
.... \
•p-peva

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ1

vor decide... sorții. Bilețelele cu 
numele și numărul fiecărui 
participant erau scoase dintr-o

Programul primei 
reuniuni

O aniversare scumpă a celor

Campionatele au început cu... tragerile la sorți
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>O de boxeri iși dispută în Capitală 
titlurile de campioni ai țării

în ultimele zile telefoanele 
•dacției noastre au sunat in- 
stent. Zeci de amatori de box 
n Capitală, ca și din pro- 
ncie, dornici să afle cu un 
as maj devreme amănunte 
•spre finalele campionatelor 

.‘-au solicitat date noi în le- 
itură cu acest important eve

niment sportiv. Pasionanta 
dispută pentru titlurile de cam
pioni ai țării a început de... 
miercuri seara, o dată cu tra
gerea la sorți 1

Intr-adevăr, miercuri seara 
la federația de specialitate se 
aflau numeroși antrenori care 
așteptau încordați, .să vadă ce > Muscă: C. Vass (Salonta) 

Ț — M. Cristea (Metalul 23 
ȚAugust); cocoș: A. Ciucă 
Ț(Progresul Buc.) — C. Du- 
♦ mitru (Vulturii Tulcea) ; 
ipană: M. Goanlâ (Dinamo 
XCraiova) — V. Barbu (Ma
yrina Constanța); semiușoară: 
Ț D. Done (Metalul 23 August) 
J — I. Dinu (Farul Constan- 
Țța); ușoară: Șt. Vituș (Vo- 
tința Cluj) — M. Godeanu 

(Dinamo Craiova): mijlocie 
Imică: D. Rizea (Metalul 23 
Ț August) — V. Badea (Me- 
î talul 23 August), N. Con- 
♦ stantin (I.T.B.) — V. Bogoi 
J (C.S.M. Galați): mijlocie : 
4- N. Tudor (Corvinul) — I. 
> Piți^roi (C.C.A.); semigrea: 
4. P. Zaharia (Rapid Buc.) —

V. Ghețu (Metalul 23 Au- 
^cust); grea: V. Netea (Pro- 
X greșul Buc.) — N. Motoc 
J (Rapid Buc.).

♦♦♦ ♦
cupă mare, după care se anun
țau „perechile" primei reuniuni. 
Sorții au adus antrenorilor chiar

R. CALARAȘANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Un aspect de la întilnirea disputată anul trecut cu prilejul 
Mlelor de campionat dintre Ion Turcu (C.C.A.) și Constantin 
leorghiu (Dinamo), ciștigată de dinamovist.

ARBITRII INTILN1R1LOR

Crosul „Să întâmpinăm 1 Mai“ I)E BASCHET Ț.S.K.A. C.C.A.

lortivii din raionul Tudor Vladimirescu
și-au desemnat campionii

în incintaIo« după amiază, 
moașei baze sportive a asocia-

Voința din cartierul Floreas- 
a fost o animație puțin ohiș- 

tă. In prezența unui numeros 
>lic, tineri a tie ți reprezentînd 
buri și asociații sportive din 
mul Tudor Vladimirescu și-au 
putat intiietatea în tradițio- 
a întrecere <le cros „Să intim
ăm 1 Mai“. Concurenți bine 
gătiți au prezentat Higiena, 
olta M.A., Voința, I.T.B. și 
nbacul. O impresie deosebită 
lăsat-o tinerii, reprezentanți ai 
Iii medii nr. 26 „Al. loan 

(antrenor prof. D. Făgă- 
) care au cucerit două din 
; patru titluri de campioni 
>nali.
,a sfîrșitul întrecerilor, comi- 

de concurs a consemnat ur- 
oarele rezultate: JUNIOARE 
Om. — 84 concurente) : 1. 
na Mitrache — șc. med, Nr

2. Constanța Stan — Start: 
Elena Eremia — Bumbacul; 
Doina Bulucan — șc. med. Nr.

5. Georgeta Ilîrju — șc. 
I. 39; 6. Elena Izbiciuc — 
rtac ; 7. Ioana llu — Voința;
Elena Pescaru — Higiena. 

'IlORI (1.000 m. — 157 con- 
mți) : 1. Dan Acljim — șc 
1. Nr. 26; 2. 1. Mczci — Spar- 
; 3. D. lordache — Intr. 2 
itaj ; 4. Mirtfcâ Baltes — șc. 
I. Nr. 26; 5. Ad. Popa — Hi 
ia ; 6. I. Astuțci — Metalo- 
rt; 7. N. Grigore — Start: 8. V. 
goi — șc, de construcții. SEM
ITE (800 m. — 37 concuren- 
: 1. Ana Trifu — Higiena;

Maria Constantin — Hi- 
a ; 3. Stcliana Becican — U- 
a Sport; 4. Elena Miîcșan — 
>ll< M A.; 5, Natalia. Vasile.

■— Recolta M.A.; 6. Irina Mata
che — Higiena; 7. Victoria Stan- 
clu — Orizontul; 8. Niculina Arse- 
nie — Recolta M.A. SENIORI 
(1.500 ni. 73 concurenți): 1. I. 
Mines — I.T.B.; 2. Gh. Bă doi — 
A.S. Constr.; 3. E. Klostennann 
•— Orizontul; 4. D. Popescu — În
frățirea; 5. M. Florea — Unirea 
Sport; 6. C. Panailescu — Petrol 
Chimie; 7. T. 
M.A.; 8. Al.

Con cu ren ții
8 locuri vor 
faza pe oraș.

echipele masculine C.C.A. 
ti și Ț.S.K.A. Moscova în 
semifinalelor Cupei Campio- 
.'uropeni Ia baschet, vor ii 

de următorii arbitri; pri- 
la Moscova: Jak<»ves Bi- 

ircia) și Gojko Rudojkovici 
Iugoslavia).; al doilea joc. 

urești: Czeslaw Raczynski
olonă) și Johan Salmankula

ALEXANDRA NICOLA U PI.EACA

ce muncesc
Se împlinesc astăzi 

de ani de la nașterea lui. 
VLADIMIR ILIC1 LENIN,, 
genialul învățător și con
ducător al proletariatu
lui internațional, fău.ito— 
rul și conducătorul Parti
dului Comunist al' 
Uniunii Sovietice și aL*
primului stat socialist:
din lume.

Oamenii muncii dej
pretutindeni sărbătoresc:
în mod solemn ziua naș--
terii sale, deo-arece în:
conștiin ‘.a lor numele.
învățătura și lupta lui’
Lenin sînt legate i-ndi- •
solubil de măre'ele v!c--
torii ale poporu'ui SO-’
vietic obținute în con
struirea socialismului și 
pe drumul construcției 
desfășurate a comunis
mului. de succ? rle 
dobîndite de țările socia
liste în făurirea unei 
vieți noi, de lupta po
poarelor pentru indepen
dență, libertate și pace 
în lumea întreagă. Leni
nismul a devenit farul 
călăuzitor al zilelor* 
noastre.

„In patria noastră muncitoare trebuiesc armate de milioane de oameni puternici * 
din punct de vedere fizic, de oameni plini de voință, bărbăție, energie și perseverență, f 
Lor Ie aparține viitorul, cu mîinile lor va fi cucerit dreptul de a construi noile baze ale ' 
societății omenești11. j

„...Tocmai lui, acestui tineret, îi revine sarcina să desăvîrșească cauza comunismu- 7 
lui, în fața lui stau luptele pentru comunism și el trebuie să întîmpine aceste lupte v 
puternic, sănătos, cu nervi de otel și mușchi de fier11. '

V. 1. LEN1N 7
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Prima mtîlnire de scrimă dintre reprezentativele 

R. P. Romine și R. S. S. Bisloruse

Petre — Recolta
Miron — I.T.B. 

clasați pe primele 
participa mîine la

Campioana noastră de șah 
xandra Xicolau va participa 
26 aprilie — 12 mai la un îi 
tant turneu international 
care se va desfășura în 
R.S.S. C •
14 șah is te din diferite țări, printre 
care 7 maestre sovietice.

Ale-
între, 

jnpor- 
turneu international feminin 

se va desfășura în capitala 
Gruzine. Ia turneu participă

Seri merii R.S.S. Bieloruse sînt 
dc joi oaspe|ii Capitalei. Delega
ția sportivilor sovietici cuprinde
16 tineri scrimeri. Cel mai în
„vîrstă” este cunoscutul 
sin Cernîșevici (28 ani),
numărate ori component 
pei U. R.S.S., iar
sînt sahrerul Modeaev și 
sinul Rîbiaiipț, care au 
de curînd 19 ani.

Amănunte în legătură cu 
ponenjii delegației și cu 
performanțe ale sportivilor 
peți ne-au fost oferite cu 
amabilitate de 
man Matveevici Ofseankin. antre
nor emerit, șeful catedrei de scri
mă de la Institutul de Cultură 
Fizică din Minsk, capitala R.S.S. 
Bieloruse.

L-am rugat, 
Ofseankin să 
sportivilor pe 
Ială-1 : 
Ciudakova, 
fete ; Malenk 
re fă 
ski, 
kov 
viei, 
nov

ltd că marea majoritate a acestora 
sînt studenți sau absolvenți ai 
Institutului dc Cultură Fizică și

mai 
spada- 
de ne- 

al echi- 
mezinii echipei 

spada- 
îm plin it

com
unele 

oas- 
multă 

către prof. Gher-

mai întîi, pe prof. 
ne prezinte lotul 

care îi antrenează. 
Jasukcvici, k oniuhova, 
, Baranova — floretă 

6, Salnikov — f lo
bă ir ți ; Nicancicov, Pavlov- 

Bîbianeț, Cerni.șefiei, Smolea- 
— spadă ; Lopatnev, Luțe- 
Modcaev, Nieverovici, Sazo-

La 15 secunde după ce starterul a lăsat fanionul să cadă. Juniorii din raionul Tudor 
Vladimirescu iși dispută intiietatea in cadrul crosului „Să întimpinăm 1 Mai".

Foto; I. Mihăică,

Trei dintre cei mai reputați 
scrimeri ai reprezentativei 
R.S.S. Bieloruse (de sus in jos); 
Nicancicov (spadă), Malenko 
(floretă băieți), Ciudakova 
(floretă fete).

ai Institutului pedagogic. Dintre 
ei, cei mai cunoscuți în arena in
ternațională sînt : Cerni,sevici,

Nicancicov (finalist, anul trecut, 
la Criteriul mondial al tinerelu
lui de la Leningrad), Pavlovski, 
Ciudakova și Jasukevici.

Ne-am arătat dorința de a lua 
cunoștință și cu ultimele perfor
manțe internaționale ale sportivi
lor oaspeți.

— .inul trecut, ne-a spus prof, 
Ofseankin, am avut o singură în- 
tllnire în afara hotarelor țării, la 
Herlin, cu echipa R.D. Germane. 
Victoria ne-a revenit pe leală li
nia. In acest an. am susținui o 
întrecere cu scrimerit R.S.S. U- 
crainene — seniori și Juniori și 
am terminat la egalitate.

In legătură cu întilnirea caro 
începe astăzi la București, prof. 
Ofseankin ne-a spus :

— Principalul este prietenia I 
Victoria, după aceea. Planșa va 
arăta care echipă este mai bună...

Sportivii sovietici au vizitat 
ieri Bucureștiul, au luat un priin 
contact cu sala Institutului Poli
tehnic din str. Ștefan Furtună 
(podul Cotroceni) care va găz
dui întilnirea.

Astăzi, Ia ora Ia care citiți as 
ceste rînduri, trăgătorii R.S.S.- 
Bieloruse așteaptă cu optimism 
primele asalturi în compania seri- 
merilor țării noastre...

Pentatlon moderni

„Cupa 1 Mai”, primul concurs 
din acest an

După luni de intensă pregă
tire pentatloniștii noștri frun
tași iau startul rnîine dimi
neață în prima competiție din 
acest sezon, concursul cu ca
racter republican dotat cu 
„Cupa 1 Mai".

La întreceri vor lua parte 
cei mai valoroși . sportivi ai 
țării : Dumitru Țintea, Gheor- 
ghe Tomiuc, Cristu Lichiar- 

dopoî, Nicoiae Marinescii, Vic
tor Ștefănescu, Traian Croi- 
toru. Constantin Țintea, Ti- 
heriu Munteanu, Vasile Fa
bian, Tiberiu Tîlmaciu etc.

Programul competiției este 
următorul: DUMINICA —
proba de călărie (2.500 m),

pe parcursul de la G.A.S. Ro*- 
șia, de la ora 9; LUNI —• 
proba de spadă, în sala de 
la stadionul Republicii, de la 
ora 9; MARȚI — proba de 
pistol, pe poligonul Tunari, 
de la ora 9.30; MIERCURI — 
proba de înot, la bazinul Flo- 
reasca, de la ora 12; JOI 
proba de cros (4.000 m), pe 
parcursul din comuna Călugă- 
reni, de la ora 16,30.

Concursul constituie un bun 
prilej de verificare a sporti
vilor noștri fruntași în vede
rea apropiatelor concursuri 
internaționale de pentatlotwi 
modern.



Campionatul pe asocîație-f actor importanl 

în dezvoltarea activității sportive de mase

venirea primăverii, activitatea com-
> mase cunoaște o amploare din 

..... mare. Zilnic, pe sutele de baze 
toate colțurile țârii, mii și mii 
iau startul în diferite întreceri

Odată cu venii 
petiționalâ de 
ce în ce mai 

sportive simple din 
de tineri și tinere 
sportive de mase.

Un Ioc important printre aceste populare com
petiții îl ocupă campionatele asociațiilor sportive. 
Numeroase asociații sportive și-au făcut o frumoasă 
tradiție ca an de an să organizeze întreceri tovără
șești la care iau parte numeroși muncitori, tehnicieni 
și funcționari, precum și concursuri între echipele 
diferitelor sectoare de producție din cadrul întreprin
derilor sau instituțiilor respective. Astfel de com
petiții sportive și-au cîștigat repede popularitatea și 
nu puține sînt cazurile cînd campionatele asociațiilor 
sportive stîrnesc un interes fot atît de mare ca și în
trecerile republicane. Pe de aită parte, răspunzînd 
dorinței maselor de membri ai U.C.F.S., multe aso
ciații sportive și-au îmbogățit programul de disputare

a campionatelor lor, ajungîndu-se astăzi ca majori
tatea campionatelor pe asociație să cuprindă întreceri 
la multe ramuri sportive.

Asociații sportive ca Republica. Semănătoarea, 
Confecția din București, Steagul roșu, Tractorul din 
Brașov, Terapia, Electrica din Chil. U.T.A. U V.A.- 
AMEF din Arad, Metalul Oțeul Roșu, Chimia 
Făgaraș, Electroputere Craiova și alteie organizează 
periodic campionate interne cu un larg ecou in rîndul g 
maselor de membri ai U.C.F.S. Organizarea unor r6 
astfel de întreceri contribuie la înviorarea activității 
competiționale, la descoperirea unor elemente tinere 
și talentate dintre care multe au fost promovate în 
secțiile pe ramură de sport, la întărirea legăturii 
dintre consiliul asociației și masa de membri ai 
U.C.F.S.

Am cuprins în această pagină cîteva din cele mai 
semnificative aspecte din munca consiliilor unor aso- 
ciații sportive în privința organizării campionatelor (6 
pe asociație.

Primii pași spre măiestria sportivă
sportu- 
o dată 
această 

regio-

Despre importanța deosebită pe 
care o au campionatele pe asociație 
în stimularea și dezvoltarea 
lui de mase, ne-am convins, 
fel plus, stînd de vorbă pe

. temă eu activiștii consiliilor
nale U.C.F.S. Iași și Brașov. Cînd a- 
firmăm acest lucru nu ne referim 
numai la cifrele care sînt impresio
nante (în regiunea Brașov un total 
de 30.000 participant!, iar în regiunea 
Iași: 24.264 la atletism, 14.500 — vo
lei, 5.670 — șah, 634 — tenis de masă, 
576 — tir, 141 — gimnastică și 84 la 
ciclism), ci și la alte aspecte pozitive, 
toate, puternice argumente în favoa
rea popularelor^ competiții organizate 
de asociațiile sportive. Unul dintre 
ele este continuitatea, tradiția, cum 
ne-am obișnuit să-i spunem și pe care 
sportivii șl harnicii activiști sportivi 
au indrăgit-o atît de mult.

Sînt patru ani -’«d 7000 de iu-

bitori ai sportului din cadrul uzine
lor „Steagul roșu“-Brașov se întrec 
anual în competiții de fotbal, volei, 
atletism și șah, dotate cu cupa zia
rului de uzină. Asociația sportivă a 
inițiat, de curînd, întreceri Ia trîntă, 
atletism și volei, dotate cu „Cupa 
Steagul roșu“. Un istoric interesant 
are și „Cupa Secerișului1' la hand
bal in 7 și în 11, natație, atletism 
și fotbal, pe care 
Recolta Hălchiu o 
acest an pentru a

Preocupări asemănătoare au do
vedit și alte asociații cum sînt cele 
din orașele Iași, Bîrlad, Pașcani și 
Vaslui, Bogdana - raionul Bîrlad, 
Tractorul și Muncitorul Cristian din 
Brașov, Steaua roșie, Poligrafia și 
Drapelul roșu din Sibiu etc.

Tot în aceste două regiuni se gă
sesc însă și asociații sportive care, 
deși au condiții pentru a organiza în 
bune condițiuni campionatele pe aso
ciații (Independența Sibiu, Chimia 
Făgăraș, Gaz metan Mediaș, Metrom 
Brașov, Locomotiva Atei. C. F. R. 
„Ilie Pintilie4 și Penicilina din Iași, Rul
mentul Bîrlad și Recolta Belcești - 
raionul Hîrlău), fac foarte puțin pen
tru atragerea membrilor U.C.F.S. în- 
tr-o activitate continuă. Consiliilor 
acestor asociații cit și altora care 
subapreciază ineă importanța cam
pionatelor pe asociații ie amintim 
spre exemplu cîteva rezultate fru
moase pe care, cu siguranță, ar dori 
să le știe înscrise și in rapoartele 
lor de activitate. Așa de pildă. în 
urma organizării temeinice a cam
pionatelor pe asociație la U. I. L. 
Ciurea-Iași echipa de fotbal a pro
movat in campionatul orășenesc. Sau. 
echipa de volei Olimpia Brașov care 
a ajuns pînă în prima categorie re
publicană. Dar 
Tot un rezultat 
brilor U.C.F.S. 
asociații sint și
cu care asociațiile respective pe bună 
dreptate se mîndresc. Este cazul lup
tătorului Ștefan Tampa (Steagul 
roșu), al trăgătorilor Margareta Filip 
și Gh. Sikorschi, al Margaretei 
vid — gimnastă și al cicliștilor I. 
deleanu și Eghed Vilmoș care, 
numai că au fost promovați în

țiile clubului Olimpia Brașov, unde 
au devenit elemente de bază, dar au 
și ajuns să fie selecționați în lotul 
republican (Gh. Sikorschi — tir).

Așadar, cit mai multe și mai bine

principalele obiective 
de cultură fizică și 
noastră : sportul de 

întărire

din 
carii 
țara
portant mijloc de 
și de recreaie a

Din

asociația sportivă 
organizează 

șasea oară.
în

parcă numai atît ? 
al angrenării mem- 
în campionatele pe 
acei sportivi fruntași

Da-
Ar-
nu

sec-

întrecerile intersecții, o tradiție 
a combinatului nostru

Dacă astăzi un simplu afiș anunță că 
una din secții se va întîlni într-un meci de 
fotbal, volei, popice., șah sau tenis de 
masă cu altă secție a Combinatului nos
tru. poți să fii sigur că în după-amia- 
xa aceea spectatorii nu vor lipsi.

întrecerile care se dispută între sec
toarele de muncă au intrat în tradiția 
Combinatului metalurgic din Reșița Pri. 
mul campionat de acest gen a avut loc 
în anul 1950. începutul a fost... timid. 
Participau numai cîteva secții și se în
treceau, bineînțeles, numai la fotbal. 
Apoi, deoarece existau mulți amatori dc 
popice s-a organizat un campionat și iu 
această disciplină, 
devenea din ce în
tea atît numărul de participant cit și 
de spectatori.

Sd dăm un exemplu. In 1959 au parti- 
tipat la întrecerile asociației noastre 12 
echipe de fotbal, tot atîte.a de volei, de 
pom ce, de șah și de tenis de
u.timele trei discipline, au fost angrenate 
și echipe feminine. In acest 
țipă fa întreceri 18 secții din 
Pentru buna reușită a acestui campionat.
în strinsă colaborare, cu consiliul U.C.F.S

al orașului 
trii oficiali

Cea mai bună dovadă că acest campio
nat se bucură de mare popularitate este 
faptul că la unele întîlniri de fotbal inter
secții numărul spectatorilor depășește 
cu mult cifra de

An de an competiția 
ce mai populară, creș-

masă. La

an parii- 
Combinat.

Reșița, se face apel la arbi- 
care conduc disputele.

l aptul c reușit angrenarea mem
brilor U.C.F.S. din uzina noastră într-un 
campionat permanent, care se desfășoară 
acum sistem tur-retur, a ajutat mult în 
creșterea capacității organizatorice a a- 
sociafiei noastre sportive. Pe viitor, so
cotesc că este bine să se acorde o aten
ție sporită acestei activități. Sîntem si
guri, de altfel, că aceste campionate in
tersecții se vor bucura de o popularitate 
mereu crescîndă.

DUMITRU POPESCU 
laminorist, membrii ai echipei 
de fotbal a secției laminoare

I
H

punct de atracție al campiona- 
pe asociație îl constituie intre- 
în jurul mesei eu 6't de pă-

sport 
mase, 
a

oamenilor
sănătății 

muncii.

cerile
trăfele. Aci, poți inlilni, fie înfrun- 
tîndu-se, fie făcind o ,,tăcută gale
rie*, adolescenți și vîrstnici deopo
trivă. Șahul constituie un minunat 
prilej de recreare a zecilor de mii 
de membri ai U.C.F.S.

O. GINGU

activitate, datorită faptului ei 
din primele zile ne-am orienta 
dezvoltarea întrecerilor interne 

se explică de ce, printre primel<

treaptă-n treaptă
noastre de volei 
o durată prea 
să activeze prin 

cînd s-a introdus

dacă vom reuși să cuce- 
drept, ce vom face ? Deo

dar...

care. Și 
rim acest 
camdată sînt visuri,

Iată, pe scurt, felul cum s-a născut
și a crescut echipa noastră. Am în
ceput să jucăm în campionatul aso-

„Istoria" echipei 
nu se întinde pe 
mare. Ea a început 
anul 1955, atunci
în campionatul pe asociație și vole
iul. Cei mai mulți membri ai echipei 
au început să practice acest sport 
pentru a se recrea după cele 8 ore 
de muncă. Și încetul cu încetul vo
leiul a devenit o adevărată pasiune, 
am început să urcăm pe scara 
iestriei sportive.

„Ce-ar fi să 
în campionatul raional ?' 
tărîre a urmat și fapta, 
doi ani cu o serie de echipe 
aveau experiență îndelungată 
ceasta disciplină. în primul an 
buit să ocupăm un loc mai modest. 
„Nu-i nimic — ne-am zis noi — 
așa se învață". în al doilea an, am 
ieșit pe locul intîi. Acum, urma să 
jucăm în campionatul orășenesc. 
Mult mai interesant dar și mult mai 
greu. Și povestea s-a repetat, dar, 
deocamdată, nu în întregime. în edi
ția din 1959—1960 am ocupat locul II 
în întrecere iar anul acesta... 
anul acesta ce va 
pe locul I, poziție 
să o cedăm nici 
ales că e vorba 
participa în campionatul

ne încercăm puterile 
După ho- 
Am jucat 

care 
în a- 
a tre-

campionatul
Deși abia a împlinit două luni di 

la înființare, asociația noastră spor
ti vă organizată pe lingă 8 întreprin
deri de construcție din raionul „T 
Vladimirescu" desfășoară totuși o rod
nică 
încă 
spre 
Așa
acțiuni a fost aceea de a organiza ui 
campionat al asociației, care să an 
greneze în întreceri continue cea ma 
mare parte a membrilor U.C.F.S.

Primul pas in această direcție i 
fost făcut atunci cînd s-a alcătuit re 
gulamentul de desfășurare a compe
tiției, la întocmirea căruia au contri 
buit tehnicienii și instructorii din ca 
drul asociației noastre, precum și ma 
joritatea sportivilor clasificați. O de 
osebită atenție a fost acordată di 
consiliul asociației sporturilor cuprin 
se în regulament. Campionatul noștri 
se organizează la fotbal, natație, po 
pice, șah, tenis de masă, turism, voie 
și tir, adică, la sporturi răspîndite îi 
rîndurile membrilor asociației. La fie 
care sport in parte au fost prevăzute re 
guli speciale de desfășurare, 
la fotbal reprizele vor dura 
35 de minute, la. natație se va 
ra doar pe distanța de 100 m,
rent de stilul folosit de participant 
etc.

Important de subliniat este faptu 
că întrecerea este organizată pentri 
cele 8 grupe sportive din care ești 
alcătuită asociația noastră, așa îneî 
în afară de clasamentul pe sportur 
se face și un clasament general.

Campionatul a început în primelf 
zile ale lunii aprilie prin disputare; 
întrecerilor de șah și tenis de masă 
la care au luat parte aproape 300 dt 
sportivi din toate cele 8 grupe spor
tive ale asociației noastre.

ELENA GOREA 
secretara consiliului asociației sportivi 

Construcția din București

Astfel 
numa 
concu 
indife

Ei, 
fi ? Acum sîntem 
pe care nu vrem 
unei echipe, mai 
de dreptul de a 

de califi-

Organizarea campionatelor interne 
devenit o tradiție pentru nume-a

roase asociații sportive. Străduindu-se 
să asigure o cit mai 
rare acestor populare 
dau posibilitatea unor 
oameni ai muncii să 
bogată activitate sportiv-recreativă. 
Și rezultatele unor astfel de stră
duințe nu intîrzie să se arate. An 
de an tot mai mulți tineri și vîrstnici 
vin pe terenurile de sport, unde în 
înflăcărată dispută pentru victorie își 
întăresc sănătatea.

Exemple ? La Reșița, în cadrul 
Combinatului metalurgic, campionatul 
asociației se află la cea de a X-a 
ediție a sa, Ia Timișoara unele aso
ciații sportive, printre care vom cita 
Electrobanat, Voința etc., organizea
ză astfel de întreceri de 8—9 ani. în 
București, Brașov, Cluj, Sibiu, Cons
tanța, Arad sînt multe asociații spor
tive, unde campionatele interne au

bună desfășu- 
întreceri, ele 

mase largi de 
ia parte la o

ciației, apoi din treaptă în treaptă 
am reușit să pășim pe drumul mă
iestriei sportive. Fiecare dintre noi a 
fost și elev și învățător. Nu uităm 
niciodată că ne datorăm succesele 
campionatului pe asociație. Un mo
tiv în plus de a 
întrec în cadrul 
treceri.

ajuta echipele ce se 
acestor frumoase în-

MIRCEA
inginer — Uzinele „Semănătoarea"- 

București, jucător de volei

MARINESCU

cunoscut numeroase ediții, care de 
care mai frumoase.

In aceste asociații sportive, deși 
nu au o veche tradiție, campionatele 
interne se desfășoară, totuși, în mij
locul unui interes general, furnizind 
nu de puține ori dispute sportive fru
moase, echilibrate și de certă va
loare tehnică. Toate aceste lucruri nu 
sînt însă de natură să mulțumească, 
deoarece există încă multe consilii 
ale asociațiilor sportive care conti
nuă să manifeste un formalism su
părător 
telor.

Nu rareori se întîmplă ca întrece
rile desfășurate cu prilejul marilor 
competiții de mase să fie „socotite" 
și drept campionate ale asociației, 
ceea ce constituie un exemplu tipie 
de comoditate, de îndeplinire formală 
a sarcinilor. Că o dată cu participa
rea Ia campionatul asociației sau la 
altă întrecere sg irtivă de mase un

pînă la 
să fie 

al aso- 
Sparta-faza pe asociație la 

concurs G. M. A. este o di- 
Desigur, campionatele pe 
sînt cele care suferă cel

în organizarea campiona-

concurent își trece o normă sau două 
din cadrul complexului G.M.A. este 
un lucru bun. Dar de aci și 
a organiza o întrecere care 
apoi considerată și campionat 
ciației și 
chiadă și 
ferență. 
asociație
mai mult de pe urma unui asemenea 
obicei, întîinit mai des pe la unele 
asociații din regiunile Dobrogea, Ba
cău, București, Hunedoara etc.

Sarcini importante în această pri
vință revin consiliilor regionale sau 
raionale U.C.F.S., care au datoria 
să îndrume și să controleze consiliile 
asociațiilor sportive în așa fel, incit 
campionatele pe asociație să devină 
peste tot competiții populare, urmă
rite cu interes și pasiune. Ele trebuie 
să constituie puntea de legătură în
tre două mari competiții de mase, 
continuitatea firească dintre ele.

CALIN ANTONESCU
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Cinstea de a face parte din promoția de utemiști 
„CEA DE A 40-A ANIVERSARE A PARTIDULUI»

CHEIA SUCCESELOR

Intr-una din aceste zile, la Școala 
medie nr. 35, cu program special de 
educație fizică din București... Orele 
13,30... Majoritatea claselor termina
seră cursurile din acea zi, băncile ră
măseseră goale, liniștea se așternuse 
în încăperile; pline de. lumina soare
lui. Intr-o singură clasă mai stăruia 
emoția. Aici se făceau pregătiri febri- 
le in vederea unui eveniment deose
bit: primirea in organizația U.T.M. a 
școlii a unui nou grup de elevi, pro
moția „Cea de a 40-a aniversare a 
partidului".

Am luat și noi loc, școlărește, in 
bănci' pentru a asista la -acest impor
tant moment din viața tinerilor noș- 
'.ri. De la catedră, elevul Emil Pam- 
’il, plin de importanța clipei, se adre
sează celor prezenți: „Comitetul UTM 
<1 școlii a hotărît ca în cinstea ani
versării partidului să propună primi-, 
ea in rmdurile organizației noastre 
i trei colegi. Pe Zoe Știrbu, Rodica 
■ttițbu și Irimia Șerban".

-,<» frămintă un gind. Unde am mai. 
luzii noi rostite aceste nume?, Ne ro- 
im privirile prin clasă. Intilnim, chi- 
turile de copii ale- surorilor Știrbu, 
afa puțin mai energică a lui Șerban. 
ba, desigur, pe cele- două fele, cpre 
le-abia au împlinit 14 primăveri, 
e-am admirat de multe ori în sală
,'lubului sportiv școlar sau in marea 
tală a sporturilor de la Floreasca, la 
oncuriurlle de. gimnastică. Pe cele 
iouă gemene aproape că nu le des- 
tărțeau nici notele. La fel de bune, 
•le cișligaseră dreptul de a face parte 
lin echipa campioană școlară repu
blicană. Și cînd Zoe reușea mai bine, 
a paralele, Rodica .se revanșa la. so
ituri,- egalitatea fiind astfel asigu- 
ată.

Iar pe Irimia Șerban? Cum să nu 
l-l amintim ? Este doar unul dintre 
printerii „cu viitor" ai clubului celor 
nici, un component nelipsit al șta- 
etei de 4X40 m, și uneori un concu- 
ent temut in proba de lungime. Dar 
ată că ne-au furat gândurile, in timp 
e festivitatea iși desfășoară cursul...

Inf.f'tța tablei, îmbujorată, Zoe Stir- 
u, în șorțulețul ei de școlăriță iși 
rezintă cu glasul uneori covlrșit de 
moție scurta ei biografie. Nu ftgu- 
ează prea multe date in această de
rriere de viață. Iar evenimente? De- 
igur, puține. Asupra unuia dintre ele, 
oe se oprește mai mult. Este ziua 
e neuitat, cind a primit cravata pur- 
urie de pionier. In rest, zile simple, 
ar la fel de luminoase, pline de ro- 
ul învățăturii și al bucuriei de a trăi 
itr-o orinduire in care partidul nos- 
'U drag asigură tineretului împlini
ta celor mai mărețe visuri !
Ca o pionieră fruntașă, Zoe Știrbu 
venit bine pregătită pentru -cest 

eveniment. O întreabă unul dintre co
legii ei din clasa a Vil-a :

— Știi care sint îndatoririle unui 
utemist ?

Răspunsul vine prompt : Să fie cin
stit, modest, să-și iubească patria sa, 
socialistă, să studieze marxism-leninis- 
mul, să combată ideologia burgheză, 
misticismul, șovinismul, să-și însușeas
că critica și autocritica..,

Alte întrebări, alte răspunsuri’. La 
fel de sigure. Colegii o caracterizează, 
subliniază calitățile viitoarei utemiste, 
dar și lipsurile. Zoe stă dreaptă, con
știentă de ajutorul .care ii se dă. Di
rectorul școlii, prof. Rajă; ta și .pro
fesorul de educație fizică, George 
Chiose, scot in relief frumoasele cali
tăți ale elevei Zoe Știrbu (printre 
cele mai bune la învățătură, mindria 
școlii și in sport), dar nu uită să in
siste și asupra unui .anumit aspect .jăl 
caracterului ei : goana după succese, 
puțin egoism. Zoe este aproape cu 
lacrimile in ochi. Iși dă bine seama 
insă că- cei doi profesori au perfectă 
dreptate, Și din această confruntare 
eu conștiinfa ea s-a hotărît: va tre
bui să facă o cotitură in comportarea 
sa, să meargă cu și mai. prof undă- ati-, 
tudine socialistă, cetățenească-pe dru

S. TIBERIU 
M. NEAGOE

Minunate sint condițiile de care se bucură tînăra generație de sportivi a 
patriei noastre. Prin grija părintească a partidului, vlăstarele sportului 
cresc puternice sub îndrumarea unor antrenori pricepuți. lată pe ȘTEFAN 
FILOTE, împărtășind din bogata sa experiență micilor jucători ai clubului 

RAPID.

mul ales, sub toate aspectele. „îmi iau 
angajamentul — spune ea, și iți dai 
seama ca aceste cuvinte sint pornite 
din toată ființa — să-mi ajut colegele 
mai slabe la învățătură, să sprijin 
orice acțiune a clasei mele".
- CINE .IESTE PENTRU CA TOVA

RĂȘA ZOE ȘTIRBU SA FACA PAR
TE DIN UNIUNEA TINERETULUI 
MUNCITOR ?

Spontan, mâinile colegilor se înalță 
finind carnetele roșii de utemist. 
semn al unanimei lor aprobări.

Peste cîteva clipe, pe ritul, Rodica 
Știrbu și Irimia Șerban după același 
emoționant... examen, capătă încrede
rea tovarășilor lor să facă parte din 
Tindul ute mu Iilor școlii. In cuvinte 
izvorite din inimă, ei iși exprimă do
rința entuziastă de a continua să fie 
fruntași la învățătură și sport, de a 
se pregăti cu aceeași sirguință pentru 
a deveni cetățeni de nădejde ai pa
triei, harnici constructori ai socialis
mului. Să răspundă cum se cuvine 
onoarei de a face parte din promfiția 
de utemișți. „CEA DE A 40-A ANI
VERSARE A PARTIDULUI".

Născut, de fapt, cupa 23 August 
1944, handbalul din Romînia a cres
cut și s-a dezvoltat sub soarele lutni- 

| nos al zilelor noastre. Practicat în 
I trecut doar în cîteva regiuni, el a pă
truns astăzi în mai toate colțurile 

j patriei, la orașe ca și la sate. De aici, 
un fenomen obișnuit : numărul echi
pelor de handbal se dublează aproape 
de la an la an.

Intr-adevăr, in dezvoltarea sa ver
tiginoasă, handbalul a cuprins mase 
tot mai largi de tineri, înregistrin- 
du-se astăzi în întreaga țară peste 
sute și sute de echipe de juniori. A- 
ceasta, fără a mai socoti miile de șed 

| lari care au îndrăgit această disci
plină sportivă, ei reprezentind ,,rezerva 
de aur- a handbalului romînesc. (Nu
mai în cadrul școlilor sportive de 
elevi din București activează circa 
500 de tineri handbaliști).

Pentru practicarea sportului lor 
preferat, tinerilor din țara noastră le 
sînt asigurate condiții optime de pre
gătire — baze sportive moderne, ma
teriale și echipament suficient, o în
drumare corespunzătoare din partea 
unor antrenori și profesori pricepuți. 
cu dragoste de meserie.

Un prim fapt, deci, care pledează 
pentru succesul handbalului nostru: 

- existenta unui izvor nesecat de ti
neret, de sportivi cu frumoase pers
pective. în măsură să asigure și ca
litatea. Echipele reprezentative ale 
țării se- sprijină in mod permanent pe 
elementele tinere.

Cîteva exemple. Echipa feminină a 
țării, care a cîștigat primul campio
nat mondial. în 1956, cuprindea un 
număr de 4 jucătoare (Nagy, Sidea 
etc) de vîrsta junioratului. La urmă
toarea ediție a „mondialelor", în 1960, 
lotul feminin se întărește cu un nou 
contingent de elemente tinere (Vasile, 
Niculescu, Roșu ș.a.). Și marea per
formanță este reeditată... In același 
timp, reprezentativa feminină de 
handbal în 7 — cu foarte mici ex
cepții — poate fi considerată ca o 
veritabilă echipă de tineret.

Al doilea factor care concurează 
la succesul acestei ramuri sportive 
este munca. Tn handbalul nostru, da
torită unei concepții sănătoase, jucă
toarele au înțeles că numai prin 
muncă susținută, avîntată, prin per
severență se poate dobîndi o perfor
manță de valoare. Chiar și jucătoa
rele cu o activitate mai îndelungată 
nu neglijează acest aspect, nu uită 
acest mare adevăr, muncind cu stă- 

ruințu, nitegi indu se armonios Tn rit» 
mul general, dovedind multă, multă 
modestie.

Pregătind echipele feminine care 
ne-au reprezentat țara în diferite 
competiții, am avut totdeauna senza
ția că mă aflu pe un adevărai șan
tier, unde munca prodigioasă, plină 
de elan care caracteriza pe fiecare 
jucătoare, mi-a dat încredere nelimi
tată în forța echipei, în calitățile ei 
morale. Numai astfel, greutățile cela

Antoaneta Vasile este una dintre 
sportivele noastre care au urcat trep
tele măiestriei în anii puterii popu
lare, componentă de nădejde a lo
tului republican de handbal. lat-o 
intr-o acțiune caracteristică.

mai mari — mai ales ale începutu
lui — au putut fi înlăturate cu 
succes.

Tinerețe și muncă, noțiuni care nu 
pot fi concepute disparat ! Jucători 
și antrenori, toți formînd una și a- 
ceeași generație, și-au pus în slujba 
patriei talentul și elanul lor creator. 
Este recunoștința lor caldă pentru 
grija părintească cu care partidul 
îndrumă mișcarea noastră sportivă, 
căreia i s-au creat condiții minunate 
de dezvoltare.

prof. CONSTANTIN POPESCU 
antrenor emerit,

directorul Școlii sportive de elevi 
nr. 2 din București
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Oricît ar părea de ciudat, interviul 
ostru despre învățămîntul sportiv de 
■ri și de azi a început într-un cadru 
uțin obișnuit (și cu... aproape trei 
ini în urmă) în atmosfera zgomo- 
jasă a Gării de Nord. Primele cu- 
inte au fost schimbate pe fondul 
muzical* al șuieratului de locomotive 

al glasului puternic al megafoa- 
elor care anunțau mereu sosirile și 
lecările de 'trenuri. Pe noi ne inte- 
ssa linia a doua. Am răzbit cu greu 
e peron, printre călătorii grăbiți, 
ărucioarele poștei și mesageriilor. In 
ița șirului de vagoane ce se pregă- 
■a de drum pe ruta București-Petro- 
ini-Simeria am întîlnit grupul vesel 
1 studenților de la I.C.F. care plecau 
1 tabăra de schi, la practică. Echi- 
ați perfect, în hanorace imaculate 

pantaloni negri înguști, încărcați 
i rucsacuri și schiuri proaspăt lă- 
lite, viitorii profesori de sport se 
răbeau la urcare. Iată-j cîteva minu- 
■ mai tîrziu la ferestre, luîndu-și ră- 
las bun. Apoi, un fluierat prelung 

tronul a pornit pierzîndu-se într-un 
or de aburi și fum.
...Profesoara ADINA STROESCU, 

înditoare, începuse să depene amin- 
ri. Răsunau în glasul ei unde de 
■istețe pentru anii grei ai studenției 
e altă dată, dar în ochi stăruia 
ucuria de a-i fi văzut pe tinerii săi 
evi instalați în vagoane confortabi- 

■, înzestrați cu tot echipamentul ne- 
:sar, așteptați în cabane moderne 

elegante ca să-și însușească măies- 
ia alunecării p’e zăpada.
— Știți cum >he duceam noi li 

:hi, prin aniioiTO36i—37, cînd urmam 
NLE-ul ? Apărea un anunț la facul- 
ite: „Li se face cunoscut studenți- 
>r că tabăra de schi are loc în..,*, 
rma numele cabanei unde trebuia să 
e intilnim. Șj începea alergătura 
apa echipament, schiuri, bani de

Ani de înflorire pentru I. C. F.
drum. Călătoream care cum puteam. 
Unii mai norocoși cu bilete, alții 
„aranjați" cu conductorul sau contro
lorul, alții așteptînd vreo ocazie...

Toate acestea ni le spunea șefa 
catedrei de gimnastică a I.C.F. în 
timp ce străbateam drumul de la 
gară pînă în micul birou din clădi
rea Institutului cu pereții încărcați 
de grafice, tabele, diplome și fanioa
ne. Profesoara continuă :

— Pentru un tfaar sărac era aproa
pe imposibil să urmeze facultatea. 
Taxele se ridicau la sume astrono
mice. La ANEF, de pildă, un solvent 
plătea pe lună o sumă echivalentă cu 
salariul unui muncitor bine retribuit.

— Burse nu erau ?
— Erau, spune zîmbind ironic pro

fesoara : 3 (I?) pe un an întreg de 
studiu.

— Cite burse există acum ? In 
anul I de exemplu?...

— Am să vă spun cu exactitate.
Și Adina Stroescu pune mîna pe 

telefon, transmițînd întrebarea la se
cretariat. Ni se comunică răspunsul

— SINT NUMAI IN ANUL I 225 
DE BURSIERI AI SFATURILOR 
POPULARE ȘI AI M.I.C....

Apoi continuă.
— înainte, la ANEF, aproa-e întreg 

procesul dc instruire era axat pe gim
nastica suedeză, imaginată de profe
sorul Ling. Era un sistem scolastic 
și greoi neatractiv, care nu dădea 
posibilități de afirmare. Gimnastica 
sportivă și cea artistică erau nu nu
mai disprețuite, dar chiar... interzise. 
După cum interzisă era și participa
rea studenților la viața competițio- 
nală a Capitalei. Dornici să concurăm, 

însetați de performanțe, de victorii, 
sportive, ne pregăteam pe ascuns Ia 
diverse cluburi și echipe din Bucu
rești. Cînd cîștigam o întrecere îi 
rugam pe ziariști să nu ne amintească 
numele, pentru a evita neplăcerile cu 
conducerea facultății.

Pare paradoxal, dar în trecut, la 
ANEF, nu exista o catedră de jocuri 
sportive. Astăzi această materie se 
numără printre cele de bază, fiind 
înzestrată cu 28 de cadre speciali
zate. Fiecare student efectuează de-a 
lungul anilor de studii 600 de ore 
la jocuri sportive, iar cei care se 
specializează. în materie încă 260 de 
ore în plus.

Profesoara Adina Stroescu ne furni
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zează în continuare cîteva „mostre" 
din felul cum era concepută înainte 
programa analitică a învățămîntului 
sportiv.

— La lecțiile teoretice, ce! mai 
„bogat" material îl constituia... critica 
gimnasticii sportive. Practicanții ei 
erau decretați... saltimbanci. Cursul 
de mecanică era complet rupt de ne
cesitățile mișcării. A rămas de pomi
nă problema care reprezenta o ade
vărat? „piatră unghiulară" a exame
nelor ; „Două trenuri pleacă din 
direcții opuse. Unul merge cu viteza 
x, cel de al doilea cu viteza y. Unde 
se întîlnesc ?“. Aproape totdeauna se 
întîlneau la Ploiești... Ce distanță 
uriașă pînă la studiul biomecanicii 

sportive care ocupă acum un loc co- 
vîrșitor în pregătirea studenților!

Reforma învățămîntului inițiată de 
partid a produs modificări revoluțio
nare de concepție Și de conținut în 
pregătirea viitoarelor cadre ale miș
cării sportive. Legată de practică, 
bazîndu-se pe înaintate cunoștințe teo
retice, în pas cu toate noutățile știin
țifice, programa analitică a I.C.F. înar
mează pe studenți cu cunoștințe te
meinice.

In încheiere, interlocutoarea noastră 
ține să sublinieze:

— Privim cu mîndrie cum, an de 
an, ies pe porțile institutului • nostru 
promoții tot mai bine pregătite. Sint 
cadre de nădejde, nerăbdătoare să 
pună în practică cele învățate pe băn
cile școlii, să-și aducă contribuția la 
dezvoltarea necontenită a mișcării 
de cultură fizică, ia transpunerea m 
fapte a importantelor sarcini trasate 
de partid în acest domeniu. Ca să 
mulțumească în acest fel partidului 
drag pentru condițiile minunate de 
studiu ce le-au fost puse Ia dispo
ziție.

Noi, care sîntem zi de zi martorii 
creșterii neîncetate a nivelului spor
tului din patria noastră, a prestigiu
lui său internațional, ne dăm seama 
de contribuția substanțială pe care 
o aduce Institutul de Cultură Fizică, 
de maturizarea deplină a acestui 
lăcaș de învățămînt, o adevărată 
uzină de cadre sportive cu înalt" spe
cializare. devenită astfel ca urmare a 
grijii părintești a partidului nostru 
drag.

V. CHIOSE
N. MAR DAN



CUPA CAMPIONILOR EUROPENI LA RUGBI-0 REALITATE!
INTERVIU CU TOV. MIHAI NICULESCU, VICEPREȘEDINTE AL 

FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE RUGBI AMATOR

La Paris a avut loc, de curînd, 
ședința Comitetului executiv al Fe
derației Internaționale de Rugbi A- 
mator (F.I.R.A.), în cadrul _ căreia a 
lost luat în discuție și proiectul de 
regulament al primei ediții a Cupei 
Campionilor Europeni, întocmit de 
către Federația romînă de specialita
te. La această ședință, țara noastră 
a fost reprezentată de tov. M. Nicu- 
lescu, vicepreședinte al F.R.R. și al 
F.I.R.A. La înapoiere, l-am rugat pe 
tov. M. Niculescu să ne informeze în 
legătură cu felul în care a prins via
ță această propunere romînească.

— Propunerea federației noastre — 
ne-a spus interlocutorul — a stîrnit 
un viu interes și a fost acceptată în 
unanimitate. C.C.E. — așa cum au 
ținut să sublinieze numeroși partici
pant la lucrările F.I.R.A. — va con
tribui la stabilirea unui larg schimb 
de experiență între diferite școli de 
rugbi. va determina o creștere consi
derabilă a interesului fată de spor 
tul cu balonul oval.

— Ce a stabilit F.I.R.A. în 
legătură cu formula de dispu
tare a competiției ?

— La „startul" primei ediții a Cu
pei Campionilor Europeni vor fi pre
zente 13 echipe. Acestea vor partici
pa inițial la un turneu eliminatoriu 
care se va desfășura pe grupe. De 
altfel, debutul în competiție a fost 
făcut : echipele campioane ale R.S. 
Cehoslovace și R.P. Polone, Spartak 
Sokolovo și respectiv Legia Gdansk, 
componente ale grupei C au și jucat

Asîâzi $i mîine, la bazinul Horească

Prml concurs de
’ A devenit o tradiție, m sportul na- 
tajiei, ca întrecerile dotate cu „Cupa 
Titus Groza" să marcheze sfîrșitul o- 
bișnuitei perioade de anonimat compc- 
tifional. Intr-adevăr, îi ultimii ani, cei 
mai buni înotători din Capitală și restul 
țării se revăd în luna aprilie pe blocstai- 
turile piscinei de la Floreasca, cu pri
lejul concursului care cinstește memo
ria regretatului Titus Groza, primul îno
tător rom în care a coborît sub un mi
nut în proba de 100 m liber.

La actuala ediție și-au anunțat parti
ciparea înotătorii «aștri fruntași din 
București, Cluj, Tg. Mureș, Reșița, Ora
dea și Timișoara. Vom revedea, așadar, 
în cele două zile de concurs pe Alexan
dru Popescu, Gavril Blajec, Dumitru 
Caminschi, Nicolu# Rujinschi, Emil 
Voicu, Alexandru Schmallzer, Tiberiu 
Rînea. Mircea Căprarescu, J&dislau 
Darotzi, Gerhard Gotter, Adrian Ni cotau, 
pe Sandu Iordan, Florentina Rambosec, 
Nicoleta Șlefănescu-Gordin, Măriuca 
Rotaru. Inca Trohani, Maria Klosz, Eva 
Nagy. Mariana IPagner etc.

(«ele. mai pasionante probe ale pro
gramului se anunță a fi cele de 200 
m bras (f + b), 100 m spate (b), 100 
m bras (f b) și 100 ni liber (b). 
Astăzi, de pildă, cursa de 200 m bras 

între ele. La Gdansk scorul a fost 
alb (0-0), în timp ce Ia Praga, rug- 
bișfii cehoslovaci au cîștigat cu 12-0. 
Prin urmare, Spartak Sokolovo s-a 
calificat mai departe. In luna mai se 
vor întîlni echipele campioane ale 
Marocului, Portugaliei și Spaniei 
care fac parte din grupa A, cele ale 
Belgiei, Olandei și R.F.G. (grupa B) 
și campioanele R-D. Germane și 
Suediei (grupa D). Echipele învingă
toare în grupele A și B se vor în
tîlni între ele, iar cîștigătoarea va 
avea drept adversară — în luna iu
nie — pe campioana Italiei, Fiamme 
d’Oro-Padova. Echipa noastră cam
pioană, C.F.R. Grivița Roșie va juca 
—- tot în iunie — cu învingătoarea 
meciului dintre cîștigătoarele grupe
lor C și D. In luna iulie vor avea 
loc semifinalele, iar în toamnă — fi
nala, în care va intra direct cam
pioana Franței, Lourdes

— Unde se va desfășura 
meciul final ?

— De comun acord s-a hotărît ca 
finala Cupei Campionilor Europeni 
să fie programată într-o țară neutră. 
Noi am propus IJ.R.S.S. și R.P. Bul
garia. Comitetul de urgență al 
F-I.R.A. urmează să stabilească în 
mod definitiv data finalei și țara 
care o va găzdui.

In încheierea discuției noastre, 
l-am rugat pe tov. M. Niculescu care 
cu ocazia șederii șale la Paris a a- 
vut prilejui să vizioneze și meciul 
Franța—Țara Galilor din cadrul „Gu
pei celor 5 națiuni" să ne vorbească 
despre comportarea rugbiștilor fran-

amploare ai arcului
fete va reedita din nou pasionantul „duel" 
Sanda Iordan (Dinamo) — Florentina 
Rambosec (Clubul sportiv școlar), proba 
băieților, pe aceeași distanță, va reuni 
pe Schmaltzer. Cheța și Rînca — prota
goniștii cursei. Pentru primul loc în 
cursa de 100 m spate vor concura Ca
rn in solii și Darotzi, iar pentru următoa
rele Berea, PotoCeanu, Albert, Varfalvi, 
Șerban și Cerchez. In sfîrșit, inli
ne, recordmanul țării în cea mai 
rapidă probă clasică. G. Blajec. 
va primi asaltul sprinterilor Voicu. Ru
jinschi, Firoiu, Culineac. In fiecare zi dc 
concurs* la sfîrșitul probelor de înot, 
se vor desfășura întreceri de sărituri 
de pe trambulină.

Iată acum programul celor două zile 
de concurs : ASTĂZI (de la ora 18) : 
400 m liber (b). 200 m bras (f), 200 
m bras (b), 100 m liber (f), 100 m 
fluture (b). 100 m spate (b), 100 m 
spate (t), 4 X 400 m liber (f). 4 X 400 
m mixt (b) ; sărituri impuse (b -j- f). 
MÎINE Ide la ora 17) : 100 m bras (1), 
100 m bras (b), 400 m liber (1), 100 
m liber (b), 200 m fluture (b), 100 m 
fluture (f), 200 m spate (b), 4 X 400 
m mixt (I), 4 X 200 m liber (b), 
sărituri liber alese (b -|- I). 

I

cezi, principalii noștri adversari în 
Cupa Campionilor Europeni.

— Francezii, la drept vorbind, nu 
mi-au făcut o impresie prea strălu
cită. Așa cum au recunoscut și nu
meroși delegați la lucrările F.I.R.A., 
reprezentanții „cocoșului galic" mar
chează o scădere de formă. In me
ciul cu Țara Galilor, francezii au co
mis numeroase greșeli de ordin teh
nic, mulți dintre ei au jucat blazat 
(mai ales cei din compartimentul 
înaintării) și par obosiți. Excepție a 
făcut doar Moncla, căpitanul echipei, 
cel mai bun de pe teren. Celebrul 
Vannier a dezamăgit : el n-a reușit 
să transforme nici una din cele 16 
lovituri de pedeapsă de care a be
neficiat echipa sa. Francezii au fă
cut față cu greu și numai arbitrajul 
larg a| englezului Parkes i-a ajutat 
să obțină victoria. Așa se prezintă 
lucrurile acum. Bineînțeles însă că 
pînă în toamnă (n. n. — interlocutorul 
nostru s-a referit la meciul revanșă 
pe care reprezentativa R.P. Romîne 
îl va susține la 12 noiembrie cu na
ționala Franței) ei au tot timpul să 
„se pună pe picioare".

Iată de ce — a încheiat tov. Nicu
lescu — rugbiștii noștri fruntași tre
buie să privească cu toată seriozita
tea meciul cu Franța și să nu negii 
jeze nici un moment pregătirea lor.

(Interviu luat de TIBERIU STAMA)

A ÎNCEPUT CONCURSUL 
DE VERIFICARE A LOTULUI

R. P. R.
- Disciplina, pe primul plan ! -

Miercuri dimineața, pe poligonul 
Tunari, an început întrecerile dc tir 
rezervate componenților lotului repu
blican (exceptînd proba de talere 
unde au participat și trăgători în 
afara lotului), care se pregătesc în 
vederea campionatelor mondiale (ta
lere și skeet) și pentru alte întîlniri 
internaționale la care vor participa 
trăgători de la arme cu glonț. Prima 
probă desfășurată a fost cea de ta
lere aruncate din șanț. Concurentul 
Gh. Enache (C.C.A.) a obținut un 
rezultat foarte bun: 195 talere lovi
te, dasîndu-se pe primul loc. Pe 
locurile următoare s-au clasat : Gh. 
F'lorescu (C.C.A.) 184 t. și A. lones- 
cu (Recolta) 183 t.

★

Constatînd că o parte din trăgătorii 
fruntași neglijează pregătirea lor, și 
comit abateri de la disciplină, biroul 
Federației romîne de tir a luat iecent 
o serie de măsuri menite să aducă 
pe drumul cel bun pe cei care s-au 
făcut vinovați de asemenea greșeli. 
Astfel, N. Rotarii (C.C.A.) care a 
nesocotit indicațiile clubului și ale 
federației, a lipsit nemotivat de la 
pregătire și a dat dovadă de indisci
plină, a fost exclus din lotul R.P.R.. 
pînă la data de 30 septembrie a.c. 
De asemenea, Septiniiu Dănescu (Ști
ința), pentru lipsă de la programul 
de pregătire, înfumurare, abateri re
petate de la disciplină, a fost sanc
ționat cu scoaterea din lot pînă la 
30 iunie 1961.

Junioara Rodica Voroneanu (1,64 m la înălțime) se numără printre 
principalele protagoniste ale concursului de pe stadionul Republicii.

Două importante concursuri in Capitală
• Stadionul Republicii găzduiește 

astăzi și mîine una dintre cele mai 
importante competiții cu caracter re
publican, tradiționalul „Concurs de 
primăvară". La întreceri vor lua 
parte aproape 300 dintre cei mai 
buni atleți juniori din întreaga țară, 
această competiție avînd valoarea 
unui autentic campionat republican 
al speranțelor atletismului nostru.

Concursul republican de primă
vară constituie cel mai nimerit pri
lej pentru verificarea juniorilor noș
tri în vederea apropiatelor compe
tiții internaționale la care ei vor fi 
chemați să participe. Totodată, acum 
vor fi alcătuite și loturile republi
cane de juniori pentru acest an. Se
lecționarea în loturi se va face desi
gur în funcție de rezultatele obținute 
pe probe, dar ținîndu-se seamă și de 
trecerea anumitor norme de control

COMIRSUII..
« Pe stadionul din parcul sportiv 

al universității Babeș-Bolyai din Cluj, 
s-a desfășurat la sfîrșitul săptămînii 
trecute meciul atletic Știința Cluj- 
Știința Timișoara. Victoria a revenit 
echipei clujene cu 120-105 p. Iată câ
teva rezultate : BĂRBAȚI : 100 m : 
Nedelea (T) 11,3; 200 m: Nedelea 
22,9; 400 m: Mesaroș (T) 50,4; I.
Popescu (C) 51,1 ; 3.000 m : I. Pricop 
(T) 8:48,2; Gr. Cojocaru (C) 8:54,4; 
V. Popa (T) 8:59,4 ; triplu : C. Mun 
teanu (C) 13,92; disc: K. Sokol (C) 
43,50; FEMEI : 100 m: A. Beșuan 
(C) 12,7; L. Neța (C) 12,9; 200 m: 
M Cuțui (C) 27,9; 800 ni : M. Cuțui 
2:17,4; A. Pasciuc (C) 2:28,2; G. Zi- 
gler (T) 2:24,5; disc: A. Bugnariu 
(C) 38,00.

o Sărbătorind un an de la înființa
re, C.S.M. Cluj a organizat un con
curs pentru juniori la care au luat 
parte aproape 200 de atleți. Clasamen
tul general al concursului a avut ur
mătoarea înfățișare: 1. C.S.M. 143 p; 
2. C.S.S. 37 p ; 3. Rapid 27 p; 4.
S.S.E. 20 p. Dintre rezultatele indivi
duale vom sublinia pe cele obținute 

a calităților fizice (30 m, lungime și 
triplu fără elan, genuflexiuni cu 
haltere).

• Pe stadionul Tineretului vor 
avea loc astăzi și mîine întrecerile 
etapei pe Capitală a campionatelor 
universitare de atletism. Participă cei 
mai buni studenți bucureșteni. Pen
tru finalele campionatelor universi
tare (Cluj, 13—14 mai) vor avea 
dreptul de a concura numai acei stu
denți care vor realiza următoarele 
norme : 100 m : bărbați 11,8 sec ; fe
mei 14,5 sec ; 200 m : 24,2—31,0 ; 400 
m : 55,5-77,0 ; 800 m : 2:08,0-2:58,0 : 
1.500 m: 4:20,0; 5.000 m: 17:00,0: 
110 mg : 17,5 ; 400 mg : 63,0 ; 80 mg ; 
15,0; 3.000 m obst. : 11:20,0; LUN
GIME : 6,00 - 4,20 ; TRIPLU : 12,80 
ÎNĂLȚIME : 1,65-1,25 : PRĂJINĂ
3,10 ; GREUTATE : 12,20-8,00 ; DISC 
34,00-25,00 ; SULIȚA : 45,00-23,00
CIOCAN : 40 m.

. REZULTATE...
la : 1.500 m: E. Pall (CSM) 4:16,2 
800 m: L. Horvati (CSM) 2:03,8; 401 
m junioare II: I. Jaska și S. F“ket 
(CSM) 67,8. (A. PALADE-UkSU
coresp.)

* Peste 50 de concurenți au parti 
cipat la concursul organizat recent d- 
C.S.M. Brăila. Cele mai bune rezul 
tate au fost înregistrate la : 100 m
T. Meiroșu — 1944 — 11,5; 800 rr 
I. Găzdeanu 2:08,0 ; greutate : C. Cor 
stantin 13,42; St. Șgîrcitu 12,65 
disc: C. Constantin 40,31. (C. RUȘI 
NOIU, coresp.)

e Pe stadionul 1 Mai din Doroho 
în organizarea comisiei raionale d 
atletism a avut loc concursul dent 
mit „Ziua' ștafetelor". Au luat part 
peste 40 de concurenți. (M. CRlȘAf 
coresp.).

® în cadrul unui concurs organ 
za.t la Beiuș au fost înregistrate c 
teva rezultate interesante : disc (1. 
kg) : 1. Borza — născut 1943 -
45,28 m; 100 m: A. Borza 11,6; si 
liță (600 gr.), V. Bernath (194( 
41,80 m.

(Urmare din /tag. 1)

de la început bucurii, dar și., ne
cazuri... Cel mai necăjit era antre
norul metalurgiștilor buctireșțeni, Ion 
Stoianovici. Și nu fără temei. Bile
țelele scoa e din cupă ati decis ca 
în prima gală, la categoria mijlocie 
mică, să se întîlnească dor metaiur- 
giști: Dumitru Rizea și Virgil Ba
dea. Tot sorții au decis ca în pri
mele două reuniuni să se întreacă 
boxeri care puteau, foarte bine, să 
figureze in programul ultimei gale 
a acestui campionat: Dănilă Done- 
Dinu Ion, Andrei Oîteanii-Paul Pa-

CEREȚI
La casele de bilete ale I.E.B.S. 

și la patinoarul „23 August"

Programul campionatelor 
republicane de box

care încep duminică dimineața. 
Spicuim din cuprins : prezentări ale 
boxerilor, tabloul participanților la 
finale la toate cele 10 categorii, ce 
trebuie să știe spectatorii, curiozități, 
fotografii etc.

Programul se va găsi de vînzare 
Jn tot timpul finalelor.

v Prețul 1 leu.

vel, Vasile Gzegeli-Gustav Simonca 
etc.

Finalele campionatelor republicane 
încep mîine dimineață de la ora 10, 
in incinta patinoarului din parcul 
„23 August", Toți cei 90 de boxeri 
care vor evolua în fața publicului 
bucureștean sînt dornici să dove
dească că prezența lor în aceste 
finale nu este întîmplătoare. Cam
pionii de anul trecut s-au străduit 
să fie pfezenți printre protagoniștii 
finalelor și la această ediție. Doar 
Șerbii Neăcșu nu a reușit să țină 
pas cu ceilalți, și aceasta datorită 
faptului <că el s-a prezentat bolnav 
la întrecerile din cadrul etapei de 
zonă.

Pentru prima oară arbitrii vor 
consemna în foile de concurs nu
mele unui boxer din Tulcea : Con
stantin Dumitru. Alături de acest 
tînar vor figura și alte nume noi 
pentru spectatorii bucureșteni : Carol 
Vass (Salonta), C. Bumbea (Reșița), 
Gh. Ionel, N. Cîmpeanu și L. Csehi 
(Bocșa Romînă) ș.a. Cu mare in
teres este așteptată, de asemenea, 
apariția unor boxeri tineri ca Vasile 
Mirza, Gustav Simonca, Ion Marin, 
Fiqsea Pătrașcu etc., care s-au do
vedit a fi autentice speranțe ale 
boxului romînesc. Toți acești tineri, 
împreună cu boxerii consacrați vor 
asalta timp de o săptămînă titlurile 
•de campioni puse în joc. 90 de boxeri 
vor lupta deci pentru 10 titluri de 
campioni I

MIERCURI, PRIMUL CONCURS SPECIAL 
PRONOEXPRES CU PREMII FIXE ÎN BANI

• Mîine, concurs Pronosport cu... 
de miercuri va avea

Spre deosebire de concursul Pro
nosport de duminica trecută, care a 
avut multe meciuri „fixe", concursul 
Pronosport de mîine prezintă o se
rie de partide echilibrate. Tocmai de 
aceea, faptul că partida Steagul roșu 
— Minerul s-a amînat (și în consecință 
se va anula) creează un avantaj im
portant pentru participanții la acest 
concurs. Concursul va avea 11 me
ciuri, iar cei ce vor indica 11 pro
nosticuri exacte vor beneficia și de 
al 12-lea, acordat din oficiu.

Totuși, trebuie ținut seama că 
unele întîlniri cum sînt: C.C.A. — 
Petrolul, Dinamo Bacău — Dinamo 
București, Recolta Cărei — C.F.R. Ti
mișoara și altele se prezintă foarte 
echilibrate și în consecință concursul 
poate avea premii mari.

★
Miercuri se desfășoară primul con

curs special Pronoexpres al anului 
cu premii suplimentare fixe în bani. 
Se atribuie premii fixe în valoare 
de 75.000 lei, 50.000 Iei, 35.000 lei, 
25.000 lei, 10.000 lei, 2.500 lei și al
tele.

11 mecio-î! 
foc dup3

• Tragerea
Tieciul Dinamo București-Farul

concursului special Pronoexpres

Se exuui, „umere. Tragerea nu
merelor cîștigătoare la acest concurs 
special va avea loc miercuri 26 a- 
prilie, în Capitală, Ia sfirșitul meciu
lui Dinamo București — Farul din 
cadrul . campionatului categoriei A. 
Pronoexpresul . aduce totdeauna pre
mii mari și multe, mai ales cu pri
lejul tragerilor speciale. Așa s-au pe
trecut lucrurile și la concursul spe
cial Pronoexpres din 8 februarie cînd 
participanții Hărduț Roman din Arad 
și Franciuc Leon din corn, lpotești 
(Suceava) au obținut cite 125.000 lei. 
Jucînd schema nr. 7, cea mai popu
lară schemă, șansele de premiere 
cresc considerabil.

★

Nu uitați ! Procurați-vă din timp 
abonamentele pe luna mai la Pro
noexpres. Aceste abonamente vor 
participa la tragerile din 3, 10, 17, 
24 și 31 mai. deci la cinci concursuri 
Pronoexpres. Costul unui abonament 
Pronoexpres pe luna mai este de 
15 lei.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT nr. 18, ETAPA Dl 

30 APRILIE 1961

I. Olanda — R.P. Ungară (cam 
mondial)

II, C.C.A. — Progresul (cat. A)
III. Rapid — Dinamo Buc. (cat. 1
IV. C.S.M.S. Iași - Știința Cli 

(cat. A)
V. Farul — Steagul roșu (cat. j 

VI. Știința Timișoara , — Corvin 
(cat. A)

VII. Minerul — Petrolul (cat. j
VIII. Dinămo Pitești — Știința Bu 

(cat. B)
IX. C.F.R. Roșiori — Știința Cr 

iova (cat. B)
X. Arieșul Turda — Ind. S. 

Turzii (cat. B)
XI. Steaua roșie Bacău — Metal 

Tîrgoviște (cat. B)
XII. C.S.M. Sibiu — Dinamo Ob 

(cat. B).
Rubrică redactată de I. S. Lot 

Pronosport,



Duminică, o etapă interesantă 
în categoria A

Jocuri cheie pentru șciic și pentru evitarea ret gradării

DUPĂ CINCI ETAPE ÎN RETURUL CAMPIONATULUI CATEGORII A
Unele considerațiuni pe marginea comportării ech’pelor

Cel mai important meci al etapei 
de duminică — poate întîlnirea decisi
vă în lupta pentru titlu — este par
tida programată la București între 
C.C.A., actualul lider, și Petrolul. Jo
cul dintre foștii și actualii campioni 
republicani se anunță foarte echili
brat. Echipa militară va face tot po
sibilul ca printr-un joc tehnic să cu
cerească victoria. La rîndul lor, plo- 
ieștenii sint deciși să dovedească că 
sînt într-o accentuată ascensiune de 
formă și că meciul nul din partida 
cu ieșenii s-a datorat doar neșansei 
și formei excepționale a portarului 
Ursache, care în partida de duminica 
trecută a fost pur și simplu de... ne
trecut.

Celălalt meci programat în Capi
tală promite, la rîndul lui, un joc 
echilibrat. Rapid va încerca să re
editeze jocurile bune din ultima vreme, 
iar Corvinul va căuta să confirme ul
timul său rezultat : 1—1 cu Dinamo 
București. Partidele Dinamo Bacău— 
Dinamo București, C.S.M.S.—Farul, 
Știința Cluj—Progresul și U.T.A.—Ști
ința Timișoara se anunță și ele in
teresante, prima prin prisma luptei 
ce se dă pentru urmărirea liderului, 
iar ultimele trei din punct de vedere 
al disputei pentru evitarea retrogra
dării. Jocul Steagul roșu—Minerul se 
va disputa joi 27 aprilie.

Iată acum unele amănunte în legătu
ră cu pregătirea echipelor pentru jocu
rile de duminică și formațiile pro
babile :

C.C.A.- PETROLUL (arb. R. Sabău, 
A. Pop și I. Cîmpeanu — Cluj).

Echipa militară a făcut vineri un 
antrenament ușor pe stadionul C.C.A. 
La această ședință de pregătire au 
participat toți jucătorii în afară de Cri- 
șan, care este accidentat. Formația pro
babilă pentru meciul cu Petrolul : Voi- 
nescu—Zavoda II, Apolzan, Ivănescu— 
Jenei, Bone—Cacoveanu, Constantin, 
Alexandrescu, Raksi, Tătaru. Rezerve: 
Toma, Mihăilescu II și Al. Lazăr.

Petroliștii vor alinia o formație din 
care va lipsi Dridea, accidentat în me
ciul de duminica trecută. Iată cei 11 
jucători : Ionescu -Pali, Cepolschi, Flo- 
rea—D. Munteanu, Marin Marcel—Za- 
haria, Tabarcea, Babone, A. Muntea
nu, Chiriță. Rezerve Sfetcu, Bontaș, 
Badea, George Marin.

RAPID—CORVINUL (arb. : Al. Toth, 
A. Pop și R. Pop — Oradea)

Antrenorul I. Mihăilescu ne-a co
municat că vor folosi formația : Dun-

Rapid-Metalul 3-1 (1-0)

Extrema stingă feroviară, Văcaru, execută o centrare sub privirile 
unui coechipier (I. Ionescu) și a unui adversar (Radu).

Foto : P. Romoșan
Să cîștigi și, totuși, să-ți nemulțu

mești profund suporterii, iată para
doxul realizat joi de Rapid în jocul 
de cupă susținut cu Metalul.

Plecînd de la ideea greșită 
că au meciul în „buzunar", fero
viarii au furnizat o partidă care 
a exasperat. Instalați de la început 
în jumătatea de teren advers, ei 
au presat poarta metalurgiștilor 
(care au aliniat o formație cu 5 re
zerve), dar primul gol n-a venit 
decit la sfîrșitul reprizei, cînd Văcaru 
a transformat, precis, un 11 m, la 
un henț comis de un apărător.

La puține minute de la reluare 
înregistrăm în sfîrșit, o acțiune 
simplă și eficace: Văcaru centrea
ză precis la I. Ionescu, care tri
mite ciS'kapul, plasat, la colț. După 
2—0 au urmat 5 minute de ofensivă 
bine desfășurată, după care totul a 
început să ne reamintească de
prima repriză. In min. 60 Metalul a 
redus scorul prin punctul înscris de 
L Popescu în urma unui luft al lui 

gu—Greavu, Motroc, Macri—Neacșu, 
Kozka—Copil, Ozon, I. Ionescu, Geor
gescu, Văcaru. Rezerve Ion C. Ion, 
Leahevici, Bodo și Todor.

Formația probabilă a Corvinului : 
Niculescu—Buzeșan, Nacu, Izghireanu 
—Tătaru, Molnar—Zanca, Constanti- 
nescu, Anton, Ionescu, Aii. Rezerve : 
Nebela, Balint, Tetea și Coiciu.

C.S.M.S. IAȘI—FARUL (arb. : N. 
Mihăilescu, V. Pădureanu și I. Triștu— 
București).

Ieșenii vor alinia următorul „11“ : 
Ursache—Scarlat, Moțoc, Dragomirescu 
—Alexandrescu, Don—Matei, Avasili- 
chioaie, Voica, Unguroiu, Dascălu. Re
zerve : Florea, Foaie și Demien.

Farul, care in meciul de Cupă de 
miercuri a folosit o echipă cu multe 
rezerve, a jucat joi un meci de antre
nament cu echipa Ancora (din cam
pionatul regional). Scor : 7—0. Dumi
nică constănțenii vor juca în formația: 
Ghibănescu—Straton, Brînzei, Buzea— 
Stancu, Bibere—Moroianu, Sever, Ola- 
ru, Ciosescu, Niculescu. Rezerve : Ca
taramă și Vasilescu.

PROGRAMUL CUPLAJULUI DE 
MIINE DE LA STADIONUL „23 

AUGUST"
Ora 15,15 Rapid — Corvinul
Ora 17.00 C.C.A. — Petrolul

ȘTIINȚA CLUJ-PROGRESUL (arb.: 
P. Badea—Brașov, C. Nițescu și E. 
Bucșe—Sibiu).

Formația probabilă a studenților : 
Moguț—Kromely, Mureșan, Cîmpeanu— 
P. Emil, Popescu—Ivansuc, Marcu, Ga- 
ne, Mateianu, Suciu. Rezerve : Nicoa- 
ră, Constantin și H. Moldovan.

Progresul va juca probabil în for
mația de duminica trecută.

U.T. A.—ȘTIINȚA TIMIȘOARA (arb.: 
M. Popa, N. Chelemen și Em. Martin 
—București).

Textiliștii arădani vor alinia forma
ția care a jucat duminica trecută la 
Cluj.

Echipa probabilă a Științei : Pain— 
Țurcan, Hălmăgean, Codreanu—Petes- 
cu, Tamaș—Gîrleanu, Feodot, Mano- 
lache, Lereter, Mițaru. Rezerve : 
Curcan, Jenei, Vîlcov.

DINAMO BACAU-DINAMO BUCU
REȘTI (arb : St. Mataizer, N. Mogo- 
roașe și I. Șerbănescu- Craiova).

Ambele echipe vor folosi, probabil, 
formațiile de duminică.

Bodo. Dar toate erorile comise pînă 
atunci erau cît pe-aci să fie simțite 
din plin în min. 73 cînd (în plină 
dominare feroviară) același I. Po
pescu a ratat egalarea. Cu 6 minute 
înainte de sfîrșit I. Ionescu a în
scris cel de al treilea gol pentru 
echipa sa. Arbitrul C. Marin (Buc.) 
a fost... în nota jocului. El a comis 
multe greșeli care au culminat cu 
neacordarea faultului în careu comis 
de Todor în min. 12 asupra lui I. 
Popescu.

RAPID : Todor-Teciu, Bodo, Macri- 
Neacșu, Koszka-Co'pil, Ozon, I. lo- 
nescu, Georgescu, Văcaru (C. lo- 
nescu).

METALUL: Ion Vasife (Szabi)- 
Ștefănescu, Ionescu, Stere-Radu, P. 
Popescu-Asan, Lăzărescu (Ene III), 
1. Popescu, Tîrțâu, Gh. Dumitru.

G. N,

Ne aflăm după cinci etape dis
putate în returul categoriei A, 
campionat care se dovedește 

mai pasionant ca orieînd. Zeci de mii 
de spectatori asistă duminică de du
minică la întrecerile celei mai impor
tante și mai populare competiții a fot
balului nostru.

Deși este prematur să tragem con
cluzii, totuși jocurile de pînă acum 
permit unele considerațiuni care pot 
fi de ajutor în activitatea antrenori
lor și jucătorilor.

Intîlnirile desfășurate în primăvară 
— în comparație cu cele din eta
pele corespunzătoare din toamnă 

— marchează o oarecare creștere _ ca
litativă. Numărul jocurilor de calitate 
este mai mare decit în prima parte a 
campionatului. Constatarea aceasta 
poartă un caracter mai general ; s-a 
înregistrat un nivel tehnic mediu de 
joc bun în fiecare etapă și în multe 
meciuri din țară.

Această înviorare, aceste noi semne 
ale unui început de creștere calitativă 
se datoresc pe de o parte linei pre
gătiri mai îndelungate și mai intense 
în timpul unei ierni extrem de favo
rabile, iar pe de altă parte unei schim
bări calitative în conținutul antrena
mentului și unui simț de răspundere 
mai mare în munca antrenorilor și 
jucătorilor. In ședințele de pregătire, 
volumul de muncă este sporit față de 
trecut, intensitatea a crescut, exerci
țiile sînt mai variate, aparatele aju
tătoare își găsesc o utilizare din ce 
în ce mai corespunzătoare, iar lucru
lui individual i se acordă o atenție 
mai mare.

La toate acestea trebuie_ adăugat 
și faptul că majoritatea echipelor din 
categoria A, păstrîndu-și în mare mă
sură formațiile de bază, au promovat 
— fără să dăuneze omogenității — 
o serie de tineri talentați, dintre care 
mulți au dat satisfacție (Mihăiles
cu II — G.G.A., Aii și Ionescu — 
Corvinul, Pal, Bontaș — Petrolul, 
Nagy — St. roșu, Dascălu — C.S.M.S,, 
Sasu și Frățilă — Dinamo București, 
Mănescu — Farul, Voinea — Progre
sul etc.).

Toate aceste preocupări în pregăti
rea și organizarea echipelor s-au re
flectat și în realizarea mai bună a 
trăsăturilor orientării în joc, preconi
zată de colegiul central al antreno
rilor.

In ce privește nivelul tehnic de joc 
trebuie arătat din capul locului că 
meciurile din cele cinci etape ale 

returului au fost mai bine orientate 
și susținute într-un ritm rapid, dato
rită unei bune pregătiri multilaterale 
efectuate în perioada pregătitoare. A 
ieșit în evidență în mod deosebit, față 
de partidele din turul campionatului, 
viteza sub toate aspectele ei, ceea ce 
a contribuit la dinamismul și specta
culozitatea multor întîlniri, printre 
care Știința Cluj — U.T. A., C.C.A. — 
Farul, Petrolul — Steagul roșu, 
C.C.A. - C.S.M.S. etc.

Progrese s-au realizat și în pri
vința îmbinării pregătirii tehnice cu 
cea fizică. Fazele, inițiate cu înde- 
mînare tehnică, sînt mai rapide, con
traatacurile viguros dezvoltate, centră
rile trimise în fața porții sînt puter
nice (de exemplu, echipele: C.C.A., 
Petrolul, U.T.A., Dinamo București, 
Știința Cluj, Farul, St. roșu, Rapid).

De asemenea, de-a lungul celor 
cinci etape s-a remarcat o mai bună 
execuție a procedeelor tehnice cu con
ținut tactic. Pasele, preluările, dri
blingul și chiar jocul cu capul sînt 
mai bine folosite. Aceasta se dato- 
rește faptului că unele deprinderi au 
început să se îmbunătățească în ur
ma unui număr sporit de repetări și 
a folosirii aparatelor ajutătoare și a 
unor mijloace variate în procesul de 
antrenament. Nu s-au mai făcut atit 
de multe opriri de minge, ca în jocu
rile precedente. în schimb, din cauza 
„obsesiei punctelor1 și uneori din 
cauza fugii de răspundere, în fazele 
finale au fost folosite prea mult pa
sele laterale (de exemplu, la Rapid, 
.Dinamo Bacău, Progresul, Minerul, 
St. roșu etc.).

Unul din cele mai importante pro
cedee tehnice, trasul la poartă, s-a 
dezvoltat prea puțin. Numărul jucă
torilor care trag bine, precis și pu
ternic este, mic (Tătaru, .Constantin, 
Dridea, Ivansuc, A. Munteanu, Un
guroiu, Olaru, Meszaros etc.), dar 
'nici ei nu se ridică la nivelul cerin
țelor unor jocuri internaționale. Tra
sul la poartă insuficient ca frecvență 
și precizie se datorește faptului că 
jucătorii nu exersează la antrenamen
te într-un fel cît mai variat și în con
diții cît mai apropiate de cele din 
timpul jocului. Pentru antrenori și ju
cători acest procedeu tehnic rămîne 
un obiectiv principal în munca de in
struire.

Analizînd jocul echipelor noastre 
fruntașe am constatat că majori
tatea aplică cu destul succes 

trăsăturile orientării de joc. Au dispărut 
în mare parte tactîcile speciale „sal
vatoare", jocul la ofsaid sau jocul 
retrograd de apărare strictă, de ge
nul celui practicat de Știința Timi
șoara, pe care însă formula cu pa
tru jucători la fund, permanent, n-a 
salvat-o din situația precară din cla
sament.

Echipele au trăsături comune în 
joc, în profilul diferitelor acțiuni de 
atac sau de apărare, rezolvate însă 
cu mijloace diferite, în raport cu par
ticularitățile și posibilitățile jucăto

rilor lor. în această privință pot fi 
citate ca exemple pozitive meciurile 
C.C.A. — C.S.M.S. și Știința Cluj — 
U.T.A., echipe diferite ca valoare și 
stil, dar care au aplicat aceeași orien
tare, au manifestat aceleași caracte
ristici (mișcarea în teren a jucăto
rilor, mobilitatea jucătorilor, mărirea 
zonei de acțiune a extremelor, joc 
constructiv și colectiv în viteză, sub
tilități tehnice).

Aceste jocuri și încă multe altele, 
precum și partidele internaționale Pe
trolul — Gremio și Rapid — Gremio 
sînt o dovadă a posibilităților jucă
torilor noștri — cînd își dau interes—, 
o dovadă că putem cere jucătorilor 
și echipelor noastre să joace mai 
bine.

Nu putem trece însă cu vederea 
că unele echipe se prezintă cu 
un stadiu de pregătire necores

punzător cerințelor actualei pe
rioade (Știința Timișoara — a cărei 
singură preocupare este să acumu
leze puncte în dauna calității jocu
lui —, Minerul, Corvinul și Progre
sul — care în primele etape s-a pre
zentat slab). De asemenea, trebuie să 
subliniem că în ce privește jocul echi
librat și elastic mai avem foarte mult 
de făcut. Jucătorii nu-și îndeplinesc 
cu rapiditate și în mod continuu sar
cinile de atac și apărare. De pildă, 
sînt mijlocași care participă mai mult 
și chiar numai în apărare (Gîrnaru, 
Cojereanu etc.), sau înaintași care nu 
vin de loc în apărare (Unguroiu, 
Voica, Alexandrescu, Ivansuc, Lere
ter, Ionescu, Ciosescu, Pîrcălab). A- 
ceasta dovedește că în cadrul unei 
echipe sarcinile nu sînt just reparti
zate și de aceea, de foarte multe ori. 
echipele se rup în două (apărare și 
atac), ceea ce este greșit. în jocul 
modern, jucătorii trebuie să participe 
atit în atac, cît și în apărare, con
form noilor sarcini pe posturi.

în sfîrșit, mai subliniem faptul că 
unele echipe, mai ales cele din „zona 
retrogradării" (cu excepția formațiilor 
Farul și G.S.M.S.), acționează cris
pat, nervos, copleșite de „importanța" 
meciurilor și de obsesia celor două 
puncte, ceea ce răpește din spectacu
lozitatea jocului și, mai mult, le dău
nează randamentului normal al jucă
torilor.

Dintre echipele cu comportări bu
ne, cu joc tehnic, cu preocu
pare permanentă în această di

recție remarcăm pe U.T.A., Rapid — 
care a început să atingă tin nivel co
respunzător —, Farul, C.G.A. — prin 
capacitatea sa tehnică și constanță —, 
Steagul roșu, Dinamo Bacău. Dinamo 
București a avut un început slab, dar 
a început să-și revină, Petrolul s-a 
dovedit inegal, Știința Cluj nu dă încă 
ceea ce impune valoarea efectivului 
său, C.S.M.S. de asemenea a manifes
tat inconstanță.

Făcînd o sumară analiză critică 
a unor lipsuri individuale care 
mai ies în evidență la unii ju

cători, constatăm următoarele :
a).  Portarii degajează încă slab 

mingea, nu dirijează apărătorii și 
consideră că și-au terminat misiunea 
în momentul în care au prins mingea, 
fără să se mai îngrijească de dega
jarea corectă, spre un coleg de echi
pă. De asemenea, unii arată nesigu
ranță în boxarea mingii (Coman, Uții, 
Florea, Pain, Mîndru, Ghibănescu, 
Moguț, Mihalachc).

b).  Fundașii nu folosesc prompt și 
precis diferitele procedee specifice 

postului, ca degajarea directă și din 
întoarcere. De foarte multe ori, unii 
fundași nu atacă mingea în zbor, lă- 
șînd-o întîi să cadă Ia pămînt și apoi 
intervin (Soare, Cepolschi, Codreanu, 
Ciuncan, Ivan, Straton, Ivănescu, 
Dragomirescu, Florea).

c).  Mijlocașii nu folosesc pasele 
lungi, în diagonală sau în adîncime 
sub formă de lansare. Trec în mod 
greoi din apărare în atac și nu sus
țin acțiunile ofensive în mod constant, 
așa cum fac de pildă Petru Emil, 
Bone, D. Munteanu, Marin Marcel, 
Szigeti, N-unweillcr IV. Uftii mijlo
cași sînt prea mult legați de sarcina 
apărării,, ignorînd pe cele legate de 

atac, care sînt decisive în fotbalul 
modern.

d) . Jucătorii din tripletă continuă 
să asigure o circulație slabă în teren; 
nu se demarcă suficient și continuă 
să se lase marcați, prin joc static; 
caracteristic unor jucători ca : Cio
sescu, Lereter, Turcan etc. în tripletă 
nu se folosește într-o măsură mai 
mare pasa în „triunghi11 și nici nu 
există o preocupare mai mare pentru 
crearea de poziții favorabile de tras la 
poartă (Georgescu, Ene II, Mateianu; 
Marcu, Gane, Floruț, Manolache). Ga 
și_ mijlocași, jucătorii din tripletă nu 
orientează suficient jocul pe extreme, 
de a deschide și lansa extremele, ci 
se mulțumesc să paseze mingea celui 
mai apropiat partener.

e) . Extremele și-au mărit raza de 
acțiune și în mare parte și-au corec
tat jocul. Totuși, păcătuiesc prin lipsă 
de colaborare între ele și nu urmă
resc în suficientă măsură tripleta îr> 
faza de finalizare și nici jocul port 
tarului advers. Unele extreme ca Gîr
leanu, Cacoveanu, Anghel, Cre'rMcea- 
nu, Vasilescu etc., nu iau parte la 
jocul colectiv al liniei de atac sau nu 
urmăresc acțiunile desfășurale pe par
tea opusă, astfel că echipele ratează 
ocazii de finalizare. Pe de altă parte; 
extremele — cu puține excepții, cum 
ar fi Oaidă, Czako etc. — parcă art 
uitat să mai întreprindă acțiuni pe 
cont propriu, terminate cu șuturi la 
poartă. Multe lovituri de colț sînt gre
șit executate, consecință directă a 
lipsei de preocupare pentru exersare 
și repetare. Dintre extreme conșide-: 
răm că Hașoti, Tătaru, Czako, David; 
Drăgoi, Moroianu și-au îmbunătățit 
mult jocul, că sînt în real progres.

Îmbunătățirile constatate în acest 
început de retur nu trebuie să ducă 
Ia automulțumire, ele trebuie întă

rite și dezvoltate, iar lipsurile înlă
turate. In acest scop, considerăm că 
se impune continuarea muncii de in
struire cu și mai multă intensitate și 
exigență. Cantitatea de lucru indivi
dual trebuie mărită, iar antrenamen
tele desfășurate în condițiuni cît mai 
apropiate de cele de joc. De asemenea, 
munca educativă trebuie intensificată 
în secțiile de fotbal pentru a întări 
simțul de răspundere și participaiea 
conștientă a tuturor jucătorilor în an
trenament, în folosul dezvoltării unui 
fotbal tehnic, de calitate și pentru rea
lizarea unor întreceri corecte, desfă
șurate în spirit sportiv.

Sîntem convinși că efortul comun, 
munca plină de răspundere a tuturor 
factorilor — antrenori, . jucători, ar
bitri, conducători de secții de fotbal — 
vor duce atît la creșterea calitativă a 
jocurilor de campionat, cît și la re
zultate din ce în ce mai bune pe plan 
internațional.

Prof. ANGELO NICULESCU
antrenor federal

E R
casele bilete 

și la stadionul
la toate
LE.B.S din oraș 
„23 August"

PROGRAMUL
cupajului fotbalistic de duminică: 
Rapid — Corvinul Hunedoara și 
C.C.A. — Petrolul.

Prețul: 50 de bani



Hn'VOBRl

Turneul final al campionatului Epilog in Cupa Primăverii
feminin de „11”

Echipele biicureștene
învingătoare în prima zi

In Capitala de
SÎMBATA

la ora

Ii

19 :
ea-

de
(meci în 
Europeni*)

ATLETISM :
de la ora 16
de primăvară _
nul Tineretului, de la ora 1G : 
Capitală a campionatelor

GIMNASTICA’: saLa ’ de
Tinerptuluiț de la; ora 17 : 
gimnastică artistică.

NAUTICE :
ora 16 :

SPORTURI 
st rău, de la 
verii*.

LUPTE
Campionatele 
niori, faza pe

la ștrandul 
concurs

stadionul Republicii, 
: Concursul republican
pentru juniori ; Stadio- 

faza pe 
universitare.

VOLEI : sala Dînăfho. 
Rapid — Stade Francais 
drpl „Cupei Campionilor 
masculin.

lacul Heră- 
„Cupa Primă

IMAGIN! K LI CAMPIONATELE MONDIALE

DE TENIS DE MASĂ DE LA PEKIN

moment hotăritor. Intr-o pauză decursul grelelor meciuri
pentru obținerea titlului suprem de campioane ale lumii, Maria Alexandru 
și Geta Pitică ascultă cu atenție sfaturile tehnice și tactice ale antreno
rilor Paneth și Stan Ilie. Odihna și indicațiile primite au fost bine
venite. Ele au jucat in continuare din ce in ce mai ciștigind
tUlul suprem.

SIGHIȘOARA 21 (prin telefon de la 
trimisul nostru). I-e un timp extrem 
de răcoros, în localitate au început 
meciurile din cadrul turului turneului 
fijiăl al campionatului republican ' fe
minin de handbal. în 11, lă .care par
ticipă. echipele Rapid și Progresul 
București, Mureșul Tg. Mureș și 
Minerul Vulcan.

Prima partidă a prilejuit uri joc 
fără istoric,. în care formația bucu- 
reșteană Rapid, a dominat copios și 
a terminat învingătoare în fața echi
pei Minerul Vulcan cu scorul de 
23—0 (13—0). Golurile au fost mar
cate de Boțan. (9), He-deșiu (8), 
Boian (2), Coșug, Constantinescu, 
Nebunoiu și Miclea.

Cel de al doilea joc a furnizat o 
întîlnire echilibrată, mai ales în prima 
repriză, cu faze spectaculoase și cu 
goluri frumoase. Cefe două echipe, 
Progresul București și Mureșul Tg. 
Mureș au jucat bine. Victoria a reve
nit pe merit echipei bucureștene cu 
scorul de 5—2 (3—2), datorită unei 
mai bune pregătiri fizice care 
permis să acționeze și în partea

A luat sfirșit concursul de selecție 
jucătoarelor lotului republican do- 

cu „Cupa Primăverii4*. Ultima
a 
tat 
rundă a avut loc miercuri. După ce 
a condus pe cea mai mare parte a 
concursului, campioana republicană 
Alexandra Nicolau va trebui probabil 
să se mulțumească cu locul doi. La 
terminarea partidelor, Alexandra Ni
colau păstrează o jumătate de punct 
în fața Rodicâi Reicher, care are însă 
de jucat încă o partidă întreruptă cu

final superior (cu Virginia Steroiu).
Iată clasamentul, înaintea acestei 

ultime restanțe: Alexandra Nicolau 
8’/2, Rodica Reicher 8 (1), Margareta 
Teodorescu și Elisabeta Polihroniade 
71/», Eleonora Gogilea și Elena Rădu- 
canu 7 (ambele au 
maestră), Virginia
Maria Haimovici-Grubea, Maria Des^ 
mireanu și Sanda Filipescu-Voicu 3l/2, 
Vera Szigmond 2, Elena Rădăcina

obținut nota de
Steroiu 5V2 (1),

as
s

I w
—

SCRIMA : sala Inst. Politehnic (str. 
Șt. Furtună, podul Cotroceni), de la 
ora 10—14 și de la ora 17—20. semifina
lele și finalele la floretă băieți si 
în cadrul întâlnirii R.P.R. — R.S.S. 
lorusă.

18 : 
iu-

sala Floreasca TI, ora 
republicane cla/stce, 
oraș.fete 

Bie-i-a 
a 

doua a meciului la fel de rapid ca 
----------x au fosț 

Dumitrescu 
— min. 4, 

.... 5, Vasile 
Dumitrescu (P) — 

min. 24, 
min. 37. De notat 

faptul că în min. 20 Cătineanu (Mu
reșul) a ratat o lovitiiră de la 14 m. 

Meciurile continuă sîmbătă și dumi
nică,, urmînd ca returul turneului 
inal să aibă loc la București.

ADRIAN VAS1LIU

DUMINICA

ora
23

sala Dinamo, de la ora
Știința București (camp.

la 
Ti-

- U.P.I3. ; 
ora 17,15 : 
calificare).

FOTBAL : stadionul Giulești. 
15,15 : Academia Militară — Metalul 
August Buc. î ora 17 : Dinamo Obor 
Știința Buc. (categ. B).

BASCHET :
17 : Rapid - 
republican feminin).

stadionul Tineretului _
Știința — Metalul 23 August 

terenul Pateul Copilului.- orgi 
stadionul Ti- 

Abatorul —

NATATIE : bazinul Floreasca. de 
ora 18 : Concursul dotat cu „Cupa 
tu<s Groza*.

iv.

Campionatul masculin

etapa gazdelor
Doar Știința Galațiam finala

4N&-,

Etapa de joi,

în prima repriză. Golurile 
marcate iii ordine de;
(P) — min. 2, Bîgu (M) 
Cătineanu (M) — min.
(P) — min. 16, 
min. 19, Dumitrescu (P) 
Dumitrescu (P) -

stadionul Republicii^ 
Concursul republican 

de la

ATLETISM 
la ora 8,39': 
primăvară pentru juniori ; 
15,30 : 
calităților fizice ; 
lui, de la . ora 9,30 : 
a campionatelor universitare ; 
Pionierilor, de Ia ora 9 : Crosul 
verii .

lată la masa de joc pe cele două adversare ale noastre 
servește) $i Sun Mei-in.de dublu femei: Ciu Ciun-hui (jucătoarea care

RUGBI : 
ora 17,15 : 
(cat. A) ;
17 : C.F.R. II 
heretului III, 
Sirena (câmp.

de 
de 

ora 
trecerea normelor de. control a 

Stadionul Tinereții-, 
faza pe Capitală 

Palatul 
Primă- .

NATATIF î bazinul Floreasca. de 
Ora 17 : Concursul dotat cu „Cupa Ti
tus Groza".

PENTATLON MODERN î
G.A.S.
ba de 
„Cupa 1 Mai*.

BOX : patinoarul din parcul sportiv ’ 
,,23 August*, de la ora LO : prima gală' / 
din cadrul finalelor campionatelor re
publicane.

SCRIMA :
ora 10—14 șl de la ora 17—20, 
lele și respectiv- finalele la 
sabie, în cadrul întilnirii 
R-S.S. Bielorusă.

la

traseul de ia , 
Roșia, oră 9 : plecarea în pro-' 
călărie a concursului dotat, cu

sala Inst. Politehnic, de la 
semifina- 
spadă și
R.P.R. -

FOTBAL î Stadionul ..23 
ora 15,15 : Rapid — C-orvinul
C.C.A. — Petrolul (categ. A).

teren Parcul Copilului, ora 
C.F.R. Grivița Roșie — C.S.M.S.
Stadionul Giulești, ora 11 : Ra-

- Știința Cluj ; Stadionul Progre- 
ora 17 : Progresul - I.T.B. (categ. 
Stadionul Tineretului II, ora 9,38 :

■ Rapid II ; teren Gloria, 
Gloria — Drubeta Tr. Se- 

Stadionul Tineretului III, ora 
■ Inst. Construcții ; 

ora 13 : Dina- 
Stadionul Ti- 

17 : Arhitectura — 
Stadionul Tineretu- 
Meteorul — Vulcan

August**, 
; ora 17 i

RUGBI :
9 : 
Iași 
pid 
sul, 
A) ;
Autobuzul 
ora 10,30 : 
verin ; Stauiunui xu 
11 : Petrol Chimie — 
Stadionul Dinamo II, 
mo II — S.N. Oltenii a ; 
.neretului III, ora 
știința f.P.G.G. ; 
lui II, ora 17 : 
(camp, de calificare).

mingea în plafon, contribuim! în acest 
fel la mărirea derutei care-și făcuse loc 
în echipa sa. Iată cum doi „sportivi” 
au avut o atitudine dc dispreț față dc 
spectatori și au găsit dc 
irosească prin comportarea 
rile colegilor lor. Federația 
litatc și clubul Victoria trebuie să ia 
măsuri neîntârziate în vederea lichidării 
unor astfel de manifestări 
mul timp își fac loc tot 
rîndul voleibaliștilor dc 
(Al. C.)

BRASOV : Tractorul — 
(12—15, 15—9, 15—11, d 
cu in reiese și din scorurile seturilor, în 
timp ce Tractorul a forțat ritmul și a 
jucat din ce în ce mai bine, C.C.A. a 
slăbit alura și nu a mai acționat cu 
aceeași convingere decît în setul trei, 
cînd a recuperat de la 14—6 la 14—11. 
(Gh. Măzgăreanii-corcsp.)

TIMIȘOARA: Știința—Petrolul 3—0 
(6, 4, 11). Jocul a fost tot timpul la 
discreția studenților. Petrolul compor- 
tîndu-sc foarte slab. In lipsa arbitrului 
delegat, a condus foarte bine N. Luca — 
Timișoara. (N. Mihăilescu-corcsp.)

BUCUREȘTI • Rapid—Farul Constan
ța 3—0 (3, 7, 8). Un util antrenament 
al echipei campioane în vederea meciului 
cu Stade Francai?... (D. Cojocariii- 
corcsp.)

Alte rezultate : Știința Galați—Progre
sul București 
15—13, 4—15,
Jiul Petroșani
15—7, 16—14); FEMININ: Dinamo— 
Țesătura Iași 3—0 (15—6; 15—7;

Concurs de gimnastică
artistică

2—3 (14—16,

15—4).

3—1 (15-6, 71—15,

sa.

Din bogatul său conținut spicuim următoarele materiale mai interesante :

Negre (reportaj de rugbi cu echipa Farul Con-

campîoane mondiale la tenis de masă

Campionul mondial la 
dublu băieți, japonezul. 
Hoșino. ii explică lui 
Radu Negulescu pe... o 
bucată de hirtie, tehnica- 
loviturilor de topspin. Ce-i. 
drept însă că această lovi-, 
tură a japonezilor 
a prea contat în 
jucătorilor chinezi 
s-au dovedit bine
gătiți din toate punctele 
de vedere.

.minute și n-a oferit spectatorilor decît 
■rareori faze la nivelul unei partide de 
’categoria A și atunci numai datorită 
strădaniilor voleibaliștilor de Ia Dinamo. 
Ce au făcut, în schimb, jucătorii echi
pei Victoria? Dacă Șușclescu, Dragomir 

■și alții au înțeles să lupte pentru culo
rile clubului, Mitroi și Gherlinișan nu 
au făcut același lucru. Primul, la o ob
servație a antrenorului Dumitrașcu, s-a... 
.supărat, cerînd să fie schimbat. Dar în 
loc

’ tru 
•luat
’ părăsindu-și
• Gherlinișan
’ținut să... completeze această 
..nesportivă a lui Mitroi, cu altele: să 
tragă în jos dc fileu cînd dinamoviștii 

pre-Lse pregăteau să atace, sau să trimită

cuviință 
lor efo

care în ulti
ma i des în 
la Victoria.

nu 
fața 
care

pen-
Mitroi și-a 
la vestiar, 

grele.
—• a 
ieșire

Pe jucătorii noștri i-a interesat foarte, mult cum joacă sportivii 
asiatici. Rethi, de pildă, a solicitat de mai \ multe ori jucătorilor chinezi 
șă~i arate cum lovesc aceștia mingea cu priza toc.

Foto; TEODOR ROIBU

să vie pe banca rezervelor, 
a-și potoli nervii, 
sacoșa și a plecat 

echipa în momente 
— căpitanul echipei ! 
completeze 

Mit roi,

ora 17, va avea Ioc 
ștrandul Tineretului 
gimnastică artistică 

bune echipe 
de Cultură 
I. Parhon" 

în program

în 
un 
cu

Astăzi, la 
sala de la 
concurs de 
participarea 
din București : Insti 
Fizică, Universitatea 
și Institutul politehi 
sînt incluse exerciții impuse (fără 
obiecte, cu mingi mici și cu corzi) 
și liber alese (cu sau fără obiecte).

♦iI

<! fi F 8 Ț 6 fofiJMAKULS 1|~
AL REVISTEI BLUSTRATfi Wihl li

— GLORIOASA ANIVERSARE : 1921-1961
— Tot mai multi tineri în competițiile sportive de mase
— De Ia Helsinki la Yokohama (un amplu reportaj cu pregătirile luptă

torilor noștri pentiu campionatele mondiale)
— Cincisprezeceie Mării 

stanța)
— Vă prezentăm echipa
— „Vînătoare de vulpi"
— Sportivi de altădată :
— Sport-Magazin ® Viitoarea gazdă a Festivalului 

culț 9 Post-? redacției © Supliment la 
O Despre fotbal și fotbaliști @ Carnet

— Sofia — gazda Universiadei 1961
— Maria Alexandru și Geta Pitică -

de fotbal C.S.M.S. IAȘI
prin radio
Mitică Dona, un campion... pe cont propriu ’ 

.. ......................O Maratonistul des- 
poșta redacției — caricaturi de Matty 
extern

DIN CONCURSUL PRIMĂVERII, DO-IN ACEST NUMĂR ETAPA A DOUA 
TAT CU IMPORTANTE PREMII

Revista se găsește de vînzare la orice chioșc al difuzării presei.
4

campio- 
sala Giu- 

Metalul 23 
August, de 

— Farul ; 
Progresul —

VOLEI : meciuri in cadrul 
natului republican feminin : 
Iești, ora 9,30 : Rapid - 
August ; sala Metalul 23 
la ora 8,30 : Sănătatea
C.P.B. - Olimpia Brașov ; 
Țesătura Iași ; sala Dinamo, de la ora 
8,30 : Dinamo — C.S.M. Cluj ; Progre
sul - Știința Cluj și C.C.A. - Știința 
Galați (campionatul masculin).

CICLISM : șos.
km. 11, de la ora 
curenților la 
chis tuturor 
organizat de 
nului 1 Mai.

HANDBAL: 
masculin în 
ora 16 : C.C.A. 
17,15 : Rapid - 
natul republican masculin 
ren C.C.A. (Ghencea), ora 
C.S.M. Reșița.

9,30 :
sala

8,30 :

București—Urziceni,
9,30 (adunarea con- 

cra 8,30) ; concurs des- 
posesorilor de biciclete* 
consiliul U.C.F.S. al rai-o-

campionatul republican 
,7“ : Stadionul Giulești, 
.. — Dinamo. Buc. ; ora 
- Știința Buc. ; campio- 

în „11“ : te
ll : C.C.A. -

NAUTICE
ora 8,30 :

lacul Heră- 
„Cupa Primă-

SPORTURI
strău, de la 
verii“.

LUPTE : sala Floreasca II. ora 9 :
campionatele republicane clasice de ju
niori (continuare).

In tară
RUGBI : campionatul republican 5

Brașov : Olimpia — Dinamo Buc. ; 
troșani : Știința — C.C.A. ; 
tul de calificare : seria I — 
Pitești : Petrolul - C.F.R. 
tore Craiova ; seria a Il-a 
dia : Cimentul — Petrolul
Ploiești : Constructorul — Farul ; 
vodari : U.S.A.S. - Progresul^ Rm. 
rat ; Buzău : Uz. Mec. 
Brasov ; seria a IlI-a : 
Ceahlăul 
Iad : 
Iași : 
Tecuci 
cău ;
rul - 
Jiul — 
Chimica

VOLEI : 
natelor republicane : 
Dinamo _Buc. (m) ;
Știința 
trolul 
biu : C.S.M.

HANDBAL : Sighișoara : meciuri 
tu nsul final (tur) al campionatului 
publican feminin 
meciuri în cadrul 
b-ican masculin în 
ința - Dinamo 
Chimia — Victoria 
die : Textila 
cîuîî în 
masculin 
Știința - 
narho 
Il-a : 
iova ; jora^uv 
tal Timișoara ; 
Dinamo Tg. Mureș ; 
ința — Voința Sibiu.

Pc- 
campiona- 
grupa B : 
Electron u- 
: Medgi- 
Ploiesti ;

Nă- 
U.S.A.S. — Progresul Rm. Să- 

Uz. Mec. — Dezrobirea 
a IlI-a : P. Neamț : 

- Laminorul Roman ; Bîr- 
Rulmentul — Ancora Galați ; 
Constructorul I.U.T. — A.S. 

; Brăila : C.S.M. — Dinamo Ba- 
seria a IV-a : Lupeni : Mine- 

C.F.R. Timișoara ; Petroșani : 
Știința Timiș. ; Sibiu : C.S.M. — 

Tîinăveni.
meciuri campio-

Jiul -
____  ___ , Farul —

Timișoara (m) ; Ploiești : 
Tractorul Brașov (m) ;

Știința Cluj (O- 
Sighișoara :

în cadrul
Petroșani : 

Constanța :
Pe- 
Si-

rii 
re- 

„n“ ; 
repu- 

. _____ . Vo-
Brașov , U Făgăraș : 

Jimbo-; Cisxiă- 
xtila - Voința Sighișoara : mc- 
cadrul campionatului ’republican 

seria I : Galați : 
Iași : Bacău • Di- 
Teleajen ; seria a.

Știința Cra- 
- Tehnome- 

Știința — 
Petroșani : Ști-

de handbal în 
campionatului 
„11“ . Sibiu :

in „7* :
C.S.M.S.
Petrolul

Rapid - 
Dinamo

Timișoara :

Oradea :
Brasov :



Coltul nostru distractiv

■•••UNUI MECI.
a 

care pre- 
,jucătorul nu

Campionii handbalului** 
performanță a 

noastre

o frumoasă... 
cinematografiei 
sportive

Mecanicul Alexandru 
Ionuț trage de pirghie. 
Cablul de oțel începe să 
se înfășoare pe rotor și 
viitorul parașutist prinde 
înălțime. Un metru, zece, 
optzeci... Sportivul a ră- ____
mas "pentru cîteva secun- șutișii 
de suspendat in aer. Pri
vește ineîntat panorama 
parcului sportiv „23 
gust". Apoi, la baza 
nului. Ce mici par 
menii!... Dar de la 
m?...

De jos, se aude coman
da energică a instructo
rului voluntar Vasile Se
be : „Atențiune, declan
șează !“. Clipă emoționan
tă. A sosit timpul ca 
tinărul strungar Ion Mi- 
trea de la uzinele „Se
mănătoarea" să pună in 
practică tot ce a învățat 
la lecțiile teoretice. Cu o 
mișcare sigură, el apucă 
comanda declanșatorului 
și trage puternic. Para
șuta s-a desprins de 
cercul metalic și coboa
ră ușor spre pămint...

Cîteva secunde mai tir
ziu, Ion Mitrea e din nou 
in mijlocul colegilor, care

Au- 
tur- 
oa- 

1000

PE LOCURI FRUNTAȘE.
tabel al celor 

juniori 
din 1960 alcă- 
specialistul ce- 

Jan Popper, țara 
ocupă cîteva 

Astfel,

4 în clasamentul 
mai buni săritori 

cu perfor-

Intr-un 
mai buni atleți 
europeni 
tuit de 
hoslovac 
noastră
locuri fruntașe. 
Eugen Ducu se află pe 
locul 
celor
in înălțime 
manța sa de 2,02 m, după 
Valeri Brumei (U.R.S.S.) 
2,203 m, L. A. Nilsson 
(Suedia) 2,07 m, Linds
trom (Suedia) 2,05 m și 
înaintea lui Beer (R.D.G.), 
Nowak (R. P. Polonă), 
Donner (Austria) cu 2,01 
m și Stoecklin (Franța), 
Ovdiciuk, Cimarski, Kuz- 
nețov, Grigorenko (toți 
U.R.S.S.), Blomqvist (Sue
dia), Kairento (Finlanda), 
Tauro (Italia) cu 2,00.

La triplu salt, atletul 
nostru O. Viscopoleanu, 
cu 15,04 m este clasat 
de asemenea pe locul 4 
după Kravcenko (U.R.S.S.) 
cu 15.89 m, Stojkovski 
(R. P. Bulgaria) cu 15,09 m 
și spaniolul Areta cu 15,04 
m. In sfirșit, la săritura 
cu prăjina, P. Astafei se 
află pe locul 11 cu o 
performanță de 4,05 rn.

asalteaza cu zeci de 
întrebări. Vasile Sebe, 
Ecaterina Diaconu și cei
lalți instructori voluntari 
ăe parașutism îi privesc 
zimbind. Prin mîinile lor 
au trecut sute de para- 

sportivi. Așa se 
întîmplă la început. Intii 
puțină 
80 de 
turnul, 
curaj, 
adevărate din avion, 
cădere liberă, cu ateriza
re la punct fix etc.

De cercul metalic s-a 
prins din nou parașuta. 
Urmează un nou salt. In 
sfirșit, i-a venit rindul 
și Elenei Boz, studentă 
in anul II la Institutul 
Politehnic din Capitală. 
Dacă are emoții ? N-am 
putea spune. Nea Ionuț, 
mecanicul turnului, a ur
cat-o în cîteva clipe sus 
de tot. Ne va spune ea 
cind va ateriza. Mai mult 
ca sigur insă că nu i-a 
fost teamă. Așa cel pu
țin le va spune părinți
lor care au 
asiste...

Din rindul 
îndreaptă cu 
rîți spre parașută tinăra 
Paula Popescu, muncitoa
re la fabrica de confecții 
„Gheorghe 
Dej". Apoi, 
Marin Vasile 
II al facultății de medi
cină generală umană. In 
curînd, elevii acestei școli 
a curajului vor ace pri
mele salturi din aerona
vă. Se vor minări atunci, 
pe bună dreptate, cu bre
vetul de parașutist spor
tiv de aeronavă gradul 
II, iar mai tirziu, cine 
știe, vor deveni record
mani, campioni...

V. TOFAN

emoție pentru cei 
metri cit măsoară 
apoi îndrăzneală, 
măiestrie : salturi 

cu

O întrebare pentru cei 
re urmăresc meciurile 

de fotbal și deci cunosc 
toate „tainele" acestui 
sport: se poate ca un ju
cător CARE N-A FOST 
IN JOC și NU SE AFLA 
ÎN TEREN, să marcheze 
totuși un gol valabil?

O astfel de situație 
pare imposibilă. Noi vă 
vom dovedi totuși că ea 
poate surveni în cursul 
unui meci de fotbal și 
că, de fapt, e departe 
de a fi atît de... absurdă 
cum apare Ia prima ve
dere. Presupunem chiar 
că mulți dintre cititorii 
acestor rînduri au și- 
dezlegat prima parte a

întrebării, amintindu-și 
de pildă că fiind posi- 

doi 
un 
tot 

JU-

bilă schimbarea a 
jucători (portarul și 
jucător de cîmp) în 
timpul meciului, UN
CÂTOR CARE N-A FOST 
PÎNĂ ATUNCI IN JOC, 
poate intra în momentul 
acordării unei lovituri li
bere directe. (Cu excep
ția loviturii de lâ 11 
metri, la care jucătorul 
care execută trebuie să 
fi fost in joc în momen
tul șăvîrșirii infracțiunii 
pentru care s-a acordat 
lovitura de pedeapsă). El 
bate lovitura liberă di
rectă și... înscrie!

Dar un astfel de gol...

Varietăți fotbalistice

venit s-o

elevilor se 
pași hotă-

Gheorghiu- 
studentul 

din anul

• In Anglia, țara de 
baștină a fotbalului, e- 
xistă un 
sportului 
tund. Nu 
cetătorii 
Hitchin 
cale să-și îmbogățească 
celebra lor colecție cu 
o... noutate. Spunem era, 
pentru că 
perită n-a 
portată la 
un... teren 
mai vechi 
credem, 
vorba despre arena 
fotbal din orașul Litlig- 
ton, care datează din a- 
nul 1617 !

muzeu dedicat 
cu balonul 

de mult 
muzeului

Town erau 
să-și

ro- 
cer- 
din 
pe

„piesa" desco- 
jputut fi trans- 

muzeu, fiind 
de fotbal, cel 
din Anglia și,

din lume. Este 
de

• Echipa luxemburghe
zi Jeunesse 
ferit nu 
fringere 
4—3 din 
de
Mond! Nici o 
exact cum ați citit: echi
pa familiei Mond. Nu

de
cu 

partea 
fotbal a

su
in- 
de

Esch a 
mult o 

scorul
formației 

familiei 
greșeală,

este vorba de patronii 
clubului. Membrii fami
liei Mond o alcătuiesc. 
Căpitanul și extrema 
dreaptă a echipei este 
tatăl, 
virstă 
aripa 
mai 
Paul, 
14 ani. In celelalte 
turi evoluează copii, nepoți 
și veri. Cel mai celebru 
dintre fotbaliștii familiei 
Mond este Robert, băia
tul cel mai mare, in 
virstă de 33 de ani, care 
pină in prezent a figu
rat in reprezentativa 
xemburgului de nu 
puțin de 40 de ori.

Echipa Mond se 
insă, in fața unei crize 
de jucători. Nu are... re
zerve. Cei trei copii ai 
lui Robert nu vor putea 
juca fotbal, fiind... fe
tițe !.

Emil 
de 58 
stingă joacă 

mic copil al 
care numără

Mond, 
de ani.

ȘTIAȚI CA...
...Wilma Rudolph, tripla 

campioană olimpică de 
la Roma, a rupt o veche 
tradiție? Pentru prima 
oară după 30 de ani pro
bele atletice feminine 
și-au găsit din nou loc 
în programul întrecerilor 
de la Madison Square 
Garden...

...Lev Iașin, popularul 
portar al echipei de fot
bal al U.R.S.S., a apărat 
poarta lui Dinamo Mos
cova de 140 de ori în 
meciuri oficiale? în 59 
din aceste jocuri el n-a 
primit nici un gol? Fără 
îndoială, o performanță 
care nu stă la îndemina 
oricui...

MARIN DIACONU, TI
MIȘOARA. — țț Centrul 
atacant al echipei Rapid, 
Ion Ionescu, are 23 de 
ani. I-a Împlinit la 5 a- 
prilie. A jucat la Tarom, 
apoi, puțină vreme, la 
știința București, iar din 
octombrie 1960 face parte 
din lotul Rapidului. Fără 
îndoială, e un fotbalist de 
talent. Depinde însă nu
mai de el, de felul cum 
se va pregăti în continua
re, dacă i se vor deschide 
mai devreme, mai tirziu 
sau... niciodată porțile e- 
chipei naționale. Să spe
răm că îl interesează pri
ma alternativă : — 2) De
ce n-ați mai auzit de a- 
runcătorul de greutate N. 
Rășcănescu ? Nu din vina 
dv. Și nici a... noastră. 
Stă prea in umbră cu 
performanțele In ultima 
vreme, deși în direcția a- 
ceasta nu-i cere nimeni să 
fie... modest. Dimpotrivă 1

DIMITRIE MACOVEI, 
MEDGIDIA. — 1) In cazul 
cind Botvinnik reciștigă 
titlul de campion mondial 
— și pe... trei sferturi el a 
cam reușit această perfor
manță — nu mai are loc 
un meci revanșă între Bot
vinnik și Tal. Actualul 
campion mondial nu devi
ne automat șalanger, ci 
trebuie să cucerească acest 
drept in turneul candida- 
țllor. — 2) După cite îmi 
amintesc, U.T.A. nu a ciș
tigat nici un meci de cam
pionat disputat pe terenul 
„Libertatea" din Oradea. 
Nu credeți că eșecul din 
fața echipei Farul se da- 
torește tot terenului ? Glu
miți, desigur. Sau vreți, 
prin această evidentă, să-i 
ajutați pe cei de la U.T.A. 
să găsească explicația ace
lui 3-0 ? Aveți toate șan
sele I

IOAN NEGRESCU, BUCU
REȘTI. - C.C.A. a luat 
ființă la 1 august 1917,

în joc 
corner, 
direct, 
și nici 

mo-

contravine celei de 
doua condiții, 
cizează că 
trebuie să se afle în te
ren". Totul se... rezolvă 
însă .perfect atunci cînd 
un jucător intră 
și execută un... 
din care înscrie 
El n-a fost în joc
nu e în teren în 
mentul executării lovitu
rii,- deoarece mingea poa
te fi așezată în supra
fața de colț, cu majori
tatea circumferinței sale 
în afara liniei de mar
gine sau de fund, ceea 
ce nu contravine regula
mentului.

Iată deci 
sibil ca un 
n-a tost in

află pe teren 
totuși un gol va-

Minunatele performan
țe înregistrate de hand- 
baliștii țării noastre in 
ultimii ani nu i-au pu
tut lăsa... indiferenți de
sigur nici pe cineaștii de 
la studioul 
Sahia". Și, 
zorul Erwin 
preună cu 
Paul Holban, ne vor 
feri cîteva din cele mai 
frumoase imagini din is
toria handbalului romî- 
nesc — documentarul 
„Campionii handbalului".

Cîteva sute de metri 
de peliculă imortalizează 
clipe de neuitat, momen
te ale unor succese care 
au ridicat drapelul pa
triei noastre pe cele mai 
înalte catarge și care au 
umplut de bucurie 
mile sutelor de mii 
iubitori ai sportului, 
trăim cu emoție vie 
pe din finalele de 
Frankfurt pe Main 
Amsterdam, unde hand
balistele noastre au cu
cerit consecutiv titlul su
prem, din drumul par
curs 
spre 
diții 
nilor

■ dramatica finală 
'Dortmund, unde 
șit cei 15.000 de 
tori care sperau 
mărească un meci între 
echipa suedeză și cea 
germană, au fost nevoiți 
să ovaționeze... echipa

p.

în 
de 
și

♦<-
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♦«-

„Alexandru 
astfel, regi- 
Szekler, îm- 

operatorul 
o—

ini- 
de 

Re- 
cli- 

la 
Și

din
de Știința București 
cucerirea primei e- 
a „Cupei Campio- 
Europeni", sau din 

de la 
la sfîr- 
specta- 
să ur-

handbal cit și tutu- 
iubitorilor de sport 
de aceea, credem că 

greșim, apreciind 
handbalului"

reprezentativă a R. 
Romîne.

Film emoționant și 
același timp extrem 
variat (ne prezintă
imagini din viața hand- 
baliștilor noștri fruntași 
în afara terenului de 
sport) el se adresează in 
egală măsură amatorilor 
de 
ror 
Și, 
nu
„Campionii 
ca o frumoasă... perfor
manță a cinematografiei 
noastre sportive. Filmul 
va rula pe ecranele noas
tre începînd de săptă- 
mîna viitoare.

ECHIPA CONTINENTBLOI
LA HANDBAL IN 7
lată cum ar arăta, 

după ziarul suedez de 
sport „Idrottsbladet”, o 
echipă de handbal in 7 
masculină 
lui :

REDL
(Suedia) — portari; CO
VACI, Havlik (R.S. Ce
hoslovacă), TELMAN, Co
lin (Suedia) — apărători; 
MOZER, IVÂNESCU, Ra
da, Trojan (R.S. Ceho
slovacă), Danielsson (Sue
dia), Theilmann (Echipa 
unită a Germaniei), Gul
den (Norvegia) 
cânii.

a continentu-
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că este 
jucător 
joc și care 

să...nu se 
înscrie 
labil.

po-
care

și Lindblom

AL. COSTEANU

metricursa de

Lu-
mai

sub denumirea de Asocia
ția Sportivă „Armata" 
(A.S.A.). Participind pen
tru prima oară la cam
pionatul țării - ediția 
1947-1948 - A.S.A. s-a cla
sat pe locul 14 din ÎS e- 
chipe. In anul următor, 
sub numele de C.S.C.A. a 
ocupat locul S din 14 echi
pe, în 1950 (intitulindu-se 
acum C.C.A.j a săltat pe 
locul 5, pentru ca apoi să 
ciștige trei ani consecutiv 
campionatul țării : 1951-
1953.

MIRCEA STAN. TG. MU
REȘ. — Iosif Petschovschi 
împlinește Ia 2 iulie 40 de 
ani. Și-a început activita
tea fotbalistică in cadrul 
echipei de juniori a Chi
nezului din Timișoara. Ti
tlul de maestru emerit al 
sportului 
1955. în 
U.T.A.

l-a primit în 
timp ce juca la

. POPESCU 
VERNEȘTI.

VIRGIL 
MUNA ' .
Nu există nici o legătură 
de rudenie între fostul 
fundaș al echipei Dinamo 
București, Szokd, și cen
trul înaintaș al echipei 
Minerul, Szoke. De altfel, 
după cum puteți vedea nici 
numele 
tice. — 
Știința 
înainte

nu sint chiar iden- 
2). Petescu de la 

Timisoara a jucat 
Ia U.T.A.

BONDOR, BEIUȘ. 
Ați pierdut rămâ- 
incheiat cu fra- 

fa-

IO AN
— 1) Ați pierdut
șagul încheiat cu 
tele dv. O consolare : 
milia n-a pierdut nimic ! — 
2) Mihail Redl, portarul e- 
chipei naționale de hand
bal are 23 de ani. Et joa
că la Dinamo București. —

3> Orlando, fundașul echi
pei braziliene Gremio nu 

care a Jucat în 
reprezentativă a 

la campionatul 
din 1958.

este cel 
echipa 
Braziliei 
mondial

VASILE POPESCU, PLO
IEȘTI. — In materie de 
fotbal, astfel de aprecieri 
sint riscante. Deci, ne ab-

ținem să ne dăm părerea 
dacă Petrolul are sanse să 
ciștige campionatul. Nu de 
alta, dar pe urmă dați 
vina pe noi ! In ce pri
vește precizarea dv. — 
„sint un infocat suporter 
al echipei Petrolul' —, ea 
nu era absolut necesară. 
Uitindu-ne Ia... adresă, ne 
puteam da seama singuri 
că nu vă bate inima pen
tru Dinamo Bacău, de pil
dă, sau pentru Farul Con
stanța !

ION POȘTAȘUL

Sosirile ------ -----
aproape întotdeauna multe „bătăi de cap 
trilor în stabilirea învingătorului, da< 
exisța celula fotoelectrică. Ca să nu mai vorbim 
de spectatori... Din grupul compact de sprinteri 
care ajunge la finiș, omul din tribună „vede“ 
de obicei cîștigind pe... favoritul său. Și, nu 
rareori.

Multe
final a 
Cine a 
Gardner 
creadă că Gardner. Și,

pe...
decizia oficială îl dezamăgește, 
nedumeriri a produs și cursa 
fost înregistrat 

ciștigat, Ghulam 
(dreapta) ? Cei

al cărei 
alăturată, 
sau Keit g

mai țineȘi mai ales 
echipă care-ți dă prea multe

cu Rapid. E o 
emoții...

Desen <lc S. NOVAC

pe fotografia 
Raziq (stingă) 

mai mulți ar înclina să 
totuși eroare. Învingător

a fost declarat Raziq, care l-a în
trecut de puțin pe adversarul său. 
Avantajul de a avea un... nas pro
eminent.

un...

/n patru rînduri
unui at.et fruntaș în producție 

Ca muncitor și ca sportiv 
Are succese an de an, 
Pe stadion e sub record 
Iar in uzină... peste plan !

Unui alpinist
Doresc să urc pe-nalte creste". 

Mi-a declarat-o la plecare 
Dar n-a ajuns, căci fără veste 
S-a poticnit la... Dealul Mare !

ION CHIVU

Arbitrul 
N-a dat 
Crezînd
Pe Oaidă pentru

4^

■4 —

In meciul Progresul — ști
ința Timișoara, arbitrul Com- 
sa n-a fluierat nimic atunci 
cînd Curcan l-a... luat 
brațe in careu pe Oaidă.

Coin.șa, pasă-mi-te, 
sancțiunea oportună, 

că vrea săd... felicite 
forma-i bună !

V. D. POPA

în
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CUBA EROICĂ A
La numai 72 de ore după declan

șarea agresiunii armate împotriva 
Cubei, acțiune pregătită timp de doi 
ani în S.U.A., bandele de mercenari 
ale contrarevoluției au fost lichidatei 
întreaga omenire iubitoare de pace 
întîmpirâ cu entuziasm marea vic
torie repurtată de eroicul popor 
cuban și-i transmite un salut în
flăcărat.

Prin atacul tîlhăresc ce l-a săvîrșit

Cuba eroică și-a spus cuvîntul: Afară I
Imperialismul american s-a demascat 
încă o dată ca un dușman de moarte 
al păcii, democrației și libertății 
popoarelor. Stăpînii trusturilor și 
monopolurilor, af'ați la conducerea 
S.U.A., nu se dau în lături de la 
nici un fel de mașinații pentru a și 
atinge murdarele scopuri. Dar mîinii 
agresorului, care s-a întins asupra 
unui popor care și-a dobîndit liber
tatea, i-au fost retezate ghiarele. 
Obrazul imperialismului yankeu a 
primit o nouă și usturătoare palmă.

Victoria poporului cuban este uriașă 
și semnificativă. In momentul atacu
lui armat al mercenarilor tot poporul 
s-a ridicat cu un înalt patriotism 
In apărarea patriei, a făcut zid în 
Jurul revoluției, a dat inamicului lo
vituri necruțătoare, nimicindu-l. S-a

REPREZENTANȚII ITALIEI LA CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE GIMNASTICĂ ALE R. P. R.

La Federația romînă de gimnastică 
a sosit zilele trecute confirmarea 
participării sportivilor italieni la cea 
de a IV-a ediție a Campionatelor in
ternaționale de gimnastică ale R.P.R. 
(12—14 mai). La băieți vor concura 
Giovanni Carminucci, care a obținut 
medalia de argint la paralele în ca

CAMPIONATUL U.R.S.S.

In cea de a treia etapă a Campio
natului U.R.S.S., în seria I s-au în
registrat rezultatele : Trud Voronej— 
Torpedo Moscova 0—1. Tot din 
seria I remarcăm cea de a treia 
victorie consecutivă înregistrată de 
către dinamoviștii din Tbilisi: 2—1 cu 
Daugava Riga. Alte rezultate: Nef- 
tianik — Spartak Vilnius 1—0, S.K.A. 
Rostov — Admiralteeț 2—0, Șahtior 
Stalino — Lokomotiv 2—2. în cea de 
a doua serie Dinamo Moscova a rea
lizat prima sa victorie în campionat: 
4—2 cu Spartak Erevan. Neașteptată 
poate fi socotită înfrîngerea echipei 
Ț.S.K.A. de către Pahtaktor: 3-2 
pentru echipa din Tașkent. Liderul 
seriei, Moldova Chișinău, a terminat 
lai egalitate (1-1) cu Kalev. Primele 
lot victorii în campionat au realizat 
Spartak Moscova (4-1 cu Kairat) și 
Zenit Leningrad (3-1 cu Belarus). 
In clasamente conduc: Dinamo Tbilisi 
6 p, Neftianik 5 p, S.K.A. Rostov și 
Lokomotiv — cu cîte 4 p (seria I), 
Moldova Chișinău 5 p, Ț.S.K.A. și 
Dinamo Moscova cu cîte 4 p. (seria 
a Il-a).

dovedit că nu poate fi îngenuncheat 
un popor care luptă pentru libertate, 
care-și apără patria, care se bucură 
de simpatia tuturor oamenilor cinstiți 
de pe glob. Puternicii prieteni ai 
Cubei, în frunte cu marea Uniune 
Sovietică, nu ar fi lăsat în nevoie 
tinăra republică.

Atacul contrarevoluționar împotriva 
Cubei se soldează cu un eșec total 
pentru inițiatorii săi, imperialiștii 

americani. Victoria rapidă și strălu
cită obținută de vitejii ostași ai ar
matei revoluționare și ai miliției 
populare, hotărîrea cu care s-a ri
dicat la luptă întreaga țară, de
monstrează trăinicia noii orinduiri 
din Cuba liberă, unitatea moral-po- 
litică, de monolit, dintre popor și 
guvern.

Iniăturind piedici, sfărîmînd ob
stacole, poporul liber al Cubei pășește 
cu hotărire pe drumul său. Drum cu
cerit prin lupta grea, prin nume
roase jertfe, dar un drum luminos 
pentru făurirea unei vieți mai bune! 
Cu ocazia strălucitei victorii dobîn- 
dite de poporul cuban împotriva im
perialismului yankeu și a contra- 

drul J.O. de la Roma, și Angelo 
Vicardi. La fete Italia va fi repre
zentată de surorile Miranda și Ro- 
sella Cicognani, binecunoscute pu
blicului bucureștean de la concursu
rile din anii trecuți. Rezerve sînt: 
Aldo Monetti și Vanda Soprani.

Fotbal pe glob
COMPETIȚII 1NTER-CLUBUR1

Trei competiții europene inter-clu- 
buri se apropie de sfîrșit. Miercurea 
viitoare se dispută Ia Hamburg re
turul întîlnirii S.V. Hamburg — F.C. 
Barcelona, din cadrul semifinalelor 
„Cupei campionilor europeni". Pe te
ren propriu spaniolii n-au reușit să 
ia decît un avantaj minim (1—0) prin 
golul marcat de Evarristo în min. 
73. A doua semifinală opune, după 
cum se știe Rapid Viena și Benfica 
Lisabona. Au fost desemnate fina
listele competiției cluburilor ciștigă- 
toare de cupe. în a doua întîlnire 
Wolverhampton — Glasgow Rangers 
s-a înregistrat scor egal: 1—1. Cum 
în tur Rangers cîștigase cu 2—0, sco
țienii se califică pentru finală, unde 
vor întîlni formația italiană Fioren
tina (învingătoare asupra lui Dinamo 
Zagreb: 3—0 și 1-2). încă un re
zultat: Hibernians — Roma 2—2, in 
semifinalele „Cupei orașelor-expozi- 
ții“.

ÎNVINS!
revoluției, poporul romîn felicită din 
toată inima Cuba eroică, Cuba 
luptătoare care a zdrobit pe in
vadatori.

Cuba a zdrobit 
pe agresor!

împreună cu colegii mei am aflat 
cu nespusă bucurie că agresiunea 
mișelească împotriva Cubei libere a 
luat sfîrșit. Victoria repurtată de po
porul cuban, arată, odată în plus, 
că cei care luptă pentru apărarea 
independenței, pentru libertatea pa- 

. triei lor, nu pot fi învinși.
Mă bucur și salut din toată inima, 

victoria deplină a eroicului popor 
al Cubei revoluționare împotriva 
monstruoasei intervenții a imperia
lismului american. Sînt convins că, 
dacă și alți bandiți vor mai îndrăzni 
să atace Cuba, vor avea aceeași 
soartă !

NICOLAE BUESCU 
maestru al sportului Ia motociclism

CAUZA POPORULUI CUBAN 
A TRIUMFAT!

Am urmărit cu înfrigurare eveni
mentele din Cuba. Așa cum era de 
așteptat, atacul banditesc îndreptat 
asupra tinerei republici a suferit un 
eșec total. Eroicul popor al Cubei 
revoluționare a zdrobit bandele de 
mercenari invadatoare.

Salutăm din toată inima această 
victorie. Cauza dreaptă a poporului 
cuban, în frunte cu minunatul ei 
fiu, Fidel Castro, a triumfat!

DUMITRU MUSTAȚĂ
maestru al sportului la scrimă, 
component al lotului republican

Corespondentă specială pentru „sportul popular**

Sofia-Yokohama, via București!
Cineva a spus in „glumă" că tiche- 

tele luptătorilor bulgari, de la Sofia 
la Yokohama, se cumpără la casa de 
bilete din... București. Intr-adevăr, 
marele turneu internațional de lupte 
clasice și libere care se va desfășura 
între 28-30 aprilie, în orașul de pe 
malurile Dîmboviței, constituie o veri
ficare hotărîtoare înaintea campio
natelor mondiale de la Yokohama.

Luptătorii bulgari au făcut un im
portant pas înainte în anul 1960. In- 
tilnirile susținute cu reprezentativele 
U.R.S.S., R.D. Germană, Turcia și 
R.P.R. ne-au dovedit forma bună a 
sportivilor noștri. La Burgas am cu
cerit 12 titluri de campioni balcanici 
din 16 posibile. Jocurile Olimpice de 
la Roma ne-au încununat străduințele. 
D. Dobrev — medalie de aur ; E. Vîl- 
cev, K. Bimbalov, N. Zalev, S. Ivanov 
— medalii de argint, E. Dimov, D. 
Stoikov — medalii de bronz.

Calendarul pe 1961 al luptătorilor 
bulgari cuprinde multe evenimente de 
seamă : campionatele mondiale, cam
pionatele balcanice și o sene de in- 
tilnirl internaționale și interne. Am 
început anul sportiv 1961 printr-un 
turneu inițiat de Comitetul Central al 
Comsomolului bulgar. Cu acest pri
lej s-au evidențiat, din cei peste 100 
de concurenți, pe lingă luptătorii con- 
sacrați și o serie de tineri; M. Gher- 
ghiev, B. Boev, S. Ghirov, B. Radev 
etc.

• Intrecînd cu 1—0, la rejucare, 
pe Bordeaux, Sedan s-a calificat în 
finala „Cupei Franței". Sedan va în
tîlni la 7 mai pe Nîmes.

• Selecționata Mexicului și-a în
ceput turneul în Europa evoluînd la 
Amsterdam în compania reprezenta
tivei Olandei. Fotbaliștii mexicani au 
repurtat victoria cu scorul de 2—1 
(1-0).
ECHIPA GREMIO ÎNVINGĂTOARE 

ÎN GRECIA
Din {ara noastră, echipa braziliană 

a plecat în Grecia, unde a susținut 
patru meciuri, încheiate cu rezultate 
favorabile. Fotbaliștii brazilieni au în
vins cu 2—0 pe A.E.K. Atena, cu 
4—1 pe Panathinaikos Atena și cu 
1—0 echipa națională a Greciei, și 
a terminat la egalitate, 1—1, cu 
Olimpiakos Pireu.

Gremio își va continua turneul în 
R. P. Bulgaria, unde va susține două 
meciuri; la 25 aprilie cu Ț.D.N.A. 
Sofia și la 27 aprilie cu Levski So
fia. Echipa sudamericană are contrac
tate și două jocuri în R. P. Polonă : 
la 30 aprilie la Katowice și la 1 mai 
la Cracovia.

Voleibaliștii de la Stade Francsis au sosit aseară 
în vederea mecului cu Rapid

— întotdeauna am realizat in com
pania jucătorilor romîni meciuri fru
moase, care au plăcut publicului. 
Cred că așa va fi și de data asta, 
mai ales că și noi avem o echipă 
destul de bună — iată primele cu
vinte rostite ieri seară la sosirea 
in Capitală de Dujardin, cunoscutul 
internațional francez, antrenor și că
pitan al echipei Stade Franțais Pa
ris.

Dujardin ne-a prezentat în conti
nuare pe ceilalți 9 voleibaliști fran
cezi. A început cu cei care i-au fost 
colegi și în reprezentativa Franței : 
Aroyo (nr. 2 pe tricou), Garau (nr. 
3),. Zerah (nr. 4), Maniaudet (nr. 5), 
Ellinger (nr. 9) și Briere (nr. 10). Du
jardin (nr. 1) împreună cu primii 
cinci de mai sus, vor alcătui „sex
tetul" de bază, care va da replica 
voleibaliștilor de la Rapid. Rezervele 
echipei pariziene sînt : Tiesse (nr. 7), 
Steunou (nr. 6), Tronquet (nr. 8).

Oaspeții s-au interesat — bine în
țeles — din cine este alcătuită echi

Selecționata orașului Bacău—
Selecționata Algeriei 2-2 (1-1)

BACAU 21 (prin telefon). — 
Ploaia torențială care a căzut 
aproape tot timpul meciului dintre 
selecționta sindicală a orașului 
Bacău și Selecționata Algeriei nu a 
împiedicat pe cei peste 6.000 de 
băcăoani să asiste timp de 90 de 
minute la desfășurarea primei întîl- 
niri internaționale a sezonului. In 
ciuda ploii și a terenului alunecos 
cele două echipe au practicat un

Unii dintre ei au concurat nu de 
mult la Budapesta, alții vor veni la 
București. Pentru cititorii romî ii, o 
știre interesantă, fostul campion olim
pic Nikolo Stancev, care se retrăsese 
din sport și-a făcut... reintrarea.

Antrenorul echipei naționale a R.P. 
Bulgaria, Luben Brusev, ne-a decla
rat, recent : „Sînt mulțumit că vom 
participa la turneul de la București. 
Sîntem de forțe echilibrate cu prie
tenii noștri romîni. După rezultatul 
intilnirilor Petrov—Suitz, Petkov-Bu- 
larca, Dobrev—Țăranu, Bimbalov—Po- 
povici pot să-mi dau seama de nive
lul pregătirii noastre. Pentru noi tur
neul este foarte important și tocmai 
de aceea ne pregătim serios".

Printre sportivii bulgari care vor e- 
volua la București amintim pe cam
pionul olimpic D. Dobrev, vicecam- 
pionul olimpic K. Bimbalov și D. Pe
trov—la clasice. La 67 kg. îl vom pre
zenta pe tînărul S. Ghirov. La „libere" 
vom fi reprezentați de : E. Zalcev, S. 
Kolev, M. Aliev și Mehmeodov.

D. MENCEV 
redactor al ziarului „Naroden sport" 

Sofia

Campionatul mondial de șah
Partida a 15-a a meciului Tal- 

Botvinnik, disputată ieri Ia Moscova, 
a debutat cu o variantă a Indienii 
Vechi, în care campionul mondial s-a 
abătut de la mutările teoretice făcînd 
ca partida să intre într-o poziție de 
luptă ascuțită. Manevrînd în centru, 
Tal a reușit să obțină inițiativa în 
jocul de mijloc. Piesele negre au 
ocupat poziții active. Tncercînd să 
forțeze cîștigul, Tal a riscat însă 
prea mult, ceea ce l-a adus în pozi
ție inferioară la întrerupere :

Alb (Botvinnik) : Rg2, Td5, fl. Nc3, 
g4, P.a2. b3, e4, f6, h3 ; Negru (Tal) : 
Re8, Tc7, d8, Cc6, h5, P.a6, c4, c5. 
d6, f7, g6.

Botvinnik a înscris în plic muta
rea 42.

La închiderea ediției:
Aseară la Ankara

STEAGUL ROȘU—FENERBAHCE ISTANBUL 1-1 (0-1)
ANKARA 21 (prin telefon). Astă- 

seară, în fața a 65.000 de spectatori, 
s-a disputat în cadrul turneului bal
canic de fotbal, meciul dintre Stea
gul roșu Brașov și Fenerbahce Istan

pa noastră campioană. Pe mulți din
tre componenții ei îi cunoșteau și în 
special pe H. Nicolau, Drăgan, Po- 
nova, Răducanu, Pavel, cu care au 
mai jucat și altă dată împreună.

Partida Rapid—Stade Franțais va 
avea loc azi în sala Dinamo, cu în
cepere de la ora 19 și va fi con
dusă de arbitrul sovietic Bludov.

La meciul de volei Rapid — Stade 
Franțais care are loc azi în sala 
Dinamo, sînt valabile permisele
U.C.F.S. roșii și albastre in piele,
verzi de ziariști însoțite de dele
gații și cele ale federației cu stam
pila „volei-.

*
Marți, la Varșovia, a avut loc partida 

masculină de volei A.Z.S.A.W.F. — 
Dukla Kolin (R.S. Cehoslovacă) din 
cadrul „Cupei Campionilor Europeni". 
Formația poloneză a cîștigat partida 
cu 3—0 (6, 15, 14). Cei mai buni ju
cători au fost Tomaszewski, Rusek 
(A.Z.S.), Paulus (Dukla). Jocul a fost 
condus de arbitrul romîn C. Armă- 
șescu. Returul partidei va avea loc 
la 26 aprilie la Kolin.

joc tehnic mult aplaudat de spec
tatori. Scorul a fost deschis în min. 
27 de Zitouni. După gol localnicii 
atacă insistent și peste patru minute 
șutul lui Radulescu zguduie bara. 
In min. 34 Dragoi primește o minge 
de la Gram, trece de Abdulah și 
înscrie imparabil. După pauză oaspeții 
intră hotărîți să obțină iarăși avan
taj. In min. 49 și 56 ei ratează 
două ocazii clare. La un contraatac 
(min. 57) Drăgoi trece de Bekhloufi 
și marchează. în min. 63 după un 
schimb de mingi între cele două 
extreme, Bouchache egalează.

Selecționta sindicală Bacău:
Ghiță-Giosanu, Lazăr, Gross-Rădu- 
lescu, Vătafu-Drăgoi, Nemeș, Gram, 
Ciripoi (Cincu), Publik.

Selecționata Algeriei: Boukhler- 
Defnoun, Bekhloufi, Abdulah-Zitoț£ ’ 
Soukane I-Kermali, Mekhloufi, Befi 
Tifour, Soukane II, Bouchache.

i
A. AROMINESEI-coresp.

PE SCURT
■ Selecționatele de baschet ale 

U.R.S.S. și R. P. Bulgaria au susținut 
miercuri la Moscova un meci amical 
în vederea apropiatelor campionate 
europene de la Belgrad. Intîlnirea s-a 
terminat cu scorul de 65—62 (24—29) 
în favoarea baschetbaliștîlor bulgari.

■ Echipa R. P. Ungare a învins
cu scorul de 5—4 echipa Iugoslaviei 
în turneul internațional de tenis de 
masă de Ia Moscova. Campionul 
european Z. Berczik a cîștigat la Vo- 
grinc și a pierdut la Marcovici și 
Teran. Peterfi a cîștigat la Vogrinc și 
Teran. Echipa feminină a R. P. Un
gare a întrecut cu 3—0 echipa
U.R.S.S.

■ in zilele de 3 și 4 iunie va avea 
loc la Preșov (în R. S. Cehoslovacă) 
un nou concurs de motocros rezer
vat motocicletelor de 500 cmc contînd 
pentru campionatul mondial. La star
tul acestei probe vor îi prezenți aler
gători din Elveția, Belgia, Austria, 
Olanda, Australia, R. S. Cehoslovacă 
și alte țări.

■ Pugiliștii maghiari își continuă 
pregătirile în vederea participării la 
campionatele europene de la Belgrad. 
Miine, la Budapesta, echipa R. P. 
Ungare va întîlni echipa R. P. Bul
garia. La 6 mai formația maghiară 
va evolua în compania echipei R.S.S. 
Lituaniene.

■ La Moscova s-a desfășurat întîl- 
nirea prietenească de baschet între 
echipa feminină de tineret a U.R.S.S. 
și selecționata studențească a R. P. 
Bulgaria. Partida a luat sfîrșit cu 
scorul de 63—52 în favoarea echipei 
sovietice, după ce la pauză echipa 
oaspete conducea cu 25—23.

bul. După un joc extrem de disputat, 
partida s-a terminat la egalitate : 
1—1 (0—1). Au marcat Yuksel (min. 
44) și David (min. 50).

A arbitrat Gramatikopoulos (Gre
cia).
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