evo
luția de ieri. (D. C..).

★

Joi la ora 17, lotul B va întîini 
întf-un meci de verificare echipa re
prezentativă: A. Partida va avea ioc 
pe stadionul „23 August".

★

Iată și lotul reprezentativ A alcă
tuit îri vederea întîlnirii cu Franța : 
fundaș — P. Buda (C.F.R.) ; aripi — 
Sava (Constructorul) și Barbu (Di
namo) ; centri — Wusek (C.F.R.), 
Cordoș (Știința Cluj) și Luscal (Ști
ința București) ; mijlocași — Cluriac 
(Progresul) și Stănescu (C.F.R.) ; 
înaintași — linia a treia — Moraru 
(C.F.R.), M. Rusa (C.F.R.), Paloșanu. 

(Știința Cluj), Demian (Știința Cluj); 
linia' a doua — Mladin (C.F.R.), Vla- 
rinache (Progresul) — linia întii — 
Cotter (C.F.R.), Vicol (Progresul), 
Teofilovici (Constructorul) și Căpușart 
(C.C.A:). Lor ii se vor adăuga — 
probabil — după întoarcerea din 
R.D.G. Penciu și Iordăchescu.

Alexandru Popescu „întoarce" într-o 
de la

cursă desfășurată le bazinul 
Floreasca.

acoperit

în bazin de 50 m, deci la prima... o- 
cazie, Al. Popescu a demonstrat prac
tic cît de șubred se ținea pe tabelă ve
chiul record (2:29,9), scris la Mel
bourne, la 30 noiembrie 1956. Dacă 
avem în vedere și coeficientul de cîte
va secunde eu care au avut de „lup
tat" concurenții din cauza timpului 
nefavorabil, rezultă că Al. Popescu, po
sedă resurse necesare pentru a îmbu
nătăți, cît de curînd, și mai substanțial 
performanța sa pe 200 m fluture. 
Chiar și timpul obținut sîmbătă la So
fia (2:28,1 ■— la o zecime de secundă 
de norma olimpică intermediară) îl in
vită pe recordmanul nostru la o nouă 
tentativă. Pentru cînd? Poate pentru 
sîmbătă seara „ca uvertură" la întîlni- 
ica internațională de polo, care va

opune reprezentativele R.P. Romîne și 
R.P. Ungare. Pentru miile de specta
tori, care vor umple tribunele bazinu
lui de la șosea, va fi foarte plăcut să 
aplaude un stil impecabil, o tentativă 
încununată de succes.

★
In această primă confruntare oficia

lă (în bazin de 50 m) a înotătorilor 
noștri fruntași cu cei din Sofia o evo
luție remarcabilă au avut și Dumitru 
Caminschi (1:07,8 — 100 m spate), 
Mihai Mitrofan (2:44,3 -— 200 m
bras) precum și săritorul de pe tram
bulină Gheorghe Banu.

Ci. NICOLAESCU



° Rezultate

In afara unei singure echipe din 
grupa finală asiatică, au fast desem
nate toate finalistele turneului de fot
bal, care se va desfășura în cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Roma. Re
prezentativa Italiei, ca țară organi
zatoare a jocurilor, s-a calificat direct. 
Publicăm mai jos rezultatefe și cla
samentele finaile ale grupelor pre- 
.jlimnice europene, ale grupelor finale 
americană și africană, 
nala asiatică nu sînt 
toate meciurile.

• Clasamente
Luxemburg 2—2, Elveția — Franța
1—2, Franța — Eilveția 1—0.

1. franța 4 3 0 1 7^ 6
2. Luxemburg 4 12 1 7:6 4
3. Eilveția 4 0 2 2 3:5 2

EUROPA

In grupa fi- 
înciieiate încă

Aus-
U ngeria- 0—4,

Cehoslovacia 0—0, Cebo-
2—1, Ungaria — 
CehosHovacia —

Grupa a VJI-a: Ungaria 
tria 2—1, Austria 
Austria 
slovacia — Austria 
Cehoslovacia 2—1, 
Ungaria 1 —2.

Grupa I : Islanda
2—1, Danemarca — 
Danemarca
gia — Danemarca 2—4, 
Norvegia 1—0, Norvegia 
2-1.

— Danemarca 
Islanda 1 — 1, 

Norvegia 2—1, Norve- 
Isianda — 
— Islanda

1. UNGARIA
2. Cehoslovacia
3. Austria

4 4
4 1
4 0

o
1
1

0
2
3

10:3
4:5
2:8

8
3
1

AFRICA (grupa finală)

Tunisia

1. DANEMARCA
2. Islanda
B. Norvegia

4 3
4 1
4 1

1
1 
0

0
2
3

11:6
5:7
5:8

7
3
2

Sudan — Tunisia 1—0,
Sudan 2—0, Republica Arabă Unită — 
Tunisia 3—1, Tunisia — RA.U. 0—0, 
Sudan —> R.AU. 0—1, R.AU. 
dan 3—0.

— Su-

FinLanda PoloniaGrupa a Il-a :
1—3, Polonia — Finlanda 6—2, Po
lonia — R.F.G. 3—1, R.F.G. — Polo
nia 0—3, R.F.G. — Finlanda 2—L 
A rămas de disputat meciul Finianda 
— R.F.G., la 18 —'

1. R.A.U.
2. TUNISIA
3. Sudan

4 3 1
4 1 1
4 1 0

0
2
3

7:1
3:4
1:6

7
3
2

AMERICA (grupa finală)

mai.

1. POLONIA
B. R.F.G.
& Finlanda

4
8
3

4 0 0
1 0 2
0 0 3

15:4
3:7
4:11

8
2
0

Argentina — Surinan 6—2, Peru — 
Mexic 1—0, Argentina — Brazii! ia 
3—1, Mexic — Surinan 4—0, Brazi
lia — Mexic 2—1, Peru — Surinan

Reprezentativa de polo 
a R. P. Ungare—campioană olimpică— 

la București
„Cu rezultatele obținute la Moscova 

— declarau după joc specialiștii ma
ghiari — Romînia a intrat in pluto
nul celor mai valoroase reprezentative 
de palo din lume. La J. O. de la 
Roma, jucătorii romîni strut capabili 
să se claseze printre primele patru 
echipe ale lumii". Și, pentru a proba 
că aprecierile la adresa poloului ro- 
mînesc nu sînt de natură... protocola
ră, federația maghiară de natație a 
inclus în calendarul ei, pe 1960, o 
dublă întîlnire cu reprezentativa țării 
noastre. Intr-o convorbire telefonică, 
I. Varszegy, redactorul de specialitate 
al ziarului Nepsport (care va însoți 
echipa maghiară la București) ne in
forma că din lotul maghiar, care va 
face deplasarea nu va lipsi nici un 
„as". Vor fi prezenți, așadar, printre 
alții, cunoscuții jucători: 
(căpitanul echipei), Boroș, 
Domotor, Mayer.

Dar, amănunte în legătură cu du
bla întîlnire dintre reprezentativele 
R.P. Romîne și R.P. Ungare, care se 
va desfășura sîmbătă și duminică la 
ștrandul Tineretului din Capitală vom 
furniza cititorilor noștri în numerele 
noastre viitoare.

Concursul zonal de șah 
de la Budapesta

3—1, Argentina — Peru 2—1, Argen
tina —• Mexic 3—1, Brazilia — Suri-

Grupa a IIl-a: U.R.S.S. — Bulga
ria 1—1, Bulgaria — U.R.S.S. 1—0, 
U.R.S.S. — Romînia 2—0, România — 

Romînia — Bulgaria 
— Romînia 2—1.

nani 4—1, Peru — Brazilia 2—0.

sosește vineri
Vineri la amiază, reprezentanți ai fe

derației de natație și numeroși sportivi 
fruntași vor fi prezenți pe pista aere- 
gării Băneasa pentru a primi selec
ționata de polo pe apă a R.P. Unga
re, pentru a oferi flori jucătorilor care 
au triumfat la toate competițiile de 
amploare, desfășurate din anul 1952 
încoace: Jocurile Olimpice de la Hel
sinki (1952), campionatele europene 
de la Torino (1954), .Jocurile Olimpi
ce de la Melbourne (1956), campiona
tele europene de la Budapesta (1958), 
ca și la primul turneu preolimpic des
fășurat anul trecut, în septembrie, la 
Moscova. De fapt, de această ultimă 
confruntare preolimpică trebuie să le
găm... prezența campionilor olimpici 
la București, dorința lor de a se în
tîlni — pentru prima dată la noi 
„acasă" — cu jucătorii romîni. Să 
explicăm: anul trecut în septembrie, 
la Moscova, reprezentativa Ungariei a 
obținut victorii în fața selecționatelor 
U.R.S.S. și Italiei. Un singur adver
sar — echipa țării noastre — a reușit 
să opună experimentatei formații ma
ghiare o rezistență deosebită, îăcînd-o 
să se mulțumească, finalmente, cu un 
rezultat de egalitate (1—1). Rezulta
tul reușit de poloiștii romîni a fost 
considerat, pe bună dreptate, ca o sur
priză de mari proporții, deoarece ul
tima confruntare dintre cele două 
reprezentative (Zagreb 1957) se sol
dase cu categorica victorie a maghia
rilor, cu scorul de 12—0.

Markovits
Kanizsa,

E- n. —

A

se desfășoară un 
șah din cadrul ram-

La Budapesta 
concurs zonal de 
pionatului mondial. Țara noastră este 
reprezentată de maestrul Gheorghe 
Mititelu. In primele trei runde șaliis- 
tul romîn a cîștigat la polonezul Kos- 
tro, a pierdut la olandezul Van Sliel- 
tinga și a remizat cu maghiarul Bi
lele. El a realizat l'/2 p la fel ca Pra- 
meshuber (Austria), Ujtelki și Kozma 
(R. Cehoslovacă), Golz (R.D. Ger
mană). In clasament conduce iugo
slavul Bertok cu 2*/2 p urmat de 
Barcza (R.P. Ungară), Scheltinga 
(Olanda), Bifok (R. P. Ungară) și 
Matanovici (R.P.F. Iugoslavia) eu 
cite 2 puncte.

TURNEUL DE TENIS 
DE LA ROMA

La Roma se desfășoară campiona
tele internaționale de tenis ale Italiei. 
In proba de simplu feminin, finala se 
va disputa între Zsuzsa Kbrmbczi 
(R. P. Ungară) și Ann Haydon (An-l 

glia). O mare surpriză s-a înregis
trat la simplu masculin. Australianul 
N. Fraser a fost eliminat în sferturi 
de finală de italianul Beppo Merlo în 
trei seturi: 6-2, 6-3, 6-3.

U.R.S.S. 0-0,
1—0, Bulgaria

1. BULGARIA
2 U.R.S.S.
3. Romînia

4
4
4

2 1
1 2
1 li

1
1
2

4:3
3:2
2:4

5
4
3

1. ARGENTINA
2.
3.
4.
5.

PERU
BRAZILIA
Mexic
Suri na n

4
4
4
4
4

4
3
2
1
0

0 
0 
o 
o 
o

o 
1
2
3
4

14:5
7:3
7:7
6:6
4:17

8
6
4
2
0

Israel — IugoslaviaGrupa a IV-a ;
2—2, Iugoslavia — Israel 1—2, Gre
cia — Iugoslavia 0—5, Iugoslavia — 
Grecia 4—0, Grecia — Israel -2—1, 
Israel — Grecia
1. IUGOSLAVIA
2. Israel
8. Grecia

Grupa a V-a :
8—2, Irlanda —
— Anglia 1—5,
2—2, Olanda - 
landa — Olanda 6—3.

2—1.
4
4
4

Anglia —
Anglia 1—3,

Anglia
- Irlanda

2
2
I

1
1
0

1
1
3

12:4
7:6
3:12

5
5
2

Irlanda
Ollanda
Olanda 

0-0, Ir-

amintite maiDin grupele 
calificat pentru turneul de 
la Roma: Danemarca, Polonia, Bul
garia, Iugoslavia, Anglia, Franța, Un
garia (zona europeană), Republica A- 
rabă Unită și Tunisia (grupa africa
nă), Argentina, Peru și Brazilia (gru
pa americană). Din grupa finală asia
tică s-au calificat Turcia și India, ur- 
mînd ca asupra calei de-a treia echipe 
să se pronunțe F.LF.A.

sus s-au 
fotbal de

Turneul de polo din R. D. Germană 
a luat sfîrșit cu victoria 

echpei R.S.F.S.R.
Duminică a luat sfîrșit la Berlin 

turneul internațional de polo pe apă 
la care ati participat echipele 
R.S.F.S.R., R.D. Germane, Franței și 
R.P. Polone. Iată rezultatele înregis
trate : R.S.F.S.R. cu Franța 2-1, cu 
R.P. Polonă 4-0, cu R.D. Germană 
3-1. R.D. Germană cu R.P. Polonă 
7-4, cu Franța 8-4. Franța—R.P, Po
lonă 6-3. Clasament: R.S.F.S.R. 6 p. 
2. R.D. Germană 4 p. 3. Franța 2 
p. 4. R.P. Polonă 2 p.

COMO 9 (Agerpres). — Tradițio
nala competiție feminină de scrimă 
.Floreta de argint" a luat sfîrșit du

minică în Italia la Como. Un mare 
succes a repurtat floretista sovietică 
Valentina Prudskova care a ocupat pri
mul loc în clasament cu 5 victorii. Ea 
a învins în meci de baraj pe italianca 
Antonela Ragno.

Reprezentanta R. P. Romîne, Maria 
Vicoi, s-a clasat pe locul 5 cu 4 vic-

torii după Ethela Iuhasz (R. P. Un-: 
gară) și Alexandra Zabelina (U.R.S.S.)', 
Urmează apoi în clasament Regine 
Veronnet (Franța) 2 victorii, Galina 
Gorokhova (U.R.S.S.) 2 victorii și
Kovacs (R. P. Ungară) 2 victorii. Oîga 
Orban (R.P.R.) a fost eliminată în 
sferturile de finală după un meci de 
baraj cu Leroux (Franța). De aseme
nea Orb-Lazăr (R.P.R.) a pierdut îri 
sferturile de finală.

-

UN CAMPIONAT EUROPEAN UE MARS
Un nou lider în

Weissleder
CFȚi ** • • iiursa racii :

(R. D. G.)
n

3 1
1 1
0 2

o
2
2

13:6
9:9 
6:13

Luxem-

7
3
2

PE ECHERE IN 19614
4
4

Franța —

1. ANGLIA
2. Irlanda
8. Olanda

Grupa a Vl-a :
burg 1—0, Luxemburg — Franța 5—3, 
Luxemburg — Elveția 0—0, Elveția —

SPARTAK SOKOLOVO PRAGA— 
PETROLUL PLOEȘTI 2-0

FRAGA 9 (prin telefon de la sec
ția sport a agenției C.T.K.). — E- 
chipa Petrolul Ploești a susținut azi 
în capitala R. Cehoslovace un meci 
amical cu formația Spartak Sok o lo vo. 
Iniîlnirea s-a desfășurat pe o ploaie 
puiernică, fapt care a influențat jo
cul.

Echipa pragheză a cîștigat cu sco
rul de 2-0 (1-0), prin punctele fal
ser.se în min. 30 de Kraus și în min. 
55 de Vojska. De la Petrolul s-au 
remarcat Sfetcu și Dumitrescu, în

Recent a avut loc Ia Ziirich ședința 
comisiei de marș din cadrul Federației 
internaționale de atletism. Printre alte 
hotărîri care au fost luate cu acest 
prilej a fost și aceea a organizării unui 
campionat european de marș pe echipe, 
care ar urma să aibă loc în anul 1961. 
Campionatul se va desfășura pe 5 grupe, 
iar învingătorii din fiecare grupă »e 
vor întîlni într-un concurs final la Lu
gano (Elveția).

Cele 5 grupe au fost stabilite astfel:

I — Spania, Portugalia, Franța, Italia, 
Elveția ; II — Irlanda, Anglia, Scoția, 
Belgia, Olanda, RJF.G. ; III — Dane
marca, Finlanda, SuedHa, Norvegia ; 
IV — Polonia, ILRJ5J5., R.D.G., R. P. 
Romînă; — - -
Bulgaria, Iugoslavia, Turcia și 
Echipele vor fi formate din câte 
șăluitori care vor participa la 
și 50 km.

Această hotărîre a fost trimisă . 
federațiilor de atletism interesate.

V — Cehoslovacia, Ungaria, 
Grecia.
6 măr-
20 km

tuturor

VARȘOVIA 9 (prin telefon). — 
Luni s-a desfășurat pe ruta Lodz— 
Varșovia (132 km) etapa a Vil-a a 
„Cursei Păcii". Alergătorii romîni 
s-au menținut pe primul plan fiind 
printre inițiatorii atacurilor. Gu 40 
km înainte de sosire evadează Gh. 
Rădulescu împreună cu belgianul 
Claes. Ei au un avans de 150 m însă 
plutonul acționează puternic și ani
hilează acțiunea. După 15 km este 
inițiat un nou atac : fug din . pluton 
alergătorii Weissleder, Braharu, Vos
triakov, Levacic, Hill și Glaes. A-

Sfetcu
de la cehoslovaci cei mai 

fost Kvasniak,

remarcat 
timp ce 
buni au 
.Vo jska.

A condus arbitrul Karas (Praga).

Hertl șiPE SCURT
O Reprezentativa feminină de bas

chet a R p. Bulgaria și-a început 
turneul în R. D. Germană întîlnind 
duminică seara la Berlin echipa R. D. 
Germane. Baschetbalistele bulgare au 
terminat învingătoare cu scorul de 
74-33 (40—15).

® Parașutistul cehoslovac Josef 
JVnd'cky a stabilit un nou record 
mondial la proba de săritură de la 
f'OO m cu punct fix de aterizare reu
șind a medie de 0,83 nr. (!) (Praga-Brno). Foto : Cetekaetapa lFază din desfășurarea celei de a XlII-a ediții a „Cursei Păcii”

cest grup reușește să se detașeze 
pluton și să sosească cu avans 
Varșovia. Sprintul este cîștigat 
rutierul german Weissleder care, 
cumulînd bonificația și 14 
vansul cu care a sosit înaintea gru
pului masiv în care se afla „tricoul 
galben") trece pe primul loc în cla
samentul general. Ion Braharu a so
sit pe locul III învingînd la sprint 
cicliști’ redutabili. Iată clasamentul 
etapei: 1. Weissleder (R.D.G.) 3 h. 
31:37; 2. Lute (Olanda); 3. Braharu; 
4. Vostriakov (U.R.S.S.); 5. Levacic 
(R.P.F. Iugoslavia); 6. Hill (Anglia); 
7. Claes (Belgia) — toți în același 
timp; 8. Lulau (Norvegia) 3 h. 31:51; 
9. Gazda (R.P.P.); 10. Adler
(R.D.G.);... 17. Gh. Rădulescu;... 32. 
W. Ziegler;... 45. Ion Stoica — toți 
în același timp.

Clasamente generale. Individual:
1. Weissleder (R.D.G.) 31 h. 13:09;
2. Hagen (R.D.G.) la 49 sec.; 3.
Gazda (R.P.P.) la 54 sec.; 4. Adler 
(R.D.G.) la 54 sec.; 5. Vanderbergen 
(Belgia) la 1:02; 6. Claes (Belgia) 
la 1:40; 7. Duez (Franța) la 2:30; 8. 
Eckstein (R.D.G.) la 3:55; 9. Said- 
hnjin (U.R.S.S.) la 3:59; 10. Bangs- 
borg (Danemarca) la 3:59;... 22. Ion 
Stoica la 19:20;... 
50:35;... 60. Ion
01:58;... 70. Gh. 
13:10. Echipe: 1. R.D. Germană 
h. 40:58; 2. Belgia la 4:51; 3. R.P. 
Polonă la 10:27;... 10. R.P. Romînă 
la 1 h. 09:04. Urmează Olanda, Iu
goslavia, Luxemburg, Bulgaria, Nor-: 
vegia, Suedia, Austria, Monaco, El
veția și Finlanda.

sec.

de 
în 
de 
a- 
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55. W. Ziegler
Braharu la 1

Radulescu la 1

la
li. 
h.
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