
La baschet

4TRECERILE DOTATE CU „CUPA CONGRESULUI” 
SINT ÎN PUNĂ DESFĂȘURARE

iză din înlUnirea Știinfa-Victoria, dig
itații în etapa e V-a a „Cupei Con

gresului”.

Al doilea gol al echipei noastre în meciul de joi cu O.F.K, Beograd: Eftimie a șutat de la 8 metri și mingea l-a depășit 
pe Krivocucea. \ Foto : T, Roibu

Echipele feminine fruntașe de bas
ist d’n Capitală își dispută niîine 
mineață penultima etapă a compe- 
iței organizată de Clubul sportiv 
oința în cinstea celui de al IlI-lea 
angres al P.M.R. In cadrul acestei 
ape se desfășoară meciul dintre for
ările I.C.F. și Progresul, care poate fi

îtlefi 8e valoare ia startul ediției a Xll-a 
Campionatelor internaționale ale R.p.R.

I U’
Pentru întrecerile din cadrul celei 

■ a XI l-a ediții a Camp onatelor in- 
m.-'tionale de atletism ale R. P. Ro- 
in au anunțat participarea și a- 
4ir-uin R.P. BULGARIA. La acest 
are eveniment sportiv internațional 
ilgaria va fi reprezentată de urmă
rii atleți; Mtfiail Bîcivarov (100 m

200 m), Stoian Slavkov (lungime 
decatlon), Teodor Belcev (înăl- 

ne), Dimiter lllebarov (prăjină), 
iiiio Dicev (suliță) și Snejana Ker- 
>va (100 m, 200 m și 80 mg). 
In cursul z’lei de ieri s-a primit o 
legramă din partea forului de spe-

Debut în marile confruntări preolimpice

In deschidere se întâlnesc reprezentativele secunde
Apropierea celei de a XVII-a ediții 

rilor Olimpice se face simțită 
are zi care ne apropie de cel 

ai mare eveniment sportiv al anului, 
s; va desfășura în august, _ la 

ama. Se simte și. după intensitatea 
egătirilor urinate de viitorii prota- 
iniști, după rezultatele lor mai vă
roase ca orieînd. Firește, pre- 
itiri atente fac și sportivii romîni. 
eprezentativa de polo a țării noastre 
ibutează în arena marilor confruntări 
eolimpice chiar astăzi, cînd va întîlni 
lecționata R.P. Ungare, multiplă cam- 
oană olimpică și europeană. Palmare-

lespre echipa de polo 
a Rommiai

Regret că Federația internațională 
• polo nu recunoaște faptul că echi- 
i Rominiei este una din cele mai 
ine din lurțte. In ultimele mari tur
le internaționale, reprezentativa Ro- 
iniei a avut o comportare strălucită, 
u toate acestea, ea a fost programată 

mod complet nejust să participe în 
curile preliminarii ale turneului o- 
npic. Este un lucru unanim recunos- 
it in cercurile specialiștilor că forma- 
i Rominiei reprezintă o forță In are- 
i internațională. Și trebuie 
>nt că această echipă este 
nară din lume (mă refer 
ledie a jucătorilor). Acești 
dese cu multă dexteritate 
losesc bine corpul, sînt buni înotă- 
ri.
In schimb, le lipsește experiența 
arilor întreceri internaționale^ ailt de 
wesară 

să ținem 
cea mai 

la vîrstă 
tineri mî- 
balonul.

în jocul de polo. De multe
JANOS VARSZEGI 

redactor al ziarului , 
„Nepsport" Budapesta

ICoatinuace in pag. a 4-aă___ t

decisiv în ceea ce privește câștigătoarea 
trofeului „Cupa Congrestilu". Jocul, 
programat pentru ora 11,30 pe te
renul Voința, este precedat de alte 
două Interesante partide: .Știința— 
Voința (ora 10,15) și Victoria-Rapid
(ora 9). Reamintim că după cinci
etape clasamentul
astfel:

se înfățișează

1. Progresul 5401 200-154 13
2. Constructorul 5302 174-209 11
3. I.C.F. 4301 167-139 10
♦. Știința 4202 155-132 8
5. Rapid 4202 118-131 7

6. Vo nța 4103 124-126 6
7. Victoria 4004 53-140 4

Formațiile masculine își încep azi
întrecerea pentru „Clipa Congresului", 
compet ție organizată de clubul 
sportiv Progresul București, în cola
borare cu comisia orășenească de 
specialitate. Cele șase echipe partici
pante : C.C.A., Rapid, Știința, Metalul, 
Progresul din București și Petrolul 
Ploești își vor disputa Jin turneu în 
urma căruia va fi desemnată cîșt gă- 
toarca trofeului. Primul meci va avea 
loc azi după-amiază între campioana 
țării, C.C.A. și Progresul, iar mîine 
dim’neață se desfășoară celelalte două 
partide ale etapei , Metalul—Știința 
și Rapid—Petrolul. Intîlnirile vor f: 
găzduite de terenul Progresul.

cialitate din Italia prin care se con
firmă înscrierea următorilor atleți.: 
Silvano Meconi (greutate), Carlo Lie- 
vore (suliță), Giorgfo Mazza (110 
mg), Moreno Martini (400 mg). Este 
foarte probabil ca italienii să mai tri
mită, în afara. acestora, încă trei a- 
tlcți : Salvatore Morale (400 mg), 
Giusseppe Dordoni (20 km marș) și 
Alfredo Rizzo (800 m și 1.500 m).

Din informațiile pe care le deținem, 
Uniunea Sovietică și Ungaria vor. 
trimite la București o serie din
tre cei mai valoroși ațleti, membri ai 
Ioturilor olimpice respective.

sul întâlnirilor Rotnînia—Ungaria este fa
vorabil oaspeților, la care jocul de polo 
se bucură de o frumoasă tradiție. Două 
rezultate „sar în ochi" cititorului care 
cercetează tabela: penultima partidă 
susținută de ceh două reprezentative 
(Zagreb 1957) s-a s.ddat cu victoria 
echipei maghiare la scor: 12—0; 
în schimb ultimul joc, dispu
tat doi ani mai tîrziu (Moscova 1959) 
n-a putut desemna pe învingător. Tî
năra echipă a țării noastre a reușit 
un rezultat de egalitate (1 — 1) în fața 
unei formații care la sfîrșitul turneu
lui a ocupat locui I. tată dar, că per
formanța realizată de reprezentativa 
țării noastre antil trecut nu poartă 
pecetea...... întîmplării", nu poate fi pusă
pe seama vreunei scăderi de formă 
manifestată de campioana olimpică. Cu 
totul altceva explică acel valoros 1—1, 
ca și restul rezultatelor (9—3 cu R.S.S. 
Gruzină, 8—2 cu R.S.S. Ucraina), ob
ținute 
anului

de jucătorii noștri de-a lungul 
1959. Este vorba de valoarea

Lotul de pola K, £, l/ngare la sosire pe aeroportul Băneasa.
£.0.101 H.
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M îi ne, pe stadionul „23 August*4

Selecționata
F.pe 1

divizionară întâlnește
C. Saarbriicken

Ieri după-amiază a sosit în Capi
tală echipa 1 F.C. Saarbriicken din 
R.F.G., adversarul de niîine al fot- 

I baiiștiior noștri care se pregătesc

reală la care au ajuns componenții 
selecționatei noastre, ca urmare a pre
gătirii metodice, efectuate în ultimii 
ani.

Care sînt posibilitățile primei noastre 
formații în pariideh pe care le va sus
ține astăzi și mîine în compania „7- 
iui“ maghiar? Este posibilă o victorie ? 
După părerea noastră, da I Am asistat 
la jocul terminat, anul trecut, la ega
litate, cînd fluierul final i-a găsit pe 
jucătorii romîni la poarta adversă, pre- 
sînd puternic, forțînd victoria, 
impuri;’ și 
strict „om 
tuațiile de 
caj rapid 
balonului.

Se 
marcaj 
(în si- 
demar- 
posesia

de data aceasta un 
la om" în apărare 

egalitate numerică), 
cînd se intră în

G. N1COLAESCU
Citiți programul la rubrica „Ulm 

mergem ?“ în pag a 6-a.

meciul cu R. Celioslovaeă. In-pentru
tr-o convorbire pe care am avut-o ă- 
seară cu conducătorul delegației oas- 
pe, d. Paulus, și cu căpitanul echipei, 
intenții dreapta Martini, am aflat une
le amănunte asupra echipei oaspe, 
mia din formațiile de club fruntașe 
din R.F.G.:

1 F.C. Saarbriicken s-a clasat pe 
locul III în liga de sud-vest a cam
pionatului. (In R.F.G. nu există o 
singură grupă divizionară, ca în alte 
țări). Printre jucători șe numără cîți- 
va internaționali, ca : Vollmar (de 9 
ori în reprezentativa A). Keck și Hes
se (fiecare de cîte 4 ori în reprezen
tativa B). Lotul oaspeților este foarte 
tînăr, avînd o medie de vîrstă de 23 
de ani. Cel mai tînăr jucător este 
portarul de rezervă Danner, în vîrstă 
de numai 17 ani I

Cîteva rezultate ale oaspeților: 2-3

In concursul lotului de popice al R» P« R>

Ținea Balaban
a depășit recordul mondial cu 4 puncte

După o zi de probe de acomodare 
de 59 bile, vineri a continuat pe are
na Iuta din Capitală ultimul concurs 
de verificare a lotului republican de 
popee pentru „Cupa Europei" care 
șe va desfășura la sfîrșitul lunii iu
nie în orașul iugoslav Zagreb. In ca-

A fost alcătuit Iotul Turciei 
pentru intîlnirile internaționale 
de fotbal cu R. P. Romînă 

și Scoția
Comisia tehnică a Federației de 

fotbal a Turciei a desemnat un lot de 
20 de jucători din care va fi alcătui
tă echipa pentru meciurile cu Scoția 
(8 iunie) și R.P. Romînă (26 iune). 
Lotul are următoarea alcătuire: por
tari : Turgay, Noomi; fundași : Can- 
demir, Basri, Naci, Bahri; mijlocași: 
Mustafa, Ergun, Tuncay, Kaya; înain
tași : Suat, Metin, Lefter, Can, Arif, 
Senol, Birol, Tarik, Cenap și Zeynel. 
Kadri și Ahmet nu au fost selecțio
nați, nefiind în formă,
, (AgerprgâJ.

★
Foto : T. Roibu

cu F.C. Barcelona la Barcelona, 0-f 
cu Fercncvaros la Budapesta, 0-0 în 
campionat cu Borussia Dortmund, 2-1 
cu F.C. L:ege la Liege și tot 2-1 cu 
ech’pa olandeză Geelen. (Ultimele 
două rezultate ;sînt din acest an).

In partida de inline, oaspeții ali
niază următoarea formație: Mak- 
licza—Thiel, Keck—Krieger, Hesse, 

Diehl—Vollmar, Martini, Zăgel, Meng, 
Albert. Rezerve vor fi-; Danner. 
Riihle și Hillen.

Selecționata noastră va intra pe 
teren în următoarea alcătuire: Uțu — 
Popa, Apolzan, Soare -Jenei, Nun- 
weiller III—Oaidi, Seredaî, Mateianu, 
Eftimie, Tătaru.

Partida se dispută pe stadionul 23 
August, începînd de la ora 17.15 și 
va avea în deschidere un meci de ve
rificare lâ rtigbi între două selecțio
nate divizionare.

dini întrecerilor de ieri după-amiază, 
tînăra jucătoare Ținea Balaban (Ra
pid București) a obținut un rezultat 
deosebit de valoros, reușind să do
boare din 100 bile mixte 445 popice, 
performanță ce corectează cu 5 punct» 
recordul țării deținut de Ilona Ne
meth (Tg. Mureș) și depășește cu 4 
p. recordul mondial stabilit anul tre
cut de sportiva maglfară Ballago la 
campionatele mondiale de la Bautzen 
(R.D.G.). Trăind din plin clipele suc
cesului, Ținea Balaban ne-a declarat:

' „închin recordul meu celui de al 
IlI-lea Congres al P.M.R., fiind con- 

: vinsă că prin aceasta îmi manifest 
recunoștința față de Partidul nostru 
iubit, care a creat tineretului o viață 
fericită și luminoasă. Mă angajez să 
mă antrenez <;u și mai multă perse
verență și conștiinciozitate".

Și acum, iată celelalte rezultate în
registrate ieri după amiază: FETE:' 
Irina Orosz (Tg. Mureș) 402 p.d., E* 
lena Suche' (Buc.) 313 p.d., Elena 
Trandafir (Buc.) 338 p.d.. BĂIEȚI: 
C. Arjtonescti (Buc.) 825 p.d., Gh.
Constantin (Buc.) 797 p.d. întreceri
le continuă azi și mîine pe arena 
Iuta după următorul program: sîm- 
bătă ora 8 și 17: 100 bile mixte fe
mei și 200 bite mixte bărbați; dumi
nică ora 8: 100 bile mixte femei șt 
20Q



La Crasova, întrecerile sînt 
i în plină desfășurare

Qnd cobori în gara Craiova, fără 
șă vrei privirea îți este atrasă de un 
panou. In plini centru mai întîtaim 
unul asemănător. La „Electroputere", 
îa Direcția Regională C.F.R., Depou! 
C.F.R., Uzinele „7 Noiembrie", Fabri
ca de Confecții „I.C. Frimu" precum 
și în alte întreprinderi și instituții cra- 
iovene sînt altele, ce-i drept, de di
mensiuni mai reduse, dar cu același 
conținut. Toate anunță organizarea 
primului Concurs cultural-sportiv al 
tineretului. Concise dar cuprinzătoare: 
probele din concurs, condiții de parti
cipare etc. Stațiile de radioficare au 
zilnic o emisiune specială consacrată 
concursului.

Recent, s-a luat inițiativa tipăririi 
ă 250.000 cocarde, care vor fi difuzate 
de către echipe speciale în întreg ora
șul. Membrii comisiei de organizare 
au fost repartizați pe cîte 2—3 aso
ciații sportive, de care să se ocupe pe 
Întreaga perioadă a desfășurării con
cursului.

Pe scurt, datorită acestor măsuri, 
știrea organizării Concursului cultural- 
sportiv a pătruns în toate întreprinde
rile și instituțiile din orașul Craiova.

Tinerii sportivi au primit cu entu
ziasm această veste și întrecerile au 
început. Ele au fost organizate pe 
secții de producție sau între sec
țiile pe ramuri de sport.

La uzina „Electroputere", de pildă, 
s-au înscris în concurs peste 800 de 

■ participanți. Întrecerile sportive se 
desfășoară pe stadionul „Electropu
tere". Aci, în zilele de concurs, la bănit 
bal, pot fi văzuți lăcătușii Stan Boto- 
gan, Gheorghe Bondoc, matrițerul Flo- 
rea Pătrașcu, muncitorii Liviu Tănă- 
sicscu, lancu Ncnoitu, Nicolae Voinic, 
la volei tinerele Lucia Boșovschi, A4a- 
rilena Dur ș.a. Cu sprijinul Consiliu
lui orășenesc U.C.F.S. va fi organiza
tă o zi de întreceri model, la care 
vor fi invitate și alte asociații sporti
ve din oraș. Desfășurarea întrecerilor 
din cadrul Concursului cultural-sportiv 
a fost folosită de către membrii aso
ciației sportive Electroputere ca un 
bun prilej de a-și intensifica activita
tea. Astfel, ei s-au angajat: să-și a- 
menajeze un teren de handbal redus 
în potcoava stadionului, să fie atrași

cît mai mulți tineri muncitori în ac
tivitatea sportivă și toți cei 2500 de 
membri săjși’«chite la timp cotiza"

La uzinele „7 Noiembrie" r 
prinderea E., 
peste 150 de t....... ____  ___  r..
zentat la întrecerile de tir, ‘volei, hand
bal. fotbal ctc. Brigăzile artistice, so
liștii vocali și instrumentiștii pregă
tesc. un repertoriu bogat și variat.

Corul și echipele dc dansuri ale Di
recției Regionale C.F.R. înscrise în 
concurs numără peste 150 de tineri și 
tinere. Pe bazele sportive ale asocia
ției Feroviarul sînt în plină desfășu
rare întreceri de handbal, atletism, fot-: 
bal, iar la poligonul orașului au con
curat peste 100 de participanți.

Asociații sportive ca Medicina, Să
nătatea, Economia, Minerul, Vinalcool, 
Poligrafie, Voința, l.R.C.L.F. și altele 
și-au amenajat baze sportive pentru a 
crea cele mai bune condiții de în
trecere. Comisia .de organizare a hotă- 
rît ca cea de 
cursului să se 
de producție; 
locale etc. In 
decide participanți: la faza finală, 
șenească. Se preconizează ca la 
de a doua etapă să fie angrenați 
te 1500 de tineri la probele sportive 
și peste 2000 la întrecerile cultural- 
artistice.

Din juriul concursului faț parte: ar
tistul emerit Mânu Nedeianu, director 
al Teatrului Național din Craiova, Ari- 
ton Rocncanu, directorul ansamblului 
de stat „Nicolae Bălcescu", Claudiu 
Moldovan directorul filarmonicii „Olte
nia", prbfesorul Sigismund Zeifer, pro
fesoara Sultana Tisrnănaru, sportivi 
fruntași ca maestrul sportului Ion 
Vereșezan, Carol Cordier și Mihai 
Popa component ai lotufui R.P.R. de 
tineret la baschet etc.

Sînt create, deci, toate condițiile 
pentru ca tinerii din întreprinderile și 
instituțiile orașului Craiova să parti
cipe cu succes la întrecerile Concursu
lui cultural-sportiv al tineretului, or
ganizat în cinstea importantului eve
niment din viața poporului nostru, cel 
de al 111-lea Congres al P.M.R.

Cinematografica

a doua etapă a con- 
desfășoare pe ramuri 
organizații comerciale 
această etapă se vor 

oră- 
eea 

pes-

VALENTIN PAUNESCU

Pe scena
și pe terenul de sport..,

...Cîțiva tineri meșteresc la podiumul scenei. Alții au 
devenit machieri de ocazie. .,Eroii” se pregătesc de... 
start. Mîine (n.r. astăzi, sîmbătă) va avea loc primul spec
tacol al brigăzii artistice și toată lumea se frămîntă pentru 
reușita lui. Artiștii amatori laolaltă cu... spectatorii trăiesc 
emoția debutului ! Cortina se retrage încet în dreptul culi
selor improvizate și pentru mai bine de o oră ne lăsăm cu 
toți (mai puțin... fotoreporterul) furați de vraja cîntecelor 
și jocurilor populare. Satira necruțătoare a lui Caragiale re
învie surprinzător de puternic în interpretarea tinerilor ar
tiști. Repetiția brigăzii ^artistice a Centrului de Hematologie 
continuă...

...Terenul de zgură roșie a fost parcă luat cu „asalt". Ju
cătoarele de volei (pasionate după acest sport de mai multă 
sau mai puțină vreme) ascultă cu atenție indicațiile antreno
rilor și apoi încearcă să le pună în aplicare. Unele reușesc, 
altele nu. Dar cine poate să facă totul perfect de. Iu început ? 
Munca, experiența vor aduce pînă la urmă satisfacțiile 
așteptate. Acum terenul de volei al asociației sportive 
„Sănătatea” este un adevărat laborator de pregătire.

Aceste cîteva instantanee surprinse în cursul zilei trecute 
în instituțiile sanitare din Capitală sau pe terenurile de 
sport ale asociației sportive „Sănătatea" vorbesc de la sine

despre dragostea cu care tineretul se pregătește pentru în 
trecerile din cadrul Concursului cu-llural-sportiv al tinere 
lului.

Z'.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
entuziaste întreceri în regiunea 

lași

IAȘI (prin telefon). — In satele 
orașele regiunii Iași tinerii pârtiei; 
cu însuflețire la întrecerile organizate

Și
pa

NUMAI ȘEDINȚE...
Vești despre desfășurarea primei 

etape a Concursului cultural-sportiv al 
tineretului ne vin din multe orașe ale 
larii ca — Botoșani, Craiova, Bucu
rești, Orașul Stalin — din satele 
regiunilor Suceava, Pitești, București, 
Stalin...

Nu am primit însă pînă în prezent 
nici o știre din regiunea Galati, care 
să fi consemnat începerea acestui 
frumos și atractiv concurs al tinere
tului de la orașe și sate.

Dacă la nivelul organelor regionale 
au fost luate masurile respective, co
misia de organizare stabilind planuri 
concrete care vor duce la atragerea 
unui număr cit mai mare de partici
pant!, nu putem spune același lucru 
dacă ne referim la comisiile raionale 
și comunale.

Astfel, la Tecuci, . Brăila, Bujorul, 
Ivești, Maluri, Nămoloasa, Nănești, 
Vulturul, Măxîneni și numeroase alte 
localități din regiune, comisiile de or-

nu trebuie urmate
In sfera de preocupare a conducătorilor 
„Independența " din Craiova nu a intrat 
pregătirea tinerilor pentru

asociațiilor sportive „Munca” și 
■îtuși de puțin grija pentru 

Concursul cui tu ral-sportiv al tineretului.

ganizare s-au mulțumit numai cu... 
ținerea unor ședințe, a planificării di
feritelor competiții, fără să treacă 
la aplicarea concretă a celor hotărîte. 
Trebuie să arătăm, de asemenea, că 
nici stațiile de amplificare, nici lo
zincile mobilizatoare nu sînt folosite 
pentru popularizarea în suficientă 
măsură a acestei importante compe
tiții.

Discutînd cu numeroși tineri, mem
bri ai asociațiilor sportive din loca
litățile mai sus amintite, cu toții și-au 
exprimat nerăbdarea de a participa 
la întrecerile din cadrul concursului 
cultural-sportiv al tineretului. De ase
menea trebuie sa aratăm că antrenorii 
și instructorii voluntari pregătesc cu 
și mai mare atenție sportivii din sec
țiile respective, așteptînd cu aceeași 
nerăbdare „semnalul" de începere al 
întrecerilor.

Și noi... așteptăm cil nerăbdare pri
mele vești din regiunea Galați, care 
să ne vorbească de frumoasele între
ceri la care vor participa mii și mii de 
tineri din orașele și satele regiunii. 
Rezultatele depind — direct propor
țional — de aplicarea cît mai grabnic 
în viață a celor hotărîte, de felul cum 
vor fi mob lizați tinerii și tinerele din 
numeroasele întreprinderi, G.A.C.-uri, 
G.A.S.-uri și S.M.T.-itri, de numărul 
activului obștesc care-și va da con
cursul în buna desfășurare a acutei 
competiții.

Aplicînd cu hotărîre și cît mai 
grabnic măsurile corespunzătoare 
sîntem siguri că mișcarea sportivă 
din această regiune va înregistra un 
nou și frumos succes, așa cum s-a 
realizat la toate competițiile' de mase 
din. anii trecuți.

în cadrul Concurai lui cultural-sportiv 
al tineretului. Astfel, în raidntil Paș
cani s-au și organizat pînă acum 150 
de concursuri, iar în raionul Tg. Fru
mos 109 întreceri. La consiliul re
gional U.C.F.S. Iași este cunoscut în 
prezent numărul participanților la în
treceri: 28.000. Numai 
au luat startul peste 
și tinere, în timp ce în 
Iași s-au întrecut, în 
etape aproape 4500 de sportivi.

Demn de subliniat este faptul că în
trecerile din cadrul Concursului ciiltu- 
ral-sportiv al tineretului, au constituit 
totodală și un bun prilej pentru în
ființarea de noi asociații sportive. De 
curînd, au hiat ființă în raionul Bîrlad 
23 de asociații sportive, în raionul 
Huși 14 și în raionul Negrești 11.

Ca încheiere vom scoate în evidență 
rodnica 
sportive 
Viădeni, 
(raionul 
(raionul 
tive Țesătura, 
Tricotaje, C.F.R. 
orașul Iași, ale căror rezultate

de^făștiȚarea prunei etape a Concura 
lui cultural-sportiv al tineretului a 
constituit un exemplu mobilizator • 
pentru celelalte asociații sportive di 
regiunea Iași.

în orașul Iași 
5000 de tineri 
satele raionului 

cadrul primei

activitate a unor asociații 
cum sînt cele diri comunele 
Andrieșcni, Ciurea, Bîrnova 
Iași), Răducăneni, Oltenești ? 
Huși) și al asociațiilor spor- 

Penicilina, Moldova 
„Ilie Pintilie" din 

în

P. GODREA -coresp. regie i

întrecerile muncitorilor tipografi 
din Cluj

Prima dintre asociațiile sportive cit 
jene care a trecut la organizarea îr 
trecerilor sportive din cadrul Concurși, 
lui cultural-sportiv al tineretului a fos 
asociația sportivă Poligrafia (prese 
dintele consiliului asociației los: 
Lucaci). Membrii acestei asociații part! 
cipă la concursuri de volei, tenis d 
masă, fotbal, popice și șah. întrecere 
de fotbal, la care s-au înscris 4 ecliipi 
se dispută sistem turneu, numai tui 
pe terenul Ianos Herbak II. De aseme 
nea, și la celelalte discipline sportiv 
(popice, șah și tenis de masă) între 
cerile se vor disputa pe echipe repre 
zentative ale diferitelor sectoare d 
producție din cadrul întreprinderii Po 
ligrafice din Cluj.

RADU FISCH-coresp. regional

TINERI ȘI TINERE! PARTICIPAȚI CU TOȚII LA 
ÎNTRECERILE CONCURSULUI CULTURAL-SPORTIV 
AL TINERETULUI!

ACTIVIȘTI SPORTIVI ! SPRIJINIȚI ȘI ÎNDRUMAȚI
SATELEASOCIAȚIILE SPORTIVE DIN ORAȘELE ȘI 

NOASTRE PENTRU A ORGANIZA CIT MAI
MANIFESTAȚII CULTURALE ȘI SPORTIVE 
DRUL CONCURSULUI CULTURAL-SPORTIV
NERETULUI.

MULTE
IN CA-
AL TI
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& pentru categoriile

inferioare și medii
„Liber alese“

Incepînd (lin acest an se introduc 
exerciții liber alese la toate categoriile 
de clasificare în gimnastică. Această 
măsură are ca scop ridicarea nivelu
lui de pregătire a gimnaștilor și gim
nastelor, îmbunătățirea performanțelor 
în această disciplină sportivă.

După cum se știe, pînă acum numai 
Ia categoriile I seniori și maeștri a 
foF.t obligatorie prezentarea exercițiilor 
liber alese pentru obținerea clasifi
cării. Trecerea de la categoria a Il-a la 
categoriile superioare constituie un pas 
«leatul de dificil, în special pentru 
gimnaști. De ce a fost greu de trecut 
acest „obstacol”? In general, sportivii 
caro lucrau Ia categorii inferioare 
au fost preocupați numai de însușirea 
elementelor cuprinse în exercițiile im
puse. Majoritatea antrenorilor nu s-au 
îngrijit de lărgirea bagajului de cu
noștințe al gimnaștilor, de completarea 
elementelor impuse cu altele noi oare 
să constituie baza viitoarelor exerciții 
liber alese. Din această cauză mulți 
sportivi s-au „speriat” de greutățile 
trecerii la categoriile superioare, mulți 
gimnaști talentați s-au „pierdut” pe 
drum.

Deci, măsura luată de F.R.G. pri
vind introducerea exercițiilor liber a- 
lese la toate categoriile de clasificare 
este foarte bine venită. Incepînd cil 
primele concursuri oficiale d»n acest 
an (campionatul R.P.R. individual și pe 
echipe, campionatul de juniori), se

REZULTATE
DIN ETAPA DE ZONĂ 

CAMPIONATELOR R.P.R.
Zilele trecute s-a încheiat etapa de

zonă a campionatelor republicane indi
viduale de scrimă. Iată primii clasați la 
cele patru probe : ZONA 1, floretă fe
mei : L Eeaterina I.azăr (C.SJM. Cluj),
2. Otilia Vadnay, 3. Elena Ferenezi, 4. 
Maria Lucy (toate de la Unio Satu 
Mare), 5. Olga Szabo, 6. Iulia Valaskay 
(C.S.M. Cluj), 7. Ileana Czimbalmoș 
(Știința Tg. Mureș), 8. Ecaterina Bar
toy (Progresul Cluj). Floretă băieți :
1. Attila Csipler (Unio Satu Mare),
2. Zoltan Uray (C.S.M. Cluj), 3. Ște
fan Csipler (Unio Satu Mare), 4. Ale
xandru Pascu (Știința Cluj), 5. Iosif Bot- 
ka (Unio Satu Mare), 6. Francisc 
Boga (Știința Tg. Mureș), 7. Iuliu 
Hovany (Știința Tg. Mureș), 8. Alexan
dru Sinko (Știința Cluj). Sabie: 1. Ion 
Sitahtho (C.SJW. Cluj), 2. Ion Szantay 
(C.S.M. Cluj), 3. Gh. Becherescu 
(Știința Cluj), 4. Emeric Aruș (C.S.M. 
Cluj), 5. I. Jenei (Unio Satu Mare), 
6. F. Csdkor (Voința Cărei), 7. Iuliu 
Peterfi (Știința Tg. Mureș), 8. Nicolac 
Ghilezan (C.S.M. Cluj). Spadă : 1. 
Ștefan Ilaukler (Unio Satu Mare), 2. 
Oscar Thelmeiner (C.S. Oradea), 3. 
Francisc Todor (Unio Satu Mare), 4. 
Ștefan Sinko (Știința Cluj), 5. Ștefan 
Toth (Unio Satu Maro), 6. Tibcriu 
Prezenski (C.S.M. Cluj), 7. F. Csokor, 
8. I. Szecs (Știința Tg. Mureș). ZONA 
A 11-a. Floretă femei : 1. Maria Vi* 
-col, 2. Ana Ene (Progresul Buc.), 3. 
Paula Roman (C.C.A.), 4. Giiclieria 
Ștefănescu (Progresul Buc.), 5. Geor- 
geta Sachelarie, 6. Elena Melak 
(C.C.A.), 7. Valeria Luttmann, 8. Doina 
Alexandrescu (Progresul Buc.). Floretă 
băieți : 1. Tăn-ase Mureșanu (Progre
sul Buc.), 2. Sorin Poenam (C.C.A.),
3. Hie Tudor (Petrolul Ploești), 4. Bar
bu Olănescu (Progresul Buc.), 5. 
Gheorghe Matei (C.C.A.), 6. Iuliu
Falb (Stăruința Timișoara), 7. Gheor
ghe Isopescu (Petrolul Ploești), 8. Iosif 
Zilahy (C.C.A.). Spada : 1. C. Stelian

♦ (C.C.A.), 2. V. Teodorescu (Prog. Buc),
3. R. Dobrescu (C.C.A.), 4. C. Pai- 
sie (Petrolul Ploești), 5. Nicolae Dan 
(Știința Buc.), 6. Oh. Liehiardopol 
(Prog. Buc.), 7. Hie Tudor (Petrolul 
Ploești), 8. Alex. Bruja (Stăruința 
Tim.). Sabie : 1. D. Mustață, 2. C. 
Pelmuș, 3. Oct. Vintilă (C.C.A.), 4. L. 
Rohony (Știința Buc.), 5. I. Istrate 
(Prog. Buc.), 6. II. Bădcscu, 7. C. Că- 
pruciu (C.C.A.), 8 Gh. Poți (Stăruința 
Timișoara). 

va aplica în mod treptat noul program 
de clasificare.

Bineînțeles, exercițiile liber alece 
vor fi alcătuite corespunzător nivelu
lui de pregătire și vîrstei concurenți- 
lor. Astfel, la categoriile a Il-a juniori 
și junioare și la categoria a IlI-a se 
vor executa exerciții liber alese numai 
la două aparate (sol și sărituri), la 
categoria I junioare la 3 aparate (sol, 
hîmă, sărituri), la categoria I juniori 
la 4 aparate (sol, sărituri, bară, para
lele), Ia categoria a Il-a seniori și 
senioare la toate cele 6 aparate.

Ce vor cuprinde aceste exerciții ? 
S-au prevăzut pentru fiecare categorie 
de clasificare unele amendameute teh
nice. Deci, la întocmirea exercițiilor 
liber alese se va ține cont de un ta
bel minim de mișcări pentru fiecare 
categorie în parte. Iată cîteva exem
ple : ia categoria a Il-a juniori și la 
a IlI-a seniori exercițiul liber ales la sol 
va trebui să cuprindă următoarele ele
mente : rostogoliri* 1? cu picioarele în
tinse, îndreptare prin stînd pe mîini, 
răsturnare jnainite, stînd pe mîini. 
roată laterală, sfoară. La rategoria I 
juniori : două răsturnări înainte le
gate, sfoară, stînd pe mîini din forță, 
răsturnare înapoi (de pe loc sau din 
clan), două sărituri artistice legate. 
După cum se vede și din acest exemplu, 
de la o categorie la alta exercițiile li
ber a le.°e vor fi îngreunate treptat.

vor întîlni în cadrul semifinalelor cam
pionatelor republicane de box ce se 
vor desfășura săptămîna viitoare în 
„potcoava* stadionului Republicii.

Iată programul primei semifinale: 
muscă : M. Dobrescu—V. Vintilă ; co
coș : N. Piliți—A. Olteanu ; pană : I. 
Turcu—Em. Cișmaș; setniușoară : I. 
Mihalik—V. Czekeli ; ușoară: C. 
Gherasim—Fr. Pazmani; ușoară: I. 
Rodicenco—I. Marin ; mijlocie-ușoară: 
N. Stoenescu—N. Linca; semhnijlo- 
cje : Gh. Buzatu—N. Șerbu ; mijlocie :
I. Monea—M. Nicolau ; semigrea : Gh. 
Negrea—I. Ferci.T ; grea : V. Mariu- 
țan—D. Trandafir.

De aproape un an de 
zile, cei care frecven
tează cu regularitate 
reuniunile pugilistice au 
observat, desigur, lipsa 
de pe ringurile noastre 

a boxerului Constantin 
Dumitrescu. In schimb, 
valorosul boxer dinanio- 
vist a fost văzut în ul
timul timp stînd în „col
țul" unor tineri. Constan
tin Dumitrescu, maestrul 
neîntrecut al eschivelor, 
cel care a îmbrăcat tri
coul de campion republi
can de cinci ori conse
cutiv (1955-1959) și 
care a fost nelipsit din 
echipa națională timp de 
11 ani (1949-1959), 
este astăzi antrenor.

Desigur că graba cu 
care a părăsit boxul la 
o vîrstă cînd mai putea 
realiza performanțe bune 
(29 ani) 
mulți.

— Am
;-j asupra 

părăsi sportul care

Natural, aceste amendamente consti
tuie. numai baza strictă a exercițiilor. 
Ele pot și trebuie completate și eu 
alte elemente de o greutate asemănă
toare.

Exercițiile liber alese la categoriile 
inferioare și medii vor constitui nucleul 
exercițiilor de la categoriile superioare. 
Astfel va fi ușurată în mare măsură 
trecerea la categoriile I și maeștri. 
Gimnaștii și gimnastele își vor însuși 
un bagaj mult mai larg de mișcări, se

Programul primei semifinale 
a campionatelor republicane
Joi dimineață a avut loc la federa

ția de specialitate tragerea la sorți 
pentru desemnarea boxerilor care se

Reuniunea
de astă-seară

Astă-seară, incepînd de Ia ora 
19,30, va avea loc în grădina „Com- 
biistibilul" din strada Ion Vidit nr. 
13 o reuniune de box organizată de 
asociația sportivă Tehnica Modernă în 
cinstea celui de al IlI-lea Congres 
al P.M.R. Din programul reuniunii 
desprindem meciurile: O. Silberman 
(Știința I.C.F.) — A. Eftimiu (Voin
ța) ; 1. Ionița (Pasteur) — M. Bă- 
loiu (T. Modernă) ; A. Enuș (Con
structorul) — C. Kiss (Metalul) ; 
D. Ionescu (T. Modernă) — I. Ol
teana (Metalul).

Titi Dumitrescu a trecut la „colțul" 
ringului ! Indicațiile sale sînt ascultate 
eu multă atenție de Constantin Gheor
ghiu.., • Foto : B. Ciobanu 

vor obișnui cu un efort maî susținut 
în concursuri, își vor dezvolta imagina
ția creatoare.

Sin tem siguri că această măsură va 
contribui nemijlocit la creșterea con
tinuă a nivelului de pregătire a gim- 
naștilor și gimnastelor, la mărirea nu
mărului celor care lucrează la catego
riile superioare, deci implicit Ia crește
rea mai multor cadre de rezervă pentru 
lotul republican și la îmbunătățirea 
performanțelor în gimnastică.

I. GYORGYPAL

A:oî înscrieri 
la campionatele 
internaționale 
ale K. P. tt.

La campionatele internaționale 
de gimnastică ale R. P. R. care 
vor avea loc la București în zilele 
de 28—29 mai a. c. și-au mai 
anunțat participarea o serie de 
delegații. Din U.R.S.S. vor sosi 
sub conducerea cunoscutului gim
nast Ciucprin. doi sportivi: Ka- 

ciahidze și Miakalatia. R. Ceho
slovacă a anunțat lotul din care 
va selecționa pe cei doi gimnaști 
și cele, două gimnaste. Băieții : 
l\lecka, Gațdos'r; Vrbensky, K/bcc , 
fete — Hana Rtizickova, Vera 
Cașlavska. Echipa feminină a Ita
liei va fi alcătuită din Antia Ma
ria Fagherazzi și Elena Wilma Z.a- 
gorara. Fcaerația de specialitate 
a R.P. Ungare a anunțat un lot 
numeros în care figurează cam
pioana Olga Tass-Lemhenyine. 
Sandor Bekesi etc.

CINCI MINUTE CU ANTRENORUL TITI DUMITRESCU

a surprins pe

reflectat serios 
hotărîrii de a 
mi-a fost atît 

de drag, spunea Titi Dumitrescu. 
Dar cred că am procedat bine, d"1 ve
ce observasem că în ultimul timp po

Chimia Făgăraș și Dinamo București 
învingătoare în penultima etapă

Liviu Constanți nescu — cel mai eficace jucător al Rapidului în meciul cu C.Cjî. 
— a trecut de Țigănuș și va înscrie un nou gol pentru echipa sa.

Foto : H. Nandjr
Penultima etapă a campionatului re

publican masculin de- handbal în 11 
a programat joi ditpă-amiază, în Ca
pitală, o singură partidă: C.C.A.—Ra
pid. In ciuda tuturor pronosticurilor 
care indicau o victorie facilă a militari
lor, handbaliștii de la Rapid au luptat, 
în primele 45 minute ale meciului, cu 
o ambiție demnă de subliniat, fiind 
cel puțin egali adversarilor lor. Tn a- . 
parare, rapidiștii au jucat „om la om“ 
foarte strîns, lucru care a jenat destul 
de mult înaintarea echipei C.C.A. iar în 
atac au folosit cu. mult succes blocaje 
succesive, care au permis lui Liviu, 
Constantinescu — în formă de șut 
excelentă — să înscrie cîtcva goluri 
spectaculoase. Astfel, Rapidul a avut 
în , prima repriză aproape în perma
nență conducerea la scor, militari’ 
reușind doar în două rînduri să ega- I 
leze: la 4—4 și 5—5. După pauză 
însă C.C.A. a jucat mai bine, a ata
cat pc o rază de acțiune mai mare 
destrămînd apărarea adversă și, profi- 
tînd de accidentarea portarului rapi- 
dist Medeșan, a preluat inițiativa, ob- 
ținînd în cele din urmă o victorie me
ritată cu scorul de 15—12 (5—6).
Din echipa învingătoare, am remarcat 
pe Nodea, Thelman, Barabaș și Țigă
nuș, iar de la învinși pe Constanti
nescu, Rușcă și Șelarii. A condus cu 
scăpări M. Petrescu — Buc. (v).

FAGARAȘ. Liderul clasamentului, 
Chimia Făgăraș, a întrecut fără emo
ții Victoria Jimbolia cu 7—2 (4—1). 
menținîndu-și astfel avansul de două 
puncte față do următoarea clasată. Au 
înscris: Chiujdca 2, Gref 2, Bînda, 
Schneider și Martini pentru Chimia și 
Kuschjl și Derbacher pentru Victoria. 
(V. Lazăr- coresp.).

ORAȘUL STALIN. După un joc viu 
disputat echipa locală Dinamo a ob
ținut victoria, în fața formației reșițe- 
ne C.S.M.. cu scorul de 12—10 (5-5). 
Au marcat: Pahan 4, Frantz 4, Pall 
3. Misches 1 pentru învingători și 
Ferenschutz 7, Schutz 2 și Jendel 1 
pentru-rrmnși. (P.- Dumiitrescu-coresp).

SIBIU. Ca urmare a unei evidente 
superiorități, Dinămo București a în
trecut echipa sibiană Voința Cu 16—10

Avînd în Ifnat un excelent ! 
realizator (a înscris 8 goluri), bucu- ■

INTERVIUL NOSTRU

sibilitățile mele de afirmare pe plan 
internațional scăzuseră. Și, în plus, de 
ce să ocup un loc în echipă, cînd mai 
bine ar fi să dau prilej unui tînăr ta
lentat ca sa se afirme ?

Antrenorul Titi Dumitrescu îmi vor
bea cu pasiune despre noua sa profe
siune, dar în minte mi se învălmă
șeau crîmpeie din numeroasele meciuri 
disputate cu ani în urmă, în care bo
xerul Constantin Dumitrescu entuzias
ma publicul datorită stilului său spec
taculos și eficace.

Reluăm discuția...
— Pe mulți dintre amatorii specta

colelor pugilistice i-a îneîntat stilul 
d-tale de box. Alții însă, aveau păre
rea că, mai cu seamă în ultimul timp, 
erai lipsit de eficacitate. Care crezi că 
au avut mai multă dreptate ?

— Trebuie să spun că părerile ce
lor din a doua categorie sînt mai în
temeiate. Este adevărat că eu am rea
lizat într-o perioadă unele performan
țe destul de bune. Dar aceasta s-a 
datorat mai mult pregătirii fizice. Eu 
reușeam să-mi „păcălesc" adversarii 
datorită mobilității, a eschivelor, a ra
pidității atacurilor mele, ceea ce nu 
puteam realiza decit printr-o bună pre
gătire fizică. Dar, cu timpul, toate a- 
ceste calități au scăzut, atacurile pe care 
le inițiam pierzîndu-și din eficacitate. 
Ineficacitatea atacurilor mele ia întil- 
uirile pe care le-am șușfinuț în ultimii 

reștenii au obținut o victorie merita-» 
tă, care îi menține în cursă pentru 
titlirl de campioană republicană. (B^ 
Pitaru și M. Vtădoianu — coresp,).

TIMIȘOARA. La capătul unei partw 
de interesante, echipa locală Tehnome- 
tal a învins Ia mare luptă C.S.M.S. 
Iași cu 10—9 (5—6). (Uadislau Sar- 
miel — coresp.).

Miine, pe stadionul Dinamo, Ia ora 11 

Meciul care va decide echipa 
campioană: Dinamo 

București-Chimia Făgăraș
Miine va lua sfîrșit campionatul 

republican masculin de handbal în 
11, ediția 1959—1960. După cum am 
mai anunțat, în ultima etapă va avea 
loc și derbiul campionatului, Dinamio 
București—Chimia Făgăraș, întîlnire 
care va decide pe cîștigătoarea titlului 
în acest an. După cum se poate ob
serva și din clasamentul de mai jos, 
echipa din Făgăraș are un avantaj de 
2 puncte și beneficiază de un gol
averaj superior, factori care atîrnă 
desigur destul de greu în balanța jucă
torilor de la Chimia. Pentru a cuceri 
a doua oară consecutiv titlul de cam
pioni, dinamoviștii au nevoie de o vic
torie la cel puțin 6 goluri diferență. 
In perspectivă deci, un meci interesant 
așteptat cu mare interes de amatorii 
acestui sport, lată clasamentul înaintea 
ultimei etape :

1. Chimia Făgăraș HUO 3 200:149 28
2. Dinamo București 17 12 2 3 210:171 2G
3. C.C.A. 17 12 0 5 254:189 24
4. C.S.M. Reșița 17 9 0 8 *83:193 1»
5. D namo Or. Stalin 17 8 2 7 201:219 18
S. Voința Sibiu 17 7 0 10 158:182 14
7. Rapid București 16 5 2 9 165:164 12
8. Tehnometal Timiș. 17 5 1 11 194:239 11
». C.S.M S. Iași 16 3 3 10 160:194 9

10. Victoria Jimbolia 17 3 2 12 166:197 8
Iată și programul celorlalte jocuri 

ale etapei: Rapid București—Tehno
metal Timișoara (stadionul Giulești 
ora î2,30) ; C.S.M.S. Iași—Voința 
Sib ii ; V cteria Jimbolia—Dinatno Or. 
Staliu ; C.S.M. Reșița - G.C.A

am, s-a datorat unor lipsuri de ordin 
tehnic, a poziției defectuoase a corpu* 
lui, a instabilității pe picioare.

— Acum, însă, ca antrenor, proba4 
bil că faci tot posibilul ca tinerii bo
xeri din- oviști să preia de la d-ta 
cele mai bune deprinderi.

— Fără îndoială. Ani abandonat bo-î 
xul dar am îmbrățișat cu pasiune pro^ 
fesia de antrenor. Am în sală 31 de 
tineri de care mă simt foarte apropiat 

. și cărora vreau să le transmit din cu
noștințele mele tot ce le poate fi de 
folos. Am început, cum se spune, de 
la A B C : o corectă poziție pe pi-, 
cioare, stabilitatea deplină a corpuluii 
deplasări judicioase, executarea loviiu-, 
rilor clasice (directa de stingă, croșeulj 
upercutul etc.), adică tot ceea ce tre
buia să fac eu în anii de .ucenicie" în 
box. Intr-un cuoînt, îi inițiez pe tineri 
spre însușirea unui box corect, sobru, 
fără nici un fel de artificii. Atunci cînd 
elevii mei vor învăța temeinic 
.A.B.C.~-ul boxului, firește că îmi voi 
da toată silința ca ei să devină pugi- 
liști cit mai compleți. Pînă atunci 
însă vor trebui să muncească mult...

...Constantin. Văduva, Lucian Duță, 
Valentin Petrescu, Constantin Iordache 
execută cu atenție și răbdare, alături 
de maestrul lor, primele noțiuni din 
complicatul abecedar a sportului ctț 
mănuși.

R. CALARAȘANU



Camp'onate’e internaționale ale R. P. Romine Astăzi și mâine, pe Stadionul Republicii

Campionii mondiali Zabelin și Cerkasov vor
An mai rămas doar 5 zile pînă la 

cea de a Vl-a edife a camptonatelor 
internaționale de tir ale R.P. Romine, 
prilej de confruntare a celor mai buni 
trăgători de pe continent, de verificare 
a posibilităților lor înaintea .focurilor 
Olimpice de la Roma. D n tabelele tri- 
mi e de oaspeți, am extras doar cîieva 
nume de participant : Borisov, Niazov 
și Samburldn (la armă), campionii 
mondiali Zabelin și Cerkasov (la pistol

viteză), campionul european Nikandrov 
(Ia talere) toți din U.R.S.S,; valo
roșii trăgători bulgari Keranov, Kohen, 
Kozlovski și Kosev: polonezii Mas- 
ztak, -Sa-durski, Nowicki și Gorski etc.

Pentru a se prezenta cît mai bine 
la întreceri, sportivii noștri își con
tinuă cu asiduitate pregătirile. In 
îîndul lor domnește foarte mult opti
mism. Incepînd de marți vor avea 
loc și antrenamentele de acomodare

Rezultatele concursului interregiuni 
prin corespondență

Concursul interregiuni prin corespon
dență Ia armă sport organizat. în cins
tea zilei de 1 Mai, s-a bucurat de o 
frumoasă participare, iar performan
țele obținute de trăgători sînt supe
rioare celor din edițiile precedente. Cu 
acest prilej s-au remarcat îndeosebi 
b serie de elemente tinere ca Petre 
Kiță (Iași), Silvia Someșan (Oradea), 
A. Sfcekeli (Cluj) ele.

Iată rezultatele individuale f armă 
sport 3x20 focuri seniori : 1. I. Sălă- 

_jan (Cluj) 528 p; 2. E. Romanul 
(Cluj) 526 p; 3. Petre Nița (Iași) 521 

'-Jp; senioare : 1. Maria Hlopețchi (IIu- 
med oara) 532 p; 2. Ecaterina Panait 

*( Ploești) 528 p; 3. Geta Vîrlan (Iași) 
-.523 p; juniori: 1. P. Păduraru (Iași) 

513 p; 2. E. Castriș (oraș București) 
510 p.; 3. E. Cafenea (Iași) 306 p.; 
junioare • L Lidia Brașoveanu (oraș 
București) 499 p; 2. Mariana Hlopețchi 
(Hunedoara) 490 p: 3. Livia Leu 
(Cluj) 487 p. Clasament pe echipe se
niori i 1. Regiunea Cluj 2061 p; 2. 
regiunea Sta-lin 2019 p; 3, regiunea

Ploești 2015 p; senioare: 1. regiunea 
Stalin 1522 p; 2. regiunea Ploești 1471 
p; 3. regiunea Iași 1463 p; juniori :
1. regiunea Iași 1506 p., 2. orașul Bucu
rești 1477 p; 3. regiunea Stalin 1459 p; 
junioare: I. orașul București 1473 p;
2. regiunea Cluj 1433 p; 3. regiunea 
Stalin 1409 p. Clasament general pe 
echipe: 1. regiunea Stalin 9 p. (cîști- 
gătoarea cupei), 2. orașul București 
13 p: 3. regiunea Iași 15 p: 4. regiu
nea Cluj 22 p; 5. regiunea Ploești 26 
p; 6. regiunea București 30 p; 7. re
giunea Galați 32 p; 8. regiunea Ora
dea 33 p; 9. regiunea Hunedoara 34 
p; 10. regiunea Timișoara 35 p; 11. 
regiunea Bacău 38 p; 12. Regiunea Au
tonomă Maghiară 43 p;^13. regiunea 
Pitești 47 p; 14. regiunea Baia Mare 
50 p.

Menționăm și un aspect negativ, a- 
cela că consiliile regionale U.C.F.S. 
Craiova, Suceava și Constanța nu s-au 
îngrijit de buna organizare a acestui 
concurs.

evolua la București
ale primilor oaspeți, care șr-an anunțat 
sosirea în cursul zilei de Iuții (R.P. 
Polonă, R.P. Ungară, Israel, R.P.F. 
Iugoslavia și’ Elveția).

Reamintim spectatorilor că în tot 
timpul campionatelor, la poligon va 
funcționa un stand de tras la țintă 
cu arma cu aer comprimat, accesibil 
tuturor. Biletele de intrare se pun în 
vînzare în fiecare zi de concurs la 
casa poligonului.

Iată programul desfășurării pro
belor; JOI 19 MAI, ora 8: Festivi
tatea de deschidere; ora 9:16; armă 
liberă calibru redus 3 x 40 focuri, ilar 
intre orele 9—14 talere aruncate din 
șanț 200 buc. manșa I ; VINERI 
20 MM, ora 9—14: talere aruncate 
din șa iț 200 buc. manșa a Il-a ora 
9—16: pistol viteză 60 focuri manșa 1 
și a Il-a, iar de la ora 9—12 armă 
liberă calibru redus 60 focuri culcat 
seniori și senioare. SIMBATA 21 MAI, 
ora, 9—15: sheet 200 buc. manșa I. 
Tot' filtre aceste ore se desfășoară 
proba de armă liberă calibru redus 
3 x 30 focuri senioare. DUMINICA 
22 MAI, ora 9-15: skeet 200 buc. 
manșa a Il-a; ora 9—16 armă liberă 
calibru marc 3 x 40 focuri, de la 
9—12 pistol precizie 60 focuri, iar la 
ora 16,30 festivitatea de premiere și 
închidere a campionatelor.

„CUPA PRIMĂVERII” —
un important concurs de verificare

MARTA DIȚI

Stadionul Republicii din 
Capitală, gazda primitoa
re a atîtor și a.tîtor între
ceri de atletism, îmbracă 
iarăși haina de sărbătoa
re. Astăzi și mîine el v; 
fi locul de desfășurare r 
concursurilor din cadru 
celei de a Il-a ediții ; 
„Cupei Primăverii", 1; 
care au fost invitați s. 
participe toți atleții frin 
tași din țara noastră. F.s't 
un foarte bun prilej pen 
tru a-i vedea la lucru p- 
cei mai buni ■ atleți a 
noștri, în cadrul primii 
lui marc concurs din a 
cest sezon. Importanți 
concursului crește mai a 
Ies prin aceea că între 
cerile de astăzi și uiîini 
constituie - o trecere îi 
revistă a forțelor noastih 
cu trei săptămîni îuain 
tea celei de a XII ed:
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0 mare întrecere pentru juniori

Formația Combinatului Poligrafic București „Casa ' Scînteii" într-o probă de 
urmărire pe echipe, în cadrul campionatelor republicane desfășurate anul 

trecut pe velodromul Dinamo.

Pe.sle două săptămîni va începe 
o mure competiție de șah, rezer
vată juniorilor. Această competiție are 
menirea să angreneze pe toți jucă
torii și jucătoarele de șah născuți 
după dala de 1 ianuarie. 1913 (preci
zează regulamentul elaborat de Fede
rația romînă de șah), deci care n-au 
împlinit încă 18 arm Organizarea în
trecerilor revine comisiilor regionale, 
raionale și orășenești de șah, iar pro
gramul cuprinde două etape, prima 
purtînd caracter eliminatoriu, iar ir 
doua fiind Enala pe oraș. In acest 
fel, urmează ca fiecare oraș din țara 
noastră să-și aibă campionul de ju
niori și campioana de junioare la 
șah. Prrnar fază a competiției este 
programată să înceapă la 25 mai, iar

termenul său de încheiere este 10 iiilie. 
Finalele pe oraș se vor disputa între 
20 iulie și 20 august. Este important 
de menț'onat că în faza finală se iu- 
tilnesc campionii concursurilor elimi
natorii desfășurate pe școli, instituții, 
palatele piorrerilor ele. In finale se 
va juca după -sistemul turneu, iar 
acolo unde vor fi mai micit de 20 
finaliști se vor face două sau mai 
multe grupe, urmînd ca învingătorii 
să se întîlnească' între ei pentru de
semnarea campionului pe oraș.

• Șahistul fruntaș Em. Rcielieradat 
un..simultan la noua asociație sportivă 
„Aprozar", cî.știgînd 24 d'n cele 25 
partide susținute — o singură remiză, 
cu merceologul Gabriel Gergely. (N. 
TOKACEK — coresp).

- ție a tradiționalelor Campionate inter 
naționale de atletism ale R. P. Ro 
nune.

In același timp, concursul de p 
Stadionul Republicii oferii posibilitat 
atleiilor noștri fruntași să lupte pentn 
a putea îndeplini cerințele normelo 
olimpice, care să le dea dreptul de 
fi selecționați în lotul olimpic al R.P 
Romîne. In această privință, așteplăn 
cu justificată încredere evoluția atleți 
lor noștri de frunte și rezultate cl 
mai bune, căci a venit de acum *>u 
să putem consemna și în ccncursuril 
noastre performanțe de valoare.

Printre protagoniștii întrecerilor s 
aîlă: Toiandd Balaș. Maria Biți, Lt. 
Manoliu, Ioana Petrescu, Florica Gri 
cescu, Elisabela Teodoroj, Ana Coman 
Olimpia Cataramă, Alexandru Bizini 
Zoltan Vantoș, Andrei Barabaș, Con 
stantin Grecescu, Sorin loan, Corne 
Porumb, Eugen Duru, llie Sâvel ele.

Concursul începe azi la ora 15,0 
și continuă mîine de la aceeași oră.

Antrenamentele selecționatelor divizionare continuă

Mîine, primele întreceri pe velodrom

Ediția a III a a
Duminică dimineață se inaugurează 

sezonul de velodrom 'jîe anul 1960. 
’Cu acest prilej iubitorii'Ciclismirlui vor 
putea vedea la lucru pe cei mai -buni 
jpistarzi ai țării, în frunte cu membrii 
Moțului olimpic, care își vor disputa 
îutiietatea în cea de a treia ediție a 
„Cupei F.R.C.". Reamintim că prima 
<diț e a acestei tradiționale competiții 

t-a fost ..cîștigată de alergătorul dina- 
■ ■ ” ‘ ~ , iar anul trecut

Ionijă (Voința), 
confruntări ci- 
o scrie de con- 

. Rezultatele re
alizate ne îndreptățesc să sperăm că

■movist Petre Taclie, 
cupa a revenit lui Ion 

In vederea acestei 
eliștii au participat la 
cursuri de verificare.

„Cupei F. R. C.“
lupta pentru cucerirea trofeului va fi 
extrem de dirză și echilibrată. Pentru 
a face mai atractivă reuniunea, orga
nizatorii au inclus în program încă 
cîteva probe. Iată, de altfel, programul 
complet al întrec.er. lor. de mîine care 
vor începe-Ia ora 9,30 pe velodromul 
din Parcul sportiv Dinamo : 400 in 
lansat, viteză, semifond 50 ture cti 
sprint la 5 ture. In afară de aceste 
probe incluse în regulamentul de des
fășurare al Cupei F.R.G. programul 
mai cuprinde : proba de urmărire pe 
echipe, cursa italiană și cursă de eli
minare.

Ce'e două selecționate divizionare de 
rugbi care se pregătesc în vederea vi
itoarelor întîlniri internaționale s-au 
îiilîlilit joi, pe stadionul Tineretului, 
înfr-iin nou meci de verificare.

Partida a fost deosebit de idilă da
torită faptului că s-au putut verifica 
o scrie de formule tactice, ca de pil
dă, atacul supranumeric pe linia de 
treisf-erturi (pe care echipa’ B l-a 
aplicat cu oarecare succes) și atacul 
dezlănțuit în forță pe înaintare, pentru 
care -se pregătește în rhod special pri
ma șeieețiou;?tă, cunoscută fiind 
„forța de șoc" a înaintării franceze. 
De âsiinenea, antrenamentul de ieri a 
contribuit mult la ridicarea pregătirii 
fizice a rugbiștilor noștri, îptrucît jo
cul a fost deosebit de „tare". In ge

neral, s-a vădit un progres simțitor 
față de antrenamentul anterior.

Am observat totuși un lucru supără
tor: Penciu, din nou s-a angrenat 
mult prea mult îutr-un joc de uzură, 
care evident îl obosește. Scor final 
9-0 (0-0) in favoarea Selecționatei I. Au 
marcat: Chiriac (lovitură de picior că
zută), Wusseik (lovitură de pedeapsă) 
și din nou Wussek (încercare).

Iată formațiile care au jucat joi: 
Selecționata I: Nagel—Sa va, Wiissek, 
Ltiscal (Căliman), Barbu — Chiriăc, 
Stănescu — Paloșșnu, Doruțiu, Mora
rii — Mlădiu, ' Mariha’che — Vicol, 
Pavel, Teoiilovici, Selecționata a Il-a: 
Penciu—Teodorescu. (Enache), Iri-rneș- 
cu, Kramer, Rotaru—Mateescu (Ghera- 
sim), Merghișescu — Enache (Iones-

cu), Țuțuianu, Zlătoianu — Gram 
Rusii V. — Danciu (Pîrcălăbcsci . 
Iordăchescti, Scbc (Drdbotă). (M. B.)

*5 Echipa care ne va reprezenta î 
„Cupa Victoriei" va pleca in R.D.C 
joi 19 mai.

• Următorul meci de antrenamen 
al celor două se'ecționaîe va ave 
loc mîine, pe stadionul „23 August 
la orele 15,30 în deschiderea ineciu 
lui internațional de fotbal: Selecționa 
ta Divizionară — 1F.C. Saarbrucker

Despre echipa de polo a Romîniei
(Urmare din pag. /)

'cri, în viitoarea meciului, tinerii ju
cători romîni își „pierd capul", nu știu 
să mențină avantajul, cedind de fapt 
un meci cîștigat. Așa a fost nu de 
mult la Moscova în meciul Rotnînia— 
Italia. Jucătorii maghiari își aduc, a- 
[minte de acel memorabil meci nul dm 
.'capitala URSS (Ronunia — Unga
ria 1—1) cînd colegii de echipă ai lui 

ffUtdiță au produs clipe grele forma
ției noastre. Aceste două exemple do-

vedesc că echipa Romîniei are com
portări diferite: face partide mari, ob- 
(inînd rezultate excelente și pierde la 
unele formații cu mult mai slabe sub 
toate aspectele (ultimul exemplu ni-l 
oferă meciul disputat recent la Sofia). 
Și încă o remarcă: apărarea romtnilor 
este excepțională, in timp ce atacul 
este mai slab. In fond, scopul final 
în jocul de polo ca și în fotbal, da 
altfel sau celelalte jocuri, este marca
rea cît mai multor puncte sau goluri. 
Bădiță, Kroner, Blajec, Zahan au, însă 
toate perspectivele să devină atacanți

In cadrul pregătirilor penltu „Cupa Victoriei” și întîlnirea cu Franța, selec
ționatele divizionare au sujtfnut o serie de meciuri de verițițțare. tn fot o gr a. 
fie un aspect de la înlilnYrea cu rugbiști de la Metalul : Rotaru (Sei. div.) 

se pregătește să șuteze lurlbnul. El este urmărit îndeaproape de adversarii săi 
direefs ditastașe Tonta fi jf’. Vumițresca

IN LEGĂTURĂ CU RECENZAREA
AUTO-MOTOVEHICULELOR

DE LA DIRECȚIA MILIȚIEI 
CAPITALEI

Instituțiile, întreprinderile și organ' 
zațiile obștești care nu s-au prezent; 
petlfru a primi programarea la recer 
zarea auto-motoyehiculelo-r vor trimit 
de urgență în acest scop un delegi 
la Serviciul inspecție auto și circulații

Deținătorilor particulari de autoti 
risme și niotocic'e'e care nu s-au pre 
zentat la recenzare la datele fixate, 
se acordă un ultim termen de prezer 
tare pînă în ziua de 20 mai 1960 ir 
clusiv.

In cazul că autovehiculele respecți 
ve se găsesc în prezent în reparații 
demontate, sau în alte localități, d< 
ținătorii sînt obligați a se prezenta 1 
comisiile de recenzare, cu actul d 
identitate tehnică- și” talonul tehni 
(permis de circulație).

Recenzarea autoturismelor proprîet; 
te personală se face în B-dul Nicola 
Bălcescu nr. 2 (Băneasa) acropor 
iar recenzarea motocicletelor se fac 
în st-r. Candiano Popescu (parcul L 
berlații).



Cu (0 zi!c înaintea meciului cu II. CehoslovacăUN REUȘIT MECI DE VERIFICARE A ECHIPEI
De multe ori, jocurile de-verificare și pregătire ale echipelor reprezenta* 

tiv? — a căror utilitate este de nccon testat — n-au reușit să facă să freamăte 
tribunele, n-au constituit un- spectacol fotbalistic complet. Jucătorii selecționa- 
bili nu se prea întrebuințau irir ..sparing -parlner '-ul, cu atit mai puțin, nu 
considera tie datoria sa să-și depășească acest rol. Partida de joi însă, avîntl 
ca unic scop pregătirea echipei noastre pentru meciul de duminica viitoare cu 
reprezentativa R. Cehoslovace, n-a purtat totuși nici un moment amprenta 
unui banal meci de. antrenament, ei ne-a oferit un spectacol fotbalistic de ca
litate, pentru care publicul a adresat 

Iilor. I
aplauze jucătorilor noștri, cit și oaspe-

Desigur, la apro-ape 48 de orc după 
consumarea jocului, pasionații fotbalu
lui — chiar dacă n-au. fost la meci 
—— sînt în curent (de la-radio sau din 
ziarele apărute ieri) cu toate 
tele legate de desfășurarea ac 
tîlniri. De aceea, nu găsim iu 
insistăm asupra filmului jocul 
ginindu-ne doar a reaminti cî 
momentele mai importante ale 
și în primul rîpd cele care 
golurile.

Spectatorii au vibrat de la 
deoarece echipa romînă s-a 
mișcare cu foarte multă ușurință 
deschis scorul în min. 10, p.rîn Constan
tin, care a reluat cu capul o excelentă 
centrare de pe aripa stîngă, execi'.lată 
dc Eftimie. Față de superioritatea se
lecționatei romînc (a cărei linie de 
înaintare se remarcă print r-o vervă 
deosebită, avînd în Maleianu și Eftimie 
două motoare care lucrează din plin) 
golul egalizator al lui O.F.K. Beograd, 
din min. 14, vine mult prea ușor: Iosici 
se infiltrează prin apărare și înscrie de 
la cîțiva metri de poartă. E 1—1. Cei 
mai buni jucători ai noștri din atac 
sînt „coautorii” golului cu oare luăm 
din nou conducerea : Ma tea a nu centrea
ză de pe stînga și Eftimie reia de a- 
ptoapc în plasă :

Și jocul 
totdeauna, 
joacă bine

început, 
pus în 

i 3

2__I.
continuă antrenant. Ca în
de altfel, cînd înaintările 
(dar de ce se întîmplă asta

arătăm eă și în partea a doua a jocu
lui, ca și în prima, atacanții noștri au 
avut destule ocazii de a-1 obliga pc 
Krivocucea să scoată mingea din plasă.

Jocul a fost deosebit dc ulii. Echipa 
noastră și-a putut verifica posibilitățile 
în condițiile unui meci „adevărat4* și 
cu un adversar do certă valoare. Pri
ma — si cea mai îmbucurătoare — re
marcă pe care am Tăcut-o este aceea că 
atacul — veșnicul semn de întrebare ! 
— a corespuns. Ne-au plăcut în mo<l 
deosebit Maleianu și Eftimie. Dar și 
Tătarii a jucat bine de la un capăt la 
altul al meciului; Pusă la încercare de 
înaintașii oaspeți, apărarea noastră a 
dovedit unele slăbiciuni : insuficientă 
colaborare înlre fundași, ca și între 
fundași și portar, precum și ezitări în 
intervenții. Cei doi stoperi nu ne-au 
mulțumit pe deplin, mijlocașii au ju
cat sub posibilitățile lor, mai ales 
Nunweiller III. (Ja o observație gene
rală privind echipa noastră vom con
semna : o oarecare scădere a ritmului 
de joc din finalul meciului, precum și 
multe pase greșite. Unii dintre jucători 
n-au luptat suficient pentru balon 
(Constantin, Raksi. Hașoti). Constantin 
accidentat in repriza a doua (a și fost 
înlocuit cu Seredai) e probabil să nu 
poală juca la 22 mai.

OFK Beograd a fost un excelent par
tener de joc. Oaspeții, prin comporta
rea lo-r tehnică și sportivă, au ajutat

NOASTRE

STINCi — Vna din cele mai spectaculoase, faze oferite de jocurile de joi a fost aceea din care Dinamo București a 
marcat al treilea gol. Centrarea de pe dreapta a lui Matei a fost reluată în plasă de Biikosi, cu tot ..zborul” lui Mîn- 

timp ce Mîr.-lru a și sărit, 
obiectivul aparatului de fo
care sărise peste el.

Fotografii dc B. Ciobanu

dru. Fotografia reprezintă momentul în care Biikosi se pregătește să reia mingea, în 
DREAPTA — Portarul dinamovist Cozma a fost prins în această poziție neobișnuită de 
tografiat, in cursul meciului de joi. Printr-un salt cu întoar cere Cozma a respins mingea

un joc variat, sigur, plin de fantezie,Linia noastră de înaintare a făcut joi
spectaculos și bine, orientat tactic, dînd încredere, iubitorilor de fotbal acum, 
la 9 zile înaintea meciului cu R. Cehoslovacă din cadrul ..Cupei Europei”. 
Jocul său bun a fost exprimat în numeroase, faze care aU dezorganizat apărarea 
fotbaliștilor de la O.F.K. Bato grad și care nu creat 
dintre 
putut

care au 
interveni, 

minate.

f multe ocazii de gol, 
fost fructificate trei, în condițiuni în care adversarii nu au 

i. Schițele noastre reprezintă două din acțiunile frumoase ter- 
cu goluri marcate cu capul de Constantin și Tătarii.

rar?!), fotbalul își etalează fru- 
viteză, luptă atletică pentru

alît de 
xnusețea : 
balon, desfășurare largă a acțiunilor de 
pe o parte țh* alta, fantezie, faze de 
gol, care fac să bată mai tare 
nu numai inima portarului, ci și a 
publicului din tribune. Asemenea faze 
ne oferă sfertul dc oră următor îu care 
înaintarea noastră a jucat splendid, 
dr o manieră cu care poate face față 
oricărui meci internațional. In această 
perioadă, șuturile lui Hașoti, Mateia- 
Jiu și Tătarii au întîlnit baia. Păcat ! 
Cîțiva centimetri mai jos sau mai la
teral puteau aduce goluri concludente. 
Apoi, excelentul Iosici — după ce și-a 
potrivit „puțin” balonul cu mîna ! — 
a pătruns singur în careu și a 
lat din nou. Un 2—2 care n-a 
mas pe tabela de marcaj decît vreo 
10 minute, pentru că — un minut 
înainte de terminarea reprizei — Tă
tarii a înscris spectaculos cu capul. Oas
peții egalează în min, 
viei, un fin dribler, derutează 
Popa și pe Uțu, introducînd 
în plasă.

Deși nu e vorba dc un meci 
interesa rezultatul, nu putem

<‘a acest meci dc verificare să-și atingă 
scopul. Din lotul oaspeților s-au remar
cat : Krivocucea, Sijakoviei, Iosici și 
Banovici.

Arb. I. Cliirițescu a condus bine e- 
cliipele :

SELECȚIONATA DIVIZIONARA : 
Uțu — Popa, Apolzan (Băcu 1 H), 
Soare — Jenei, Nunweiller III — Ha
șoti (Raksi), Constantin (din min, 75 
Seredai), Maleianu, Eftimie, Tătarii.

OFK Beograd : Krivocucea — Gnii- 
ci, Uzelac — Măriei I, Sijakoviei, Anti
ci — Borozan, Iosici, Milutinovici It, 
Skoblar, Banovici.

e sa
ră-'

53, cînd Bano- 
i și pe 
balonul

la care 
să nu

LISTA FOTBALIȘTILOR
PENTRU MECIUL

Ca urmare la telegrama primită 
din partea U.E.F.A., federațiile romî- 
nă și cehoslovacă de fotbal au făcut 
cunoscut forului internațional loturile 
de jucători din care vor fi alcătuite 
echipele pentru meciul Romînia-Ce- 
hoslovacia de la 22 mai.

Federația noastră a comunicat ur
mătorul lot:

UȚU, MINDRU, POPA, ZAVO- 
DA II, BACUT II, APOLZAN, SOA
RE, COJOCARII, JENEI, ALEXAN
DRU, NUNWEILLER, HAȘOTI, OXI
DA, SEREDAI, CONSTANTIN, ENE 
II, MATEIANU, RAKSI, EFTIMIE, 
TATARU, KOSZKA, CREINICEANU.

La rîndul său, forul cehoslovac a 
înaintat următoarea listă de 22 ju
cători (trimisă și federației noastre);

JACK BERARIU 
‘ RADU URZICEANU

AȘTEPTAM MAI MULT DE LA 
REZERVE IN MECIUL CU 

DINAMO

Programînd meciul dintre echipa al
cătuită din rezervele lotului și Dinamo 
București, în intenția /ederafiei noas
tre de specialitate a stat, desigur, po-

sibilitatea de a urmări pe. toți jucătorii 
selecționatul i. Scopul partidei însă, a 
fost atins în mică măsură deoarece o 
serie dintre rezerve (completate cu Stoi
cii. Mihăilescu și Constanți ne.seu de la 
C.C.A.), considerîndu-se „rezerve” au 
privit cu multă ușurință întîlnirea și 
au jucat ca atare.

Nu atît faptul că victoria a revenit 
dinamovișiilor (3—1, prin punctele 
înscrise de Targa min. 14. V. Angliei 
min. 35 și Biikosi min. 80. respectiv 
V. Alexandru în min 85 din 11 rn), ne 
face să considerăm că scopul întîlnirii 
nu a fost atins, ci evoluția nesatisfă
cătoare a echipei, în general și a unora 
dintre jucători, în special. Din formația 
Mîndru — Zavoda II, Cojocarii. Staicu 
(Mihăilescu) —- V. Alexandru. Koszka
— Oaidă, Scderai, 
nescu. Creiniceanu, se poate, spune că 
doar V. Alexandru, Ene. 11 (numai în 
repriza 1) și uneori Oaidă au jucat „ 
mai bine. Ceilalți s-au comportat sub ■ 
așteptări, au jucat fără prea multă con
vingere și s-au lăsat ușor depășiți de 
adversar.

Deși au dominat mai mult, deși au 
tras mai multe șuturi la poartă (12 în 
prima repriză și 20 în cea secundă), 
totuși se.lecționabilii n-au reușit să lege, 
jocul și să se impună, așa cum era de 
așteptat.

In aceste condițiuni. dinamoviștii, cu 
o echipă tînără. au desfășurat un joc 
foarte bun. au inițiat contraatacuri în 
plină viteză, au reușit să străpungă de 
mai multe ori apărarea adversă și să 
înscrie de trei ori.

In general, putem aprecia că din 
echipa Dinamo : Cozma — Ivan, Mo- 
troc. Panait — Nunweiller IV, Dragomir
— Angliei, Varga, Frățilă (Bukosi).Că- 
dariu (Matei), Semenescu (llar.șani) au 
ieșit în evidență Targa, Angliei, precum 
și Motroc, Ivan, Harșani și Frățilă — un 
junior de talent —adică —■ în orice caz
— mai multi jucători decît dintre selec- 
fionabili I...

Avîndu-se în vedere faptul că nece
sitățile echipei reprezentative reclamă 
existența unui lot numeros de jucători 
de o valoare egală, este firesc să se. 
pretindă tuturor selectionabilHor toată 
seriozitatea în pregătire și o compor
tare la înălțimea așteptărilor în jocu
rile de verificare.

Ene II, Consta n ti-‘a
. ’<■

AL. INOVAM
R. VILARA

DE LA 22 MAI
STACHO, SCHROIFF, POPLUHAR, 

MOLNAR, MORAVCIK, NOVAK, MA- 
SOPUST, VACENOVSKY, BOMBA. 
TICHY, BUBERNIK, BUBNIK, DO- 
LINSKY, VOJTA, KVASNAK, L. 
PAVLOVICI, IILAVATY, HLEDIK, 
JARABEK, SAFPANEK, PLUSKAL 
și FEUREISL.

De remarcat că federația din Praga 
a păstrat în acest lot întreaga echipă 
(inclusiv o rezervă) folosită în me
ciul cu Austria (4-0) de la 1 mai : 
Schroiff-Bomba, Popluhar, Novak- 
Bubernik, Masopust (Kvasnak) — L. 
Pavlovici, Moravcik, Kvasnak (Mol
nar), Bubnik, Dolinsky. Primii 16 
jucători din iișta de mai sus vor face 
deplasarea la București,..

Simpozion și gală de filme sportive 
organizate de S. S. E. nr. 1

. Școala sportivă de elevi nr. 1 
organizează, astăzi, la ora 17 în 
sala de festivități a Casei de Cul
tură a Studenților „Grigore Preo- 
teasa“ din Calea Plevnei nr. 61, 
un simpozion. Vor lua cuvîntul 
membri ai loturilor republicane de 
canotaj și tir, care vor împărtăși 
celor prezenți impresii din turneele 
întreprinse în U.R.S.S. și R. P. 
Chineză. Simpozionul va fi urmat 

, de gală de filme cu subiecte 
sportive. Sîn-t invitați să participe 
toți ț|evii care fac parte din di-fe- 
rite, .șpeții ale S.S.E. nr. 1 și nr. 2.

i

Note, comentarii, știri...
Atenție la ultimele etape!

Miitie, campionatul categoriei B programează o nouă etapă importantă 
pentru clasamentele celor trei secii. Dacă liderii joacă acasă și au, relativ 
o sarcină mai ușoară, în schimb, echipele care luptă să iasă din zona re
trogradării trebuie să treacă peste noi „hopuri“. De altfel, toate ceie 7 
etape care mai sînt de disputat se anunță, din acest punct de vedere, 
extrem de disputate. Lupta pentru cefe două puncte devine tot mai îndîr- 
jită de la etapă la etapă. Echipele fac sforțări disperate să-și asigure 
punctajul necesar cîștigării primului loc sau evitării locuri ot care la 
sfîrșitul campionatului duc în categoria regională.

Dirze, disputate cu energie au fost și partidele de pînă acum. Majo- 
corect, în 
fotbal se 

Hunedoara 
sportivilor 
IIie Savu, 
intervenit 

.de fiecare dată cu energie, sancționînd sever abaterile săvîrșite de jucători 
pentru asigurarea condițiilor 

uită'

artideîe de 
șfl|g printr-un joc< ritatea echipelor au înțeles să-și apere șan.^lL 

spiritul regulamentului și al sportivității. In| miilte secții de 
ț,^.desfășoară o muncă educativă temeinică (DinatnoSpbor, Corvinul 

etc.), iar antrenorii lor — acești factori hdlămttfri in educarea 
— manifestă mullă preocupare în această direcție (C. Teașcă, 
etc.)t aducînd un sprijin serios acțiunilor federației. Aceasta a

.•sau lipsa de preocupare a secțiilor de fotbal 
snecesare unei bune desfășurări a partide'or.

Totuși, în toiul jocului, unii jucători „uită** că trebuie să respecte 
anumite reguli de conduită sportivă, de respect față de adversar, arbitri și 
spectatori și alunecă pe panta durității și chiar bruta’ității, a atitudinii 
nesportive față de arbitri. Aceasta dovedește că în unele secții de fotbal 
munpa educativă lasă încă de dorit sau că trebuie luate măsuri pentru 
întărirea ei. Nu mai departe decît duminica trecută în cîteva partide s-au 
înregistrat asemenea abateri care trebuie să atragă atenția în mod foarte 
serios conducerilor și antrenorilor respectivi. Federația a fost nevoită să 
intervină din nou și prin comisia de disciplină a luat cîteva măsuri energice, 
care să preîritîmpine repetarea unor astfel de acte nesportive. Jucătorul Ene 
Lucian (Poiana Cîmpina) — recidivist în materie — a fost suspendat pe 
8 etape; Matei Aurelian (Dinamo Suceava) pe 6 etape; Glinciu Aurelian 
(Tractorul) pe 3 etape; Dumitrescu Const. (Dinamo Pitești) și Sitaru Vaslle 
(Metalul Tîrgoviște) pe cite 2 etape. Barcu Gh. și Tănase Cornel (Știința 
Timișoara) nu vor putea juca pînă la terminarea cercetărilor federației pri
vind comportarea lor în partida cu Poiana Cîmpina.

Aceste măsuri nu sînt însă suficiente. Federația va veghea mai departe 
la buna desfășurare a campionatului și nu va precupeți eforturile pentru a-i 

* asigura un final normal. Dar ea trebuie ajutat! în mod efectiv de secțiile 
de fotbal și, mai ales, de antrenorii lor. Din centrul preocupărilor lor nu 
trebuie să iasă nici un moment și în special acum. în ultima parte a cam
pionatului, importanta problemă a educării continue a sportivilor, problema 
atitudinii for corecte chiar în partide'e ce’e mai decisive. Eforturile lor 
trebuie înzecite în această perioadă astfel ca la sfîrșitul campionatului să 
trăiască din plin

Foresta Fălticeni
1—1

satisfacția

★

— Gloria
(1—0)

datoriei împlinite.

Bistrița

Fălticeni 
B dintre 

Foresta Fălticeni și Gloria 
După un joc bun, în care

★

Petschowski, Pîrcălab, Metcas (U.TA.), 
Dianovski, Dobîrcău, Bicu (Aurul).

MIHAI SUSAN-coresp,Miercurj s-a disputat la 
meciul restanță din categoria 
echipa 
Bistrița.
formația din Fălticeni a atacat majo
ritatea timpului, partida s-a terminat 
la egalitate 1—1 (1—0), rezultat ce 
nedreptățește echipa gazdă. Au marcat 
Moldoveanu (min. 35) și Onaca (min. 
85). NEGRU LAZĂR, corespondent.

• Ini r-un meci amical disputat luni 
Ja Craiova, Rapid București a dispus 
de Electroputere cu 4—1 (4—1). Au 
marcat : Ozon (2), Văcaru și R. La» 
zăr, respectiv Greiere.

• BRAD, 13 (prin telefon). Joi după 
amiază a evoluat în localitate echipa 
arădană U.T.A. care a întîlnit formația 
Aurul Brad, 
cinstea celui 
P.M.R.

Meciul s-a
mației U.T.A. cu 3—1 (1—1). Au mar
cat: Dula (min. 9) pentru Aurul, Pe- 
tescu (min. 39) și Pîrcălab (min. 88 
ji 89) pentru U.T.A, S-au remarcat :

i

* Meciul de categorie B — Ind. Sîr- 
mei C. Turzii—Chimia Făgăraș se 
dispută mîine la Cluj (terenul din C. 
Turzii este suspendat).

într-un meci organizat în 
de al III-lea Congres al

terminat cu victoria for-

• Jocul dintre rezervele lotului 
R. P. R. și Progresul, proiectat penj 
tru mîine, a fost contramandat, în 
urma unei hotărîri a antrenorilor lo
tului luată, joi seară, pentru a asigura 
la partida,,de mîine rezerve selecțio
natei divizionare.
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In campionatul masculin

Azi, la Floreasca: Dinarno-Progresul
meciul 
care 
(ora 

pentru

O dată cu 
mo—Progresul, 
sala Floreasca 
ciorile decisive 
pionatul masculin.

Arbitrul Raymond

masculin Dina- 
are loc azi în 
18), încep me- 
locul I în cam-

Florin-Buctirești 
va chema la întrecere următorii ju
cători : DINAMO (antrenor S. Mihăa- 
lescu) : S. Mihăilescu, Derzei, S. A- 
postol, M. Cristea, Păunoiu, premia, 
Constantinescu, Zeithatnel, Popescu, 
Wagner PROGRESUL (antrenor N.

Sotir): Rusescu, Roman, Miculescti. 
Ganciu. Chezan, Pelin, Pădurețu, Ni- 
oolau, Palade. Rosenberg. Partida din 
turul campionatului a revenit forma
ției Progresul cu 3—2 (13—15, 4—15, 
15-11, 15-6, 15—13).

Echipa campioană Rapid București 
are un joc dificil Ia Orașul Stalin, 
unde întîincște Tractorul. In rest, 
vor mai avea loc următoarele jocuri: 
Jiul Petroșani — Victoria București 
Știința Timișoara — Constructorul

Cu iot blocajul dinamovist alcătuit din Sziics și Derzei, mingea trasă de Roman 
(Progresul) a trecut în terenul jucătorilor de la Dinarno (bază din meciul 

Progresul — Dinamo 3 -2, disputat în turul campionatului)

București, Știința Cluj — Știința Ga
lați, C.C.A. — Politehnica Orașul Sta
lin.

In campionatul feminin se dispută 
penultima etapă. Este interesantă în
deosebi lupta indirectă care se duce 
între formațiile Progresul Tîrgoviște 
și Petrolul Constanța, pentru evitarea 
retrogradării. Constănțencele an un 
joc mai ușor: întîlnesc pe teren pro
priu echipa Voința Sibiu, în timp ce 
Progresul Tîrgoviște va da replica 
(la București) experimentatei formații 
Rapid. Iată celelalte meciuri: Voința 
Orașul Stalin — Dinamo București, 
Știința Timișoara — Metalul 
rești, C. S. M. Cluj — C. P. 
rești, Știința Cluj — Progresul 
rești.

Voleibahștiî de 
au ? întrecut pe

cu 3-1

Finalele republicane de volei ale școlilor profesionale

0 ÎNTRECERE A TINEREȚII, A DISCIPLINEI 
SI A BUNEI

Echipe temeinic pregătite, spectatori 
entuziaști, o organizare bună — iată ca
racterizate, pe scurt, întrecerile finale 
ale campionatelor republicane de volei 
rezervate elevilor școlilor profesionale, 
găzduite anul acesta de-orașul Buzău 
(8—12 luai). Din noianul de imagini 
la oare am fost martori, vă redăm pe 
cele mai interesante, mai semnificative.

PREGĂTIRI

Bucii- 
Bncii- 
Bucu-

IN CAPITALA
Azi

Atletism: Stadionul Republicii, da 
la ora 15: întreceri în cadru! con
cursului dotat cu „Gupa Primăverii"

Baschet: Teren Progresul, ora 17,30: 
C.C. A.—Progresul (mase.) în „Cupa 
Congresului".

Volei: Sala Floreasca, de la ora 
18: Dinamo — Progresul (m).

Polo : Ștrandul Tineretului, ora 16,45: 
R.P.R. — R.P.U. (selecționatele secun
de), ora 18: R.P.R.—R.P.U. (primele 
reprezentative). în deschidere, la ora 
16: Progresul București — Lokomotiv 
Karl Marxstadt.

Popice: Arena Iuta, de la ora 8 și 
17: ultimul concurs de verificare a lo
tului republican.

MÎINE
Handbal: Stadionul Dinarno, ora 11: 

Dinamo București — Chimia Făgăraș 
(m); stadionul Giulești, ora 12,30: 
Rapid București — Tehnometal Timi
șoara (m).

Volei: Sala Giulești, de la ora 9: 
Rapid — Progresul Tîrgoviște (f), 
C.C.A.—Politehnica Or. Stalin (ni).

Baschet: Teren Progresul, de la ora 
9,30: Metalul — Știința, Rapid — Pe
trolul Pioești (meciuri masculine _ în 
„Gupa Congresului"); teren Voința, 
de la ora 9: Victoria — Rapid, Știin
ța — Voința, I.C.F. — Progresul

(meciuri feminine în „Cupa Congre
sului").

Atletism: Stadionul Republicii, de la 
ora 15: întreceri în cadrul concursului 
dotat cu „Cupa Primăverii".

Fotbal : Stadionul Giulești, ora 9,45: 
Știința București — Unirea Iași; ora 
11,30: Rapid — Progresul; teren
Metalul (Dudești),. ora 10,30: Metalul 
București — Dinamo Obor; stadionul 
„23 August", ora 17,15: Selecționata 
divizionară—1 F.C, Saarbriic.ken.

Polo: Ștrandul Tineretului, ora 17: 
R.P.R. — R.P.U. (selecționatele se
cunde). ora 18: R.P.R. — R.P.U. 
(primele reprezentative). In deschidere, 
la ora 16: Rapid București — Loko
motiv Karl Marxstadt.

Lupt? : Sala Floreasca, ora 9 : eta
pa a Il-a a campionatului republican 
individual de lupte clasice seniori.

Popice: Arena Iuta, ora 8: itVimul 
concurs de verificare a lotului R.P.R.

Ciclism: Velodromul Dinamo, ora 
9,30: ediția a III-a a „Cupei F.R.C.”.

Rugbi: Stadionul „23 August", ora 
15,30: meci de verificare între două 
selecționate divizionare.

Hochei pe iarbă: Teren III Parcul 
sportiv „23 August", orele 15,00: Con
structorul. — Școala sportivă de elevi 
nr. 2, orele 16,30: C.S. Victoria — U 
nirea Sport. Meciuri în cadrul Cupei 
Orașului București.

locațiune DE BILETE

Doar cu cîteva săptămîni în urmă, 
profesoara Alice Gehl conducea 
la București la turneul final e- 

chipa de gimnastică a grupului școlar 
profesional M.I.B.C. „7 Noiembrie”— 
Sibiu. Fete talentate și bine pregătite, 
gimnastele d n Sibiu. Și totuși, titlul de 
echipă campioană a revenit atunci re
prezentantelor Școlii profesionale ..Ki
rov” București... Ne-a fost dat să urmă
rim la Buzău o reeditare a întrecerii 
dintre aceste școli. De data aceasta, 
voleibalistele din Sibiu, nu numai că au 
trecut cu brio confruntarea lor directă 
cu ’ elevele de la „Kirov’" (le-au în
vins ou 3—0), dar au reușit totodată 
să cîștige pe merit titlul de campioa-

Clasamentul final se prezintă ast
fel : BĂIEȚI : 1. Se. prof. Tehno- 
metal „Gh Gheorghiu-Dej” Buc. 
(antrenor, prof; P. Constantinescu) 
— campioană republicană șeolară; 
2. Sc. prof. „23 August” Buc. (an
trenor, prof. F, Pascal) ; 3. Sc. prof, 
metalurgică Brăila (antrenor, prof. 
P. Fota); 4. Sc. prof. Mecano-Na- 
vală Giurgiu (antrenor, prof. C. 
Stroe); 5. Sc. prof. „Ind. Sîrmei” 
C. Turzii (antrenor, prof. W. Cri- 
șan); 6. Grupul șc. prof. „Eleetro- 
putere" Craiova (antrenor, prof. Al. 
Iîolocan). FETE : 1. Gr. școlar 
M.I.B.C. „7 Noiembrie”—Sibiu (an
trenor, prof. Alice Gehl) —■ campi
oană republicană școlară ; 2. Se.
prof. „Kirov"—-Buc. (antrenor, prof. 
V. Ionescu); 3. Se. prof, meserii 
Timișoara (antrenor, prof. M. Mits- 
chang); 4. Se. prof, horti-viticolă 
Diosig—f-reg. Oradea (antrenor, prof. 
V. Dcrșidan), 5. Sc. meserii — P. 
Neamț (antrenor, prof. Vera Sîrbu): 
6.șc. prof, „pilimon Sîrbu“-Buc. (an
trenor, prof, VI. Antonov).

ne. Și astfel, prof. Gehl, de fapt spe
cialistă în gimnastică, a avut satisfac
ția de a-și vedea încununate eforturile 
în postură de antrenoarc de... volei.

E sie fireșc, să insnflt echipei pe 
care o conduci dorința de a rea
liza performanța oca mai mare, 

cucerind victorie, după victorie să-ți 
asiguri întîîetatea. Antrenorul echipei

șc. prof. „Filirnon Sîrbu” București, 
prof. VI. Antonov, a făcut și el acest 
lucru. Dar, într-un mod cu totul ne
obișnuit : subestimînd valoarea și po
sibilitățile celorlalte echipe, anticipînd 
victoriile echipei sale. Rezultatul ? E- 
levele de la „Pilimon Sîrbu“ — cu 
toate calitățile lor remarcabile pentru 
volei — n-au reușit să obțină nici o 
victorie, clasîndu-se pe ultimul loc. 
Evident că față de condițiile optime pe 
care voleibalistele de la „Filimon 
Sîrbu” le au, acest loc nu reflectă de 
fel valoarea echipei. „Accidental'’ de ia 
Buzău îl atribuim în primul rînd an
trenorului, căruia puțină 
i-ar fi stricat...

De fiecare dată cînd 
de băieți a școlii 
Tehnometal—„Gh.

Dej”, într-un colț al sălii, o femeie 
tînără participa intens la fiecare acți
une. O suporteră ocazională, așa cum 
ne-a fost dat să întîlnim deseori la a- 
ceastă finală ? Nu ! Era însăși direc
toarea adjunctă a școlii, tovarășa in
giner Matilda Borz... Este greu de re
dat bucuria pe care am citit-o pe fața 
tovarășei inginer Borz la festivitatea de 
închidere a întrecerilor, atunci cînd 
crainicul a anunțat : „Pe locul I și 
campioană republicană de volei pe a- 
nul 1960, 
Tehnometal 
Prezența... 
constituit 
finalele de 
la Tgk Mureș, un alt tovarăș din condu
cerea unei școli, directorul șc. medii 
nr. 35, prof. Valentin Orășanu. a ținut 
să-și însoțească echipa, să împărtă
șească împreună cu elevii școlii sale atît 
bucuriile victoriei cît și înfrîngerilc. 
Ceea ce vrem să subliniem este că se 
confirmă o dală în plus atenția pe oare 
tot mai multe cadre didactice de con
ducere din școli o acordă sportului,

La buna desfășurare a actualei 
ediții a finalelor, — care con
stituie un nou succes al mișcării 

noastre sportive — și-au adus contri
buția atît organele locale U.T.M. (prin 
tov. Ion Gheorghe — prim secretar) 
și U.C.F.S. (prin tov. președinte Gri- 
gore Budesou), precum și un grup de 
profesori de educație fizică entuziaști,
printre care Mircea Dumitrescu, Adrian 
Ionescu, Viorica . Teodoreseu, Ioana
Vișoiu și Constantin Căpățînă.

A fost o competiție care
scopul. Elevi și profesori, în 
lor.de a se prezenta cît mai 
gătiți, dc a-și reprezenta 
școala, au răspuns așa cum 
grijii pe care partidul o acordă tine
rei generații, pe calea dezvoltării ei 
armonioase, a pregătirii temeinice 
țientru viață.

• întrecerile din 
închinate celui de-; .... __ =>.
al P.M.R. au continuat joi după-amia- 
ză în sălile Dinămo și Giulești. Cel 
mai important joc al’ etapei a opus 
echipele masculine Dinamo și Rapid. 
După cc au cîștigat primul set, dina- 
moviștii t... 1 ’ - ■ - ■
ritm de joc, 
țiunile 
Mihăilescu, 
gtir sesizat de experimentați! jucători 
de la Rapid, care au contrat cu regula
ritate pe principalii realizatori din’a- 
moviști. Intre timp și atacul campio
nilor a început să joace mai bine 
(mingile trase în forță alternînd cu 
cele plasate); desfășurarea partidei 
s-a schimbat brusc. Cu un plus de 
combativitate și voință, în special în 

următoare, jucătorii 
cîștigat partida cu 
l-)-

două meciuri desfă- 
mai disputat a fost

i cadrul competiției 
■al IlI-lea Congres

nu au niai susținut același 
axîndu-și prea mult ac- 

decisive pe Derzei și 
Acest lucru a fost desi-

finaluril: seturilor 
de la Rapid au 
3_1 (—8, 13, 11,

Dintre celelalte 
șurate la Dinarno, 
cel dintre echipele feminine Dinamo 
și Metalul. Jucătoarele de la Metalul 
au meritul de a fi cîștigat un set în 
fața valoroasei formații dinamoviste. 
Scor final: 3—1 (10, 10,—12, 6) pen
tru Dinamo. C.C.A. a întrecut catego
ric Victoria cu 3—0 (6, 12, 12).
(ad.v.).

modestie nu

juca echipa 
profesionale 
Gheorghiu-

echipa șco-lii profesionale 
Gheorghiu-Dej”, 
ing. Borz n-a
nou. Și la 

școlilor medii de

- „Gh. 
tovarășei 
un fapt 
volei ale

care

și-a atins 
eforturile 
bine pre- 
cu cinste 
se cuvine

TIBEKIU STAMĂ

• Ea Ghrlești, echipa masculină 
Progresul a întrecut cu 3—0 (4, 9, 10) 
formația Oonetructorul. Jocul feminin 
dintre G.P. București și Progresul! a 
revenit primei formații cu 3—I (1, 7, 
— 13, 15). (N. TOKAOEK, coresp.)

Un concurs

• Biletele (cu seria 44) pentru se
mifinalele și finalele campionatelor re
publicane de box, ce vor avea loc pe 
stadioruri Republicii în zilele de 18, 
19 și 21 mai a.c., se vor pune în vîn- 
zare începînd de luni 16 mai la ca
sele stadionului Republicii, Agenția 
Centrală Pronosport și chioșcul spe
cial din str. Ion Vidu.

• Pentru întîlnirile internaționale de 
polo pe apă dintre reprezentativele 
R.P.R. - R.P. Ungară (A și B), bi
letele (cu seria 18) s-au pus în vîn- 
zare la Agenția Centrală Pronosport,

(în 
la

în-
ro-

la casa speciala din sir. Ion Vidu 
ziua competițiilor se vor găsi și 
casele ștrandului Tinereții lui) .

Permisele valabile pentru aceste 
tîlniri sînt următoarele: albastre și
șii în piele, verzi dermatin. albastre 
dermatin cu stampila „natație" și gri 
dermatin cu stampila „natație".

® Pentru jocul internațional de fot
bal dintre Selecționata Divizionară — 
1 F.C. Saarbruckcn (avînd în deschi
dere jocul dc rugbi dintre selecționa
tele divizionare), biletele (cu seria 37) 
s-au pus în vîuzare la casele obișny*"

M S IP
astăzi, alergări la trap

•
Programul alergărilor cuprinde cîtjva 

întreceri de mare atracție.
In premiul Mureș se întîlnesc frun

tașii tortului, printre care Succes, Po- 
gorîș, Băltăreț și Zăduf, iar în pre
miul .Macin figurează trăpașii tineri 
din prima categorie. In premiul Ma
maia derbiștii Vîrtej VI și Straja își 
apără șansele alături de caii vîrstnici.

Sînt înscriși în premiul Mureș: 2110 
Oradea (Marcu Tr.), Paf (Țigăertt 
D.), 2120 Olteț (Olteana I), 214C
Lustragiu (Mihăilescu), Luminiș (Teo- 
fii St.), Morala (Brailowsky), 2160 
Pogorîș (Dinii Tr.), Zăduf (Oană 
Ion), 2180 Băltăreț (Tănasc), 2200 
Succes (Szabo I.).

In premiul Mamaia: 2100 Egpist 
(Ghinea Gh.), Harcov (Ciobănit Gh.), 
2120 Vîrtej VI (Avram G.), Zdravăn 
(Popescu Gh.), Jovin (Oană 1.), 2140

Straja 
găeru 
Lac (Ichim O.).

ALERGĂRILE DE MIINE
Mîine dimineață la ora Î0 va avea 

loc o reuniune de galop pe hipodromul 
Băneasa. Programul alergărilor de ga
lop cuprinde printre altele debutul ge
nerației de 2 ani. Se v.i disputa pre
miul Fetelor în care vor concura : 
Benglaia (Cîmpeanu), Copila (Crișan 
Gr.), Coronița (Boteseu St.), Libelula 
(Huțuleag S.), Molda (Lazăr Cih.), 
Minunea (Stoian G.), Niagara (Muth 
N.), Orșova (Soare Gh.).

In premiul Flăcăilor : își vor măsura 
forțele pentru prima dată următorii 
armăsari: Bolid (Crișan), Final (Hu
țuleag), Greer (Soare Gh.), Ghid 
(Stoian P.), Pîcup (Cîmpeaptt), Ră
vaș (Stoian G.), Răzvan (Muth N.), 
Sputnic (Lazăr Gh.).

(Șielănescu M), Demon (Ți- 
D.), 2160 Eronin (Mihăilescu),

Mâine

care merită multă atenție
® Șanse duble de cîștig • Un antrenor din categoria B și centru! atacant al Juventusului fac pronos

ticuri • Un premiu de 84.524 lei la Pronoexpres!
Iată programul concursului Prono

sport de mîine, 15 mai :

I. CS Oradea—ASA Sibiu
II. știința Craiova—CFR Timișoara

III. Știința Timișoara—CSM Keș'ța
IV. Gaz Metan Mediaș—Rec. Cărei
V. Rulm. Birlad-Dinamo Galați

VI. Poiana Cîmpina—Met. Tg-viște
VII. Unirea Focșani—Victoria Buzău 

VIII. CFR Cluj-CS Tg. Mureș
IX. Juventus—Milan
X. Sampdoria—Fiorentina

XI. inter—Palermo
XII. Napoli—Bologna

.talul Tîrgoviște iaU un meci în care 
gazdele păstrează prima șansă, ca 
și i Unirea Focșani în fața Victoriei 
Buzâii. în schimb,. C.F.R. Cluj nu este 
sigură de victorie — pe teren propriu 
— în întîlnirea cit CS Tg. Mureș.

Antrenorul CONSTANTIN TEAȘCA 
(Dinamo Obor) ne-a dat următoarele 
pronosticuri pentru partidele de cate
goria B: I—1; II—l,x; III—x, 1; IV—x; 
V-l, 2; VI—1; VII-f,x; VIII—1,2.

Pentru partidele din campionatul

nr. 19 din 11 mai au fost stabilite ur
mătoarele premii:
categoria a II-a_: 1 premiu de 84.524 lei 

acategoria a 
14.087 lei

categoria a 
2.347 lei

a

premii cite

IV-a : 36 premii a cite

Să ne oprim mai întîi asupra parti
delor din campionatul categoriei B. 
Despre prima întîlnire din program 
ne-a vorbit maestrul sportului GHEOR- 
GHE BACUȚ (C.S. Oradea): „Nu am 
pierdut în actualul campionat nici un 
meci pe teren propriu. Se înțelege 
deci că ținem la această performanță. 
Formația noastră va fi, probabil, ur
mătoarea: Sugar-Szakaci II, Cepolski, 
Boroș-Bacuț I, Țiriac-Koszegy, Tomeș, 
Szakaci I, Dulgherii, Iacob. Adică a- 
ceeași care a jucat etapa trecută. Cred 
că vom învinge".

Știința Craiova anunță aceeași for
mație ca și în etapa precedentă. An
trenorul Seăeșteanu speră ca atacul 
echipei lui să depășească apărarea fe
roviarilor timișoreni. După cutii1 antre
norul Silviu Bindea crede că' Știința 
Timișoara este capabilă de victorie în 
întîlnirea cu formația tînără șijn plină 
formă din Reșița. „Deschis" este me
ciul Gaz Metan Mediaș — Recolta 
Cărei ca și Rulmentul Bîrlad — Di
namo Galati. Poiana Cîmpina — Me- telor depuse la concursul Pronoexpres

X

tin

italian, JOHN CHARLES, centrul ata
cant al echipei Juventus dă următoa
rele pronosticuri;

JUVENTUS — MILAN X, 1 
SAMPDOkMA - FIORENTINA 
INTER.- PALERMO 1 
NAPOLI — BOLOGNA 1, X.

. ★
Sîntetn siguri că mi ați uitat

lucru foarte important: ȘI CONCURSUL 
DE MIINE INTRA IN SERIA CELOR 
CE BENEFICIAZĂ DE I'OMDUL SU
PLIMENTAR DE PREMII AL LUNII 
MAI : 200.000 lei, dintre care UN AU- 
TOTUR1S.M „MOSKVICI". AVEȚI 
DECI DOUA ȘANSE DE CIȘTIG: ȘI 
PREMIILE OBIȘNUITE IN BANI ȘI 
CELE OFERITE DIN FONDUL SPE
CIAL.

PREMIILE PRONOEXPRES
In urma trierii și omologării varian-

V-a: 419 premii a cite

a

a

Vl-a :

VII-a :

1.025 premii

6.209 premii

a

a

cite

cite

categoria
201 lei 
categoria 
82 lei 
categoria 
27 lei. .

Fond de premii: 591.667 lei
Ca și la concursurile precedente, ul

timul concurs Proncexpres a permis 
participanților să obțină premii de 
mare valoare și numeroase. Pe pri
mul plan se situează, fără îndoială, 
premiul de categoria a Il-a în valoare 
de 84.524 lei. obținut de Maria Ola-ru 
din Cîmpina, str. I. V. Stalin nr. 224.

Participînd pe un buletin depus la 
agenția 4/1 din Cîmpina ea a realizat 
o performanță care o situează printre 
marii premiați. ai anului la Pronoex- 
pres. Nu putem să nu amintim și de 
cele 6 premii a cîte 14.087 lei care au 
fost obținute — unele din ele — pe 
buletine sistem redus. .

PROCURATI-VA DIN TIMP ABO
NAMENTELE LA PRONOEXPRES PE 
LUNA IUNIE REȚINEȚI! IN 
IUNIE VOR AVEA LOC 5 
CURSURI PRONOEXPRES.

Rubrică redactată de I. S.
Pronosport

l.UNA 
CON-

lA)tO-

lor.de


Weissleder (R. 0. G.) și echipa R. D. Gene 
conduc iit clasamentele generate 

ate „Crai Păcii"

O întîlnire memorabilă in istoria șahului
— Articol scris pentru ziarul ,, Sportul popular” —

FRANKFURT PE ODER 12 (prin 
telefon). — Etapa a IX-a a ,,Cursei 
Păcii" desfășurată pe ruta Poznan— 
Frankfurt pe Oder (182 km) a con
firmat valoarea participanților la a- 
ceastă mare competiție internațională : 
rutierii au realizat din nou — într-o 
etapă de aproape 200 km — o medie 
orară excepțională de peste 44 km I 
Animatorii întrecerii au fost alergă
torii din echipa R.D. Germane — e- 
vident cea mai bună formație din 
cursă — care aplictnd principiile tac
ticii moderne folosesc atacul ca armă 
de menținere și consolidare a pozi
ției lor de lideri în ambele clasamen
te. Pe „Stadionul Prieteniei", din o- 
raștil Frankfurt pe Oder, în prezența 
a peste 20.000 spectatori primul a so
sit Egon Adler (R.D.G.) care a și 
preluat „tricoul galben". Ciclistul ro- 
mîn Ion Stoica și-a îmbunătățit si
tuația urcînd trei locuri în clasamen
tul general individual.

Iată clasamentul etapei : 1. Egon 
Adler (R.D.G.) 4 h. 07:42; 2. Hagen 
(R.D.G.), 3. Torok (R.P.U.), 4.
Baugsborg (Danemarca), 5. Claes 
(Belgia), 6. Podobas (R.P.P.), 7. 
Lute (Olanda), 8. Bradley (Anglia), 
9. Hill (Anglia), 10. Olizarenko 
(U.R.S.S.) — toți în același timp cu 
Adler. Cicliștii roniîui Stoica, Braiia- 
ni, Gh. Rădulescu și Ziegler au sosit 
într-un pluton la 4 minute de cîști- 
gator. In clasamentele generale con- 
dț J Egon Adler (R.D.G.) — indivi- 
_..al și R.D. Germană — echipe.

DRESDA, 13 (prin telefon). — Des
fășurată între Frankfurt pe Oder și

Gh. Vizirii (R.P.R.) întilnsste pe T. Lejus (U.R.S.S.) 
în finala turneului de tenis de la Riga

MOSCOVA 13 (prin telefon de la 
redacția ziarului „Sovetski Sport").— 
Pe terenurile de tenis ale noului com
plex sportiv din Riga au continuat 
întâlnirile din cadrul turneidui inter
național dotat cu premiile Gonsiliutui 
de Miniștri al R.S.S. Letone.

Reprezentantul tării noastre, mae
strul emerit al sportului Gh. Viziru 
și-a continuat seria de victorii dis- 
punînd pe rând de jucătorul maghiar 
Bîrkas și de cehoslovacul Benda, in 
fața cărora n-a pierdut nici un set 1 
Gh. Viziru s-a calificat astfel pentru 
finala probei de simplu bărbați, unde

Fotbal pe glob
Fotbaliștii englezi evoluează 

pe continent
Naționala de fotlral a Angliei a pă

răsit joi Londra cu destinația Madrid, 
unde va susține duminică în compa
nia reprezentativei Spaniei, primul din 
cele două meciuri ale turneului său 
pe continent. Gazdele anunță o for
mație din care fac parte nu mai pu
țin de 5 jucători de la F.C. Barcef'ona 
(minus Suarez 1), în centru figurând 
argentinianul „naturalizat" Di Ste
fano (Real). După cum se știe, al 
doilea meci al reprezentativei Angliei 
arc loc peste o săptămînă la Buda
pesta cu ecliipa R. P. Ungare,

Surpriză la Milano !
In continuarea turneului în Europa, 

selecționata Braziliei a întîlnit joi 
seara la Milano pe Interțiăzipnale. 
Coinportîndn-se sub așteptări,, cam
pionii mondiali au obținut cu’ greu
tate un rezultat de egalitate : 2-2
(0-9). .Fotbal știi .milanezi au condus 
cu 2-0 pînă în ultimele minute de joc, 
prin golurile înscrise de Blcicli (rttin. 
48) și l'irmani (m.'n. 68), Pentru
brazilieni au marcat Arantes (min. 
83) și Pele (min. 87).

Turneu! echipei brlon Town în 
R. Cehoslovacă

Ecliipa engleză Luton Town, care 
întreprinde un turneu în R. Ceho
slovacă, a susținut alte doua meciuri 
în compania unor formații de cate
goria A. Astfel, la Kosice fotbaliștii 
englezi au terminat la egalitate (1-1) 
cu echipa locală Jednota, iar joi ei 
au întrecut cu 1-0 pe liderul. camp o- 
natului cehoslovac, Spartak Hradec 
Kralove,

Dresda (205 km), etapa a X-a a avut 
o desfășurare deosebit de interesantă. 
De la plecare și pînă la sosire nume
roși alergători au încercat să destra
me plutonul însă tentativele Jor au 
eșuat. Cu 20 km îriăinte de Dresda 
atacă puternic Ion Stoica. El este, 
urmat de francezul Sciardis. Cei doi 
fugari rulează puternic și obțin un 
avans de aproximativ 500 m. In zare 
se văd casele Dresdei și plutonul n-a 
reușit încă să-i prindă. Sînt aruncate 
în luptă ultimele resurse 1 Evident 
avantajat, plutonul cîștigă duelul cu 
fugarii pe străzile orașului... Sprintul 
plutonului de peste 50 rutieri în care 
se află și cei patru cicliști romîni este 
cîștigat de alergătorul german Weis- 
sleder. Cu minutul bonificație pe 
care l-a obținut prin cîștigarea sprin
tului final el a reintrat în posesia 
„tricoului galben". Clasamentul eta
pei: 1. Wiessleder (R.D.G.) 4h 53:37,
2. Vanderbergen (Belgia), 3. Viara- 
vas (U- R. S. S.) — în același timp. 
Tot cu timpul cronometrat pentru în
vingător au mai sosit și Claes, Ha
gen, Schur, Gh. Rădulescu, Covens, 
Adler, precum și Ion Stoica, Ion Bra
ham și W. Ziegler. Clasamente gene
rale. Individual: 1. Weissleder (R.D.G.) 
44 h. 05:28 ; 2. Adler (R.D.G.) la J3 
sec.; 3. Hagen (R.D.G.) la 1:47; 4. 
Vanderbergen (Belgia) la 3:41 ; 5. 
Gazda (R.P.P.) la 3:54. Ciclistul ro- 
mîn Ion Stoica se află pe locul 26 cu 
timpul de 44 h. 39:20. Echipe: 1. 
R.D. Germană 132 h. 20:42; 2. Belgia 
132 h. 31:19; 3. U.R.S.S. 132 h. 34:51 ;
11. R. P. Romînă 133 h. 54:31.

va avea ca adversar pe tînărul fenis- 
man sovietic Tomas Lejus.

In sferturile de finală, Viziru a jucat 
împotriva lui Bîrkas. El a cîștigat 
primul set cu 6-3, dar, în al doilea 
jucătorul maghiar, atacînd cu mult 
curaj, reușește să ia avantaj cu 5-1. 
Din acesit moment, însă, Viziru ia 
din nou inițiativa și cîștigă 6 ghe
muri la rînd 1 Setul doi îi revine eu 
7-5, iar al treilea cu 6-3. In sem finalâ, 
Viziru a dispus cu ușurință de cunos
cutul jucător cehoslovac Benda, tot în 
trei seturi: 6-1, 6-4, 6-2.

Pe partea sa de tablou, Lejus — 
după ce eliminase pe Katona (R. P. 
Ungară) — a jucat împotriva fostu
lui campion unional S.. Andreev, A- 
cesta întrecu se la mare luptă pe cam
pionul R. Gelwslovace, Sehonix>rn : 
4-6, 7-5, 7-5, 7-5. Meciul Lejus—An
dreev a început în nota de dominare 
a fostului campion, dar, treptat, ini
țiativa a trecut de partea tânărului 
tenisman din Riga, care și-a adjudecat 
victoria cu 4-6, 6-3 (de la 0-3), 6-4, 
6-2.

Nu ajung
Sini cunoscute de acum cele 13 f - 

naliste ale turneului olimpic de fotbal 
de la Roma „Care va fi a 16-a?", se 
întreabă desigur iubitorii sportului cu 
balonul rotund. Deocamdată nu putem 
da un răspuns, peniru că hotărîrea de
finitivă va trebui să fie luată de 
F-EFA.

In privința cetei de a 16-a finaliste 
s-a creat o situație nu numai ieșită 
din comun, dar de-a dreptul rid cola: 
pentru participarea In J.O. de la Roma 
candidează două ecjppe care nu au 
drept să fbace — și nici măcar să 

‘■apară — pe Stadionul Olimpic. Este 
vorba de formațiile Coreei de Sud și 
Taivanului.

Cu un an în urmă C.l.O. a dai 
drept de participare la I O. din I960 
ECHIPEI UNITE a Coreei. Forurile 
sportive din R.P.D. Coreeană eu de
pus toate eforturile pentru a realiza 
această echipă unită. Dar, ele s-au 
lovit de rezistența autorităților sud- 
coreene, care au torpilat tratativele, au 
făcut tot posibilul ca ecliipa unită să 
nu fie realizată. Mai mult chiar, ile
gal, acestea și-au înscris echipa în... 
preliminariile olimpice. Alături de sud- 
cnreeni au făcut încercarea să se stre
coare în turneul olimpic și ciankaișistii,

începuturile meciului Tal—Botvinik, 
încheiat recent și care a ținut timp de 
aproape două luni încordată atenția 
iubitorilor șahului, trebuie legate de 
anul,.. 1948. Intr-o localitate climate
rică de lingă Riga Mihail Botvinik, 
devenit de curând campion al lumii 
după strălucita victorie în marele 
meci-turneu, se odihnea împreună cu

Botvinik și Tal la masa de șah în 

soția sa. Intr-una din zile la ușa a- 
partamentuiuj său a bătut un copil cu 
pâr negru și ochi seînteietori. l-a des
chis soția campionului lumii.

— Doresc să joc cu marele maestru 
Botvinik 1

Micuțul a fost poftit în salon. Dar 
în acea după-amtlază campionul mon
dial dormea, astfel că întâlnirea n-a 
putut avea loc. Copilul — întîmpJarea 
este cunoscută de șahiști — nu era 
nimeni altul decît Mihail Tal...

Meciul lor s-a disputai abia 12 ani 
mai tîrziu. Pe drumuri felurite au a- 
juns cei doi șahiști în vîrful pirami
dei. Pentru a devenii campion al lu
mii Botvinik străbătuse o cale de a- 
proape 20 de ani de concursuri și 
turnee. E drept că războiul întrerupsese 
o bună bucată de vreme activitatea 
competițSonală. Ascensiunea lui Tal 
rămîne unică prin viteza ei. Prima 
mare întrecere la care ia parte: fi
nala campionatului U.R.S.S. d:ln 1955. 
5 ani mai tîrziu marele maestru din 
Riga a devenit campion al lumiil!

Intîlnirea celor doi șahiști a fost pe 
drept cuvînt numită o întrecere a con
trastelor. Intr-adevăr, era evidentă 
dilferența de virstă (26 de ani), deo
sebirea pregnantă între stilurile celor 
doi jucători. „Misterul" care plutea 
deasupra meciului era augmentat de 
faptul că Botvinik și Tal nu se întîlnî- 
seră niciodată în fața mesei de șah.

Concepțiile despre arta șahistă a 
celor doi competitori erau de aseme
nea dilîerite. Pentru Botvinik șahul 
este un fel de știință, în care totul 
are o logică și fiecare mutare trebuie 
să-și a:bă cauzele, scopurile și urmă
rile sale. Pentru Tal, în schimb, șahul 
este înainte de toate sport, o între

jumătățile de măsură...
căr.,ra se pare că nu le-a folosit la 
n.mit usturâtoarea lecție primită la 
Olimpiada de iarnă. Iar peniru 
aceasta, cea mai ușoară li s-a părut 
pararea fotbalistică".

Reiat îna toate acestea presa spor
tivă democrată chema comisia olim
pică a F.I.F.A. să rezolve situația de 
netolerat ceată în grupa asiatică, să 
etinimc ciin compctiț e pe cianhaișiști 
și să conți ibuie la realizarea acorda-
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tui io,re C.r-ea ae Xura și Coreea 
de Si:d, acord pentru care reprezen
tanții R.P.D. Coreene pledau cu căl
dură și cu insistență și de cure fugeau 
..ca dracii de tămîie" cei din Coreea 
de Sud-

Membrii comisiei F.l.F.A. n-au dat 
ascultare acestor voci ale rațiunii, lă- 
sînd lucrurile baltă. Dar iată că acum, 
vrlnd'-ncvrlnd, probi ma va trebui 
luată tn discuție. Pentru că meciul• - *£ ■ 

cere, o luptă între două gîndiri, în 
care riscul nu numai că își are locul, 
dar este cu totul indispensabil. Parti
dele lipsite de risc nu prezintă inte
res pentru Tal. El alegre cu multă 
plăcere variantele cele mai complicate, 
continuările cele , mai îndrăznețe. In 
acest meci pentru Botvinik pleda u- 
riașa sa experiență, .pregătirea teorer 

timpul pasionantei lor confruntări
Foto : TASS

tică, arta aproape inegalabilă a con
ducerii finalurilor. De partea lui Tal 
erau tinerețea, curajul, uimitoarele 
sale posibilități de calcul în pozițiile 
complicate, orientarea fulgerătoare în 
situațiile ivite pe tablă. Tal este încă 
foarte tânăr, Se poate afirma că el nu 
e un șahist pe deplin format, avînd 
mari posibilități de creștere. Spre deo
sebire de Botvinik, Tal a jucat în ul
tima vreme foarte mult (unii afirmă 
chiar că prea mult). Aceasta l-a an
trenat în vederea unei lupte de du-

A LUAT SFSRȘIT INTIimREA DE ȘAH
DiHÎRE ECHIPELE GRUZIE8 Șl RO^SHiEI

•— Gazde'e au inv'ns

ln turul IV și ultimul al întâlnirii 
de șah dintre echipele Romîniei și 
Gruziei, jucătorii noștri n-au mai avut 
comportarea meritorie din tururile an
terioare. Gazdele au cîștigat patru par
tide (Gurghenidze la Radovici, Șișov 
la Ghițescu, Gaprindașvili la Teodores- 
cu și Togonidze la Polihroniade) cele
lalte patru tcrminîndu-se remize (Dri- 
mer-Buslaev, Soos — Dianoev, Gheor
ghiu — Izvoșcikov și Nieolati — Ka- 
kabadze). Cîștigînd acest tur cu 6—2, 
echipa gruzină și-a adjudecat victoria 
în meci la scorul de 18—14.

Insuccesul reprezentativei noastre se 
datorează comportării extrem de slabe 
a jucătoarelor. Teodorescu, Polihronia
de, Pogorevici și Nicolau au reușit să 

dintre Coreea de Sud șt Tai van a dat 
naștere la un scandat nemaiauzit în 
istoria fotbalului.

In min. 26, la scorul de 1—0 în fa
voarea Taivanului, în careul sud- 

careenilor a început bătaia. Arbitrul în
tîlnirii, John Petri (Anglia), a dictat 
penalii. Portarul a respins mingea, 
mișcînd in poartă înainte de executa
rea loviturii. Arbitrul a hotărît repeta
rea loviturii. Dar de data aceasta lo
viturile le-a nrintit.. arbitrul. Sud- 

coreenii au tabără pe conducătorul 
meciului, iar taivwezi' pe svdcoreeni., 

A fost nevoie de intervenția poliției ■ 
pentru a-l scoate pe arbitru de pe teren, 
și a-i despărți pe cei înccierați. Bine
înțeles. meciul nu a mici continuat. 
In aceeași scară Petri telegrafia 
FJ.F.A.-ei. anur.țind descalificarea e- 
chipeț sud-coreene.

Hotărîrea reprezintă însă numai o 
jumătate de măsură. Nici ecliipa Co
reei de Sud și nici cea a Taivanului 
nu poate fi a 16-a finalistă a turneului 
olimpic de fotbal. Acest drept aparține 
indiscutabil reprezentativei R.P.D. Co
reene care, conseevent și ferm, a lup
tat pentru crearea unei echipe unite 
a Coreei, și aceasta este în spiritul 
hotărîrii C-I.O. 

raia și uzură, în vederea unui verita
bil „maraton" șahist.

In desfășurarea meciului s-au vă
dit clar concepțiile celor doi jucător;. 
BoitviniR â condus partidele liniști,, 
pozițional, a evitat pe cit posibil ris
curile, căutînd decizia în lungi fina, 
lari. Tal, dimpotrivă, nu s-a dat în 
lături de la complicații. Dealtfel, în 
nici un meci pentru campionatul lu
mii, din intreaga istorie - a șețiuiui. 
șalangerul n-a jucat niciodată atîf de, 
riscant ca la actuala întîlnire. In fata 
tacticii luî Tal, Botvrnik a făcut foarte 
multe mutări pasive. Și astfel in fic
tiva a fost aproape în permanență da 
partea adversarului său. Tal a folosi: 
cu multă măiestrie slăbiciunile jocului 
lui Botvinik. Chiar și în pozițiile în 
care a trebuit să se apere (și n-au 
fost puține) continuările alese erau 
totdeauna legate de trecerea bruscă 
la ofensivă.

Meciul este terminat și rezultatul 
său se cunoaște. Tal a învins pe 
merit |a un scor categoric. El a cîș
tigat 6 partide, a pierdui 2, față de 
13 remilze. In desfășurarea meciului 
au existat și greșeli. Destul de multe. 
Ele apar insă ca inerente față de ten
siunea și dramatismul luptei. Teoria 
n-a avut timp să-și spună ultimul cu
vînt asupra partidelor jucate. Sînt 
printre ele numeroase creații valo
roase, artistice.

Ar fi cu totul nepotrivit să i se re
proșeze lui Tal unele sacrificii inco
recte sau lovituri tactice mai puțin 
fundamentate făcute în meci. Din con
tra, el merilă călduroase aplauze pen
tru inegalabila sa inventivitate, pen
tru combinațiile furtunoase pe care le 
creează în poziții aparent simple, pen
tru lupta ascuțită pe care a desfășu
rat-o în cursu] acestui pasionant îneci. 
Un meci care rămîne memorabil! in 
istoria marilor confruntări șahiste.

A. ULIENTHAL
mane maestru internațional

cu scorul de 18-14 —

obțină doar 3‘/2 p. din 12 posibile. In 
schimb (într-un clasament parțial) în 
intîlnirea jucătorilor scorul ne este fa
vorabil cu 10'/2—-91/,. O comportare 
excelentă au avut Bela Soos și junio
rul Florin Gheorghiu, care au realizat 
fiecare cite 3 puncte din 4 posibile.

Barcza conduce 
in turneul zonal de șah 

de la Budapesta
ln turneul zonal de șah de la 

Budapesta au fost încheiate partidele 
din primele 6 runde. Jucătorul rornîn 
Gh. Mititelu, după o remiză cu finlan
dezul Râisae, a fost învins în partida 
întreruptă cu marele maestru maghiar 
Barcza. Acesta este acum liderul cla
samentului, prin cîștigarea și a ce
lorlalte întrerupte, cu bulgarul Po
pov și englezul CJarke. Iată celelalte 
rezultate : Kozma Popov ' 1—0. Schel- 
tinga-Ujtelki 1—0, Bilek-Ahman 1—0, 
Msîanovici-Prameshuber 1—0 (runda 
a 6-a) ; Pramesliuber-Scheltinga 
1—0, Prameshuber-Bilek 'A, Ber- 
tok-Troger 1- 0, KosUo-Golz 1—0, 
(întrerupte).

In clasament conduce Barcza 
(R.P.U.) cu 5 puncte, urmat de Van 
Scheltinga ■ (Olanda), Bilek (R.P.U.) 
și Bertok (R.P.F.I.) 4. Rozma (R. 
Ceh.) 3'/2, MITITELU (R.P.R.), U/-. 
telki (R. Ceh ), Matanovici (R.P.F.I ), 
Clarke (Anglia) și Pramesliuber 
(Austria) 3.
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„-Cetatea tenisului" din Riga 
și-a deschis porțile...

Rareori un concurs în
cepe cu o ... festivitate 
de premiere. Și totuși, 
așa s-a întîmplat Ia des
chiderea turneului inter
național de tenis de la 
Riga, care a fost prece
dată de luminarea unor 
premii și diplome acor
date unui numeros grup 
de sportivi. Trebuie făcu
tă însă precizarea că nu 
toți cei premiați pe noul 
stadion de tenis din Riga 
în acea memorabilă după 
amiază de 9 mai erau 
tenismani. Dar toți fac 
parte din asociația spor
tivă T.T.T.R., care reu
nește pe lucrătorii trus
tului de tramvaie și tro
leibuze din capitala 
R.S.S. Letone. Premiile 
ce le primeau constitu-

Știați că...

iau o apreciere pentru 
miile de ore de muncă 
voluntară , prin care a 
fost ridicată frumoasa și 
impunătoarea bază de 
tenis din Riga, una din 
cele mai mari din Euro
pa. Este suficient să spu
nem ca toate cele 9 te
renuri silit înconjurați de 
tribune capabile să adă
postească 30.000 specta
tori. ;O adevă ată „ce
tate a tenisului”, mai 
frumoasa și mai impună
toare decît așa cum 
apărea aciim un an in 
planurile și machetele 
concepute — tot in ore 
libere... — de harnicul 
arhitect I. Strautmanis, 
și el un pasionat iubitor 
a| sportului alb. Fiindcă 
mai puțin de un an a 
durat construcția noului 
stadion.

In primăvara trecută 
pe locul unde urma să

se ridice construcția, au 
făcut o vizită jucătorii 
maghiari Zoltan Katona 
și Clara Bardoczi. Ascul- 
tind explicațiile gazdelor, 
încercatul tenisman Kato
na a exclamat .

—■ Bine, dar aci va ti 
mai frumos ca la Wim 
bledon

— Mai mult chiar — 
a răspuns Strautmanis. 
— Vrem sâ facem la Ri
ga, un „Lujniki" al te
nisului..

Constructorii n-au dat 
greș. Și cînd — după un 
an de zile — aceiași 
Katona și Bardoczi a'J 
coborît din* autobuz in 
fața noii „cetnti a tem 
suini", ei și-au mărturi
sit surprinderea și admi
rația. Intr-adevăr, noul 
stadion de tenis esle un 
„Lujniki" al sporitului alb, 
o adevărată bijuterie a ar
hitectonicii sportive.

tinărului său
★

IOAN CIIIRILA

spre sfîrșitul 
am fost Ia 
prima oară, 

nerăbdător
Mă gândeam

se lăsase, 
meu. In mai

însă, 
deca- 
merit 
Stăm

să plecăm, 
îmi șoptește la

___ .la nu-
15, lingă Mareea și 
O stradă cu case

Varietăți

dată ajuns in fața 
lui Petschovski, 

dat seama imediat 
nimerit tocmai

N.’ci nu-ți îu- 
o ne- 

jucăt.or 
bună...

eram singuri 
sta de vorbă 

dar soția ne im-

cu Petschovslri. 
ce ani în, șir l-am 
doar din tribună, 

întreb într-u

Acasă la Petschovski...
Anul trecut, 

lui ianuarie, 
Arid. Pentru 
Am așteptat 
Ziua plecării, 
cu plăcere că voi sta de 
vo.bă 
după 
privit 
In gară, 
doară :

— Nu cumva șt ți unde 
locuiește fotbalistul Pet
schovski ?

Răspunsul e mai prompt 
decît mă așteptam :

— Se poate să nu știu ? 
Pe strada 8 Mai, 
mărul 
Duș an.
noii

... O 
casei 
mi-im 
câ n-am 
bine. Trei b ciclete spriji
nite de gardul curții as
faltate erau gata de drum. 
Iar trei dulăi imenși pă
reau hotărîți să apere 
liniștea soneriei. Noroc că 
de după colțul casei apăru 
silueta lui Peci, urmat 
de Ioșka, băiatul cel mare, 
un flăcău 
„bătrinul**,

Nu am putut-o evita 
urmărind măiestria 
nului de vîrstă și de 
ai fotbalului nostru, 
și admiram antrenamentul
celor trei Petschovski. 
Lecția avea o densitate 
maximă. Arta de a „lip “ 
mingea pe picior și de a 
o transforma apoi într-un 
proiectil dirijabil nu e 
deloc ușoară. Ioșka și Va
sile sorbeau vorbele și 
mișcările tatălui lor. Bă
ieții au preluat, fiecare 
cite ceva, din calitățile in
ternaționalului. Ioșka a 
moștenit din finețea sobră 
a lui Petschovski, iar Va
sile — din fantezia neobo
sită a mereu 
tată.

... Inserarea 
spre regretul 
puțin de cinci minute, cei 
trei „cicliști** erau din 
nou în șa. Porniră. I-am 
urmărit cu pr.virea.

Nu de mult am fost iar 
la Arad. Și, bineînțeles, 
n-am ocolit strada 8 Mai. 
Am ajuns spre seară, pe 
la șapte. Ce gazdă minu
nată e Petschovski ! Și 
cit e de mîndru de noua 
sa casă.

Protestele sînt zadarnice. 
Masa e așternută intr-o 
clipă. Capul famiiiei ex
plică zâmbind :

— In loc de vin o să dis
cutăm despre fotbal. De 
fapt, unde e fotbal nu e 
vin. Și invers. Apoi, în loc 
de cafea o să vorbim tot 
despre fotbal.

Veselul Vasile ciocnește 
zâmbind primul pahar cu... 
apă :

— Fotbalul, cum spune 
tata, este îna nte de toate 
un joc. Un joc minunat. 
O distracție la care parti
cipă 11 jucători și nu unul.

— L o medalie cu două 
fețe, continuă Ioșka. E 
iui joc a cărui frumu
sețe depinde de sacrificiul 
pe care ești capabil să-1 
faci Ia antrenamente...

— Intr-un cuvânt, un joc 
pe care trebuie să-1 iu
bești. Iar cînd iubești, 
orice sacr’ficiu e cum nu 
se poate mai firesc — îi 
completează tatăl.

— Cum merg 
fotbalul ?

— Merg bine, 
mai vorbim.

totul merge mai prost î 
pasele, stopul, driblingul... 
In sfirșit, in fotbal trebuie 
sâ știi să lupți pentru 
victorie.

Bă eții s-au retras. Sîn- 
tem hotărîți 
„Bătrânul** 
ureche :

— Dacă 
puteam 
oricîti 
pune tuturor un program 
foarte sever. De obicei ne 
culcăm la nouă. Să-ți mai 
spun ceva, 
chipul ce rol are 
vastă în viața unui 
de fotbal. Noapte

cu
să

mai

i» iw iiiiimWiiiTjJ

înalt decît 
Vasile,

Dar cc
Prima lor 

minge a fost de piele. A 
de cârpă.

băieții

La 2 iulie maestrul 
emerit al sportului Iosif 
Petschovski pășește în al 
40-lea an al vieții. Sus
ține și confirmă — nu e 
așa ? — că niciodată nu 
«s-a simțit mai tânăr ca 
azi...

STIRLING MOSS TRECE
LA... 2 ROȚI

...la i<uuapesta există o 
originală cooperativă de 
producție meșteșugărească, 
alcătuită numai din... 
sportive ? Aci muncesc 
majoritatea jucătoarelor 
de volei, gimr telor și 
atletelor din clubul Spar- 
tacus. Produsele lucrate 
de ele — jucării din ma
terial plastic — se bucu
ră de o deosebită aprecie
re printre cumpărători Și 
un amănunt suplimentar: 
președintele cooperativei 
este renumita gimnastă 
Olga Tass, pe care și spec
tatorii noștri au avut pri
lejul s-o admire în dese 
rînduri,

...Federația Internațio
nală de Fotbal Asociație 
(F.I.F.A.) a primit de pe 
acum candidaturile pentru 
organizarea ediției 1966 a 
campionatelor mondiale ? 
Concurează Anglia, R. F. 
Germană ji Spania. Me
xicul a anunțat că este 
dispus să organizeze ediția 
1970, dar propunerea a 
fost respinsă, fiind soco
tită prematură. Credem 
fi noi !

...cel mai popular spor
tiv danez s-a retras din 
activitatea sportivă ? Nu
mele său este Knut Lund
berg. El are acum 38 de 
ani și de-a lungul carie
rei sale a fost de 39 de 
ori internațional de fot
bal, de 11 ori internațio
nal de baschet și de 7 ori 
internațional de hand
bal !

Despre handbalul japonez
Victoriile obținute de reprezentativeld de handbal 

ale țârii noastre au avut un larg ețcou pe plan mon
dial Faptul câ echipa feminină a devenit campioană 
mondială în 1956, iar mai apoi strălucita compor
tare a tinerilor noștri handbaliști, care în 1959 au 
ocupat locul secund la campionatul mondial, au fă
cut să se vorbească despre handbalul romînesc chiar 
și în cele mai îndepărtate colțuri ale globului. Da
torită acestui fapt nu de mult federația de handbal 
din Japonia a invitat o selecționată a țării noastre 
să îi treprindă un turneu în Extremul Orient.

Pentru a informa citi
torii noștri vom publica 
astăzi cîteva amănunte 
privind dezvoltarea hand
balului în Japonia. In a- 
ceastă țară primele jocuri 
de handbal au avut loc în 
anul 1922, dar mult mai 
târziu prin 1937 a fost în
ființată federația japoneză 
de handbal. Tot în 1937 
s-a organizat și primul 
campionat oficial al Ja
poniei. Activitatea nu lua
se însă amploare. Despre 
o dezvoltare a handbalu
lui japonez se poate vorbi 
abia după terminarea ce
lui de al doilea război 
mondial, cînd în anul 1946 
handbalul a fost introdus 
în programul Primului 
Festival Național Sportiv.

Cît privește handbalul 
în 7, primul joc de acest 
gen in Japonia a avut loc 
în anul 1954 in orașul 
Osaka. Un an mai tîrziu 
au fost organizate și pri-

mele echipe feminine de 
handbal in 7.

In prezent, handbalul — 
în mod special cel în 7 — 
este larg răspîndit în Ja
ponia, anual fiind organi
zate în afară de campio
natul național încă 7 com
petiții pe întreaga țară.

Cu ocazia turneului pe 
care îl vor. întreprinde 
handbaliștii noștri în a- 
ceastă țară ei vor întîlni 
cele mai puternice echipe 
japoneze, printre care pe 
,All Schibavura” din To
kio, campioana Japo
niei.

MOMENT RĂU ALES

— Zîmbiți, vă rog!

ANTON RADULESCU, 
TURNU MĂGURELE. - 
Zavoda I — Francisc sau 
„Fery“, cum i se spune — 
are 33 de ani. I-a împlinit 
luna trecută. Și-a început 
act vitatea fotbalistică la 
Baia Mare, ca „pitic-, la 
echipa Phonix. Tot aici a 
jucat ca junior, fiind apoi 
promovat în pr.ma echipă, 
care activa atunci în ca
tegoria B. Un timp a 
jucat și la Rapid-Bucu
rești, de unde, în 1949, a 
trecut la C.C.A.

ION VATAFU, SIGHET. 
— 1) Mihail Tal a cîștigat de 
două ori campionatul 
U.R.S.S. Ținînd seama de 
valoarea șahului sovietic, 
se poate spune că o dată 
cu acest titlu îl deținea - 
neoficial - și pe cel de 
campion mond al. Acum, 
l-a cîștigat cu... acte în 
regulă ! 2) Ann Haydon
nu mai joacă tenis de 
masă. A renunțat, se pare, 
definitiv la acest sport, în 
favoarea tenisului de cîmp.

CONSTANTIN DANES CU, 
DRAGANEȘTI-OLT. - 1)
Titus Ozon are 33 de ani. 
I-a împlinit... ieri ! 2) Di
namo București a cîștigat 
o singură dată campio
natul țării : în 1955. D na- 
moviștii au folosit atunci,

l'imisiunea ,Șport*’ a reunit familia Petschovski în jurul aparatului de radio. 
Peste cîteva clipe va fi veselie mare. U.Ț.A. a urcat încă un loc în clasamentîncă un loc în clasament

Foto : V, Bageac
mezinul, blond, zvelt și 
subțirel.

Ideea reportajului se mo
dificase. Voi ti pe teren...

Ne-am revăzut după o 
jumătate de oră pe terenul 
,,Feze**-ului (n.n. — al fa
bricii de zahăr), neob șnuit 
de populat pentru un 
sfirșit de ianuarie. O puz
derie de copii dn cartierul 
Drăgă.șani băteau mingea. 
Trio-ul Petschovski lucra 
în fața uncia din porți. 
„Prelegerea** maestrului 
purta amprenta unui înalt 
curs de perfecționare.

L-ați văzut desigur 
Petschovski ieș nd i 
subsolul stadionului „1 
publicii** sau din tunelul 
lui „23 August**. Primii 
pași sînt aproape stingaci. 
Petschovski pare câ luptă 
din greu pentru a realiza 
mișcarea de înaintare. Dar 
oralele se întețesc. Căpi
tanii încep alergarea spre 
centru. Ca prin farmec, 
mișcarea greoaie dispare 
și „Peci“ rulează pe arcu
rile uimitoarei sale abili
tăți motrice. Pînă și în 
schimbul de buchete se 
simte fotbalistul.

Vă rog să-mi iertați a- 
ceastă mică digresiune.

pe 
din 
,Re-

— Uite, aici e dormitorul. 
E cam frig, nu ? Nu fac 
foc. Intenționat. Se încăl
zește indirect. Din sufra
gerie. Poate că nu e tare 
plăcut, dar dacă vrei să 
joci fotbal la 40 de ani...

Apoi am intrat într-o 
altă încăpere :
- Iar aici e camera In 

care Vasile nu prea îi dâ 
pace lui Ioșka. Umblă 
mereu cu tot soiul de e- 
prubete. A dat în patima... 
chimiei. Nu-i mai ajung 
atelierul de la subsol și 
baia. Și asta tocmai acum, 
cînd Ioșka pregătește exa
menul de maturitate.

In bucătăria străluc nd 
de curățenie o cunosc pe 
soția maestrului emerit.

— Acesta e domeniul 
soției mele. Și, de ce as 
ascunde-o, cîte o dată și al 
meu. Să-ți spun drept, 
aici mă s mt de zece ori 
mai bine decît în oricare 
restaurant cu nume sonor. 
Familia, dragul meu... Și 
spunând asta, „Peci“ dis
păru în pod, cu viteză 
maximă. Reveni încărcat.

— Neatent mai sînt și eu. 
nevastă. Oamenii ăștia or 
fi flămânzi, iar eu fac pe 
ghidul

Prima lor zi de școală 
fost zi de sărbătoare, i 
de atunci s-a repetat în 
f.ecare an, în vreme ce 
eu m-am întrebat dacă voi 
mai avea o altă primă zi 
de școală... Ei au viitorul 
în față. Ioșka vrea să 
examen la mecanică, 
s le — la chimie. Să 
atunci eprubete...

E trecut de nouă, 
cercăm să ne ridicăm, 
Petschovski

— Stați că 
bit aproape 
fotbal, 
ăsta, 
reguli 
Cea 
aceea 
reu I______ _ _ Tr___
fără absolvenți. Spune-mi, 
te rog, există oare elevi 
care să nu știe tabla în
mulțirii ? Nu! Iată însă că 
există fotbaliști, cum se 
spune, cu „un singur 
picior**. Există oare elevi 
cu absențe nemotivate 2 
l-ar paște exmatricularea. 
Dar în fotbal ? Iți mărtu
risesc că am făcut expe
riențe de felul ăsta. După 
o singură zi de „chiul**,

i a 
iar

dea 
Va- 
vezi

m- 
dar 

ne oprește : 
n-am vor- 

de loc despre 
! Și fotbalul 
de fapt are 
de simple, 

importantă e 
se învață me- 

Fotbalul e o școală

Oii 
care, 
aiit 

mai 
că

următorii 
jucători : Birtașu (Pana- 
ghia) - Toma, Băcuț II, 
Szdke - Călinoiu, Băcuț I
- Barta (Magheț), Nicușor, 
Ene, Neagu, Suru.

V. ALEXANDRES CU,
MEDGIDIA. - 1) Iolanda 
Balaș are 23 ani. I-a 
împlinit în decembrie. — 2) 
înălțimea lui Raks’? 1,62 m.

GHEGRGHE ZDRAVANU, 
PITEȘTI. - Viorel Mate- 
ianu are 22 de ani. A 
debutat la vîrsta de 12 ani 
în echipa de pitici a 
Schelei Boldești. A fost 
selecț’ouat de mai multe 
orj în reprezentativa de 
juniori a țării, remareîn- 
du-se 
lej ul 
ținut 
încă 
țării, 
departe de 
ment : pînă 
Cehoslovacia 
rămas decît

EUGEN TEIRAN, BACAU.
- Patru din cele 5 ed ții 
de pînă acum ale ,,Cupei

cu deosebire cu pri- 
Turneului U.E.F.A. 

în Spania. N-a jucat 
în prima echipă a 
dar nici nu mai e 

acest eveni- 
la meciul cu 

n-a mai 
o săptămînă !

Campionilor Europeni-, la 
fotbal au fost cîștigate 
de Real Madrid. 
celei de a 5-a 
între Real Madrid 
tracht Frankfurt 
juca la 28 mai), 
liștii noștri au pârtie pat 
la patru ediții ale acestei 
competiții, obținînd urmă
toarele rezultate : 1956-1957 
— Dnamo București—Gala- 
tasaray : 3-1 și 1-2, Dinamo 
București—Ț.D.N. A. 1—8 și 
3-2 ; 1957-1958 : C.C.A. -
Borussia Dortmund : 2-4
și 3-1 (1-2 apoi în meciul 
decisiv), 1958-1959 : Petro
lul — Wismut Karlmarx- 
stadt 2-4 și 2-0 (0-4 în 
meciul dec siv), 1959-1960 : 
Petrolul—Wiener S.K. 0-0, 
1-2.

I. CIOBOTARU, PIATRA 
NEAMȚ. — Să vă spunem 
dacă Nicolae Linca își va 
apăra la Roma titlul olim
pic cucerit la Melbourne ? 
Ținîndu-se seama de an
samblul performanțelor lui 
din ultimul timp și tot
odată de forma sportivă a 
altor boxeri de la această 
categorie - mijlocie mică

(Finala 
ed ții 

și Ein- 
se va 
Fotba-

— el n-a fost inclus în 
lotul olimpic. După cum 
am mal spus însă, „ușile" 
lotului nu sînt... zăvorite. 
Finalele campionatelor re
publicane de box de să%- 
tămîna vi’toare, în cadrul 
cărora va evolua și Linca, 
pot constitui un prim ar
gument în favoarea sau 
în... defavoarea lui Linca. 
Vîrsta lui? 30 de ani.

VLAD COMANEANU, 
TURDA. — Care e cea mai 
bună performanță interna
țională a echipei C.C.A. ? 
Desigur, acel 5-1 realizat 
în 1956, la București, în 
meciul cu echipa engleză 
Luton Town, cîntărește 
mult în palmaresul echi
pei noastre... campioane 
(ne-am permis să anti
cipăm cu o lună !). Nouă 
ni se pare Insă tot atît 
de valoroasă comportarea 
fotbaliștilor de la C.C.A. 
în întîlnirea-revanșă, dispu
tată în același 
Luton, 
3-0, au cîștigat 
urmă cu 4-3. O astfel 
performanță, în deplasare 

unei echipe 
e de trecut

Acum cîteva zile, o ..ar
mată" dc fotoreporteri era 
postată la colțul unei stra
dele din Londra, a?teplînd 
trecerea unui ciclist. Mo
ntant dintr-o cursă 
fond ? Nicidecum, 
ci ?...

Ciclistul în cauză 
altul deeît Stirling 
asul automobilismului bri
tanic. Faptul cel mai im
portant este că apariția sa 

bicicletă nu reprezintă 
capriciu, ei corespun- 
unei necesități reale, 
este motivată de o re

centă hotărîre judecăto
rească prin care automo
bilistului Stirling Moss i se 
retrage pc timp de un an 
permisul de circulație, ca 
urmare a repetatelor sale 
accidente pe străzile Lon 
drei.

Deci, 
Moss nu 
la volan 
țeles — 
curselor, 
țiunea rămîne inoperantă.

• La cea de a treia 
ediție 
pice, 
1904 la Saint-Louis, la 
sosirea din maraton s-a 
petrecut un incident mai 
mult... comic. In timp ce 
toată lumea își îndrepta 
privirile spre ’ locul cL 
unde trebuiau să apară 
concurenții, se ivi deo
dată un concurent (pe 
nume, Fred Loy) care — 
proaspăt și bine dispus 
— trecu primul linia de 
sosire. Aplauze, îmbrăți
șări, flori și... o fotogra
fie alături de Alice, fii
ca președintelui Theodor 
Roosevelt... Tocmai atunci, 
apăru — extenuat și piin 
de praf — în mijlocul 
indiferenței generale a u- 
nui public extaziat de 
performanța extraordina ■ 
rului Fred... adevăratul 
cîștigător I Misterul a fost 
curînd lămurit: proaspă
tul Fred Loy parcursese 
cea 
parcursului instalat con- 
iortabil într-o. trăsură...

i de 
Atun-

mi era
Moss,

pînă în 1961, 
va putea fi văsuț 
decît — bineîn- 

pe circuitele 
acolo unde sanc-

a Jocurilor Olim- 
care s-au ținut în

de

mar mare parte a

an
cînd, conduci

pînă

— și în fața 
engleze — nu 
cu vederea î

ION

la 
cu 
la 
de

POȘTAȘUL

• In antichitate, între
cerile de pugilat erau de 
foarte multe ori violente 
șt crude. învingători șt 
invuișt părăseau stadio
nul cu nasul stîlcit, cu 
dinți rupți, cu maxilarul 
fracturat, uneori aproape 
orbi, lată, pe această te
mă, o epigramă din an
tichitate, dedicată atletu-. 
lui Stratophon: 
Ulise 
după 20 de ani de ab
sență, Argus, 
fidel l-a recunoscut. Dar 
tu, o 
numai patru ore de pu
gilat, ești de nerecunos
cut nu numai pentru 
clini, ci și pentru întreg 
orașul, și dacă te privești 
intr-o oglindă, tu însuți 
ai să juri că... na ești 
Stratophon fa

s-a întors
,.Cînd 
acasă

clinele lui

Stratophon, după


