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Hotărîri importante — 
vot unanim

La Palatul Marii Adunări Naționale a fost o vie animație în 
aceste zile. Deputății aleși, Ia 5 martie a. c., s-au întîlnit la cea dinții 
sesiune a noii legislaturi a organului suprem al puterii de stat a 
Republicii Populare Romîne. Din cei 465 deputați, 335, adică 72,04 
la sută, sînt muncitori și țărani muncitori, iar 130, adică 27,96 la 
sută, sînt intelectua’i. Din punct de vedere al ocupației lor actuale, 
226 de deputați, deci aproape jumătate, lucrează nemijlocit în uzine, 
mine, pe șantiere, în transporturi, pe ogoare, în laboratoare, în școli, 
facultăți etc. Sînt oameni care se află în primele rînduri ale luptei 
poporului nostru pentru construirea socialismului, care își pun cu 
abnegație și devotament puterea de m^incă, cunoștințele și talentul 
în slujba bunăstării oamenilor muncii. întăririi și înfloririi patriei 
noastre dragi.

înainte de eliberare, pe vremea întunecatului regim burghezo- 
moșieresc, treburile țării erau conduse de marii moșieri și capita
liști, de exploatatorii autohtoni și străini. înfometată și jefuită, țara 
ajunsese Ia sapă de lemn. Romînia era cunoscută ca o țară a analfa
betismului, o țară cu cel mai mare procentaj de mortalitate. în loc 
de drepturi și libertăți democratice burghezo-moșierimea răspundea 

' poporului cu gloanțe și închisori.
Ca de la cer la pămînt se deosebește situația de azi de cea din 

trecut, dinainte de eliberare. Aleșii poporului sînt fiii cei mai buni 
ai țării. Alegerea lor s-a făcut cu respectarea tuturor cerințelor 
democratice, oamenii muncii exprimîndu-și liber și nestânjenit 
voința.

Așa cum sublinia cu ocazia lucrărilor sesiunii tovarășul Gheorghe 
neorghiu-Dej: „Marea Adunare Națională, în actuala ei compoziție, 

I întruchipează indestructibila unitate politico-morală a poporului nos- 
i tru, care și-a manifestat cu entuziasm, în alegerile de la 5 martie, 
* atașamentul față de regimul democrat-popular, adeziunea sa totală 

față de politica internă și externă a statului, voința și hotărirea de 
a obține noi victorii in construirea socialismului."

în această legislatură a organului suprem de stat, deputății po
porului au ales în unanimitate Consiliul de Stat al Republicii Popu- 

! lare Romîne. în fruntea Consiliului, ca președinte, a fost ales cel mai 
iubit și devotat fiu al poporului nostru, tovarășul Gheorghe Gheor- 

' ghia-Dej. Din împuternicirea C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Stat 
, al R. P. Romîne, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a propus în 

funcția de Președinte al Consiliului de Miniștri pe tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

Lucrările primei sesiuni a celei de a IV-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale au dovedit din plin că trăim vremuri cînd poporul 
— marele făuritor al istoriei — își exprimă liber voința sa de 
adevărat stăpîn, alegîndu-și reprezentanții săi la conducerea tre
burilor de stat și a celor obștești. Desfășurate în condițiile avîntului 
creator al poporului nostru, care muncește cu entuziasm nestăvilit 
pentru a da viață istoricelor hotărîri ale celui de al III-lea Congres 
al P.M.R., lucrările acestei sesiuni sînt o dovadă grăitoare a supe
riorității statului nostru democrat-popular, a arînduirii noastre, care 
reprezintă cea mai democratică formă de guvernare din întreaga 
istorie de pînă acum a poporului.

Sesiunea Marii Adunări Naționale a adus de asemenea impor
tante îmbunătățiri Constituției R. P. Romîne, a adoptat legea cu 
privire la consiliile economice regionale și a ales Comisia pentru 
elaborarea noii Constituții a R, P. Romîne.

Oamenii muncii din întreaga țară au primit cu satisfacție aceste 
hotărîri importante, exprimîndu-și hotărirea de a lupta cu avînt 
sporit pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid, pe drumul 
desăvârșirii construcției socialiste în patria noastră.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romîna
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NOI MAEȘTRI EMERITI ȘI
Marți după-amiază, la sediul Con

siliului General U.C.F.S. veniseră nu
meroși sportivi și activiști sportivi 
din Capitală, reprezentanți ai unor 
cluburi sportive, antrenori și arbitri. 
Toți cei prezenți priveau spre masa 
prezidiului, unde se aflau, frumos a- 
ranjate. Cupa cucerită de handba- 
liștii romîni la campionatul mondial, 
„Cupa campionilor europeni" care a 
încununat victoria formației feminine 
Știința București în această competi
ție, precum și „Cupa orașului Gene
va" care a răsplătit eforturile depuse 
de tinerii noștri jucători de hochei în 
cadrul campionatului mondial.

Deschizînd ședința, tov. Miron 01- 
teanu, vicepreședinte al Consiliului 
General U.C.F.S. a dat cuvîntul tov. 
Tudor Vasile, vicepreședinte al Fe
derației Rornîne de handbal și condu
cător al delegației sportivilor romîni 
la cea de a IV-a ediție a campiona
tului mondial de handbal în 7, care 
a prezentat un raport despre partici
parea echipei noastre la această între
cere sportivă internațională de mare 
amploare. în concluzie, tov. Tudor Va
sile a arătat că prin comportarea 
lor handbaliștii au reprezentat cu 
cinste mișcarea sportivă din țara noa
stră, contribuind la creșterea presti
giului internațional al scumpei noa
stre patrii, la afirmarea puternică pe 
plan internațional a sportului nostru.

După aceea, tov. Miron Olteanu a 
dat citire Hotărîri! Biroului Consiliu
lui General U.C.F.S. cu privire la a-

Sosește in Capitală puternica echipă 
de handbal Dukla Praga

La invitația clubului C.C.A. astăzi 
urmează să sosească în Caipi'tală redu
tabila echipă masculină de handbal în 
7 Dukla Praga, în nodurile căreia 
activează o serie de cpmiponenți ai 
lotului reprezentativ al R. S. Gehoj 
slovace. Este vorba de Vicha, Rada, 
Trojan, Havlik, Gsermak, Duda și 
alții. Primul joc al handbaliștilor ceho
slovaci va avea loc sîmbătă după 
amiază, la Ploești, cu echipa Petrolul 
TeJeajen.

MAEȘTRI Al SPORTULUI Crosnl „Să intimpinăm 1 Mai’’

Peste o săptămină, 
primele starturi!

cord area titlului de maestru emerit-- 
al sportului, maestru al sportului și” 
de antrenor emerit următorilor: "

MAESTRU EMERIT AL SPORTU
LUI: MIHAI REDL, OTTO TELMAN," 
GHEORGHE BADULESCU, PETRE--
IVANESCU, VIRGIL HNAT, IOAN" Nici n-a luat sfîrșit competiția de 
MOSER, MIRCEA COSTACHE II,--mase Spartachiada de iarnă a tinere- 
DIl;IM,UnDrDDrAu^yrRBL BULGA-Țtului și iată că în fața consiliilor aso- 1\U, CiE'ORG E1 CO v ACI. ......

MAESTRU AL SPORTULUI: ION"
BOGOLEA, MIRCEA COSTACHE I,”a primei etaoe a Crosul,.; GHEORGHE COMAN, CORNEL O * - P et?Pe -a crosului 
ȚEL EA

ANTRENOR EMERIT:
OPREA, NICOLAE NEDEF.

De asemenea, cu acest prilej a fosf4. ..... . .... . . ’ .
acordat titlul de maestru al sportului-asociațiilor sportive în strînsă 
unor componente ale echipei feminine"legătură cu organizațiile de tineret 
CORNEL?ACUreȘCONSTÂNTlNEsS ■J*7.comitetele sindjcale trebu*e 
GERLINDE REIPP, MARIA STEF. infens'f‘ce in aceste zde munca de

In încheierea festivității a luat cu-->Propagandă și agitație pentru atrage- 
vîntul tov. Aurel Duma, președintele"rea unui număr cît mai mare de spor- 
(icmșiliului General1 U.C.F.S care activi în întrecerea închinată zilei de 
felicitat pe cei distinși, unndu-le" noi", w • c 
succese in viitor. „Victoriile voastreZ vor *°t°sl mijloace cit mai
— a spus vorbitorul — se alătură"variate de propagandă și agitație, 
altor importante succese pe care miȘ"”d*n^re care ntl vor b'psi afișe și foto-

■■ciațiilor sportive stă o nouă și fru- 
i moașă sarcină: pregătirea din timp 

„Să în- 
tîmpinăm 1 Mai".

• Gunoscînd importanța acestei com- 
r-G.'i.'.', atît consiliile regionale, raio
nale și orășenești U.C.F.S., cît și con-

VLASE.-pg^jțjj^

rea unui număr cit mai mare de spor-

altor importante succese pe care miș-”d*n*re care nu vor bpsi afișe și foto- 
carea sportivă din patria noastră le-a- -(.rafii din crosurile anterioare. De a- 
înregistrat în anii regimului demo-' ’sernenea, o bună propagandă se poate 
cnat-popular. Ele se datoresc condu-,’^ace Pr*n stațiile de radioficare etc.

Muncitoresc"

Scoruri mari în primele jocuri 
ale campionatului republican de hochei pe gheață

PnimeJc două z-ide ale oamipiunatului 
ipublioaa de hochei f>e gheată n-au o- 
irit prc.a unul te puncte de a tract ic iubi- 
xrilor acestui dinamic spectaculos
port. Jocurile din cadrul celor două 
arid (care vor desemna cele patru for
aj ii participante la tunioul final) au 
>st dezechilibrate ca raport de forțe și 
e nival tehnic mediocra.
Voința Miercurea Ciuc—Șuri anul Sebeș 

1—4) (5—0, 3—0, 6—0). Deși au fa
ns la scor, campionii n-au lăsat o ian- 
resic deosebită. Este drept însă că în 
iest campionat ei nu mai beneficiază 
1 ap orbul a șa pite din jucătorii pe care 
a avut în trecutul sezon. 0 impresie 
ai bună a lăsat linia Vakar I, Iszlayi, 
olio 111 care a înscris 10 goluri. Cu 
i lot foarte redus (doar 9 jucători), cu 
medie de vîrstă destul dc ridicată și, 

ai ales cu o pregătire foarte sumară, 
inanul s-a prezentat mult sub aștep- 
ri. O mențiune pentru portarul Crișan, 
1 tînăr dc 17 ani, foarte talentat.
Știința București—CSM Rădăuți 8—1 
’—0, 1—1, 6—0). Sosiți în București 
uar în dimineața meciului, după o că- 
torie de o noapte cu trenul, rădăuțeniî 
î venit dc ia gară direct la patinoar. 
u.pă două reprize în chtc au luptat 

la egal cu echipa bucureșteană, obo- 
ala și-a spus cuvîntul și scorul s-a 
nturat fa ultima parte a jocului. Dc 

învingători, ccl mai bun a fost Ciu- 
ș (4 goluri)..
Știința Cluj—Progresul Gheorghieni 
— l (4—0, 4—0, 3—1). Meci fără 
toric, în care studenții au avut tot 
opul inițiativa. Această echipă, care 
nourează la locurile de frunte ale cla- 
incntului, prezintă două linii de atac 
ne dar arc slăbiciuni în apărare. Biro 

Na gin au jucat eficace, marefad 
xrare cite 3 goluri.

C.C.A.—Steagul roșu Brașov 24—0 
(4—0, 11—0, 9—0). Doar o repriză bra
șovenii au reușit să t’T>8 piept puterni
cei ecliipe militare care a arătat că — 
cu actualul lot de jucători — ,,se vă 
plimba” în acest campionat. 0 noutate 
la G.G.A. : Ionescu în centrul unei linii 
dc atac. PR s-a descurcat bine (e drept, 
în fata unui adversar slab) și a marcat 
4 goluri, ca și Szabo I.

Știința Cluj—Surianul Sebeș 19—1
(8—0, 5—0, 6—1). In primul joc dc

ieri dimineață, clujenii Uu obținut cea 
de-a doua victorie din serie, asigurtn- 
du-șî astfel participarea la turneul final 
Cazan I (6), Gazan II (2), Biro (4), 
Na glii (4) și Takacs II (3) sînt autorii 
celor 19 puncte. Pentru Șuti anul a în
scris Hăpreanu.

CSM Rădăuți—Steagul roșu Brașov
6—0 (3—0, 3—0, 0—0). Meciul a fost

RADU URZICEANU
(Continuare In pag. a 2-a)

l’uzâ din meciul C.C.A.—Steagul roșu Brașov. Jucătorii militari Calamar și 
Stabo II așteaptă pucul, hi timp ce Mihoc e gata să intervină și d.

(Continuare in pag. a 2-a)
(Continuare în pag. a 2-a)

cerii de către Partidul

Clipc de bucurie... Nu it trecut mult de la consumarea urnii moment pe oara 
handbaliștii noștri fruntași nu îl vor uita: decernarea titlului de maestru cme* 
rit al sportului. George Covaci ti arați jează insigna lui Gheorghe Bădulesctf 
sub privirile lui Mircea Costache II, care ține în brațe cupa decernată .came 
pionilor lumii. Cei trei sportivi Se pregâ tesc pentru o poză, dar fotoreporterul H 

fost mai iute...

La sfîrșitul săptămînii: întîlnirea 
R. P. Romîna — R. S. S. Gruzia la lupte

In pregătirea pe care o fac pentru 
campionatele mondiale, luptătorii noș
tri fruntași au de susținut un nou și 
dificil „examen". Prima garnitură a 
țării își măsoară, duminică, forțele 
cu reprezentativa R.S.S. Gruzia.

In recentul turneu internațional 
din R.F.G. care a luat sfîrșit dumi
nică, reprezentativa U.R.S.S. a în
vins de două ori reprezentativa țării 
gazdă cu 7—1 și respectiv 6*/2—'L- 
Din lotul reprezentativ sovietic au 
făcut parte și 4 sportivi gruzin; care 
vor evolua, după toate probabilitățile,

duminică la București. Printre alțîT, 
trebuie să amintim de A. Koridze, 
campion olimpic la Roma (67 kg), 
de campionul mondial Rostov Aba-, 
kidze (87 kg), de triplul campion 
mondial și dublul medaliat olimpic 
Givi Kartozia (79 kg) și de talent 
tatul Guriușaun (62 kg).

In ultima confruntare directă, & 
vută cu reprezentativa R.S.S. Gru-i

OTTO BENKO

(Continuare în pag. a 2-a)

Rapid București a învins din nou 
(tot cu 3-0) pe M.V.K. Reva Amsterdam la volei

AMSTERDAM, 21 (prin telefon). 
Cea de a doua partidă Rapid Bucu
rești—M.V.K. Reva Amsterdam, dispu
tată în localitatea Doetinchem, la 150 
km de Amsterdam, s-a încheiat cu 
victoria campionilor R.P. Romîne, la 
scorul de 3-0 (15-10, 15-13, 15-12).

Cu toate că s-a terminat în trei 
seturi, meciul a fost foarte greu și a 
durat mai mult de o oră și jumătate. 
Echipa olandeză a jucat din nou 
foarte bine, chiar mai bine decît în 
prima partidă. La aceasta s-a adăugat 
și faptul că meciul s-a disputat într-o

sală cu beton pe jos, ceea ce a în
greunat într-o oarecare măsură jocul 
formației bucureștene.

Rapid a folosit următoarea echipă 5 
Drăgan, Pavel, Nicolau, Timirgazint 
Plocon, Grigorovici. Partida a fost 
condusă foarte bine de Marcel Lacom- 
ble (Belgia).

In urma acestei victorii, feroviarii 
vor întîlni în turul următor al „Cupei 
Campionilor Europeni" echipa învin
gătoare din partida tur-retur Partizan' 
Tirana—Stade Franșais Paris.
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Intîlnirile de verificare
Deși la șes primăvara a venit de 

cîteva săptămîni, la munte zăpada 
persistă, permițînd continuarea boga
tei activități din cadrul Sezonului 
Jubiliar. La sfîrșitul acestei săptă
mîni, de pildă, pîrtiile Postăvarului 
și cele din Bucegi vor găzdui două 
importante concursuri cu caracter re
publican.

In Postăvar 
republican al 
participa peste 
școlilor M.I.C. . 
U.C.FrS. din regiunile Ploiești, Brașov, 
Hunedoara, Suceava, Maramureș, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Banat, Bacău 
și din orașul București. Concursul re-

va avea loc Concursul 
școlilor, la care vor 

100 de elevi și eleve ai 
și ai școlilor sportive

publican școlar cuprinde probele de 
slalom 
binata 
fond 5 
mixtă 
întrecerile 
de cîte 6 
fete).

Tot sîmbătă și duminică se vor 
desfășura în Bucegi probele alpine din 
cadrul tradiționalului concurs „Cupa 
Carpați", organizat de asociația spor
tivă Carpați Sinaia. La „Cupa Car
pați" vor lua parte schiori fruntași 
care își vor disputa întiietatea în 
probele de slalom uriaș (sîmbătă) și 
slalom special (duminică).

special, slalom uriaș, com- 
de două probe (băieți și fete), 
km 
3x3

băieți, 3 km fete și ștafeta 
km (2 băieți și o fată), 
se vor disputa pe echipe 
concurenți (4 băieți și 2

au pus serioase „probleme" antrenorilor noștri

LA SFÎRȘITUL SAPTĂMINII: 
R. P. ROMÎNĂ-R. S. S

1NTILNKREA
GRUZIA

(Urmare din pag. 1)

zia în 1959 la Tbilisi, luptătorii w 
mini au fost învinși cu 4‘/2—3V2.

Ce formație vom alinia duminică 
seara în sala Floreasca ? După cum 
ne comunică F.R.L., ea va fi urmă
toarea: la 52 kg—campionul olimpic 
D. Pîrvulescu, la 57 kg—vicecampio- 
nul olimpic Ion Cernea, la 62 kg— 
Alexandru Geantă, la 67 kg—Dumi
tru Gheorghe, la 73 kg. —■ Vale- 
riu Bularca, clasat pe locul III la 
campionatele mondiale din 1958 de 
la Budapesta, la 79 kg—Nicolae Ba
ciu, la 87 kg—Gheorghe Popovici 
și la grea — Nicolae Martinescu.

După cum se vede, față de formația 
obișnuită s-au făcut trei „înnoiri" ale 
echipei reprezentative. In primul rînd 
la categoria pană a fost 
tînărul Alexandru Geantă, 
comportat mulțumitor în întâlnirea 
cu Lokomotiv Vîrșeț. 
Nicolae Baciu, actualul 
categoriei, s-a arătat a 
în etapa de duminică 
tului republican pe echipe. In fine, 
la categoria grea, 
Martinescu întîlnește 
mult mai bun 
motiv Vîrșeț).

Lotul romîn 
sub conducerea 
neanu și Ion 
declarat antrenorul ION CORNEANU: 
^întâlnirea se anunță deosebit de

promovat 
care s-a

mijlocie,La
campion al 
fi în formă 

a campiona-

tînărul Nicolae 
un adversar 

decît Stoicov (Loko-

se află în pregătire 
antrenorilor Ion Cor- 
Bătrîn. Iată ce ne-a

KgmPI LrlUWJ

»
de 
ti-

sportivii noștri.dificilă pentru
Luptătorii rornînj au de data aceasta 
prilejul să-și ia revanșa în fața spor
tivilor gruzini. Vreau să arăt că a- 
ceastă confruntare va fi al doilea pas 
pe care-1 fac sportivii noștri în dru
mul lor spre... Yokohama. După în
tâlnirea cu sportivii gruzini îi așteap
tă turneul internațional de la Buda
pesta și nu peste mult timp un tur
neu asemănător la București. Aștept 
o comportare bună a echipei noastre 
în întâlnirea de duminică seara de 
Ia Floreasca".

Prima și cea mai importantă etapă 
în pregătirea pugiliștilor noștri frun
tași în vederea întîlnirilor de la Kiev 
s-a încheiat sîmbătă seara, cînd a 
avut loc cea de a doua reuniune de 
verificare a „selecționabililor".

Fără discuție că, vorbind despre 
cele două reuniuni, se pot spune 
lucruri bune dar se pot face și apre
cieri negative. Dacă în prima gală 
evoluția unora dintre boxerii fruntași 
nu a reușit să mulțumească, în schimb, 
în cea de sîmbătă seara, majoritatea 
partidelor s-au situat la un nivel 
superior, readucînd optimismul în 
rîndurile tehnicienilor care urmăreau 
pe pugiliștii susceptibili de selecție. 
Constantin Gheorghiu, Puiu Nicolae 
(departe, totuși, de adevărata sa va
loare), Mircea Balaș și Ion Turcu au 
fost protagoniștii acestui important 
eveniment pugilistic.

Considerăm totuși că verificarea bo
xerilor noștri fruntași nu ne poate 
mulțumi acum, cînd au mai rămas 
doar două săptămîni pînă la întâlni
rile cu redutabila formație a R.S.S. 
Ucrainene. E drept că unii dintre 
aceștia au evoluat de curînd în ca
drul turneelor pe categorii de greu
tate și că de atunci au început, prac
tic, pregătirile pentru confruntarea de 
la Kiev. Dar, perioada scurtă de pre
gătire în comun care a urmat 
nu a contribuit, deocamdată, la 
închegarea unei echipe puternice, cu 
toată strădania depusă de antrenorii

Ion Chiriac și Florea Costin. In plus, 
reuniunea de sîmbătă seara a dus 
la scoaterea din luptă prin k.o. a lui 
Vasile Neagu, lucru la care puțini 
se așteptau, astfel că, după toate 
probabilitățile, titularul categoriei semi- 
mijlocie va fi gălățeanul Vasile Bogoi.

„In general — ne spunea ieri antre
norul federal Ion Popa — confruntările 
cu caracter de verificare nu ne-au mul
țumit pe deplin. Cred că este 
necesar ca la antrenamente să 
mai multă atenție pregătirii 
a boxerilor; cu atît mai mult
cunoaștem stilul de luptă și posibili
tățile boxerilor ucraineni. De aseme
nea; este necesară mai multă hotărîre 
în acțiuni, într-un cuvint, o pregătire 
morală superioară; cunoscîndu-se pu
terea de luptă; tenacitatea viitorilor 
noștri adversari".

La Kiev, boxerii romîni vor da un 
examen pentru participarea la cam
pionatele europene de la Belgrad. 
Iată deci cît este de important ca 
„examenul" să fie trecut cu succes...

absolut 
se dea 
tactice 
cu cît

Numeroși participant! 
ia campionatul Capitalei
Zilele trecute s-a desfășurat în sala 

Metalul din Capitală etapa pe oraș 
a campionatului R.P.R. La întreceri 
au participat un mare număr de tră
gători tineri reprezentând Clubul Pro
gresul, Metalul, Sc. sp. de elevi, CU 
sp. școlar, C.C.A., Știința și altele.' 
îmbucurător este tocmai acest aspect 
al participării, care dovedește că în 
secțiile de scrimă din Capitală se duce 
o rodnică muncă de creștere a tine
relor cadre. Cei aproape 80 trăgători 
și trăgătoare și-au disputat cu dîr-' 
zenie întâietatea.

Dintre competitori s-au evidențiata 
Florența Albu (Progresul), Dana Du- 
mitriu (Sc. sp. elevi), Ion Ganea (Me
talul), Constantin Moroșan, Zeno Be- 
jan (Progresul) și alții. Iată cîștigă
torii : floretă fete; Florența Albu 4 
victorii (după barajul susținut cu 
Dana Dumitriu); floretă băieți : Ion 
Păunescu (Progresul) 4 v; spadă : Con
stantin Țintea (Știința) 4 v; sabie« 
Ion Turcu (Metalul) 5 v. (după bara
jul cu Ion Ganea).

R. CALARAȘANU

Reuniune la Ploiești

R. P. F. Iugoslavia-R. P. Romînă (tineret) 46-37 (27-20)
Mîine, la Tg. Mureș, revanșa meciului de la București

BRAȘOV, 22 (prin telefon). In al 
doilea meci din cadrul turneului pe 
care-1 susține în R.P. Romînă, repre
zentativa feminină de baschet a R.P.F. 
Iugoslavia a învins echipa de tineret 
a țării noastre, cu scorul de 46—37 
(27—20). In primele minute inițiativa 
a aparținut echipei romîne care a 
condus, în minutul 4, cu 5—2. Treptat, 
baschetbalistele iugoslave își organi
zează atacul, folosesc bine înălțimea

Steagul

Tradiționala competiție de tenis 
masă „Cupa Primăverii" deschisă 
nerilor jucători și jucătoare din Capi
tală se va desfășura din nou și anul 
acesta. Comisia de specialitate din 
București va organiza concursul sîm
bătă și duminică în sala de sport din 
str. Mendeleev nr. 34.

La întreceri pot lua parte jucători 
și jucătoare legitimați și nelegitimați, 
născuți din 1943. Înscrierile se pot 
face pe baza unor adrese din partea 
asociațiilor și cluburilor sportive sau 
școlilor de toate gradele. înscrierile 
se primesc în fiecare zi (între orele 
8—13, 16—20) și în ziua concursului 
(sîmbătă) pînă la ora 16,30 la sala 
din str. Mendeleev nr. 34.

Vor avea loc probe de simplu băieți 
Și_ fete pe categorii de vîrstă: pînă la 

ani. Partidele sînt eli- 
vor disputa sîmbătă 
duminică de la ora

15 ani și 15—18 
minatorii și se 
de la ora 17 și 
8,30.

Cîștigătorii și 
primi frumoase premii.

cei evidențiați vor

Noi maeștri emeriți 
și maeștri ai sportului

(Urmare din pag. 1)

Romîn a mișcării de cultură fiz 
și sport, sînt rodul condițiilor mini, 
nate pe care partidul și guvernul 
Republicii Populare Romîne le asigură 
necontenit dezvoltării activității noa
stre sportive. Aceste succese vor con
stitui desigur un nou și puternic în
demn pentru atleți, boxeri, canotori, 
baschetbaliști și fotbaliști, ca și pen
tru toți ceilalți sportivi ai noștri, care 
au de' învățat din hărnicia și serio
zitatea cu care s-au pregătit handba- 
liștii, 
cu care 
constant 
țioase".
avîntul 
mișcării 
Duma a 
stau noi 
naționale, în vederea cărora trebuie 
să mobilizăm toate forțele noastre, 
întregul nostru tineret sportiv, pe an
trenorii și tehnicienii noștri, astfel ca 
să obținem noi succese de prestigiu, 
care să ridice tot mai sus gloria spor
tivă a scumpei noastre patrii, Repu
blica Populară Romînă".

PLOIEȘTI — (prin telefon). Zilele 
trecute a avut loc în sala uzinelor „1 
Mai" din localitate o gală de verifi
care a boxerilor din orașul Ploiești. 
REZULTATE TEHNICE : FI. Pande- 
lescu (Feroemail) b.p. F. Dumitrescu 
(Voința), A. Dumitrescu (Șc. sportivă) 
b.p. D. Galaci (Șc. sportivă), I. Ale
xandru (Petrolul) b.p. N. Ene (Petrolul), 
V. Păun (Feroemail) b.p. M. Cotaru 
(Feroemail), I. Manea (Prahova) b.ab. 
I. Oprescu (Voința), C. Rădulescu (Voin
ța) b.p. S. Cireșanu (Prahova), M. 
Aldea (Rapid reg. Ploiești) egal cu 
V. Ilie (Prahova), D. Dumitrescu (Vo
ința) egal cu M. Albu (Prahova), Gh. 
Răileanu (Prahova) b.p. I. Pășoiu 
(Rapid reg. Ploiești), V. Vlădescu 
(Voința) b.p. D. Bălăci (Rapid reg. 
Ploiești).

din dîrzenia și patriotismul 
au luptat, obținînd în mod 
victorii dintre cele mai pre- 

După ce a vorbit despre 
înregistrat în dezvoltarea 

noastre sportive, tov. Aurel 
încheiat: „In fața noastră 
și importante întâlniri inter-pivotului Mrak și se detașează. Tine

rele noastre jucătoare pierd numeroase 
mingi din cauza paselor greșite. După 
pauză, oaspetele păstrează avantajul 
de 7—8 puncte timp de 10 minute, 
dar cîteva schimbări inspirate în 
formația de tineret a R.P. Romine și 
eliminarea lui Mrak .pentru 5 greșeli 
personale fac ca în minutul 34 sco
rul să devină doar 35—34 în favoa
rea echipei R.P.F. Iugoslavia. In a- 
ceastă situație jucătoarele noastre ra
tează prin Fogarasi și Borși 2 con
traatacuri clare și 4 aruncări libere 
care ar fi putut schimba aspectul me
ciului și chiar rezultatul. In conti
nuare, datorită preciziei în aruncă
rile de Ia semidistanță, oaspetele iau 
un avantaj suficient care le-a asigu
rat victoria.

Arbitrii maghiari M. Cziffra și 
I. Szabo au condus excelent urmă
toarele formații: R.P.F. IUGOSLAVIA: 
Kalusevici 10, Mrak 8, Pesici 7, Jo- 
vicici 6, Ferenc 4, Radovanovici 4, 
Meglaj 4, Saranovici 2’, Kats i; R.P. 
ROMÎNĂ TINERET: Marian 14, Fo
garasi 7, Simon 5, Mad-aras 3, Wag
ner 2, Borși 2, Antosch 2, Ouatu 2, 
Manolache, Vogel.

/In continuarea turneului, echipa 
R.P.F. Iugoslavia întîlnește vineri la 
Tg. Mureș, în meci revanșă, prima re
prezentativă a țării noastre.

GH. MĂZGAREANU și 
P. DUMITRESCU-coresp.

mare concurs rezervat elevilorUnroșu
C.C.A. !a

telefon). După

învins pe
BRAȘOV, 22 (prin 

un meci deosebit de spectaculos, echi
pa Steagul roșu Brașov a realizat o 
mare surpriză, învingînd formația 
C.C.A. In prima repriză gazdele au 
dominat, conducînd în permanență, 
uneori la diferențe destul de mari 
(minutul 16: 25—14). In repriza a doua 
partida este foarte disputată. Cu un 
minut înainte de încheierea jocului 
C.C.A. conducea cu 64—60, dar Esig- 
man înscrie două coșuri aducînd egala- 
rea. In ultimele 7 secunde Nedef îl 
faultează pe Dumitrescu, iar acesta 
realizează una din cele două aruncări 
libere, 
voarea
obține astfel o

Scorul 
lizat de: 
Esigman
Simon 4, pentru învingători și de: No- 
vacek 20, Fodor 15, Nedef 14, Fol- 
bert 4, Niculescu 4, Cimpoiaș 4, Nagy 
3, pentru învinși.

Rezultatul
echipei Steagul

devine 65—64 în fa- 
roșu care 
meritată, 
a fost rea-
Birsan 14,

8,

victorie
de 65-64 (27-26)

Dumitrescu 19,
11, Szabo 9, Zereles

C. GRUIA-coresp. regional

SCORURI MARI ÎN PRIMELE JOCURI ALE CAMPIONATULUI REPUBLICAN
(Urmare din pag, 1)

mult mai echilibrat decît ’arată scorul. 
Brașovenii au avut și ei multe ocazii de 
gol, dar au ratat copilărește. CSM a în
vins datorită unei mai bune pregătiri în 
patinaj și faptului că are un lot mai 
omogen. In acest meci s-au acordat în 
total 50 de minute de eliminare și totuși 
nu se poate spune că a fost un joc dur. 
Abundența sancțiunilor se explică în cea 
«nai mare măsură prin greșelile tehnice,

de necunoaștere a regulamentului sau 
unele atitudini nesportive ale jucători
lor.

Aseară, C.C.A. a întrecut pe Știința 
Buc. cu 10—1 (4—0, 4—0, 2—1) iat 
Voința Miercurea Ciuc pe Progresul 
Gheorgliieni cu 3—0 (2—0, 0—0, 1—0).

Azi, ultimele jocuri din serii. De la 
ora 7,30: CCA—CSM Rădăuți și Pro
gresul—Șurianul : de la ora 19,30 : 
Știința Buc.—Steagul roșu și Știința Cluj 
— Voința Miercurea Ciuc.

scopul 
schimb

di» întreaga țară
realizării unui cît mai 

de experiență și pentru 
teh-

. In
mare 
ridicarea continuă a nivelului 

-nic al natației școlare, Școala sportivă 
de elevi nr. 2 din Capitală organizea
ză mîine, sîmbătă și duminică un 
mare concurs de înot și sărituri la 
care au fost invitați înotători de la 
școlile similare din Cluj, Oradea, Re
șița, Sibiu și Tg. Mureș. Vor partici
pa, de asemenea, reprezentanții celor 
două școli sportive de elevi din Ca
pitală.

Concursul, oare va a.vea loc la bazi
nul acoperit de la Floreasca, va cu
prinde probe de liber, bras, spate, 
fluture, ștafete pentru toate catego
riile de vîrstă (băieți și fete).

Școala sportivă de elevi nr. 2 va

care va totaliza celdecerna echipei
mai mare număr de puncte „Cupa 
Sfatului Popular al Capitalei", iar pri
mii trei înotători clasați în fiecare 
probă vor primi diplome.

Crosul „Să intimpinăm 1 Mai"

„C. C. E.” 
Se apropie meciurile Dinamo București-Dinamo Moscova 

Așadar, in urma victoriilor repur
tate în partidele cu Partizan Belgrad 
și Minior Dimitrovo, formațiile femi
nine Dinamo București și Dinamo 
Moscova se vor întâlni în semifinalele 
„Cupei Campionilor Europeni". Cele 
două cluburi au căzut de acord ca — 
în principiu — prima partidă să aibă

loc la 15 aprilie la Moscova, iar cea 
de a doua, 10 zile mai tîrziu la 
București.

• Marți 28 martie se va disputa 
în capitală meciul feminin Sănătatea 
București—Dinamo București, amînat 
din prima etapă a returului.

CLASAMENTE
MASCULIN FEMININ

1. Rapid Buc. 10 10 0 30: 5 (502:320) 20 1. Rapid Buc. 13 12 1 37:10 (667:458) 25
2. Progresul Buc. 10 8 2 27:17 (607:534) 18 2. Dinamo Buc. 12 12 0 36: 2 (568:292) 24
3. Știința Cluj 11 7 4 28:19 (605:554) 18 3. C.P. BUC. 13 9 4 30:19 (653:582) 22
4. Dinamo Buc. 11 7 4 25:20 (588:560) 18 4. Metalul Buc. 13 8 5 29:19 (619:549) 21
5. Jiul Petroșani 11 6 5 25:23 (611:614) 17 5. Știința Cluj 13 8 5 30:21 (672:568) 21
6. Tract. Brașov 11 5 6 21:23 (517:555) 16 6. Farul Const. 13 7 6 27:23 (627:600) 20
7. Știința Tim. 11 4 7 23:23 (608:563) 15 7. C.S.M. Cluj 13 7 6 27:25 (640:646) 20
8. Victoria Buc. 10 5 5 20:23 (515:575) 15 8. C.S.M. Sibiu 13 6 7 21:25 (545:595) 19
9. Știința Galați 11 4 7 18:26 (491:580) 15 9. Olimp. Brașov 13 3 10 18:35 (589:699) 16

10. Petr. Ploiești 11 4 7 15:26 (484:556) 15 10. Progresul Buc 13 2 11 13:36 (542:664) 15
11. C.C.A. 9 3 6 16:21 (466:459) 12 ii. Sănătatea Buc. 12 2 10 11:33 (406:595) 14
12. Farul Const. 10 010 8:30 (412:536) 10 12. Țesătura Iași 13 1 12 7î38 (372:652) 14

Peste o săptămină, 
primele starturi!

(Urmare din pag, 1)

Printre alte mijloace, se pot folosi cu 
succes, după exemplul unor asociații 
sportive din regiunea Dobrogea, pa
nourile dedicate acestor întreceri. Ală
turi de lista campionilor de anul trecu1 
este afișată o altă listă cu înscrierile 
din ediția actuală, iar deasupra titlul: 
„Cine va învinge în acest an ?"

Munca de organizare și mobilizare 
trebuie dusă temeinic și din timp. 
Se va cere, pentru buna reușită a în
trecerilor, sprijinul direct al cadrelor 
de specialitate. Antrenorii și instruc
torii voluntari, calificați în probele 
atletice, sportivii fruntași și profesorii 
de educație fizică pot și trebuie să dea 
un ajutor competent. Să se acorde 
o atenție sporită alegerii traseului, el 
fiind cu atît mai atrăgător cu cît va. 
fi mai variat.

Să nu uităm nici aspectul urmă
ririi și promovării elementelor ta
lentate în secțiile de atletism ale a-' 
sociațiilor sportive cît și ale cluburi*  
lor. De asemenea, merită să reținem 
și faptul, că probele crosului »Să 
intimpinăm 1 Mai" echivalează cu 
trecerea probei respective din cadrul 
complexului sportiv G.M.A.

Mai sînt puține zile pînă la pri
mul start, care va avea loc la 1 
aprilie a.c. De aceea, toate forurile 
competente vor trebui să acorde o s- 
tenfie sporită pregătirilor crosului 
„Să intimpinăm 1 Mai". Atunci, re
zultatele nu vor întârzia să apară.



<3 Completări la cronicile de luni SCURTE ȘTIRI
• Duminică 26 martie, toate me dica biletele de miine, in baza tiche-

Cine stăpînește 
mijlocul terenului 
controlează jocul

O dată în plus meciul U.T.A.-Dinamo 
Sucurești a pasionat. Raportat la a- 
seastă primă etapă de campionat, ju
cătorii ambelor formații s-au mișcat 
îesperat de bine, imprîmînd partidei 
> notă accentuată de dinamism, de la 
nceput și pînă la sfârșit. Au învins; 
lupă cum se știe, gazdele și superio- 
•itatea arădenilor a fost duminică de 
îecontestat.
Textiliștii au acționat mai organizat 

lecât adversarii lor, ca urmare a unei 
tșezării mai rationale în spațiul de joc. 
Neobositul Petschowski a asigurat și de 
istă dată legătură între apărarea ime- 
liată și linia de atac, alergînd „din 
6 în 16“ cu o ușurință care rte-a făcut 
;ă-i uităm vîrsta. Este drept, l-a înțeles 
n intenții și Capaș, partenerul de linie 
care s-a repliat la nevoie), l-au înțeles și 
cei doi interi, ceea ce a făcut ca mijlocul 
erenului să fie sub control arădan. Și 
- glăsuiește o lege a fotbalului — cine 
stăpînește mijlocul terenului contro- 
ează și jocul. A fost mai constructiv 
ocul formației gazdă, dar și mai bine 
>rientat. în atac s-a acționat pe un 
ronț larg, folosindu-se forma bună a 
celor două aripi : Pop și Czako.
în ceea ce privește pe dinamoviștij 

ir nu i-am fi văzut evoluând în com- 
1. Poloniei Bydgoscz (în cadrul pre- 
făt^ilor) am fi fost mai pretențioși și 
îe-am fi așteptat la mai mult ; adică 
a randamentul pe care trebuie să-1 
lea una dintru* * cele mai valoroase for- 
nații de club ale noastre. Așa însă; 
ipsa de omogenitate dintre comparti
mente, evidentă și duminică la Arad, 
ie-o explicăm prin împrăștierea jucă
torilor — care alcătuiesc Iotul dina- 
novist — o bună parte din perioada 
pregătitoare.

Despre partida de la Brașov, Stea
gul roșu—Progresul, n-au rămas multe 
lucruri de spus și ele pot fi sinteti
zate in citeva puncte.

• Mai întii scorul de 5—0 cu care 
a ciștigat Steagul roșu și care este 
surprinzător. Cum se explică el ? 
Desigur că in primul rind prin jocul 
omogen, bine orientat și eficace al 
echipei brașovene, ale cărei compar
timente echilibrate au colaborat la 
realizarea unui bun joc colectiv. Dar în 
egală măsură a „contribuit" la pro
porțiile scorului și jocul lent, uneori 
resemnat (Dinulescu, Ioniță, Oaidă 
chiar) al jucătorilor bucureșteni. 
Echipa Progresului a avut „găuri" in 
atac și — mai ales — în apărare și 
pe acestea s-au priceput să le folo
sească de minune fotbaliștii brașoveni, 
dind mult de furcă lui Mîndru, care 
in ciuda golurilor primite s-a compor
tat totuși destul de bine. Pe scurt, 
îum spunea și observatorul federal 
antrenorul Gh. Popescu, diferența de 
goluri oglindește diferența de com
portare a echipelor.

• Antrenorul Ploieșteanu a sesizat 
la timp punctele slabe ale apărării 
Progresului, in special faptul că 
fundașul Nedelcu poate fi depășit 
mai ușor decit Soare și și-a îndrumat 
atacul să „pistoneze" mai mult pe 
această parte, ceea ce a și făcut. 
Același lucru l-au sesizat și antrenorii 
Lupaș și Drăgușin, care insă nu l-au 
putut schimba pe Nedelcu mai devre
me pentru că Oaidă se accidentase în

Tactica cu Nunweiller IV în perma- 
lență al patrulea apărător, întrt*  fra- 
ele lui și Ivan (în permanență depășit 
ie Czako) esfy*  explicabilă, dar a avut 
epercusiuni : lipsa unui half cu re
surse de joc din mijlocul terenului și 
leci o mai slabă colaborare între apă- 
•are și linia de atac. Sub aspectul pre
gătirii fizice dinamoviștii au corespuns, 
ca probă că ei au contribuit, alături de 
irădani, la menținerea unui ritm ridi
cat aproape pe întreaga durată a par
adei.
La capitolul tehnică au făcut. însă, nu- 

neroase greșeli, explicate poate, doar de 
aptul că au acționat prea nervos, prea 
contractat. Să fie de vină și atitudinea 
spectatorilor care le-au făcut o pri
mire total nesportivă 7 Se pare că da 
și noi o înregistrăm cu regret, mai 
ales că vine din partea unui public 
apreciat, ca foarte sportiv și bun cu
noscător al jocului de fotbal.

arbitrul R. Sabău a făcut două mari 
-'șeii în cui'sul acestui joc ; prima, 

a dictat lovitura indirectă în su
prafața de pedeapsă la un atac nere- 
ulamentar comis de Panait asupra Iui 

rop (normal trebuia 11 m) si a doua, 
cind la semnalizările colegului său de 
La tușe a anulat pia motiv de ofsaid 
?olul înscris de Ene II. Punctul fusese 
iralabil, înscris în condiții regulamen
tare (mingea șutată de Varga a deviat 
in bară din piciorul lui Sziics) și chiar 
Petschowski luind-o din plasă, se gră- 
jise s-o trimită spre centru...

G. NICOLAESCU

Explicațiile 
unui scor neașteptat 

min. 39 și nu erau siguri că va mai 
putea continua sau nu jocul. Și pen
tru a nu rămâne eventual in 10 
oameni, ei au așteptat să vadă dacă 
Oaidă poate juca și numai după 
aceea l-au înlocuit pe Nedelcu. Era 
însă prea tîrziu ; scorul devenise intre 
timp 5—0...

• O mențiune specială se cuvine 
citorva jucători. Hașoti, Campo, Szi- 
geti, Meszaros și Nagy au arătat o 
formă foarte bună, care — confirmată 
in etapele următoare — ii poate în
dreptăți să aspire la selecționarea in 
unul din loturile reprezentative.

• In acest meci, raportul de cor- 
nere 13—5 (5—3) în favoarea echipei 
Steagul roșu corespunde — chiar și 
pe reprize — aspectului jocului.

• Locul de disputare a meciului a 
fost schimbat simbătă deoarece Sta
dionul Tractorul oferă condiții mai 
bune de organizare și vizionare decit 
Stadionul Tineretului.

I
P. GAȚU

Mai multă importanță
loviturii de colț!

Se știe că o lovitură de colț bine 
executată poate crea o situație de 
gol. La noi însă, asemenea lovituri de 
la fază fixă nu se bucură de prea 
multă prețuire, dovadă că rareori 
sînt fructificate, deși echipele obțin 
numeroase cornere într-un meci. La 
Bacău, de pildă, am înregistrat 12 lo
vituri de colț (7 în favoarea echipei 
Dinamo și 5 în favoarea Petrolului), 
dar numai una singură a dus la crea
rea unei situații încheiate cu gol : 
Publik a executat-o foarte bine, cu 
efect, și Rădulescu — profitînd și de 
o ezitare a apărării Petrolului — 
a trimis mingea în poarta lui Iones- 
cu. După acest corner însă, deși au 
mai fost acordate alte 11, nici unul 
n-a fost în așa fel executat îneît să 
creeze situații periculoase. Nici Pu
blik n-a mai repetat execuția corectă, 
dar nici celelalte extreme (Drăgoi, 
Zaharia, Babone) nu s-au evidențiat 
în această privință.

Antrenorii și jucătorii trebuie să a- 
corde mai multă importanță loviturii 
de colț, exersînd-o de zeci și sute 
de ori la antrenamente, pînă la însu
șirea unei execuții corecte și cu un 
conținut tactic cît mai precis.

In lucrarea sa „FOTBAL", Arpad 
Csanadi se ocupă pe larg de impor
tanța unui corner bine executat în 
pregătirea fazelor de gol. Spicuim :

„Unde trebuie să se plaseze atacan- 
ții in așteptarea mingii ? Unul even
tual chiar doi — pe cit posibil dintre 
cei mai slabi in jocul cu capul — 
trebuie să se plaseze în apropierea 
liniei de poartă, în fața portarului. 
Plasamentul are ca scop atragerea 
citorva apărători, care să provoace a- 
glomerare în fața porții... Ceilalți 
înaintași se vor răspîndi in suprafața 
de pedeapsă, lingă linia de 16 m".

„La executarea loviturii de colț pot 
fi folosite mișcări înșelătoare... Ata
canta plasați pe linia de 16 m por
nesc brusc înainte in momentul exe
cutării loviturii de colț, către jucăto
rul care a executat-o. In majoritatea 
cazurilor, apărătorii îi vor urmări, 
crezind că centrarea va fi scurtă. Ju
cătorul executant va trimite însă min
gea lung către mijlocașul de pe par
tea opusă, iar acesta — ne fiind mar
cat o va relua spre poartă".

Asemenea scheme tactice și multe 
altele trebuie să fie exersate și apoi 
aplicate de echipele noastre. Diversi
tatea executării loviturii de colț este 
necesară pentru a surprinde apărarea 
și pentru a crea faze de gol.

I. OGHSENFELD

Cind lipsește tehnica...

Așa cum am subliniat și în cronică, 
meciul Minerul Lupeni — C.S.M.S. 
Iași s a caracterizat printr-o întrecere 
desfășurată într-o notă de deplină 
sportivitate, la care au contribuit în 
egală măsură jucătorii ambelor for
mații, brigada de arbitri (A. Rădu
lescu, Dumitrescu Budești și Prelici) 
și atitudinea pasionatului, dar obiec
tivului public din Lupeni. Desigur că 
satisfacția celor prezenți ar fi fost 
întregită dacă și valoarea tehnică a 
meciului ar fi atins un nivel cores
punzător cerințelor unei întâlniri de 
categoria A. Din păcate, la capitolul 
tehnică individuală, s-au făcut greșeli 
peste greșeli: s-a pasat și șutat fără 
adresă, trasul la poartă a fost insu
ficient și deficitar. (Minerul a avui 

10 șuturi la poartă — cîte 5 în fie
care repriză — din care a marcat 
două goluri, iar fotbaliștii ieșeni au 
tras numai 6 lovituri la poartă — 
4 în prima parte a jocului și două în 
ultima repriză, cînd au și înscris am
bele puncte).

In ceea ce privește lipsa pregătirii 
tehnice individuale, ea mai poate fi 
ilustrată și de faptul că, cu excepția 
primului gol — cînd Szdke a încheiat 
cu un șut puternic un frumos schimb 
de pase cu capul Țurcan-Creiniceanu- 
Szdke — celelalte puncte au fost mar
cate din flagrante greșeli tehnice. Alte 
cîteva ocazii au fost ratate din ace
leași motive. De pildă, Unguroiu a 
înscris primul gol după ce, driblînd 
vreo doi adversari, s-a găsit față în 
față cu Coman. Stoperul de la Mine
rul a luftat însă... Al doilea gol al 
gazdelor s-a datorat tot unei greșeli 
a adversarului. Moțoc, stoperul ie
șean, primind mingea de la portarul 
său pe piciorul stîng — pe care nu 
știe să-l folosească — a ezitat s-o 
lovească și Grigore atent, a înscris 
nestingherit. Tot dintr-o necunoaștere 
a mijloacelor tehnice, a ratat Țurcan 
în min. 44, poate cea mai clară oca
zie a întregului meci: de la doi me
tri în fața porții goale, a tras mult 
peste bară!...

Cu toată bunăvoința, nu putem re
marca la acest capitol' decît pe Un
guroiu, care la ambele goluri a de
monstrat o bună tehnică individuală, 
că poate stăpîni cu îndemînare ba
lonul, mai ales cînd este calm. In 
schimb, un alt tînăr jucător talentat, 
Creiniceanu, a avut o comportare sub 
orice critică. De un individualism 
exagerat — pentru care a fost de
seori criticat — Creiniceanu a con
tinuat să joace ca și cum ar fi fost 
singur pe teren. Creiniceanu a pasat 
rareori și el a pierdut numeroase 
mingi din cauza driblingurilor inu
tile. Prin aceasta a lipsit și pe co
legii săi de aportul așteptat.

C. COMARNISCHI

Rapid și prompt în intervenții, Coman a spulberat speranța lui Țîrcovnicu 
(căzut la pămînt) de a înscrie. Pentru orice eventualitate, Ene II urmărește 
„duelul” îndeaproape, ca și Sasu, Sziics, Nunweiller III, Sereș și Băcuț II 
(de la stînga la dreapta).

Foto: Sorin Dan — București

Duminică concurs special
Ea 26 martie are loc un mare con

curs special Pronosport. Interesul pen
tru acest concurs este deosebit, dato
rită atît programului atractiv cît și 
numărului mare de premii suplimen
tare de valoare care se acordă. De- 
asemenea, premierea buletinelor cu 
,,0“ rezultate este unul din punctele de 
atracție ale acestui concurs. Valoarea 
premiilor suplimentare care se acordă 
atinge importanta sumă de 350.000 lei. 
Printre obiectele mai importante care 
se acordă menționăm : un autoturism 
Volga. 60 călătorii în R. P. Bulgaria și 
în R. P. Ungară, scutere, motociclete 
etc. Pentru a vă ajuta în partici
parea la acest concurs special publicăm 
programul concursului cu spații pen
tru indicarea pronosticurilor, pe care 
vi le dorim cît mai exacte.

PREMIILE 
CONCURSULUI PRONOSPORT

DIN 19 MARTIE

In urma trierii și omologării Varian
telor depuse la concursul Pronosport 
din 19 martie au fost stabilite urmă
toarele premii :

5 variante cu 11 rezultate revenind 
fiecăreia cite 15.442 lei:

141,10 variante cu 10 rezultate reve
nind fiecăreia cîte 656 lei; 

ciurile din categoria A vor începe la 
ora 16.30.

• Cele două partide programate 
duminică în București se vor disputa 
în cuplaj; pe stadionul „23 August", 
după următorul program :

Ora 14.45 : Progresul—U.T.A.
Ora 16.30 : Dinamo—Știința Cluj

• Secția de fotbal a clubului Pro
gresul a luat o inițiativa bună : aceea 
de a organiza jocuri de selecție pentru 
copii (născuți în anii 1945—1949). A- 
ceste jocuri, care vor avea loc pe 
terenul din str. dr. Staicovici în zilele 
de 27, 28 și 31 martie și 3 aprilie (de 
la ora 8 dim.), au drept scop angrena
rea într-o activitate organizată a unui 
număr cît mai mare de copii și crea
rea unei pepiniere a secției.

• Biletele pentru cuplajul de du
minică de la „23 August" se pun în 
vînzare de astăzi la casele obișnuite. 
„Amicii clubului Dinamo" își pot ri

0 veste bună pentru amatorii de fotbal
Pentru o mai bună organizare a 

transportului celor care vor să vi
zioneze meciuri de fotbail în diferite 
orașe, Serviciul Mișcării din Direc
ția Regională CLER. București a 
luat măsuri ca șefii de stații din 
principalele localități din cuprinsul 
Direcției Regionale București să cu
noască din țimp cererile organelor 
U.C.F.S. sau O-N'.T., pentru sporirea 
garniturilor în circulație sau intro
ducerea de trenuri suplimentare.

In vederea acestui fapt, este in
dicat ca acei care vor să efectueze

1163,80 variante cu 9 rezultate reve
nind fiecăreia cîte 119 lei.

Fond de premii 308.852 lei.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 22 martie 

au fost extrase din urnă următoarele 
numere 
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tului nr. 2, de la casele stadionului 
Dinamo.

• Dinamo susține azi după amiază, 
pe terenul său, un meci de antrena
ment în compania echipei Autobuzul.

• Ultimul antrenament mai intens 
al echipei Rapid are loc azi pe sta
dionul din Giulești.

• C.F.R. PAȘCANI—LAMINORUL 
ROMAN 5—0 (2—0). Partida amicală 
disputată miercuri a prilejuit un joc 
frumos, în care a ieșit în evidentă buna 
pregătire a jucătorilor feroviari. Au mar
cat : Vomicu (min. 8 și 86), Atanasiu 
(min. 35), Rozorea (min. 67) și Simina 
(mici. 84).

(C. Enea—coresp.)

• PRAHOVA PLOIEȘTI—METALUL 
TIRGOVIȘTE 1—0 (1—0). Joc de un 
nivel tehnic ' satisfăcător, în care fazele 
au alternat de la o poartă la alta. Golul 
a fost marcat în min. 39 de Zinculeseu. 
S-au remarcat Voinea și Avramescu (P), 
Prodanciuc și Mureșan (M).

(I. Rădulescu—coresp.)

astfel de călătorii să formeze gru
puri, care să se adreseze din timp 
organelor U.C.F.S. sau O.N.T., pen
tru ca acestea să organizeze călă
toriile respective în bune condiții, de 
comun acord, cu organele C.F.R. 
locale. Pe lîngă faptul că "Vor avea 
asigurată o călătorie confortabilă, 
excursioniștii vor beneficia și de 
reduceri între 35 și 67% la taxele 
de transport

De la L C. F. 
CONCURS

Institutul de Cultură Fizică din 
București anunță concurs pentru ocu
parea postului de profesor de Peda
gogie la catedra de pedagogie-psi- 
hologie.

Pentru înscrierea la concurs candi- 
dații vor prezenta la Secretariatul 
Institutului în termen de 30 de zile 
de la publicare următoarele acte tin 
2 exemplare) :

— Copie legalizată de pe diploma 
de stat sau de pe actul echivalent 
de studii superioare ;

— Copie legalizată de pe diploma de 
doctor sau candidat în științe ;

— Copie legalizată de pe atestatul 
de profesor sau conferențiar ;

— Lucrările științifice ale candida
tului într-un exemplar ;

— Certificat de caracterizare a ac
tivității profesionale și sociale 
a candidatului eliberat de insti
tuția (întreprinderea) în care 
acesta își are funcția ;

— Memoriu de activitate didactico- 
științifică, semnat de candidat ;

— Autobiografie.
Data concursului se va comunica 

direct candidaților.
Informații suplimentare se pot ob

ține zilnic de la Secretariat între 
orele 12,00-14,00.

42 29 28 40 41 4
Numere de rezervă

38 33
Fond de premii 638.958 lei

Rubrică redactată de L S. Loto-Prono- 
sport.



Reprezentativele 
ale R. P. Romine
EREVAN 22 (prin telefon de la 

trimisul nostru). In sala Filarmoni
cei de Stat din Erevan au avut loc 
marți și miercuri întrecerile de tenis 
de masă dintre sportivii romîni și cei 
din R. S. S. Armeană. Spectatorii au 
aplaud.it comportarea frumoasă a ma
jorității competitorilor.

Tntîlnirea feminină a revenit forma
ției R. P. Roniîne cu scorul de 3—0: 
(latrine! Folea—Zaharian 2—I (—21, 
14, 15). Maria Alexandru—Cociarian 
2—0 (10, 8;, Maria Alexandru, Geta 
Pitică — Laharian, Cociarian 2—0 
(H, 7).

Și întrecerea masculina a celor 
două reprezentative a luat sfârșit cu 
victoria jucătorilor noștri. Scor: 7—1: 
Negulescu—Marcarian 2—0 (13, 12), 
Covaci — Agopian 2—0 (16, 19),
Rethi—Arutinian 2—0 (19, 19), Ne- 
gulescu—Agopian 1—2 (—19, 18, —8). 
Reț ii—Marcarian 2—0 (5, 8), Covaci

Guy Perillat învingător la slalom uriaș
MER1BEL, 22 (prin telefon). 

După importantul concurs de la 
Toussouire, în care Hona Micloș s-a

Pregătri in vederea apropiatelor 
campionate europene de box

Pînă în prezent la campionatele eu
ropene de box care vor avea loc in
tre 3 și 10 iunie la Belgrad și-au a- 
nunțat oficial participarea pugiliști 
din 22 de țâri.

Întâlnirile vor fi conduse- de 25 de 
arbitri internaționali, printre care Ti- 
moșiii (U.R.S.S.), Boamfă (R. P. Ro- 
minaj, Nagy (R. P. Ungară), Hertl 
(R. D. Germană), Cobza (R. S. Ceho
slovac ). Chic.ci (Italia), Nicols (El
veția) și Zecer (R. P. Bulgaria).

Zilei: acestea federația iugoslavă 
de specialitate a alcătuit un lot de 20 
pugiiișii care și-au început pregăti
rile în vederea acestui mare eveni
ment. Lotul cuprinde o serie de bo
xeri experimentați ca Mitrovici, Pau- 
novic, Benedek, Jakovlevici și Srete- 
novic. (Agerpres).

Declarațiile campionului olimpic Viktor Kapitonov
MOSCOVA 22 (Agerpres). — Cam

pionul olimpic Viktor Kapitonov va 
fi căpitanul echipei U.R.S.S. l,a cea 
de-a 14-a ediție a «Cursei Păcii” 
Varșovia — Berlin — Praga.

Renumitul ciclist sovietic a parti
cipat pînă acum de mai multe ori la 
„Cursa Păcii”. Cel mai bun rezultat 
l-a obținut Cu ocazia celei de-a 11-a 
ediții, citul echipa U.R.S.S. s-a clasat 
pe locul întîi și el a cîștiga-t ultima 
etapă încheiată la Praga.

Kapitonov a început pregătirea 
pentru „Cursa Păcii” încă din luna 
ianuarie, făcînd schi, înot, patinaj și 
rulaj la home-trainer. Odată cu ve
nirea zilelor călduroase de primăva
ră, Kapitonov și-a continuat antrena
mentul pe șosea, pedalînd zilnic intre 
150 și 200 km.

•3 PREZIDIUL Federației Internațlo- 
nale de Hochei pe Gheață, întrunit în 
ședință specială la Geneva, a luat în 
discuție atitudinea Federației de Hochei 
pe Gheață din R. F. Germană, care, 
după cum se știe, a indicat hoclieiști- 
lor vestgermani să nu se prezinte la 
meciul p© care aceștia trebuiau să-l 
susțină cu Reprezentativa R. D. Ger
man™ in tadru! recentelor campionate 
mondiale din Elveția. în această pro
blemă, Prezidiul F.I.H.G. a hotărît ; în 
cazul cind la viitoarele campionate 
mondiale de hochei pe gheață de Ia 
Colorado Springs Federația vestgermană 
de specialitate și guvernul L3. F. Ger
mane nu vor da garanții oficiale că vor 
recunoaște și respecta regulile F.I.H.G. 
cu privire la înălțarea steagurilor țări
lor participante si executarea imnu
rilor nMționa’e Germania Occidentală 
va fi radiată de pe lista țărilor1 parti
cipante. Președintele F.I.H.G., Ahearne, 
a anunțat de asemenea că Federația de 
Hochei pe Gheață vestgermană a fost 
sancționată cu o amendă.

O ÎN OCTOMBRIE 1963 se vor sărbă
tori în Anglia 100 de ani de la crearea 
Federației cie Fotbal insulare. în cins
tea acestui eveniment. Federația en
gleză -menționează să organizeze urmă
toare.e jocuri în anul 1963 : Anglia — 
campioana lumii pe 1962 ; Anglia — se
lecționata Europei, precum și finala 
Cupei Campionilor Europeni.

O SELECȚIONATA cluburilor de fot
bal a U.R.S.S. a susținut recent câteva me
ciuri de verificare în Olanda. Fotbaliștii 
sovietici au întrecut cu 2—1 selecționata 
■orașului Enshede, au terminat la ega
litate (1—1) cu G.V.A.V. Groningen și au 
pierdut cu 1—2 partida cu liderul cam
pionatului olandez, Feienhoord. Ziarele 
menționează apariția renumitului mij
locaș Netto pe postul de... stoper. El

de tenis de masă 
învingătoare la Erevan

Scrisoare din Praga

Obiectivul nostru: Olimjtada de la Tokio...
—Arutinian 2—0 (9, 10), Rethi—Ago- 
pian 2—0 (15, 16), Negulescu—Aru
tinian 2—0 (15, 17).

Concursurile individuale care s-au 
desfășurat miercuri s-au terminat cu 
victoria Măriei Alexandru (ea a în
trecut în finală pe Geta Pitică cu 
2—0) și Rethi (a învins în finală pe 
Negulescu cu 2—1).

Miercuri, Ra-du Negulescu a fost 
sărbătorit de membrii delegației 
noastre și de sportivii armeni cu pri
lejul împlinirii a 20 de ani.

Delegația noastră va părăsi joi di
mineață Erevanul cu avionul și în 
seara aceleiași zile, sportivii romîni 
vor ajunge la Moscova. De vineri 
dimineața, jucătorii noștri vor începe 
în capitala UJț.S.S. o pregătire în 
comun cu sportivii sovietici care vor 
participa la campionatele mondiale de 
la Pekin.

SH. ROiBU

„Grand Prist de Savoie”

clasat pe un merituos Ioc 8, Ia nu
mai 3 secunde de cîștigă,toarea 
Therese Leduc (Franța), schiorii 
romîni au participat azi fa cursa 
de slalom uriaș din cadrul concursu
lui „Grand Prix de Savoie”.

întrecerea băieților, desfășurată pe 
un traseu de 1.800 m (450 m dife
rență de nivel, 59 de porți), a fost 
cîștigată de Guy Periliat (Franța) 
cu 1:30,16, urmat de compatriotul 
său Bozon și de austriacul Nenning. 
Cornel Tăbăraș s-a clasat pe locul 
17 cu 1:35,33, Gh. Bălan pe locul 
18. iar Kurt Gohn pe locui 29. Tă
băraș și Bălan au întrecut o serie 
de valoroși concurenți printre care 
italianul De Nicolo Felice, francezii 
Gacon și George Duvillard ș.a.

Cursa fetelor (traseu de 1.600 m 
lungime, 400 m diferență de nivel, 
49 porți) a revenit reprezentantei 
Franței, Madeleine Bochaty, urmată 
de Anne-Marie Leduc. llona Micloș 
a căzut și a fost descalificată.

Concursul „Grand Prix de Savoie” 
se încheie joi prin disputarea sla
lomului special.

ION BERINDE1
antrenor

La întrebarea corespondentului 
TASS, care sînt după părerea sa fa- 
voriții principali ai apropiatei curse, 
Kapitonov a răspuns: șanse mari de 
victorie vor avea cicliștii din R. D. 
Germană : Gustav Adolf Schur, cam
pionul mondial Bernard Eckstein și 
cîștigătorul de anul trecut al „Cursei 
Păcii", Erich Hagen. Din echipa polo
neză Stanislav Gazda și Jan Kudra, 
apoi Nencio Hristov din echipa bul
gară sînt alți alergători care pot pro
duce surprize. Bineînțeles mari posi
bilități de succes au și cicliștii din 
Anglia și Belgia.

în legătură cu pregătirile echipei 
U.R.S.S., Kapitonov a spus > In pre
zent 17 cicliști sovietici candidează Ia 
selecția în echipa ce va pleca la

a jucat foarte bine in toate cele trei 
meciuri și este fără îndoială că va 
avea di© spus un cuvânt greu în parti
dele pentru preliminariile campionatu
lui mondial.

A UNIUNEA Europeană de judo a 
stabilit ca în acest an campionatele eu
ropene la această disciplrnâ sportivă (care 
- după cum am mai anunțat - a fost 
propusă de japonezi în programul olim
pic pentru Jocurile din 1964) sâ se dispute 
la Milano, în zilele de 12 și 13 mai. 
Și-au anunțat participarea 14 țări.

© FEDERAȚIA Internațională de atle
tism a anunțat câteva noutăți de regu
lament, aplicabile în sezonul 1961. Este 
vorba despre • neomologarea ca recor
duri a performanțelor pe 200 m și 220 
yarzi dacă vîntul favorabil este mai 
puternic de 2 metri pe secundă (regulă 
care până acum exista numai pentru 
suta de metri) ; la ștafeta 4 x 400 m se 
va alerga pe culoare, primul schimb 
ca și prima sută de metri din schim
bul al doilea ; s-au fixat n-oi dimen
siuni pentru sulițe. De asemenea, IAAF 
a recomandat federațiilor naționale să 
experimenteze măsurătoarea la săritura 
în lungime de la punctul bătăii ; în 
funcție de observațiile ce se vor face, 
va fi sau nu adoptată această regulă.

@ FEDERAȚIA de atletism a Austra
liei a invitat echipa de atletism a URSS 
(băieți și fete) la o întîlnire amicală, 
care urmează să aibă loc la începutul 
lui 1962. (După cum se știe, în ianuarie 
și februarie în Australia este vară).

O CAMPIOANA olimpică și record
mana mondială de natație Ia proba de 
100 metri spate, Lynn Burke (SUA), a 
declarat că abandonează sportul. între
bată asupra motivelor care au deter
minat-o să ia această hotărâre, înotă- 
toarea americană a declarat că... do-

| MARE TURNEU INTERNATIONAL ț 
UE LUPTE LIBERE ȘI CLASICE

Budapesta 22 (Agerpres). — Intre 
31 martie și 2 aprilie se va desfă
șura în Palatul Sporturilor din 
Budapesta un mare turneu inter
național de lupte libere și clasice. 
La acest turneu vor participa luptă
tori valoroși din U.R.S.S., R. P. 
Bulgaria, R. P. Romînă, Iugoslavia 
R. S. Cehoslovacă și țara gazdă.

Concursul constituie un prilej de 
verificare a luptătorilor acestor echipe 
înaintea campionatelor mondiale 
care vor avea loc în luna iunie în 
Japonia.

Astăzi, se dă startul 
in Turul ciclist al Tunisiei

Astăzi va începe Turul ciclist al 
Tunisiei la care participă cicliști 
din 11 țări: Austria, Belgia, Franța, 
R.P. Polonă, R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană. Iugoslavia, Elveția, Suedia, 
Olanda și Tunisia. In afara cicliști
lor amatori, la acest tur participă 
o serie de rutieri independenți, de 
valoare. Turul măsoară în total 
1.460 km împărțiți în 11 etape cu o 
singură zi de odihnă. Prima etapă: 
Tunis-La Marsa (23 km) se va de
sfășura contra-cronometrului pe 
echipe.

Cea mai lungă etapă va avea loc 
la 27 martie pe distanța Le Kef- 
Gafsa (242 km). La 1 aprilie este 
programată o etapă de 60 km in
dividual contra-cronometrului care 
se va disputa pe ruta : Kairun- 
Susse. Turul se încheie la 2 aprilie 
odată cu desfășurarea etapei Susse- 
Tunis (172 km). (Agerpres).

0 nouă regulă, pe cale de a fi adoptată, in „rugbi 15“
Problema permanentei îmbunătățiri 

a regulilor de joc preocupă cercu
rile rugbistice internaționale. Re
cent, la Roehampton, în Anglia, au 
tost experimentate în cursul unui 
mecj Oxford-Rosslyn Park două re
guli noi privitoare la repunerea min
gii în joc de la tușă. Este vorba, 
bineînțeles, despre rugbiul în 15.

Prima regulă experimentată a fost 
următoarea: cînd balonul era re
pus în joc, cele două echipe se 
aranjau în șir, la doi metri una de 
cealaltă. în a doua experimentare.

„Cursa Păcii”. Toți sînt într-o formă 
bună și c foarte greu să alegi. Echi
pa va fi formată după 10 aprilie cînd 
se vor termina cursele de control. Cred 
că în mod aproape sigur vor intra în 
echipa reprezentativă Gainan Saidhu- 
jin, Anatolii Olizarenko, Baris Bebenin 
și Anatolii Petrov.

Vorbind despre planurile sale pen
tru anul 1961, Kapitonov a declarat 
că imediat după terminarea „Cursei 
Păcii” va începe un antrenament spe
cial în vederea participării la prima 
ediție a Turului ciclist al Franței de 
amatori. Campionul sovietic va concu
ra de asemenea la competiția „Roata 
de Aur", care va avea loc în Italia 
și 1a campionatele mondiale din El
veția.

rește să se ocupe de cinema. Ziarul 
„Gazzetta dello Sport" care publică 
știrea arată insă că adievărui este altul ; 
Lynn Burke va trec» la profesionism, 
încă o dovadă că medaliile olimpice 
servesc adesea in Occident ca tram
bulină...

© DUPĂ „circul" lui Krammer la 
tenis, după cal al lui Bergmann la tenis 
de masă, în S.U.A. s-au pus bazele 
unui „circ” al schiorilor. O serie de 
schiori austrieci, francezi și italieni au 
fost angajați să meargă în tim-pul iernii 
din stațiune în stațiune si să facă de
monstrații. Plaga profesionismului nu 
se mai mulțumește doar cu boxul, ci
clismul, hocheiul pe gheață și cele- 
la'te...

® CAMPIONUL MONDIAL Mihail Tal 
și fos:ul deținător al titlului Vasili Smt- 
slov au fost invitați să participe Ia un 
important turneu internațional de șah 
care se va desfășura între 4 șl 20 iulie 
la Dortmund (R. F. Germană). Turneul 
are loc cu prilejul jubileului de 100 
de ani al clubului de șah din Nordiieim- 
Westfalen.

© DUPĂ CUM s-a anunțat, finala 
„Cupei campionilor europeni" la fotbal, 
ediția 1961, nu va mai avea loc la 
Roma, cum fusese fixată inițial, cl la 
Berna. Intîlnirea care va decide pe in- 
vingătoarea competiției europene inter- 
cluburi este programată pentru 31 mal 
pe stadionul Wankdo-rf. același care a 
găzduit în 1954 finala campionatului 
mondial.
• CAMPIONATELE ȘCOLARE din ora

șul Kemi, portul finlandez situat cel 
mai aproape de cercul polar, au fost 
dotate zilele trecute cu un original tro
feu. Bl este merit de orașul-erou Sta
lingrad, în amintirea luptelor care s-au 
dat la Kemi la sfârșitul ultimului răz
boi mondial.

Acum cltva timp ne-a fost dat să 
culegem o nouă mărturie a colaborării 
frățești care unește pe sportivii țări
lor socialiste. La Praga . s-au întrunit 
mai mulți antrenori și specialiști in 
atletism, reprezentanți ai U.R.S.S.i 
R.P. Ungare, R.P. Polone, R.D. Ger
mane și R.P. Romine. Atletismul ro- 
min a fost reprezentat de patru dele
gați : Gh. Zimbreșteanu — antrenor 
federal — precum și antrenorii S. Du
mitrescu, M. Tintorescu și I. Soter. 
Gazdă a fost, bineînțeles, forul de 
specialitate din R.S. Cehoslovacă, care 
s-a achitat conștiincios de îndatorire 
pe distanța celor trei zile, cit a durat 
această interesantă consfătuire. A 
fost prima de acest fel și de aci încolo 
astfel de consfătuiri, urmează să de
vină periodice. Viitoarea conferință 

a și fost fixată pentru ianuarie 1962.
In cadrul actualei consfătuiri au 

fost prezentate o serie de interesante 
referate pe tema alergărilor de semi- 
fond și sărituri. Cu mult interes a 
fost urmărită expunerea antrenorului 
sovietic Deacikov asupra pregătirii 
la săritura in înălțime. Coreferatul la 
acest subiect („Antrenamentul la înăl
țime femei") a fost susținut de I. 
Soter.

La sfirșitul consfătuirii ne-am adre
sat mai multor participanți, rugindu-i 
să ne împărtășească părerile. Conclu
zia unanimă a fost că această con
ferință de la Praga constituie un punct 
de plecare pentru o colaborare și mai 
rodnică pentru cei care dau îndruma
rea tehnică atîtor mii și mii de iubi
tori ai atletismului din țările socia
liste. Cu acest prilej au fost fixate de

distanta care separa cele două și
ruri era de un metru. (După cum 
se știe, actualmente echipele se ali
niază cot la cot).

In plus, în cursul primei expe
riențe, se acorda „grămadă*  ori de 
cîte ori balonul ieșea din teren la 
mai puțin de 10 metri de linia de 
but.

La încheierea partidei, cea de-a 
doua experiență (-depărtarea de un 
metru între echipe Ia aruncarea 
tușei) a întrunit sufragiile tuturor, 
(ba acest joc au asistat mai multi 
oficiali ai lui „Rugby Union*  și un 
delegat al Federației Franceze de 
Rugbi). Căpitanii celor două echipe 
au fost consultat! și ei asupra aces
tor reguli. Mac Partkin de la 
Oxford University a declarat: "„Sînt 
pentru cea de-a doua metodă, aceasta 
evitând busculada și obstrucția la 
tușă. Cî.t despre înlocuirea aruncării 
de la tușă cu o grămadă, atunci cînd 
balonul iese din teren la mai puțin 
că această modificare ar favoriza 
prea mult echipele cu un pachet 
masiv de atacanți”. Căpitanul echi
pei Rosslyn Park a fost de aceeași 
părere.

în fine, cunoscutul arbitru inter
național englez, Boundy, care a ar
bitrat și la București, s-a declarat 
de asemenea partizan al experienței 
la un metru depărtare între echipe. 
„Această nouă regulă — a declarat 
el — face jocul mai atractiv și mai 
clar și ea evită numeroase poziții 
de „afară din joc*.

a NAȚIONALA IDE FOTBAL a Angliei 
a Început de pe acum pregătirile în 
vederea meciului cu Portugalia de la 
începutul lui mal, din cadrul prelimi
nariilor campionatului mondial. Selec- 
ționabilil se antrenează două zile pe 
săptămînă — luni și marți - sub con
ducerea lui Walter Winterbottom. în 
lot a fost inclus interul Hitchens de la 
Aston Villa, care l-a întrecut pe Grea
ves (Chelsea) în fruntea listei golgete- 
rilor englezi.

© LOUISON BOBET, din nou prezent 
la uliimul Milan-San Remo în pri- i 
mul pluton al așilor ciclismului pro
fesionist, nu este totuși mulțumit de I 
rezultatul său. EI continuă să se re- ; 
simtă in urma unui vechi traumatism 
șl la întoarcerea sa in Franța va con
sulta din nou un medic specialist. Nu | 
este exclus ca actualul sezon să fie i 
ultimul din prodigioasa carieră a Iul i 
Bobet.

© „ALEGEREA VIITORULUI meu : 
chalenger nu este ușoară..." — a decla- I 
rat Floyd Patterson după a doua sa i 
victorie asupra lui Johansson, pentru I 
titlul mondial de box la toate catego
riile. într-adevăr, incertitudinea planea
ză asupra persoanei viitorului adversar 
al lui Patterson. Cei mal des citați sînt 
însă englezul Henry Cooper și ame
ricanul Sonny Liston. Cel din urmă 
are la activ numai victorii prin k.o. 
în ultimii doi ani.
• CAMPIONATELE feminine de atle

tism pe teren acoperit ale Statelor Unite 
au rezervat iubitorilor de sport o mare 
surpriză : tripla campioană olimpică 
Wilma Rudolph a fost nevoită să se 
mulțumească cu locul secund în proba 
de 220 y. fiind întrecută cu o zecime 
de s*x:undă  de îinăra Vivian Brown, 
cronometrată in 25,2 sec. 

asemenea puncte de vedere comune 
in privința pregătirii pentru marile 
competiții internaționale. Anul 1961 

va fi o etapă importantă în pregătirea 
viitorilor reprezentanți ai acestor țări 
la J.O. de la Tokio 1964. Atenția an
trenorilor va fi concentrată deci asu
pra tinerelor talente, care actualmente 
nu depășesc 20-21 de ani.

In acest sens este foarte intere
santă declarația făcută de antrenorul 
sovietic Gabriel Korobkov : „Atlcții 
noștri cei mai buni, acei care la Roma 
au apărat cu atîta cinste culorile pa
triei, nu mai au nevoie în general de 
sfatul antrenorilor. Ei au învățat su
ficient pentru a putea cu forțe proprii 
sâ-șî șlefuiască măiestria. De aceea 
toți antrenorii noștri principali se 
vor ocupa începînd din acest an cu 
cadrele de tineret, din care va fi alea
să viitoarea reprezentativă sovietică 
pentru Olimpiada de Ia Tokio”.

JAN POPPER 
corespondentul ziarului

s,Sportul popular” Ia Praga

Pentru titlul mondial de țaS

Luptă acerbă 
în partida a 4-a»

Cea de a patra partidă a meciului 
Tal — Botvirmik s-a disputat — ca 
și cele precedente — sub semnut unei 
lupte îndârjite. Chiar de la primele 
mutări, spectatorii din sala teatrului 
de estradă din Moscova au avut e- 
moțâi. La deschiderea Le4 a lui Tal, 
Botvin-nik a răspuns l...c6, arătând că 
intenționează să joace din nou apă
rarea Caro-Kann, ca și in a doua 
partidă. Dar după 2jd4 d5. Tal a 
continuat 3,e5 forțînd trecerea într-o 
altă deschidere: franceza... Lupta de 
id-ei a continuat apoi și în jocul de 
mijloc, în care manevre îndrăznețe de 
ambele părți au dus la o poziție 
complicată, în care șansele erau 
foarte greu de apreciat. La un mo
ment dat, Botvinnik a trebuit să ce
deze calitatea, ohținînd în schimb un 
pion în plus, avansat. Botvinnik a re
luat apoi calitatea ohținînd șanse mai 
bune în poziția de întrerupere (în 
care mută negrul) :

Alb (Tal) : Rb5, Ta7, Cc5, Pb6, g2. 
Negru (Botvinnik) : Re7, Te3, Nh2, 
Pd4, e6, f5, g5, g6.

Partida continuă astăzi în sala 
Clubului central de șah din Moscova. 
Pînș la încheierea ei, reamintim sco
rul meciului : 2—1 pentru Botvin-nik.

Campionul lumii la a doua 
înfrîngere

apararea ntmzovici

H. Partida a treia din meci —

Alb : M. Botvinnik Negru : M. Tal

1.C4 Cf6 2.CC3 eG 3.d4 Nb4 l.e.'l (Din 
nou apărarea Nimzovici) 4...0-0 5.N<ri 
d5 6.a3 d:c4 7.N:o4 Nd6 8.CÎ3 Cc6 (în 
prima partidă a meciului Botvinnik a 
continuat aici cu 9.Cb5 ! - varianta lui 
Ragozin - cunoscută dlntr-o partidă 
Gligorici—Fischer, jucată la Olimpiada 
de la Leipzig) acum - 9.b4 (O Întărire 
a jocului albului. Dacă Botvinnik ar 
fi reluat varianta din prima partidă 
a meciului, Tal ar fi jucat, probabil; 
9...Ne7 ! 10.0-0 a6 ll.Cc3 NdS și apoi
e7-e5. cu joc bun pentru negru, așa 
cum s-a desfășurat partida Gligorici— 
Fischer citată mai sus) 9...e5 10.Nb2
Ng*  ll.dă Ce7 12.113 Nd7 13.Cg5 Cg6 7 
(O inexactitate, care permite albului o 
combinațip de schimb favorabilă. Era 
necesar 13.„ho șl după 14.Cge4 C:e4 
15.C:e4 Nf5 negrul are șanse bune) 
14.Ce6 ! f:e6 15.d:«6 Rh8 16.c:d7 Dxt7 
17.0-0 Df5 18.CdJ CgB !9.Dg4 DC2 ZO.DeZ 
Df5 21.Dg4 DC2 22.De2 DI5 (Albul pro
voacă trecerea în final, unde speră să 
valorifice avantajul de spațiu și pere
chea de nebuni) 23.C4 Dd7 24.Tadl Tads 
25.Dg4 De8 26.g3 Ch6 27.Dh5 Cg8 2S.DC2 
C6e7 29.Ce3 Ch6 3O.Cg4 C:g4 31.h:g4 ! 
(Albul a deschis coloana pentru atacul 
asupra regelui negru) 31...CCS 32.Rg2
Ne7 33.N<I5 Cd4 34.N:d4 e:d4 35.Nc4 : 
(O mutare excelentă; care blochează 
pionul d4 și aduce nebunul pe diago
nala bl-h7. Nu era bine 35.N:b7 din 
cauza 35.,.d3 î 36.T:d3 Db5 ! și se pierde 
o figură, iar la 35.T:d4 ? urma 35...c6 
simplu) 35...C5 36.b5 NfG J7.f4 d:i (Un 
sacrificiu necesar pentru a găsi un loc 
mai bun pentru nebun) 38.T:d3 T:ds 
39.N.-d3 Nd4 4O.e5 g6 41.T111 Rg7 42.De4 b6 
Aici partida s-a întrerupt. La reluare 
Tal nu s-a mai prezentat.

înaintarea pionilor albi de pe flancul 
regelui, chiar și după schimbul dame
lor, fiind greu de împiedicat, spre e- 
xemplu : 43.e6 Da8 44.D:a8 T:a8 45.g5Te8 
46.Nc4 și apoi avansarea g3—g4 si f4—f5 
cu o poziție cîștigată de alb.

In C. C. E. la fotbal
® ASE AR A, la Vicna, ia cadrul Cupei 

Campionilor Europeni la fotbal, Rapid—Mal
mo 2—0 (1—0). Au marcat ; Dienst (m. 45) 
și Berthalan (m. 88).
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