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Drgan al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romînă

VARȘOVIA 24 — Corespondenții speciali Age'- 
pres, C. Răducanu și Gh. Gheorghiță transmit:

Luni 24 aprilie a sosit la Varșovia delegația 
rtid și guvernamentală a R.P. Romîne 
la invitația C.C. al P.M.U.P. și a gu-
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de partid și
care, 1
vernului R.P. Polone, face o vizită de priete
nie în R.P. Polonă.

Delegația este alcătuită din tovarășii Gheor- 
al 
al 

Ion 
de

în întîmpinarea aniversării
a 40 de ani de la înfiinfarea partidului

întreceri pentru „Cupa
Primăverii" in regiunea

Maramureș
Ma-
nu-
do- 

Ast-

volei și șah. 
rezultatele in- 

in prezent:pină
■ C.S.M. Baia Mare

Cehul Silvaniei
Săsar — 

(4—1);
Baia

Grupul Școlar MinerDeschiderea Concursului cultural-sportiv
al tineretului in orașul Constanța

și regiunea Dobrogea
tineretul țării, avintat in în- 
cerea socialistă, întîmpină 
i de a 40-a aniversare a 
tidului nostru drag cu 
e deosebite în muncă, 
lași timp, el participă
tă dragostea în număr mare 
întreceri sportive.
i,
aătoare a tinerilor
itori și a sportivilor: 
iul cultural-sportiv al 
lui, una din cele mai 

competiții de mase.
u e zi în care terenurile 
sport să nu freamăte de 

a 
an-

primei 
a 40-a 
Aceste 
săptă-

mijlocul

dis- 
volei

suc- 
ln 
cu

In prezent, in regiunea 
ramureș se desfășoară 
meroase competiții sportive 
tate cu „Cupa Primăverii",
fel, au loc întreceri de popice 
la care participă 16 formații 
masculine și una feminină, de 
fotbal, handbal, 
Iată citeva din 
registrate 
FOTBAL
— Progresul
16—0 (7—0); Dinamo 
Carpați Sighet 6—2 
HANDBAL - C.S.M. 
Mare
19-12; VOLEI - C.S.M. Baia 
Mare — Industria Sirmei Cim- 
pia Turzii 3—1 și 3—2; ȘAH - 
Chimistul Baia Mare — Indus
tria Sirmei Cimpia Turzii 5—4 
și 7>/2-I’/2.

In fotografie, un aspect din 
întrecerea handbaliștilor.

V. SASARANU 
coresp. regional

- domnea aceeași at- 
sărbătorească. Deschi-

Foto: A. Suth

astfel a început marea 
artiști 

Con- 
tine- 

popu-

tziasmul și voia bună 
or de tineri și tinere, 
lăți în întrecerile 
e, închinată celei de 
ersări a partidului, 
•ceri vor continua în 
le următoare, in 

interes general.

TERENURILE DIN PORT...

primeleorașul Constanța, 
ceri au fost așteptate cu 
nerăbdare. în asociațiile 

tive se luaseră din timp 
iri pentru deschiderea 
cursului cultural-sportiv. 
>le sportive, frumos pre- 
e, așteptau concurenți! la

primele probe din diferite 
cipline sportive: tir și 
la Electrica, fotbal (7 echipe) 
la Metalul IMPL etc.

Pe terenurile din port — gos
podărite de asociația sportivă 
Ancora 
mosferă
derea a avut loc pe stadionul 
„8 Mai", printr-o probă de ci
clism (cursă de eliminare), la 
startul căreia s-au prezentat 
10 tineri începători. Tinerii ci
cliști s-au avintat cu nădejde 
în întrecere, pe un traseu care 
se desfășura 
tului. Ilie 
Curse) și G. 
semicurse) 
ciștigători.

Au urmat 
terenul de 
lierului „23
cu 3-0 promoția școlii de mai
ștri. La handbal în 7, „între
ținerea" a obținut victoria a- 
supra secției „Mecanizate" cu

(Material trimis în 
concursului „Pentru 
bună corespondență".

cadrul 
cea on ai

în incinta
Mihail
Vîlcu

au fost

por- 
(biciclete 
(biciclete 
declarați

alte întreceri. Pe 
volei, echipa ate- 
August" a învins

PETRE GAȚU

(Cimtinuare îii pag> a 3-a)

glie Gheorghiu-Dej, priin-secretar al C.C. 
P.M.R., președintele Consiliului de Stat 
R.P. Romîne. conducătorul delegației, 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului 
Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Gh. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat a! Planifi
cării, Aurel Mălnășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe. Din delegație face parte, 
de asemenea, tov. Dumitru Praporgescu, am
basadorul R.P. Romine la Varșovia.

Delegația este însoțită de consilieri, experți 
Și ziariști. Împreună cu delegația a sosit și 
ambasadorul R.P. Polone la București, Janusz 
Zambrowicz.

La punctul de frontieră polonez Zebrzydowice, 
membrii delegației romîne au fost întîmpinați 
de tovarășii Ștefan Jedrychowski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P. preșe
dintele Comitetului de Stat al Planificării, Bo- 
leslaw Podedworny, locțiitor : al președintelui 
Consiliului de Stat al R.P. Polone, Jerzy Grud- 
zinski, ambasador, director al protocolului, pre
cum și de Dumitru Praporgescu, ambasadorul 
R.P. Romîne în R.P. Polonă. Ei au însoțit’ dele- 
gația pînă la Varșovia.

Sosirea delegației de partid și guvernamen
tale a R.P. Romine la Varșovia a prilejuit 
o puternică manifestare a prieteniei trainice 
care leagă cele două popoare, strîns unite în 
marea familie a țărilor socialiste.

Gara Centrală din Varșovia era pavoazată 
cu drapele de stat ale R.P. Romîne și R.P 
Polone, cu lozinci închinate prieteniei și cola
borării dintre cele două țări.

în întîmpinarea delegației romîne au venit 
W. Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Aleksander Zawadzki, președintele Consiliului 
de Stat, Jozef Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri, membri ai Biroului Politic 
și ai C.C. ...............  .
de Stat și guvernului.

Au fost de față șefi al misiunilor diploma
tice acreditați la Varșovia precum și membrii 
Ambasadei R.P. Romîne.

La ora 9,00 trenul special sosește în Gara

al P.M.U.P., membri ai Consiliului

Scrimerii

Centrală din Varșovia. Conducătorii de stat 
și de partid ai celor doua țări frățești se 
salută călduros, sc Îmbrățișează. Se intonează 
imnurile dc stat ale R.P. Romine și R.P. Po
lone. Compania de onoare prezintă apoi ono
rul.

Tovarășul Gheo-ghe Gheorghiu-Dej. 
prf-una cu tovarășul Wladislaw Gomulka, trec 
in revistă compania de onoare.

Membrilor delegației romîne le sînt prezentați 
șefii misiunilor diplomatice acreditați la Var
șovia, membrii C,C. al P.M.U.P.. membrii gu
vernului și celelalte persoane oficiale. Un 
grup de copii oferă delegației buchete dc flori. 

Tovarășul Wladislaw Gomulka rostește un 
cuvînt de bun sosit. Răspunde tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

îndelungi. aplauze și urale, lozinci închinate 
prieteniei dintre cele două popoare și unității 
de granit a lagărului socialist au subliniat 
cuvintele conducătorilor de partid și de stat 
ai celor două țări.

Din piața gării. 
Palatul Belvedere, 
șederii la Varșovia. 
ghiu-Dej împreună 
Gomulka și Alexander Zawadzki iau loc într-o 
mașină deschisă. In a doua mașină deschisă 
iau loc tovarășii Ion Gheorghe Maurer și Jozef 
Cyrankiewicz. Coloana de mașini a pornit 
spre centrul Varșoviei. Peste 150.000 de locui
tori ai capitalei poloneze, masați pe troțuoare, 
au făcut o primire entuziastă solilor poporului 
romîn. Pe întregul itraseu, lung, de 5 km, 
clădirile, sînt pavoazate cu drapele de stat ale . 
celor două țâri. Pe pancarte sînt înscrise, în 
limbile romînă . și . poloneză urările: „Salut 
fierbinte poporului romîn !“, „Să dezvoltăm le
găturile deiprietenie între cele două popoare E‘, 
„Trăiască și înflorească tara prietena. Repu
blica Populară Romînă |“, „\’ă salutăm cor
dial, dragi prieteni!", „Varșovia salută Bucu- 
reștiul 1“

Numeroase lozinci, .scrise in limba romînă 
sînt purtate de oamenii muncii din diferite 
întreprinderi ale Varșoviei. Membrii delegației 
și persoanele oficiale poloneze sînt întîmpi
nați cu fanfare și mici orchestre sindicale.

Pe acoperișurile caselor, la ferestre și pe 
balcoanele clădirilor, numeroși locuitori ai ca
pitalei poloneze, agita buchete de flori, aplaudă 
și ovaționează îndelung pentru prietenia trai
nică dintre cele două popoare, pent-u unitatea 
de monolit a țărilor lagărului socialist, pentru 
pace în întreaga lume.

tni-

oaspeții au plecat spre 
unde vor locui în timpul 
Tovarășul Gheorglie Gheor- 

cu tovarășii Wladislaw

R. P. Romine victorioși în prima zi
a intilnirii pe echipe cu trăgătorii R. S. S. Bieloruse

i dintre
Romîne

Concursul de . scrimă 
reprezentativele R. P. I 
și R.S.S. Bieloruse a continuat 
ieri după-amiază cu întrecerea

pe echipe. Ca și la
J' ■' ", primii care af 

sînt flc 
coincis 

Ea

Crosul „Să întimpinăm 1 Mai“
Duminică dimineață s-au des

fășurat în orașul Timișoara în
trecerile fazei orășenești a cro
sului de mase „Să întimpinăm 
1 Mai“. Un public numeros a 
ținut să urmărească disputele 
tinerilor alergători. La startul 
celor 4 probe s-au aliniat 131 
de concurenți. Iată cîștigătorii: 
JUNIOARE: Rpdica Tira (clu
bul școlar Banatul). JUNIORI: 
Pavel Irimeș (clubul școlar Ba
natul). SENIORI: Vasile Volo- 
veanu (Progresul). SENIOARE: 
Tereza Milek (asociația sporti
vă Tăcerea).

că dimineață în etapa orășe
nească a crosului „Să întimpi
năm 1 Mai“. întrecerile au 
avut loc pe hipodromul orașu
lui și au dat loc unor dispute 
deosebit 
pregătiți 
gătorii 
care au
probe ale 
campionii : JUNIOARE : Maria 
Szasz (școala medie 1 
JUNIORI: Geza Pataky 
I.M.F.); SENIOARE : 
Marta (Știința I.M.F.); 
ORI: Tiberiu Sardut
I.M.F.).

de dîrze. Foarte bine 
s-au dovedit a 
de la Știința
eîștigat 3 din 

concursului.

fi aler- 
I.M.F., 
cele 4

Iată

150 de tineri 
Mureș au luat

Unirea); 
(Știința 
Molnuș 

; SENI- 
(Știința

duale", primii 
fața planșelor 
Primul asalt 
victorie romînească. E 
realizată de Drîmbă în fața lui 
Cernișevici (5-2). Reprezentan
tul țarii noastre a evoluat la 
fel de curajos ca și sîmbătă și 
a avut permanent inițiativa. 
Mureșanu, Csipler și Poenaru 
cîștigă și ei în serie. Se părea 
ca echipa noastră va realiza o 
victorie ușoară. Echipa R.S.S. 
Bieloruse are însă în Vasilievski 
și Malenko trăgători de temut 
care dau mult de furcă flore- 
tiștilor noștri. In 
însă, echipa R.
„merge" bine și 
cîștige majoritatea 
unele dintre acestea destul de

a

i ansamblu 
P. Romîne 
reușește să 
asalturilor,

detașat, 
care a

In afara lui Drimbt 
constituit ,,vioara în»

tîi“, echipa noastră a contat 
foarte mult pe Poenaru (asal-
tnrile sale la Pavlovski și Cer- 
nîșevici au fost de o rară fru
musețe 1) și Csipler. Mureșanu 
a tras inegal, pierzîud la un 
scor sever în fața lui Malenk» 
(1-5) și cedînd neașteptat în 
ultimul asalt la Cernișevici 
(3-5). La sfîr.șiftil întrecerii de 
floretă băieți, secretariatul de 
concurs a consemnat victori» 
echipei R.P. Romîne cu scorul 
de 11-5, Realizatori: Drimbă 
(3 v.), Poenaru (3 v.), Csipler 
(3 v.) și Mureșanu (2 v.). Vic
toriile echipei R.S.S. Bieloruse

T. STAMA

(Continuare in pag. a 8-a)

Campionatele republicane de box

Meciuri de bună calitate
AL. GROSS, 

coresp. regional
din orașul Tg. 
startul dumini- coresp.

Duminică dimineață s-au disputat Întrecerile ffîH cadrul fazei pe Capitală a crosului „Să întim
pinăm 1 Mai". Iată iii fotografie un aspect din proba rezervată seniorilor

frumoasă initiate 
nunului sportiv C.C.A.
■seară, în sala de mar- 
-ă a Casei Centrale a î 
natei, a avut loc o a- 
are festivă organizată de 
siliul de conducere al 
teului sportiv al Casei 
trale a Armatei, cu 
îjul căreia au fost săr- 
iriți . sportivii fruntași 

au împlinit 10 ani de 
vitate de performantă la 
.A.
in cei 83 de sportivi 
ătoriți, 81 sînt maeștri 
riți și, maeștri ai spor- 
i, sportivi care au re- 
entat cu cinste culorile 
iei și ale clubului în nu- 
>ase întreceri interne și 
naționale.

în gala de aseară
Adevărații pasionați ai boxu

lui au putut, fi verificați asea- 
ra cind. deși a plouat tot tim
pul, nici unul nu și-a părăsit 
locul.

In primul meci al galei, L. 
Ambruș a trebuk să se: între
buințeze mult pentru a-1 depăși 
pe talentatul boxer din Câmpu
lung Muscel, Ion Marin. A- 
cesta a luptat deseori de la e- 
gal la egal cu dinamovistul 
bucureștean și numai atacurile 
mai dese ale acestuia din urmai 
au decis ca victoria să fie de 
partea ' sa. Al. Bariciu a obți
nut decizia în fața rapidistului 
D. Davidescu, pe care l-a do
minat două reprize. Elevul lui 

cu
, a- 
plin. 
fost 

A.

Lucian Popescu a folosit 
precădere croșee la figură, 
proape toate mergînd în | 
Deosebit de disputată a 
întrecerea dintre ,,cocoșii" 
Olteanu și P. Pavel- întreaga 
partidă a fost presărată cu mo
mente dramatice, ambii boxeri 
dovedind temeinice cunoștințe 
tehnice. Ceea ce le putem re- 
proja este însă faptul ftțj

neglijat apărarea șl au primit, 
în consecința, multe lovituri 
gratuite. In .primele două re
prize Olieânii s-a atătat mai 
holărit și a punctat mai clar. 
Payel a Jiieereat in repriza-, a 
t'eia sj îfluțarcă meciul în fa
voarea sa, dar prea tirzni.

In prima repriză a ■oe-iului 
dintre I. Turcii și El. Prtrașcii 
se părea că bucureșteaiml . :m 
va avea probleme. El a atacat 
dezlănțuit la început, intimi- 
dîndu-și adversarul. Spre sfîr- 
șituJ reprizei a dona și în a 
treia insa. Pătrașcu a ieșit la 
atac și plasînd cu precizie cî- 
teva directe la fața a reușit să 
remonteze o parte din handi 
cap. Juriul a acordat în mod 
just decizia lui Turcii care în 
general a dominat mai mult 
și a folosit o gamă variata de 
lovituri. Așteptat cu interes de 
public, tînărul G. Simonca a 
deziluzionat. El nu a făcut' 1

R. CALARAȘANU.,?1

(Continuare in pug. a 3-a) •. A '^s._— ’bwz. ••L.



O consfătuire care și-a dovedit utilitatea 'V O l'fc l

Recent a avut loc la Brăila o 
consfătuire organizată de Sec
țiunea de învățămînt și cultură 

a Sfatului popular regional Galati în 
colaborare cu consiliul regional 
U.C.F.S., la care au fost invitați pro
fesori de educație fizică și învățători 
care predau acest obiect de învăță- 
mînt în școlile din regiune.

Consfătuirea de la Brăila și-a 
propus să realizeze un larg schimb 
de experiență între cadrele didactice 
care predau educația fizică. și, în a- 
celași timp, să scoată la iveală lip
surile care se mai fac simțite.

Celor 170 de profesori și învăță
tori prezenți la consfătuire (și aici 
aș vrea să-mi manifest regretul că 
dintr-o neglijență a organizatorilor 
n-au putut participa toate cadrele de 
specialitate din cuprinsul regiunii) 
le-au fost înfățișate două referate. 
Primul cu tema „Predarea educației 
fizice In școlile din regiunea Galați" 
— referent, ing. Ruță, șeful Secțiunii 
regionale de învățămînt și cultură; 
al doilea .Despre sarcinile mișcării 
de cultură fizică și sport în ctap<a 
actuală și contribuția cadrelor di- 

; «tactice Ia realizarea lor" — referent 
j M. Anghel — vicepreședinte al con
siliului regional U.C.F.S.

Ambele referate, întocmite după 
criterii judicioase, cu un bogat conți
nut - critic, au constituit un punct 
de plecare pentru ample discuții. Ele 

I an scos în relief frumoasele realizări 
1 înfăptuite în procesul educației fi- 
: zice în învățămîntul de toate gradele 
! din regiunea Galați, în anii luminoși 
■ ai regimului nostru democrat-popu- 
I: Iar. Educația fizică a încetat să mai 
i fie privită o dexteritate — ca în tre- 
; cut, în regimul bunghezo-moșieresc 
; — aeordîndu-i-se importanța care i 
1 se cuvine, ca parte integrantă a pro- 
I eesului de educație comunistă, ca fac
tor de întărire a sănătății.

Astfel, calitatea muncii profesorilor 
de educație fizică s-a îmbunătățit 
substanțial, metodele și mijloacele 
folosite au fost mai variate, mai a- 
tractive și mai interesante. Aceasta 
a determinat o creștere considerabilă 
a interesului pe care elevii îl ma
nifestă față de educația fizică. 
Faptul este confirmat de par
ticiparea entuziastă a unui număr din 
ce în ce mai mare de elevi la nu
meroase competiții și concursuri, la 
amenajarea de baze sportive simple, 
la organizarea de demonstrații în 
mediul sătesc, fată și cîteva exemple 
de profesori de educație fizică și în
vățători a căror dragoste pentru pro
fesiune le-a adds realizări dintre cele 
mai frumoase: Margareta Conac, Z. 
Lupu, H. Dulgheru, O. Gavrilă (Foc
șani), St. Leu. A. Stăncescu, Violeta 
Becea, V. Tomescu (Brăila), FI. 
Popov ici, Elena Vîlcea (Galați), Ma
tilda Perjeru (raion Panciu), Ion 
Jirloianu (raion Făurei), Constanța 
Ursu (raion Focșani) etc.

O consecință firească a dezvoltării 
activității sportive în rîndul școlari
lor din această regiune o reprezintă 
și creșterea masivă a numărului e- 
levilor care practică sportul de per
formanță, așa cum este atleta Ecate- 
rina Gheșu, înotătorul Victor Ma
xim, gimnastul Ion Popa, echipele 
de volei ale școlilor medii din Vi
dră (fete) și Galați (băieți), parti
cipante la finalele campionatelor re
publicane școlare ș.a.

In cadrul consfătuirii au fost sem
nalate cu toată ascuțimea și-lipsurile 
manifestate în munca profesorilor de 
educație fizică, capitol oare a for
mat obiectul unei analize temeinice.

S-a arătat că unii profesori de e- 
ducație fizică nu sînt pe deplin con
știent de rolul pe care trebuie să-l 
aibă în educarea multilaterală a e- 
levilor, nu se străduiesc să predea 
orele de curs la un nivel corespun
zător, cum este cazul lui Ion Bucur 
(Mărășești),, -Maria Ionescu și Jeana 
Costan (Galați), Tanța Dragomir 
(raion Galați) ș.a.

Pe de altă parte, unele secțiuni de 
învățămînt și cultură ale sfaturilor 
populare raionale și orășenești n-au 
sprijinit în suficientă măsură activi
tatea de educație fizică din școli, în- 
cadrîndu-se — de pildă — o serie de 
absolvenți de școli medii care n-au 
Bici o contingență cu obiectul edu
cației fizice, unii dintre ei — adevă
rat paradox 1 — fiind chiar scutiți de 
Ia aceste ore în școlile pe care le-au 
urmat.

★

Prof. MARIA LOGIN
șeful sectorului școli din Con

siliul General al U.C.F.S.
★

Tot datorită superficialității în unele 
școli, orele de educație fizică au fost 
repartizate unor profesori de alte 
specialități sau, în ultimă instanță, 
unor directori, ca o „comple
tare" a normelor lor didactice. Or, 
aceștia din urmă, obligați să răspun
dă de o multitudine de probleme, nu 
au mai avut timp în mod practic și 
pentru predarea orelor de educație 
fizică. Așa s-au petrecut lucrurile la 
Școlile din comunele Vînători (direc
tor, Eduard Botez), Lascăr Catargi 
etc.

La fel de grav este și faptul că 
mai există directori de școli care, 
dovedind o necunoaștere a atribu
țiilor lor, subestimează importanța e- 
ducației fizice în școala respectivă, 
fac serioase greutăți cadrelor didac
tice în desfășurarea muncii lor. Ca
zul cel mai tipic îl reprezintă direc
torul școlii profesionale agricole din 
Nicorești, ing. Diaconescu. Acesta a 
criticat într-o ședință a consiliului 
pedagogic pe profesorul de educație 
fizică, pentru că... a organizat o în
trecere sportivă, la care elevele școlii 
au participat în ținută de sport ?! 
Alt director de școală, tov. Mîrza, 
din comuna Bujoru, dînd dovadă de 
o orientare total greșită a mers până 
acolo încît a declarat organelor 
U.C.F.S. că — nici mai mult, nici 
mai puțin — va cere în scris desfiin
țarea ordinului nr. 49 al M.I.C., care 
stabilește tocmai sarcinile directori
lor de școli, în ceea ce privește spri
jinirea activității sportive școlare.

Este de semnalat, de asemenea, că 
inspectorii metodiști nu ș-au îngrijit 
de îndrumarea și controlul muncii 
cadrelor didactice care predau educa
ția fizică. Profesori ca Gh. Mano- 
lescu-Galați, L. Zaharia-Brăila, Al. 
Guțu-Focșani ș.a. n-au fost vizitați 
de către inspectorii metodiști de cir
ca 3—5 ani 1

In același timp, datorită nerespec- 
tării ordinului nr. 49 al M.I.C. de că
tre unii directori de școli, s-a ajuns 
ca unii profesori de educație fizică, 
suprasolicitați în diferite treburi, 
să nu mai poată avea timp și 
pentru îndrumarea asociației sportive 
din școala respectivă sau a activi
tății sportive de la sate.

Trebuie relevat faptul că de lipsu
rile existente în munca profesorilor 
de educație fizică se fac vinovate și 
consiliile U.C.F.S. (regional, raio
nale și orășenești) care n-au dovedit 
totdeauna principialitate și spirit de 
înțelegere, n-au ținut seama de înda
toririle de bază ce revin acestor ca
dre didactice.

Concluzia noastră este că această 
consfătuire și-a dovedit pe deplin 
utilitatea. A fost realmente o consfă
tuire rodnică, în care s-au dezbătut, 
în spirit critic și autocritic, principa
lele probleme ale muncii cadrelor 
didactice specializate în educație fi
zică. Cu acest prilej s-au stabilit și o 
serie de sarcini concrete, privind îm
bunătățirea continuă a activității ca
drelor didactice. Printre aceste sar
cini cităm: depistarea tinerilor cu ap
titudini în sport și îndrumarea lor 
către activitatea de performanță, ac
tivizarea și consolidarea asociațiilor 
sportive prin atragerea în activitatea 
sportivă a unui număr tot mai mare 
de elevi, mai multă grijă pentru lăr
girea activului obștesc, prin organi
zarea de cursuri de inițiere pentru 
arbitri și antrenori voluntari, ame
najarea de baze sportive simple, a- 
jungîndu-se pînă acolo încît să nu 
mai existe nici o școală fără un mi
nim de amenajări sportive (teren de 
volei, pistă pentru atletism, pistă 
G.M.A.). S-a subliniat în mod spe
cial că profesorii de educație fizică 
au datoria să ajute și mai mult la 
dezvoltarea activității sportive de la 
sate.

Numeroși participanți recunoscând 
eficiența acestei consfătuiri și spri
jinul prețios pe care l-au primit, 
s-au angajat ca, în lumina Directive
lor C.C. ai P.'M.R, cu privire la cri
teriile principale ale întrecerii socia
liste în cinstea aniversării a 40- de 
ani de la înființarea Partidului Co
munist din Romînia, să-și îmbunătă
țească neîncetat stilul de muncă, să 
dovedească mai mult spirit de răs
pundere, să treacă la o activitate de 
calitate, să devină propagandiști și 
tehnicieni neobosiți ai educației fizi
ce în rîndul tineretului și al oameni
lor muncii de la orașe și sate, adu- 
cîndu-și astfel un aport cît mai în
semnat la dezvoltarea mișcării noa
stre sportive, care, îndrumată per
manent de partid, obține zi de zi suc
cese tot mai răsunătoare.

Concurs de verificare a lotului
Ultimele întreceri din cadrul concursu

lui de verificare a lotului republican de 
tir, desfășurate sîtabălă și duminică, au 
prilejuit dispute deosebit de pasionante. 
La majoritatea probelor a fost nevoie 
de baraje pentru stabilirea locurilor frun
tașe. Vom scoate» zîn evidență o scrie de 
rezultate bune, cum sînt cele obținute de

D. Danciu (Victoria), ciștigătorul pro
bei de sheet

glinski (Dinamo) 547 p, 2. V. Manciu 
(C.C.A.) 540 p, 3. En'e Drăgan (Dinamo) 
538 p; Armă liberă, calibru redus 60 
focuri culcat seniori: 1. I. Sîrhu (C.C.A.) 
593 p; 2. M. Ferecatu (Dinamo) 585 p 
(46x10), 3. T. Ciulu (C.C.A.) 585 p 
(15x10); Senioare: 1. Aurelia Cosma 
(Mureșul Tg. Mureș) 580 p., 2. Paras- 
cbiva Almășan (D.) 578 p. 3. Anca Dra- 
gouiir (C.S.M.S. Iași) 57S p; Juniori:
1. G. Toth (D.) 589 p, 2. M. Lazăr 
(D.) 581 p, 3. G. Stoian (Știința) 583 
p; Skeet: 1. D. Dânciu (Victoria) 193 t,
2. I. Dumitrosdu (Recolta) 193 t, 3. 
I. Albescu (C.C A.) 193 t. (locurile au 
fost stabilite prin baraj); Pistol viteză: 
1. P. Mocuță (Dinamo) 580 p; 2. V. 
Atanasiu (Știința) 578 p; 3. T. Bodnă- 
rescu (C.C.A.) 568 p.

SPORTUL POPULAR

L Sîrbu Ia armă liberă calibru redus 
60 locuri culcat seniori, G. Toth Ia a- 
ceeași probă rezervată juniorilor, T. 
legliuski și V. Manela Ia pistol pre
cizie. D. Danciu% I. Dumitrescu și I. Al- 
bescu- Ia skeet. ,

Nu putem fi însă mulțumiți de rezul
tatul senioarelor la proba de armă li
beră 60 focuri culcat și nici de cel al 
trăgătorilor de pistol viteză. La această 
probă Ștefan Petrescu a scăpat două si- 
luele., oeupînd lfîctil 4 în clasament.
_ imiiltAie i X. J. i«-

Campionatul masculin s-a întrerupt
pînă la 21 mai

Dinamo învinsă de Jiul la Petro
șani și Progresul chiar la București, 
de Știința Cluj I Iată marile surprize 
ale etapei a XVIII-a a campionatu
lui masculin. In urma acestor rezulta
te, cu toate că are un meci mai puțin 
disputat, Rapid păstrează avantajul 
de 3 puncte în fruntea clasamentului. 
Campionatul se întrerupe acum pînă 
la 21 mai, făcînd loc pregătirilor și 
turneului internațional de la Istanbul 
(6—14 mai). Cele patru etape care 
au mai rămas de jucat se vor disputa 
la 21 mai, 25 mai, 28 mai și 4 iunie. 
Deci patru etape în două săptămîni, 
ceea ce înseamnă un program încăr
cat pentru voleibaliștii noștri din ca
tegoria A. Antrenorii au datoria să 
se preocupe de buna pregătire a echi
pelor lor, mai ales că o serie de for
mații dau, încă de pe acum, semne 
de oboseală.

Dar iată clasamentul întrecerii mas
culine :

1. Rapid București
3. știința Cluj
3. Progresul București

17 17 0 51:13 34
18 13 5 47:26 31
18 13 5 45:32 31

4. (Dinamo București
5. Jiul Petroșani
6. Știința Timișoara
7. Tractorul Brașov
8. Victoria București
9. C.C.A.

10. știința Galați
11. Petrolul Ploiești
12. Farul Constanța

11 n 8 43:27 31 
18 11 7 43:35 » 
ÎS lt 8 43:32 21
18 7 11 34:40 3!
17 8 S 30:33 2
18 6 12 33:42 >
18 6 12 30:44 2 
18 4 14 21:47 3'
18 0 18 13:54 1

In campionatul feminin, cefe pairi 
etape care mai sînt de jucat se vo 
disputa normal, campionatul încheif) 
du-se la 21 mai.

Ca anul trecut, Dinamo Buci 
rești nu mai poafe pierde tithil fiirx 
neînvinsă.

Iată clasamentul întrecerii feminine
1. Dinamo București 17 17 • 51: 5
2. Rapid București 18 10 3 49:16
3. C.P. București 18 13 5 44:28
4. Metalul București 18 11 7 39:26
5. știința Cluj 17 11 6 40:29
6. Farul Constanța 18 10 *’ 37:33
7. C.S.M. Cluj ]8 9 9 36:36
8. C.S.M. Sibiu 18 8 10 32:38
9. Olimpia Brașov 18 4 14 27:48

10. Progresul București 18 4 ]4 21:47
11. Sănătatea București 18 2 16 19:51
12. Țesătura Iași 18 2 10 14:52

în sala Dinamo

Azi: Dinamo București — Dinamo Moscova
(„C. C. E.“-feminin)

Mîine: C. C. A.—Ț. D. N. A. Sofia (amical-masculin)
Inaugurată sîmbătă cu meciul mas

culin Rapid — Stade Franțais, seria 
partidelor internaționale de volei con
tinuă azi și mîine.

Azi, în sala din șoseaua Ștefan cel 
Mare, Dinamo București întîlnește pe 
Dinamo Moscova, meci retur în ca
drul competiției 'feminine „Cupa Cam
pionilor Europeni".

Vor fi aliniate următoarele loturi : 
DINAMO MOSCOVA (antrenor : Se
rafima Kundirenko) : Mărite Aven (nr. 
1 pe tricou), Galina Volkova (nr. 3), 
Alexandra Ciudina (nr. 4), Valenti
na Karpova (nr. 5), Zenaida Smo- 
leaninova (nr. 6), Ludmila Bulda
kova (nr. 7), Lidia Strelnikova 
(nr. 8), Lilia Konovalova (nr. 9), 
Natalia Kluieva (nr. 11), Valentina 
Fetisova (nr. 12). DINAMO BUCU
REȘTI (antrenor: Gh. Constantănescu): 
T»nela Pleșoianu, Doina Ivăneseu, Flo
rina Teodorescu, Lia Vanea, Viorica

Herișanu, Dantela Iancu, Rodica 
clovan, Elisabeta Preda, Maria I 
dișteanu, Lucia Vanea, Rodiea C 
bea nu.

Partida va fi condusă de Ane 
■Ian Strahonza (R.P.F. Iugoslavia 
va începe la ora 18,30.

★
Mîine în sala Dinamo, de la

19, un alt meci internațional, 
data asta masculin : C.C.A.—Ț.D.N 
Sofia. Voleibaliștii bulgari au & 
ieri seară în Capitală cu un lot d 
sebit de valoros : T. Simov, D. Za 
riev, V. Simov, D. Iotov, R. Todoi 
D. Vekilov, P. Feldșerov, S. Krau 
B. Milenov, S. Serghiev, B. Kiu< 
kov.

C. C. A. va prezenta echipa o 
nuită.

Brașov, 26-30 aprili

Finakle campionatelor republicane rezervate școlilor medii
Sfîrșitul acestei luni este marcat de 

un eveniment deosebit în viața spor
tivă a elevilor noștri : desfășurarea 
ultimei etape a campionatelor repu
blicane de volei rezervate școlilor me
dii. întrecerile vor avea loc la Brașov, 
între 26-30 aprilie.

In această finală își vor măsura 
forțele un număr de 6 echipe (băieți 
și fete), cele mai bine pregătite la 
ora actuală, câștigătoarele „zonelor4* 
desfășurate cu puțin timp în urmă și 
anume :

FETE : școala medie nr. 2 „Frații 
Buzești^-Craiova, ?c. medie nr. 4- 
Brașov, liceul unic din Dej, șe. medie 
nr. 1 „Mircea cel Bătrin^-Constanța, 
șc. medie nr. 26 „Al. loan Cuza“-

F «c, «râie M. 3^ <*

pe țară ale campionatelor școlilor 
fesionaie de ucenici și meserii.

Astfel, între 3-7 mai la Sibil 
vor întrece echipele de volei (k 
și fete), intre 5-7 mai la Timișem 
vor disputa titlul de echipă

Vasile Alee son- pioană a țării, cele mai bune k 
Jo»

■r.
fi-

program special de educație fizici din 
București.

BĂIEȚI : șc. medie nr. 4 cu pro
gram special de educație fizici din 
Timișoara, șc. medie nr. 1-Ctmpulung 
Muscel, șc. medie nr. 5 „Gh. Barițiu“- 
Ctttj, șc. medie nr. 1 „
dri“-Galați, șc. medie nr. 19 
Creangă"- București și »e. medie 
3S cu program special de educație 
zici din București.

De remarcat că din rîndul echipelor 
finaliste lipsește campioana republi
cană de fete din anul trecut, aceea 
a școlii medii nr. 1 din Sînnieolaul 
Mare, regiunea Timișoara, care a fost 
eliminată din competiție încă din faza 
regionala.

★
In perioada Imediat următoare se 

W dtatfăsura Si o part» dw Xiaatț«d«

baliste (handbal in 7); în sfîrșil 
zilele de 9 și 10 mai la Tg. Jk 
vor concura cei mai buni gimna 
gimnaste.

Aceste finale vor fi organizat 
către M.I.C. în colaborare cu U.C 
și C.C. al U-T-M.

★
Tot in cursul lunii mai va ave 

și etapa finală a campionatului 
volei, la care participă școlile 1 
cu program special de educație 
din întreaga țară. Loe de desfăși 
fthftiFcu VUcea. Data; 12-14 mai



Buletinul campionatului categoriei B
• Metalul Tîrgoviște și C.S.M. Baia Mare au luat avans * Situație extrem de complicata în seria a ll-a

r
Campionatul categoriei secunde continuă în mijlocul unui interes 

deosebit, întreținut de pasionanta întrecere a echipelor pentru primul loc, 
ca și pentru evitarea „zonei retrogradării “.

In seriile I și a III-a, prin victoriile lor directe și cu... aj'utorul celor
lalte rezultate, liderii Metalul Tîrgoviște și C.S.M. Baia Mare au luat un 
avans de două și respectiv trei puncte asupra echipelor clasate pe locul 
doi. Multe emoții au, în schimb, echipele din seria a Il-a, unde rezultatele 
de duminică au complicat foarte mult situația primelor locuri. In pre
zent, trei echipe se află la egalitate de puncte: Știința Craiova, Dinamo 
Pitești și Știința București, iar alte două le urmează la un punct dis
tanță : C.S.M. Mediaș și ” 
de disputat, lupta pentru 
toate trei serii.

lată cîteva amănunte

C.S.M. Sibiu. Cum însă mai sînt nouă etape 
primul loc va continua cu aceeași dîrzenie în

în legătură cu partidele de duminică.

r SERIA
acest joc un singur șut pe poartă, 
în minutul 4, prin Nițtilescu, deschi- 
zînd scorul. In min. 26, Banii de ia 
Poiana a ratat un 11 metri. Oaspeții

care au tras cu mingea în adversar 
cînd jocul era oprit. De menționat și 
gestul necuviincios _ față de spectatori 
al jucătorului Lovin. (C. Alexe, co
resp.).

DINAMO
BUCUREȘTI (0-2). Studenții au me
ritat victoria, ‘ ‘ '
tărîre în fața porții. Dridea II și Du
mitrescu, care au înscris cele două 
puncte, au fost și cei mai buni ata- 
canți ai formației studențești. Dinamo- 
vi.știi au avut numeroase ocazii de a 
înscrie, dar înaintașii au fost lipsiți 
de eficacitate. (V. P.)

CFR ELECTRO CRAIOVA - ȘTI
INȚA CRAIOVA (1-1). Rezultatul de 
egalitate oglindește raportul de forțe 
șt desfășurarea partidei, care a fost 
de un bun nivel tehnic, apreciat de 
cei peste 8000 de spectatori, Au mar-

OBOR ȘTIINȚA

dovedind mai multă ho-

RAPID FOCȘANI 
TÎRGOVIȘTE (0—1).

(min. 21) pentru Acad. Militară și 
P. Popescu din 11 m. (min. 43) pen
tru Metalul. Arbitrajul și comportarea 
nesportivă a celor două echipe ar tre
bui discutate de federație. (Aurelian 
Axente, coresp.).

SERIA A III-a

METALUL 
Echipa locală a 

dominat permanent, dar nu a reușit 
să înscrie din cauza bunei apărări a 
formației tîrgoviștene. Singurul punct 
al jocului a fost marcat în min. 60 
de Cazacu. Au asistat 3000 de spec
tatori. A condus arbitrul Dumitrescu 
— Budești. (H. Cohn, C. Rădulescu, 
coresp.).

UNIREA IAȘI — DINAMO GALAȚI 
(2-0). Echipa locală a luptat cu 
mult elan pentru realizarea acestei 
frumoase victorii. Ieșenii au dominat 
aproape tot 
două goluri 
min. 20 și 
în min. 76) 
Cărunții și 
ocazii clare.
organizat doar la începutul reprizei 
secunde. (P. Codrea, A. Scăunaș, co
resp.).

FORESTA FĂLTICENI — STEAUA 
ROȘIE BACAU (1-0). Meciul s-a ju
cat la Suceava, terenul din Fălticeni 
fiind suspendat pentru proasta orga
nizare la meciul cu Metalul Tîrgo
viște. Forests a învins pe merit, do- 
minînd în majoritatea timpului. Sin- 

j.gurul gol a fost marcat de Grișaru 
în min. 73. Bâcăoanii au jucat mai 
mult in apărare, căiitînd să tragă de 
timp. (Negru Lazăr, coresp.).

S.N.M. CONSTANȚA — FLACĂRA 
MORiiNI (3-0). Jocul a fost de va
loare tehnică foarte scăzută. Mai in
sistent! în ultima parte a jocului, lo
calnicii au înscris de 3 ori, prin Ma
xim (min. 75). Coman (min. 85) și 
Ernest (min. 88), toate golurile fiind 
marcate cu largul concurs al portaru
lui advers Berbeni. (L. Brukner, co
resp.).

CFR PAȘCANI — CSM BRĂILA 
(2-0). Joc de slabă factură tehnică, 
ambele echipe făcînd un joc de uzu- 

gazdelor este meritată, 
fost marcate de Atanasiu 
34 și 40. (C. Enea,

timpul și în afara celor 
(marcate de Câruntu în 

Lupea în proprie poartă 
ar mai fi putut înscrie ; 
Creangă au ratat însă
Oaspeții au jucat mai

Fază din partida C.S.M. Baia Mare — Dinamo Săsar 2—0. Intervenția 
portarului este tardivă...

Foto : Andrei Suth (Baia Mare) 

cat: Popa (min. 65) pentru Știința 
și Bratu (min. 72) — din 11 m — 
pentru CFR Electro. In min. 73, Va- 
silescu (CFR Electro) și Deliu (Ști
ința) au fost eliminați pentru lovire 
reciprocă. (St. Burgul șl V. Sându- 
lescu, coresp.).

CHIMIA FAGARAȘ — CFR RO
ȘIORI (2-0). Echipa gazdă a domi
nat mare parle din timp și a cîști- 
gat pe merit prin punctele înscrise 
de Palfi (min. 10) și Barbat (min. 

CFR a jucat slab în atac. S-au 
: Taflan și Bujor (CH),

au egalat în min. 40 prin Cotroază 
și apoi au ,,tras“ de timp (C. Vîrjo- 
ghie și Gh. Briotă, coresp.).

SERIA A Il-a

tii. Victoria 
Punctele au 
în minutele 
coresp.).

PRAHOVA PLOIEȘTI - RUL
MENTUL BIRLAD (4-0). Echipa din 
Birlad s-a comportat foarte slab, în 
tot meciul netrăgînd decît de patru 
ori la poarta. Punctele au fost mar
cate de către Voinea (3) și Firan. 
Ploeștenii au fost superiori, dar în 
general, partida nu s-a ridicat Ia un 
nivel tehnic bun. (I. Rădulescu, P. 
Voicilâ, coresp.).

POIANA CÎMPINA — DINAMO 
SUCEAVA (1-1). Jocul a fost de ca
litate scăzută. Localnicii au tras în

C.S.M. MEDIAȘ — DINAMO PI
TEȘTI (2-0). Pînă în min. 50, cînd 
gazdele au deschis scorul, partida a 
fost departe ca valoare de ceea ce 
se aștepta de la cele două formații 
fruntașe ale seriei.

în prima repriză am asistat la 
un joc cu multe greșeli, din păcate 
însă și cu multe faulturi, joc desfă
șurat mai mult în centru! terenului.

După pauză. în min. 50, un atac 
al gazdelor, pe partea stingă aduce 
mingea la Oancea, care dintr-un unghi 
dificil trage puternic și înscrie. Din 
acest moment meciul devine mai di
namic, echipele rcnunțînd la jocul 
de apărare. Cei care înscriu sînt tot 
jucătorii de la C.S.M. Mediaș. La un 
contra-atac Ziegler marchează în min. 
76 al doilea gol al gazdelor. Sîîrși- 
tul partidei aparține dinamaviștilor, 
dar fără rezultat. Arbitra ji.il lui A. 
Galamboș (Baia Mare) mulțumitor- 
El a lăsat însă nesancționate linele 
durități ca și atitudinile nesportive ale 
jucătorilor Oancea și Szabo (C.S.M.),

C.S.M. BAIA MARE — DINAMO 
SĂSAR (2-0). Derbiul local a prile
juit un joc frumos, cu multe faze 
de gol. Cele două goluri realizate de 
Gergely III (min. 10) și Vlad I (min. 
16) au fost înscrise după acțiuni bine 
desfășurate. S-au remarcat: Trifu, 
Horzsa și Vlad I (CSM), Comșa II, 
Gall, Toma (D). Au asistat 7000 spec
tatori. (V. Săsâranu și V. Barbu, co
resp.).

JIUL — GLORIA BISTRIȚA (1-0). 
Față să joace la adevărata sa valoa
re, Jiu! a dominat-totuși tot timpul, 
dar oaspeții s-au apărat supranum:- 
ric și au reușit să respingă o serie 
de acțiuni ale localnicilor. 
Rusii (Gloria) a apărat excelent, 
nicul gol al partidei a fost 
de Crăciun în min. 88 din 11 
Băloiu și I. Tudor, coresp.).

RECOLTA CĂREI — C.F.R 
ȘOARA (1-0). Peste 5000 de 
tori au asistat la un joc frumos, în 
care echipa gazdă s-a impus printr-o 
pregătire tehnică mat bună, 
deschis în min. 2 de Hauler, 
neschimbat pînă la sfîrșiftil

(Tr. Silaghi,
IND. SÎRMEI C. TURZII 

REȘIȚA (1-2). Echipa din Reșița 
obținut o victorie surprinzătoare dar 
meritată, prin punctele înscrise de Spo
rea (min. 61 și 89). Gazdele au jucat 
sub posibilitățile lor. Unicul lor punct 
a fost înscris de Copil (min. 41). Jo
cul a fost de factura bună, desfășurat 
în limitele sportivității. (P. Tonea, 
coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ—A.M.E.F. 
ARAD (0-0). După aspectul jocului, 
în care echipele au luptat cu egală 
dîrzenie pentru victorie, rezultatul este 
echitabil. S-au remarcat : Selymesi II 
de la Mureșul si Oroszhegy si Papiu 
de la AMEFA ' "

CSM CLUJ 
(0-0). La o săptămînă după frumo
sul joc din partida cu Jiul, C.S.M. 
dezamăgit susținătorii printr-o i 
portare slabă. In schimb, 
luptat cu mult elan, 
periculoase la poarta

Portarul
U- 

înscris 
m. (St.

TIMI- 
șpecta-

Scorul, 
a rămas 
partidei, 
coresp.). 
— CSM 

a

remarcat : Selymesi 11

(I. Păuș, coresp.).
- ARIEȘUL TURDA

Un interesant cuplaj, joi
pe stadionul „23 August"

anunțat, joi va avea
Stadionul „23 
interesant cu- 
cărui program

Varșovia, 
tineret —'

sînt de o 
din frun- 

- are, de

După cum am 
loc în Capitală — pe 
August" — un foarte 
plaj internațional, al 
este următorul:
Ora 15,15: C.C.A. - Legia

Ora 17: Sel. sindicală de 
Algeria.

Cele două echipe oaspe 
bună valoare. Legia — una 
tașele fotbalului polonez -
altfel, la activ o victorie cu 2-0 asu
pra echipei C.C.A. (în meciul dispu
tat in toamna trecută la Varșovia). 
Iar pe fotbaliștii algerieni spectatorii 
bucureșteni îi cunosc din partidele 
susținute acum doi ani. In cele trei 
partide disputate pînă acum (la Ga
lați, Bacău și Oradea), Mekhloufi, 
Zitouni, Bouchache, Boubakeur și 
ceilalți membri ai selecționatei Al
geriei au, lăsat q deosebită impresie

prin fotbalul lor tehnic, spectaculos, 
dar și foarte eficace.

Echipele noastre. C.C.A. și selecțio
nata sindicală de tineret, se pregătesc 
cu atenție pentru partidele de joi, 
care promit jocuri de bună calitate. 
Ele fac astăzi ușoare antrenamente.

Ș T
La 28 mai, echipa noastră repre

zentativă de juniori va susține la 
Budapesta o întîlnire amicală cu se
lecționata R.P. Ungare. In vederea al
cătuirii 
are loc 
trial la 
jucători
titorul București), Mingheș (CSM Re
șița), Cimpoca (Rapid București), Pe
trov (Petrolul Ploiești), Titeica (Acad. 
Militară)^ Măneșcu (Farul Constanța),

lotului echipei noastre, astăzi 
la stadionul „23 August" un 
care au fost convocați 26 de 
printre care: Niculescu (Ves

de
85).
remarcat :
Georgescu (CFR). (V. Lazăr, coresp.).

CHIMIA GOVORA — DRUBETA 
TR. SEVERIN (3-2). Chimia a reușit 
să obțină o victorie meritată, ca ur
mare a unui bun joc colectiv, în 
care au excelat Lambru, Tecdorescti 
și Birn. Meciul a fost viu disputat 
și de un bun nivel tehnic. Au marcat : 
Teodorescii (min. 21 și 51, ultimul 
din 1! in) și Birn (min. 75). respec
tiv Belcea (min. 14) și Mazilii (min. 
87). Bun arbitrajul lui Al. Pîrvtt — 
Bucure ti (Dr. Roșiaiiu, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — CSM 
SIBIU (7-2). Joc de bună factură 
tehnică. Au marcat : Lupii (min. 2 și 
75) Roșea (min. 25 și 55), Vigheci 
(min. 5). Binder (min. 6.5) și Solo
mon (min. 35 — autogol), respectiv 
Baban (min. 42) și Dragoman (min. 
80 din 11 m). (C. Gruia, coresp.).

ACADEMIA MILITARĂ BUCU
REȘTI — METALUL BUCUREȘTI 
(1-1). A fost o partidă în care jucă
torii celor două formații s-au întrecut 
în ...durități. Și dacă ar fi să facem, 
în această privință, o remarcare spe
ciala, pe primul loc s-ar situa T. 
Zaharia (A.M.). La atmosfera de ner
vozitate de pe teren a contribuit mult 
și arbitrajul sub orice critică, prestat 
de P. Tomcscu — Pitești și „tnșierii" 
I. Berdelea și T. Floreanu — Bucu
rești. Arbitrul de centru a lăsat ne
sancționate faulturi 
decizii inverse sau 
țiuni imaginare. Au

grosolane, a dat 
a fluierat iufrac- 
marcat : Stoieescu

I R
Marinescu 
(CSM Baia

I
(Tractorul Brașov), Trifu 
Mare) etc.

★
26 aprilie la Cluj cei maiMiercuri

buni juniori din regiune vor participa 
la un trial, cu scopul de a se selec
ționa elementele care vor fi chemate 
la tabăra de vară.

★
Mîine se dispută la Istanbul, in ca

drul turneului balcanic, partida Fe
nerbahce — A.E.K. Atena. Jocul va fi 
condus de arbitrii romîni Șt. Matai- 
zer. N, Mihăilescu și. Al.

. și-a 
com- 

oaspeții au 
creîtid acțiuni 
clujenilor. Re

zultatul este echitabil. (A. Dumitriu, 
coresp.).

Campionatele republicane
(Urmare clin pag. 1)

decît să împingă și să lo- 
cu capul (în urma unui ast- 
atac l-a deschis arcada lui

; urma căruia i 
s-ar fi cuvenit un avertisment După 
un meci strîris juriul a acordat deci
zia lui Czegeli. Un meci dramatic su 
furnizat Gh. Vieru (Iași) și dinatno- 
vistul P. Vizitiu. Acesta din urmă a 
stat de 4 ori la podea (în rep. I și 
a Il-a) și, în cele din urmă a fost 
obligat să abandoneze. Excelent 
s-a comportat tînârul Anton Con
stantin (Clubul sp școlar) în meciul 
cu Gh. Dumitru (Metalul 23 August). 
Deosebit de m’obii, eF a profitat iot 
timpul de greșelile adversarului și a 
plasat numeroase lovituri, obținîid 
finalmente decizia. ALTEI REZULTA
TE: D. Fierarii b. p. A. Nagy; O. Ba
ciu b. p. I. Csehi (Bocșa); I. Miha- 
]ic b. p. M. Biedl; M. Sto-ian b. p. 
N. Cîmpeanu (Bocșa).

PROGRAMUL DE AZI... !j
Muscă : I. Toma (Voința Buc.) — 

C. Dimiitrașcu (Dinamo Craiova). 
M. Cristea (Metalul 23 August) — 
M. Dobrescu (C.C.A.) ; coeoș: N. 
Mîndreanu (C.C.A.) — C. Toma (Di
namo B:ic.), D. Constantin (Vulturii 
Tulcea) - N. Puiti ■
pană : E. Cișmaș 
Gheorghiu (Dinamo 
(Dinamo '' ' 
(C.S.M. 
Pintilie 
Bumbea

altceva 
vească 
fel de
Czegeli) fapt de pe

(Progresul Buc.) ; 
(C.C.A.) — G.

Buc.), M. Cloanță
I — V. Antonut 

semiușoară: T. 
Constanța) — C. 
” . . I. D>nu 

(Farul) — I. Florea (C.C.A.); ușoa
ră : I. Mărcii (Cîmpulung Muscel) — 
M. Trancâ (Dinamo Buc.), Șt. Viții? 
(Voința Cluj) — I. Marin (Progresul 
Buc.) ; semimijlocie : D. Enuț (Meta
lul 23 ' -
greșul 
Ailenii

Craiova)
Brăila) ;
(Farul i
(C.S.M. Reșița),

August) — A. Gănescu (Pro- 
Blic.), V. Mîrza (Cluj) — I. 
(Victoria Buc.).

Șl DE MIINE:
Mijlocie mică : V. Badea (Metalul 

23 August) — V. Bogoi (GSM Ga
lați), C. Stănescu (Dinamo) — M. 
Balaș (Progresul), G11. Ionel (Bocșa)
— Gh. Ncagu (Farul), G. Tudor 
(Marina) — I. Astaloș (Dinamo) ; 
mijlocie : P. Deca (Dinamo Craiova)
— D. Gheorghiu (Dinamo Buc.), T. 
Crîngașu (Rapid) — Șt. Cojart (GSM 
Galați). P. Mentzel (CSS Banatul) — 
I. Păunoiu (Voința Buzău), I. Mo-, 
nea (Dinamo) — N. Tudor (Corvi- 
nul) ; semigrea ; E. Schnapp (Pro
gresul) — Gh. Negrea (CCA), I. Ivaa 
(Cîmpulung Muscel) — Tr. Stuparu 
(Dinamo Craiova), E. Ioanovici (Vo
ința Cluj) — M. Nicolati (Energia 
Cîmpina), O. Cioloca (CSM Galați)
— P. Zaharla (Rapid) ; grea: A, 
Criștea (CSM Galați) — Al. Ghiți 
(Ploiești), V. Mariuțan (Dinamo) — 
I. Petrov (Voința Buc.), I. Alexan
dru (Praliova Ploiești) — F. Da<t 
(CSM Reșița). Gh. Clrsfca (Dinamo 
Craiova) — N. Motoc (Rapid).

Galele încep la ora 19.

Premii numeroase la concursul Pronosport din 23 aprî ie
- Azi ultima zi pentru concursul special Pronoexpres de mîine

Tragerea din urnă a concursului spe- 
cial Pronoexpres din 26 aprilie va avea 
loc începînd de la ora 19 pe Stadionul 
Republicii cu ocazia meciului Dinam» 
București — Farul Constanța. în car 
de ploaie tragerea va avea loc la ace
eași oră în sala din utr. Doamnei nr. 2,

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES DIN 19 APRILIE

Categoria 
lei.

Categoria
8.378 lei.

Categoria
1.888 lei.

Categoria
338 lei.

Categoria
98 leV

Categoria 
cîte 27 lei.

Premiile I au fost obținute de par
ticipanta S. Olga din corn. Vidra^ re-< 
giunea București și de un participant, 
din regiunea Brașov.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro—■ 
nosport. ' ;

Concursul Pronosport de duminica 
trecută va oferi fără îndoială parilci- 
pantllor o serie mare de premii. Acest 
lucru se datorește faptului că marea 
majoritate a întînirllor s-au terminat 
cu rezultate scontate, în general cu vic
toria gazdelor.

REZULTATELE PROVIZORII ALE TRIE
RII CONCURSULUI PRONOSPORT

23 APRILIE 1961 ;

105 variante cu 12 rezultate.
1.866 variante cu 11 rezultate. 

.12.842 variante cu 10 rezultate.
^r

ASTAZI ESTE ULTIMA ZT ÎN 
VA MAI PUTEJI DEPUNE 
NELE PENTRU CONCURSUL 
PRONOEXPRES DE MÎINE. 
loc primul concurs special Pronoexpres 
cu premii fixe în bani, 
miilor obișnuite se mai acordă premii 
suplimentare în bani. “ 
mentare sînt în 
50.000 lei. 35.000 lei etc. 
special Pronoexpres de mîine se 
face două extrageri din urnă 
8 numere fiecare. Buletinele de 
curs sînt gratuite.

DIN

CARE 
BULETI- 
SPECIAL 

Mîine are

In afara pre-

Premiile supli- 
valoare de 75.000 lei, 

La concursul 
vor 

a cîte 
con-

I : 2 variante a cîte 7B.G47

n-a :

III-a :

9 variante

43 variante

a

a

a

a

IV-a : 308 variante a

cite
cîte

cîte

V-a : 1.061 variante a cile

Vl-a : 5.282 variante a .
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Antrenori, promovați cu atenție 
elementele tinere!

De bună seamă că după o muncă 
științifică de selecție și pregătire a 
tinerelor cadre, roadele nu intirzie 
să apară. Urcind treptele măiestriei 
sportive tinerii se afirmă tot mai pu
ternic, ajungind in pragul consacrării. 
Firește, pregătirea trebuie continuată. 
Dar, tinărul sportiv trebuie să se 
bucure in același timp și de condiții 
speciale, printre care un loc de frun
te il ocupă promovarea lui in compe
tițiile de amploare. Promovarea ele
mentelor tinere constituie o problemă 
complexă care poate fi rezolvată nu
mai printr-o matură și judicioasă gin- 
dire. Prea devreme sau prea tirziu — 

viitoare. Debutul unui tînăr trebuie 
pregătit cu grijă. De la noi au plecat 
tineri fotbaliști care activează astăzi 
în echipe divizionare. Ei au fost pro
movați după o matură chibzuință și 
au trecut gradat prin diferitele etape 
ale consacrării, aflîndu-se astăzi prin
tre fotbaliștii fruntași. Este cazul fot
baliștilor V. Seredai (Steagul roșu),
L. Crișan (C.C.A.), E. Nagy (Steagul 
roșu), I. Oană și Ștefan Vlad (Tracto
rul). Iîecent în echipa de categorie 
B Tractorul au mai fost promovați o 
serie de juniori: I. Chiujdea, M. Roș
ea și Gh. Iacob“.

++++♦+
gl Itima plenară a Comitetului de Organizare » 

Uniunii de Cultură Fizică și Sport a pus un 
accent deosebit pe îmbunătățirea procesului insiructiv- 
educativ desfășurat în secții. Condițiile fot mai bune 
create mișcării sportive de către partid și guvern per
mit dezvoltarea și mai puternică a activității sportive 
de performanță, îmbunătățirea permanentă a rezulta
telor sportivilor noștri. In secții, adică acolo unde se 
hotărăște soarta performanțelor, trebuie să se mun- 

/ ceașcă mai intens, să se aplice cu perseverență și 
consecvență metode științifice de instruire, în care un 
rol de frunte este deținut de mărirea numărului, vo
lumului și intensității antrenamentelor. Conducerile 
cluburilor și asociațiilor sportive trebuie să sprijine 
activ promovarea metodicei moderne de antrenament, 
să urmărească și să supravegheze în permanență des
fășurarea procesului instructiv-educativ la cel mai 
înalt nivel.

Marile performanțe realizate de sportivii noștri

(cucerirea campionatului mondial la handbal în 7, 
obținerea titlului mondial ia dublu femei la tenis de 
masă, cucerirea trofeului „Cupa Campionilor Euro- 
peni“ la handbal în 7 de către formația feminină 
Știința București etc.) au fost posibile datorită grijii 
părintești pe care partidul o poartă mișcării sportive, 
muncii plină de abnegație a tinerilor noștri sportivi 
și aplicării cu consecvență a principiilor științifice de 
antrenament.

Inzecindu-și eforturile și combătînd cu hotărîre con
servatorismul care se mai manifestă uneori, antrenorii, 
instructorii și sportivii de toate categoriile trebuie 
să ridice necontenit calitatea muncii în secțiile pe 
ramură de sport.
Pentru a prilejui un schimb de experiență în această 

direcție am întreprins un raid prin secțiile pe ramură 
de sport aie asociațiilor și cluburilor sportive din 
orașul Brașov.

* *444+44+444

Selecția, element important în creș- 
t le rea performanțelor, preocupă astăzi 
lot mai mult pe antrenorii și tehnicienii 

«cluburilor și asociațiilor sportive. Pe sta
dioanele, terenurile și sălile de sport, 
•arg deschise tineretului, vin tot mai 
wulți fii ai oamenilor muncii. Dintre 
«ceștii!. antrenorii și tehnicienii selec
ționează — pe baza unor criterii știin
țifice — pe cei ce pot deveni sportivi de 
imn le.

Vă mai amintiți, fără îndoială, de 
maidanele pline de praf și gropi 
care ne-au „găzduit* în copilărie 

««prigclc „mîu|e“, terminate întotdeauna 
<TCu juliluri pe picioare și... urecheli acasă. 
l*rin contrast imaginea aceasta nc-a re
venit în minte cu cîleva zile în urmă, 

-înlr-o frumoasă după amiază de pri
măvară, cînd stăteam — alături de alte 
sute și sule de spectatori — pe marginea 
terenului dc fotbal din incinta Grupului 
școlar al uzinelor „Steagul roșu*, in 
entuziasmul „galeriilor” (formate din 
colegii de clasă) două formații, frumos 
echipate, își disputau cu îndtrjire șan
sele în „(Jupa Primăverii*, competiție 
care a reunit la start 32 de echipe, se
lecționate din acei aproape 1.000 de 
elevi. Organizată cu sprijinul prețios al

VIZITIND „ATELIERELE"
■Desfășurarea în buna cosMlițiuni a 

jprocesuiui instructiv-educativ depinde 
Ș> de modul cum sînt amenajate si 
utilai? ba//?J ? sportive, adevărate „ate
liere** în cava se fâvrcsc perftrrîmnțc’e 
sportive. Un scurt raid efectuat pe cî- 
teva din ba-ze'e sportive ale orașului 
ne-a oferit pri'e?m să court tatăm eft, 
In general, «e depun efai'Miri pentru 
judicioasa folosire a ter*cnuri’or si să
lilor. ca și pentru buna lor goepodărire.

SPORTIVII ÎȘI ÎNGRIJESC STADIONUL

Curățenia cu adevărat strălucitoare a 
1»aaej sportive a asociației Metrom im- 
jpresionea/ă din prima cHpă pe vizita
tor. Te întrebi fără ră vrei cum pot 
doi oameni să mențină o curățenie de
săvârșită pe un stadion care cuprinde : 
teren de fotbal cu pistă de atletism, 
terenuri de volei si tehfs. arenă de 
popice cu două pirtte. Răsounsul pe 
caie-l primești d? Ia ing. Ovldlu Popa- 
președintele asociației, este simplu ; la 
menținerea curățeniei si a ordinei par
ticipă în mod conștient si sportivii aso
ciației. îngrijitorul principal Vasi’e 
Bența este în permanentă ajutat de 
membrii U.C.F.S. din cadrul asociației 
la întreținerea si reamenajarea bazei 
sportive. Un ex-emn’u corcludent de 
grijă pentru întreținerea acestui bun 
obștesc este si faptul că. din inițiativa 
Bportivi’or. foîoslndu-se deșeuri, a fost 
confecționat, în timpul lor liber, un 
aparat de stropit. Cu ajutorul Iui este 
înlocuită munca îndelungată de stro
pire a gazonului și a terenurilor cu 
«gură.

O BAZA SPORTIVA FOLOSITA 
DIN PLIN

Situată la poalele Tîmpei, baza spor- 
ftvă a clubului Olimpia nu cunoaște... 
*pe de răga^ Oe ai«ulae«ța piuA seara

★

PRIVIND SPRE VIITOR...
comitetului de partid din uzină, între
cerea are ca scop și depistarea celor 
mai talentate elemente, care să formeze 
rezervorul de cadre al echipei de cate
gorie A Steagul roșu. Jocurile sînt ur
mărite zilnic de antrenorul Silviu Ploeș- 
teanu și de jucătorii N. Proca, St. Hi- 
dișan și C. Constantinescu — proaspeți 
antrenori. Pe carnetele lor se înscriu, 
eu fiecare nouă partidă, alte nume de 
tineri talentați, ce se vor integra în 
grupul de 40 juniori, care va intra nu 
peste multă vreme în pregătire.

„Ii urmărim îndeosebi pe cei mai bine 
dezvoltați fizic — ne-a spus fostul por
tar C. Constantinescu. Fotbalul nostru 
duce încă lipsă de jucători înalfi, bine 
dotați fizic și această lacună nu ponte 
fi eliminată decît printr-o selecție judi
cioasă a tineretului. N-aș vrea să înțele
geți că acesta rămîne singurul nostru 
criteriu de selecție. Dintre cei mai bine 
dezvoltați fizic alegem tinerii care fac 
dovada unor reale calități pentru fotbal, 
pe cei care au înclinații deosebite pentru 
jocul rapid și eombinativ. Ne intere
sează, de asemenea, cu tinerii să fie din 
Brașov sau din împrejurimi pentru ca 
în timpul vacanței să poală participa în 
continuare la. procesul de instruirean- 
trenament. Pe lista noastră au și în

terenurile de tenis, de handbal r'.’dus și 
de volei (care iarna se transformă în 
patinoar) sînt solicitate atât de sportivii 
din secțiile clubului cit și de membrii 
asociațiilor sportive aderent®. Mai mult, 
în timpul vacanței, din inițiativa clu
bului, membrii susținători și copiii a- 
ccstora au la dispoziție terenurile (la 
anumite ore) și instructori pentru or
ganizarea unei frumoase activități spor- 
tiv-recr*eativc. Sportivi d’n 10 asocia
ții se întâlnesc pe terenurile c’ubu’ui 
Olimpia, care le oferă printr-o judici
oasă planificare și printr-o bună în
grijire, condiții optime pentru desfă
șurarea procesului instructiv-educativ.

„EXEMPLUL** RESPONSABILULUI 
BAZEI SPORTIVE

Asociația sportivă Tractorul are una 
dintre cele mai frumoase și mai bine 
utilate baze sportive din iară. Stadio
nul de fotbal, în tribunele căruia pot 
lua loc peste 14.000 de spectatori, tere
nul de handbal și volei, sala cu tri
bună etc. stau Ia dispoziția numemi- 
lor suortivi ai asociației, precum și a 
sportivilor din alte asociații brașovene. 
Dacă sa’a este bîn^ întreținută, în 
schimb, aspectul sta^ionu’uî lasă din 
mu’ts puncte de vedere de dorit. Ne
îngrijit la timn el are un aspect urît 
(parcă *r fi lăsat în părăsire...). Mfci’e 
stricăciuni, inerente, nu sînt reparate 
imediat și astfel se agravează. De altfel, 
„exemplul" acestuia dovedește lipsă de 
atașament și de dragoste în îngrijirea 
acestui valoros bun obștesc : adesea în 
loc să umble pe interva’ele tribunei 
calcă, pe bănci ♦ s’e impun măsui'j 
grabnice din partea consiliului asocia
ta 

ceput să apară numele viitorilor com
ponent ai centrului de antrenament. Vă 
rog să vă notați cîteva nume, despre care 
eu siguranță veți auzi în viitor lucruri 
bune: St. Iordan, Z. Tiles, V. Axente, 
Gli. Eremia, I. Cir co, B. Hechtu.

Iată deci o rezolvare pozitivă a unui 
aspect important al muncii de selecție: 
depistarea elementelor bine dotate fizic 
cu înclinații spre jocul de fotbal rapid 
și eombinativ. Aceasta înseamnă o contri
buție la progresul fotbalului nostru.

C'N rația și eleganța care Incintă pri-
■|p virile spectatorului obișnuit al 

întrecerilor de gimnastică sînt ro
dul muncii neobosite de ani de zile a 
sportivului și antrenorului său. Dar nu 
numai atit. In mod deosebit aceste lu
cruri sînt și consecința firească a unei 
judicioase selecționări. în care un ele
ment important trebuie să-l constituie 
calitățile naturale specifice acestui sport, 
talentul pe care-l arată copilul.

Despre această problemă esențială am 
discutat eu profesoara Meta Popescu, 
care din toamna anului trecut se ocupă 
zi dc zi dc secția de gimnastică artistică, 
organizată pe lingă Casa dc Cultură a 
orașului. Din cei aproape 150 dc copii 
care frecventează orele dc gimnastică 
artistică, prof. Meta Popescu selecțio
nează pe cei cu talent deosebit spre gim
nastica sportivă, pe cei care sc dove
desc perseverenți și conștiincioși în asi
milarea noțiunilor dc bază.

„Sînt și anlrenoare la secția de gim
nastică a clubului școlar „Luceafărul* — 
nc-a spus prof. Meta Popescu. Copiii 
pe care îi voi selecționa din secția de 
gimnastică artistică a Casei de Cultură 
își vor putea continua pregătirea spor
tivă sub supravegherea mea la clubul 
sportiv școlar ..Luceafărul”. Criteriile 
după care mă ghidez în promovarea lor 
în gimnastica sportivă — finind seama 
de. virsla lor fragedă (7—8 ani) — 
sînt : alergarea ritmică pe muzică, să
riturile ușoare, grația și eleganța în miș
care etc. Roadele muncii sc conturează. 
Sînt bucuroasă să vă spun că la grupele 
mai mari am copii care în viitor se vor 
număra printre gimnaștii de frunte ai 
țării. Printre ei sînt : Traian Bucșa, 
Anca Bonea, Mariana Dresmond, Elena 
Lăsculescu, Adriana Popovici”.

Așadar, un alt aspect al selecției : 
talentul, perseverența, dorința de muncă 
a copilului.

Avalanșa de copii spre patinajul 
artistic nu este caracteristică 
numai Capitalei. .Și în orașul dc 

la poalele rHmpei o sumedenie dc copii 
pătrund astăzi în tainele baletului pc 
gheață, anunțîndu-se ca viitori partici
pant! Ia marile competiții. 52 de copii, 
dintre care 35 de fete, fac iama și vara 
(da, da nu vă mirați!), antrenamente în 
secția de patinaj artistic și viteză a 
clubului sportiv Olimpia, sub - îndruma? 
Kt ius tril clerului .voluntar B. HeucUert. 

iată momentele care pot dăuna evo
luției unui tinăr sportiv.

Antrenorul de fotbal Vladimir GrO- 
saru — cunoscut prin grija cu care se 
ocupă de creșterea cadrelor tinere — 
ne vorbea deunăzi cu bucurie despre 
juniorii crescuți la Tractorul de el și 
de antrenorul Alex. Geler. Majoritatea 
dintre ei au ajuns in diferite echipe 
divizionare. „Juniorul trebuie îndru
mat cu grijă spre competițiile tari — 
ne spunea antrenorul Grosaru. Dacă 
este deficitar la un singur capitol — 
fie că este vorba de pregătirea fizică 
generală sau de pregătirea tehnică — 
încercarea poate eșua și efectele eșe
cului pot fi grave pentru evoluția sa

Primăvara, vara și toamna, plnă cînd 
condițiile atmosferice permit amenajarea 
patinoarului, antrenamentele se desfă
șoară pe uscat de două ori pc săpfămînă 
în sală și în aer liber. Prin exerciții dc 
gimnastică, prin asimilarea și corectarea 
mișcărilor specifice acestui sport, copiii 
capătă o pregătire de bază care îi ajută 
să progreseze mai rapid în timpul an
trenamentelor pc gheață. Evoluția pre
gătirii copiilor este verificată cu ajutorul 
concursurilor pe uscat, care se desfă
șoară la intervale bine stabilite.

„Aș vrea să adaug — nc-a spus tor.
B. Heuchert — că în activitatea de se
lecție m-am orientat spre angrenarea 
fiilor de muncitori în patinajul artistic, 
înainte vreme acest, sport era socotit 
ca un apanaj al protipendadei. conside- 
rîndu-se că „bunele maniere" deprinse în 
înalta societate asigură... grația necesară 
unui patinator. Dezmințită în toate do
meniile de activitate, această concepție 
retrogradă a fost infirmată și în sport. 
Aproape 70 la sută din elevii mei sînt 
fii de muncitori. ,,Printre cei mai talen- 
tați sînt Lelia Constanda, fiică de maistru 
rectificator, Gh. Marinescu copil de 
muncitor lăcătuș. Carmen și Emilia Bo- 
ileanu, fetițele unui maistru strungar".

Deschise larg pentru toți oamenii 
muncii, porțile stadioanelor și terenuri
lor de sport primesc zi de zi tot mai 
mul ți tineri și tinere. Fiii oamenilor 
muncii se dovedesc ap(i să urce cele 
mai înalte trepte ale măiestriei sportive, 
să asigure progresul continuu al mișcării 
sportive din țara noastră.

Gheața s-a topit de mult. Viitoarele sportive fruntașe la patinaj artist 
iși continuă insă pregătirea pe „uscat". Se exersează ,,opturile“. In frunți 

grupei de sportive Sodica Qărpmigan^ o talentată junioară

Acestea sînt rezultatele unei judi
cioase promovări a tineretului. Ața 
cum spuneam însă, se intimpld ca an
trenorii să greșească promovlnd prea 
devreme sau prea tirziu juniorii. Un 
caz tipic in ceea ce privește promo
varea prematură a tineretului in com
petiții grele il constituie echipa I< 
handbal in 11 de la Dinamo Brașov. 
Alcătuită din juniori, fără o pregătiri 
temeinică, echipa a fost desemnată 
drept reprezentantă a asociației iz 
returul campionatului republican dt 
categoria A. Rezultatele ? Iată-le: b 
etapa I — 6—27 cu Textila Cisnădie 
iar in etapa a Il-a 4—28 cu Chimii 
făgăraș. Vă imaginați ce dezamăgii 
sînt tinerii handbaliști din accost* 
echipă și cit de greu va fi pentru a» 
trenor să-i recupereze din punct d 
vedere moral. Cazul este foarte gra
și el trebuie să dea serios de gindi 
atit asociației Dinamo cit ți antrena 
rilor care procedează pripit ia pronie 
varea juniorilor.

O întrebare
• Prof. Arno Kummer de la școala 

die nr. 2 cu program specLaj tie edncaț 
fizica, a cărui calificare profesionala ea 
de necontestat, arc un vechi obicei eu ea 
nu putem fi de acord. In timpul orel< 
(așa cum s-a întâmplat și în ziua de 
aprilie a.c.) folosește un mod de «xpi 
mare total nepedagogic. „Mostrele” pe ca 
le cităm sînt edificatoare : „Hai graa 
hai !**, „Cînd ți-oi arunca cu bolovan 
ăsta în cap o să te miști mai bine... 
..Doina sa treacă în flancul drept. Pe < 
o cunosc de 4 ani și nu mai trebuie a 
înjur fiindcă mă înțelege din oebi...*, J 
lișca, ce bleaga ești !** etc. Ce părere a 
sec|ia de învățamînt și cultură a Sfatul 
popular al orașului Brașov ? Și mai al 
ce părere are profesorul Arno Kumm 
despre modul cum face educație elevii 
prin felul său de a se exprima ?

€ompctiția-pr 
a stadiului

Antrenorii Irina Tacorian ți Au: 
Moarcăs se ocupă intens de pregă 
rea tinerilor atleți în cadrul țc< 
sportive de elevi. In timpul orelor 
antrenament, viitorii atleți capătă < 
noștințe temeinice, efectuează exer 
ții pentru o multilaterală și armonii 
să dezvoltare fizică. încet, încet — 
măsura însușirii unei pregătiri 
mai bune, ei se îndreaptă către p



Preocupare pentru promovarea 
metodicei modeme de antrenament
a primordială a creșterii 
performanțelor sportivilor 

> constituie fundamentarea 
a procesului de antrena- 

baza ultimelor cuceriri ob- 
plan mondial, organizarea 
a antrenamentelor zilnice 

’Jum și intensitate crescută 
•urată de-a lungul întregu- 
[nlăturarea caracterului „șe
ii antrenamentelor și intro- 
ucrului pe ciclu de 11 luni, 
ă de tranziție, înțeleasă ca 
ctiv, sînt sarcini de strictă 
e pentru antrenorii și teh- 
loștri.
id documentele de plani- 
muncii Ia doi dintre antre- 
șoveni, am constatat o serie 
i pozitive, o orientare bună 
irea intensității și volumu- 
namente'or. In munca aces- 
nori există încă — fără tn- 
- o- serie de lipsuri, însă 
i' lor este mai ușor de 

au por- 
viață 

cu pri-

pentru 
întărire 
trasate

mai 
faptul că ei 

să aplice în 
de U.C.F.S.

părțit jucătorii în două categorii: 
cei tineri și cei peste 26 de ani. Cu 
grupa ce'or tineri (de perspectivă) 
el a aplicat noile metode de mărire 
și intensificare a volumului de an
trenament. Anul acesta se efectuează 
cîte 4—5 antrenamente săptămînal 
cu o durată de 90—150 minute, față 
de maximum 3 antrenamente cu o 
durată pînă la 120 de minute cit se 
făcea înainte. Individualizarea an
trenamentelor urmărește îmbunătă
țirea calităților fizice de bază și îm
bunătățirea tehnicii individuale.

Astfel, sînt efectuate antrenamente 
pentru însușirea unor procedee teh
nice (prin numeroase repetări) și 
pentru îmbunătățirea calităților fi
zice specifice : săritura, forța de lo
vire, mobilitatea. Cu jucătorii Virgil 
Rău și Ion Chinzeriuc se repetă 
pasele din sărituri în care sînt ur
mărite calitatea săriturii, precizia și 
finețea pasei ; cu I. Szocs, I. Chin
zeriuc și V. Băci'ă se repetă sări
turi combinate cu atacuri în forță, 
lirmărindu-se 
de atac ;

O altă trăsătură nouă, caracteris
tică antrenamentelor pe care le efec
tuează cu elevii săi antrenorul 
Tănase N. Tănase, este aceea că se 
ocupă de pregătirea lor fizică în tot 
cursul anului. Inlăturînd ideea gre
șită, care a avut mult timp o largă 
circulație, 
realizează doar în perioada pregă
titoare și 
campionatului 
orice preocupare pentru realizarea ei, 
antrenorul brașovean se preocupă 
tot timpul anului de pregătirea mul
tilaterală a voleibaliștilor, pe care 
o realizează în mod sistematic și 
permanent, cu mijloace moderne.

că dezvoltarea forței se

că o dată cu începerea 
trebuie să dispară

*

Antrenorul Martie Ștefănescu con
duce pregătirea cicliștilor din sec
ția clubului sportiv Olimpia. Punîn- 
du-și ca obiectiv principal mărirea . i... ■a jn'ensi-

și precizia în lovitura 
Stoica și Szocs

antrenamentsportiv Olimpia pleaca laclubulCicliștii de la

procedeele de
plo<i-

îmbunătățirea 
trenament 
le sport, 
tozitive ale 

sin tem convinși 
aitor tehnicieni, 

anat schimb de

muncii 
din secțiile 
Vorbind 

muncii acestor 
că ele vor 
vor forma 
experiență.

★

de în- 
pe 

despre

sînt exersate
rare; scoaterea mingilor prin 
joane și pasarea lor directă la co
echipier pentru declanșarea atacului 
etc.

numărului, a volumului 
tății antrenamentelor, el a procedat 
la o justă alcătuire a planificării 
antrenamentelor. Corn pari nd datele 
de planificare din perioada 1—15 
aprilie 1960 cu cele din perioada 
corespunzătoare a acestui an putem 
vedea următoarele: numărul antre
namentelor a crescut de la 7 (în 
1960) la 9 (în 1961), numărul ki
lometrilor parcurși a crescut de la 
520 Ia 890, numărul sprinturilor pe 
300 și 500 m s-a mărit considerabil, 
far media orară cu care sînt efec
tuate antrenamentele a crescut de Ia 
32 km la 36—37 km. Edificator este 
și faptul că la concursul de verifi
care pe 50 km, individual contra- 
cronometru, care a avut loc în prima 
parte a lunii aprilie 1960, primii 
trei cicliști clasați au realizat o medie 
orară de 36 km, iar zilele trecute 
la un control asemănător ei au ob
ținut o medie orară de peste 38 km. 
Acestea sînt roadele firești ale apli
cării sistemului de antrenament mo
dern. Așa cum ne spunea antrenorul 
Martie Ștefănescu, alergătorii par
ticipă conștient la mărirea volumului 
și intensității antrenamentelor. Pe vii
tor, graficul antrenamentelor va cunoaș
te o linie ascendentă și acest lucru se 
va reflecta fără îndoială și în reaul- 
tateie pe care le vor obține în com
petițiile oficiale cu caracter repu
blican.

irul echipei de volei de ca- 
A Tractorul, Tănase N. 
ne-a vorbit despre îndivi- 
i antrenamentelor. El a îm-

: verificare
rcgătirc
care îi poartă talentul. Vo- 

B o anumită probă nu se 
însă așa, din... senin. Ti-

i participă la concursuri săp- 
în care iau startul la diferite 
lultatele obținute, ca urmare
ii bune acomodări cu tehnica 
nil unei probe, indică într-o 
’dorul spre care trebuie să 
te viitorul atlet. Niculina 

: ani) sare la înălțime 1,30 
na Tartler (11 ani) sare la 
1,80 m, Alexandrina Anghe- 
ani) aleargă 60 m în 8,6 se- 
iviu Orosz (14 ani) aruncă 
de 3 kg la 10,03 m, Constan- 
,eanu (13 ani)
m și aleargă 

tc. Sînt numai 
celor aproape
are se pregătesc să devină 
îtâși, sub atenta și continua 
■ a celor doi antrenori. Con
de verificare pe care antre- 
programează săptămînal au
scop :

lodarea sportivilor cu con- 
și condițiile impuse de regu- 
i acest fel este treptat elimi- 
antitatea 
îențează

sare la lun- 
80 m în 10,9 
cîteva din re- 
70 de băieți

de emoție în plus 
negativ performan-

talentului tineriloroperirea
■-o probă sau alta (firește, 
u se realizează și pe alte

con- 
mă-

?i rolul pe care-1 joacă 
i competiția în ridicarea 
jortive a tinerilor sportivi, 
a majoră pe care o au în 
lor.

In ridicarea continuă a calității 
procesului de instruire sportivă un 
roJ de seamă îl are medicina spor
tivă. Contribuția medicului sportiv 
nu trebuie privită unilateral, numai 
prin prisma tratării diverselor tra
umatisme ale sportivilor, ci și prin 
aportul pe care acesta poate să-l 
aducă la îmbunătățirea continuă a 
muncii de instruire. In antrenamen
tul modern, fiziologia efortului, 
igiena sportivă și colaborarea di
rectă dintre medic și antrenor ca
pătă o importanță tot mai mare.

Aceste probleme de seamă for
mează obiectul preocupărilor medi
cului Laurian Taus (pe care mulți 
dintre cititorii ziarului nostru îl 
cunosc din activitatea sa de atlet 
fruntaș). In dubla sa calitate — de 
șef al dispensarului regional pentru 
sportivi și de 
de fotbal a 
Steagul roșu 
Taus a făcut 
țări. Printre altele el ne-a 
cizat că activitatea de cabinet (con
troalele periodice, tratamentele etc.) 
lipsită de o continuă și vie co
laborare cu antrenorul nu poate duce 
Ia concluzii valabile. Medicul sportiv 
trebuie să fie tot timpul (ne referim 
la antrenamente și competiții) în 
mijlocul sportivilor, să cunoască în
deaproape activitatea lor și reacția 
obiectivă a organismului la diferitele 
solicitări, să verifice în practică re
zultatele examenelor de laborator.

Iată un caz concret din experiența 
dr. Laurian Taus: la controlul me
dical făcut la dispensar, juniorul 
Lupeanu echipa de fotbal

activă a refăcut 
funcțională a ju-

fel de interesant,

MateriaJe redactate de: HRISTACHE NAUM 
și CĂLIN ANTONESCU

medic al 
asociației 
— dr.

multiple 
el

secției 
sportive 
Laurian 
corista- 

pre-

Steagul roșu a avut tensiunea ri
dicată. Dacă medicul n-ar fi avut 
legătură directă cu terenul ar fi 
putut crede că ea este de origină 
cardiacă sau renală și i-ar fi pre
scris tratamentul respectiv. Cunoseînd 
însă sportivul, medicul știa că ten
siunea ridicată este de natură neuro- 
psihică și prescriindu-i o scurtă pe
rioadă de odihnă 
imediat capacitatea 
niorului Lupeanu.

Un alt caz, la
l-a prezentat pentru medicul L- Taus 
și jucătorul de fotbal Campo. Acesta 
era foarte rigid și din această cauză 
executa greșit unele lovituri. Toate 
încercările antrenorului de a remedia 
această deficiență au fost infruc
tuoase. Medicul a luat o altă hotă- 
rîre. El l-a supus pe sportivul Campo 
în timpul iernii' unui program spe
cial de gimnastică, care i-a mărit 
mobilitatea și elasticitatea. Tn acest 
fel, șuturile lui Campo au căpătat 
mai multă precizie, găsesc mai des 
poarta.

Exemplele de colaborare între 
medic și antrenor ar putea continua 
pe multe coloane de ziar. Rezultatele 
acestei colaborări duc la indi
carea celor mai eficace metode de 
instruire, la dozarea corectă a efor
tului ș.a.m.d.

CONCLUZIA: trebuie luptat cu fer
mitate împotriva tuturor manifestă
rilor retrograde, 
rolului pe care-1
sportivă în îmbunătățirea calitativă 
a procesului instructiv-educativ.

de subapreciere a 
deține medicina

R. P. Romînă—R. P. Ungară
De ieri după amiază, cei mai buni 

tenismani ai R.P. Ungare sînt oas
peții capitalei noastre. Istvan Gulyăs, 
Zoltan Katona, Andrăs Szikszai și 
Ferenc Komăromi vin de la Buda
pesta cu laurii proaspeți ai unei ex
celente comportări : 4-1 cu Austria. 
Dar și fără această ultimă recoman
dare, tenismanii maghiari sînt bine 
cunoscuți. Gulyăs — multiplu cam- 
pion al R.P. Ungare — este cotat 
printre primele rachete din Europa, 
iar . coechipierul său pentru „Cupa 
Davis", redutabilul Katona, posedă o 

■ vastă experiență de concurs. Tînărul 
'Szikszai, înalt de aproape 2 m, este 
un foarte bun jucător de dublu, cu 
puternice smeciuri și voleuri, iar Ko- 
măronii este de asemenea im talent 
promițător.

Programul jocurilor este urmă
torul :

MIERCURI, ora 14 (simplu) : 
Vizirii—Katona, Țiriac — Gulyas ; 
Bosch—Szikszai, Bardan — Konna- 
romi.

JOI, ora 15 (dublu) : Țiriac, Se- 
rester—Gulyas, Szikszai; Năstase, 
Cristea — Katona, K om aromi. dintre protagoniștii

I. Țiriac (R.P.R.) și I. Gulyas
Intilnirii:

(R.P.U.)

Iată deci adversari redutabili pen
tru jucătorii lotului nostru reprezen
tativ, pe care-i așteaptă desigur meciuri 
grele în această întîlnire prieteneas
că. După cum am anunțat, vom fi 
reprezentați la simplu de primii noș
tri doi jucători, I. Țiriac și Gh. Vi
zirii, iar la dublu de I. Țiriac—V. Se- 
rester. De asemenea, se dispută me
ciuri între jucătorii de rezervă.

Intîlnirea R.P. Romînă—R.P. 
gară începe mierouri — ora 14
pe terenul central al bazei Progresul 
din str. Dr. Staicovici, cu primele 
două meciuri de simplu. Se joacă 
după sistemul „Cupei Davis" : 4 sim- 
pluri și 1 dublu.

In așteptarea întilnirii cu echipa 
maghiară, este îmbucurător faptul că 
ieri — în finala „Cupei Primăverii" 
— cei doi echipieri ai reprezentativei

Un-

rotnîne, Țiriac și Viziru, au 
strat că sînt bine pregătiți și 
mă bună. Ei au furnizat o 
spectaculoasă, care s-a ridicat ade
sea la un nivel foarte bun. După un 
prim set cîștigat de Țiriac cu 6-4, 
Viziru a început să joace aproape 
fără greșeală, reușind mingi excep
ționale. El a cîștigat setul doi ca 
6-0 și a condus cu 5-2 în al treilea. 
De aci, însă, Viziru slăbește alura, 
nu se mai concentrează suficient și 
dă ocazie adversarului (din ce în ce 
mai bun) să egaleze și apoi să cîș- 
tige setul cu 11-9. In următorul, par
tida s-a întrerupt la 4-3 
și probabil nu va mai 
fiind că azi jucătorii au 
înaintea meciului cu 
ghiari.

demon- 
în for- 
partidă

pentru Vizirii 
continua, dat 
zi de pauză, 
oaspeții ma-

RADU VOIA

Deschiderea Concursului cultural-sportiv 
al tineretului în

și regiunea
(Urmare din pag. ))

7-2, iar la fotbal s-au disputat două 
partide : Macaraua plutitoare „Agi-. 
gea“—Remorcherul „Olga Bancic" 1-0 
și Remorcherul „Farul"—Secția sca
fandri 2-1.

Ziua s-a încheiat cu un concurs de 
tir, la care au participat 15 tineri.

O zi bogată în întreceri sportive, 
urmărite cu viu interes de numeroși 
muncitori din port. Și altele vor 
urma. Concursul cultural-sportiv abia 
a început.

PROIECTE Șl SPERANȚE

i-am întîlnit pe tov. 
CojocarU. Președin- 
asociației „Ancora".

orașul Constanța 
Dobrogea
CONCURSUL IN REGIUNEA 

DOBROGEA

Pe una din alei 
F. D. Foty și Gr. 
tele și secretarul

— Ce vă propuneți să realizați zi
lele următoare ? l-am întrebat pe tov. 
Foty.

— In primul rînd o mai mare popu
larizare a întrecerilor Concursului, 
folosind mai mult stația de radioam
plificare, ziarul nostru de uzină „Por
tul Constanța", precum și alte forme 
de agitație. In al doilea rînd, avînd 
sprijinul permanent al comitetului 
sindical, al organizației U.T.M., să a- 
tragem cit mai mulți tineri rvunci- 
tori în întreceri. Ne propunem să an
grenăm opt echipe de fotbal, 12 de 
volei, 8 de handbal și 10-12 de po
pice. Concursul stîrnește un mare in
teres printre tinerii din toate secțiile, 
ceea ce ne face să sperăm în reușita 
acțiunii.

— Angrenarea de noi tineri într-o 
activitate sportivă organizată consti
tuie o preocupare permanentă a noa
stră — a intervenit tov. Gr. Cojocaru. 
In acest scop, paralel cu întrecerile 
Concursului, am luat inițiativa să or
ganizăm acum și a doua ediție a 
„Cupei Primăverii", cu peste 150 de 
concurenți de la SRNC, SNMC, Co
merț Exterior și Institutul de Proiec
tări. Fiecare unitate va participa cu 
echipe la fotbal, volei, tenis de 
masă, popice, șah și tir.

In felul acesta sperăm să mărim 
numărul membrilor U.C.F.S. și, în a- 
celași timp, să depistăm elemente ta
lentate, care să fie promovate în spor- 

da performanță.

Cu același mare interes și în ace
lași cadru sărbătoresc a fost deschis 
Concursul cultural-sportiv al tineretu
lui și în regiune. Veștile primite din ra
ioane subliniază entuziasmul cu care 
a participat tineretul la primele în
treceri sportive și afluența spectatori
lor, atrași de frumusețea disputelor 
sportive.

• In raionul Medgidia. — Deschi
derea Concursului la Medgidia a avut 
loc pe terenurile de la „Cimentul" și 
I.M.U.M. Peste 80 de tineri s-au în
trecut la popice, volei și fotbal. La 
fotbal s-au întilnit echipa secundă 
Cimentul și formația asociației spor
tive din comuna Ciocîrlia. Cu acest 
prilej, la Cimentul s-a organizat un 
schimb de experiență, pe ramuri de 
sport, între asociația sportivă Cimen
tul și asociația sportivă din Ciocîrlia.

• In raionul Negru Vodă. In lo
calitățile Negru Vodă, Olteni și Dara
bani, în prezența unui public nume
ros, s-au întrecut peste 200 de tineri 
la fotbal, volei și tir.

• In comuna Bălcescu au partici
pat și sportivi din comuna Kogălni- 
ceanu. S-au desfășurat meciuri de 
fotbal și volei, precum și întreceri de 
cros. Participant : peste 180 de tineri; 
spectatori : mai bine de 2000. Cu acest 
prilej a fost organizată și Ștafeta 
cultural-sportivă.

Tineri din Poarta Albă au venit 
să se întreacă laolaltă cu cei din co
muna Basarabi, la fotbal, volei și 
cros. Peste 1000 de spectatori au a- 
plaudat cu căldură întîlnirile celor 
200 de sportivi.

• In comuna Castelu, cu ocazia în
trecerilor la fotbal și volei tinerii au 
început să reamenajeze baza sportivă 
din comună.

•> Raionul Hirșova. In trei centre 
comunale — la Saraiul, Casimcea și 
Ghindărești — s-au desfășurat 
mele întreceri ale Concursului, 
cum și crosul „Să întîmpinăm 1 
La Saraiul au participat — la
tism, volei și fotbal — 66 de tineri și 
peste 1000 de spectatori.

O Tn comuna Peceneaga, din raio
nul Măcin, 60 de tineri și-au disputat 
întîietatea la volei, atletism, cros și 
fotbal. In comuna Luncavița au par
ticipat, la întreceri, 100 de tineri.

pri- 
pre- 

Mai". 
atle-



Pc urmele materialelor publicate
ZIARUL A AJUTAI...

In nr. 3743 al ziarului nostru a 
apărut materialul „De ce numai șah 
și tenis de masă ?“ Consiliul asocia
ției s;'.rtive Steagul roșu din Bra
șov era criticat pentru slaba preocu
pare manifestată în organizarea în
trecerilor din cadrul Spartachiadei de 
iarnă. „Apreciem ca un ajutor pre- 
ț os articolul redacției — ne răspunde 
consiliul asociației sportive. Au fost 
organizate întreceri la trîntă, haltere, 
schi, patinaj, iar cele de șah și tenis 
de masă s-au bucurat, în continuare, 
de multă popularitate..."

Șl-A PRIMIT „CINSTEA" I

«...Dacă faci „cinste"» — așa se 
întitula materialul apărut la „Lovi
tura de pedeapsă" din 14 martie a.c. 
Se arăta că secretarul asociației 
sportive Voința din Tîrgoviște. Nica 
Toader, pretindea să i se facă... „cin
ste" atunci cînd era solicitat să re- 

: zolve anumite probleme ale sportivi
lor. Așa procedase cu fotbalistul Vic
tor Oprea, cînd acesta îi ceruse eli
berarea carnetului de legitimare.

Nica Toader și-a primit... „cinstea"! 
Consiliul asociației sportive Voința 
din Tîrgoviște ne-a răspuns că a ho- 

I tărît îndepărtarea lui din munca de 
secretar al asociației.

SECȚIA DE LUPTE A FOST 
REÎNFIINȚATĂ

Consiliul asociației sportive Meta- 
! ltd din Oțelul Roșu a fost criticat — 
' în ziarul nostru nr. 3750 — pentru 
dezinteresul pe care-l arăta în rezol* 

j varea unei cereri îndreptățite a tine
rilor : reînființarea secției de lupte. 

desființată cu cîțiva ani în urmă — 
tocmai cînd activitatea ei era mai 
fructuoasă .

După studierea posibilităților exis
tente, consiliul asociației Metalul a 
hotărît reînființarea secției de lupte. 
Dar nota ziarului atrăgea atenția Fe
derației că la Oțelul Roșu trebuie tri
mis un antrenor de lupte — lucru pe 
care îl remarcă, în răspunsul său, și 
consiliul asociației.

F.R.L. nu ne-a răspuns însă la cri
tică. Ce să-i faci I ? E și distanța 
prea mare: le-o fi greu tovarășilor 
să coboare un etaj...

UN RĂSPUNS INCOMPLET

„In urma articolului publicat în zia
rul dv. nr. 3788, in ziua de 16 mar
tie a.c. s-a ținut o ședință de ana
liză a modului cum s-a desfășurat 
învățămîntul politic cu lotul de fot
bal. A reieșit că cele arătate în ar
ticol sînt juste. Conducerea asocia
ției și a secției de fotbal au luat mă
suri pentru lichidarea lipsurilor con
statate".

Acesta este răspunsul pe care l-am 
primit de la asociația sportivă Dina 
mo Obor. Chiar dacă adăugăm și 
mulțumirile „pentru sprijinul acordat" 
de ziar și asigurările că „învățămîn
tul politic cu lotul de sportivi ai a- 
sociației se va defășura în viitor la 
înălțimea cerințelor" — nu avem, 
însă, un răspuns mulțumitor.

Care sînt, totuși, măsurile luate 
pentru lichidarea lipsurilor semnalate 
de ziar ?

„Cupa Primăverii"
Sîmbâtă și duminică se vor desfă

șura întrecerile din cadrul concursu
lui prin corespondență dotat cu 
„CUPA PRIMĂVERII", organizat de 
F.R.A. în cinstea celei de a 40-a ani
versări a partidului.

Concursurile vor avea loc in urmă- 
ioarele orașe: București, Ploiești, Cra
iova, Timișoara, Reșița, Cluj, Hune
doara, Oradea, Tg. Mureș, Iași, Ba
cău, Constanța, Baia Mare, Deva, Si
biu, Galați, Roman, Brașov, Arad, 
Brăila, Cimpulung Muscel, Suceava, 
Mediaș, Bicaz, Pitești, Buzău, Alba 
lulia, Giurgiu, Turda, Cimpia Turzii, 
Rm. Vllcea.

Se vor desfășura următoarele pro
be: bărbați: 100 m, 400 m, 1.000 m, 
3.000 m, 200 mg, 4x100 m, înălțime, 
prăjină, lungime, triplu, greutate, disc, 
suliță, ciocan, 5 km marș; femei: 100 
m, 500 m, 80 mg, 4x100 m, înălțime, 
lungime, greutate, disc, suliță.

Concursul juniorilor: o
Arn așteptat cu mare interes întreceri

le din cadrul concursului republican de 
primăvară al juniorilor. Interesul nos
tru era determinat, în primul rînd, de 
faptul că în acest sezon, mai mult dc- 
eît oricînd altădată, au fost organizate 
zeci și zeci de concursuri care s-au 
bucurat de participarea unui mare nu
măr de tineri atlcți, și în cadrul că
rora au fost înregistrate sumedenie de 
rezultate promițătoare.

Din acest punct de vedere, putem

CONCURSURI...
TIMIȘOARA : 200 m junioare : L. Vcse- 

liuovici (C.S.S.) 28,4; A. Cimponeriu (C.S.S.) 
29,7; 1500 m juniori : O. Perjii (C.S.S.)
4:24,0 ; 1.500 m: I. David (GF.R.) 4:19,8. 
(Em. Grozescu, coresp.).

CRAIOVA. Iritîlnirca dintre echipele 
S.S.E, Craiova și S.S.E. Sibiu s-a încheiat 
cu victoria oaspeților : 252—179 p. BĂIEȚI : 
100 ni: D. Urezeanu (C) 11,8 ; 800 m: I. 
Ordeanu (S) 2:08,0 ; 1.500 m: R. Pavel (C) 
4:38,4 ; lungime : Gh. Nicolae (C) 6,09 ;
înălțime : R. Tortlcv (S) 1,65; greutate : R. 
Tortlcv 12.10 : FETE : 100 m: R. Tites (S) 
15,4; suliță: B. Halmen (S) 31,46; M. Oțe- 
Icanu (C) 31,32. (T. Ștefănescu, coresp.).

IAȘI: Meciul dintre echipele S.S.E. din 
Iași și Buzău (111—87 p) a prilejuit cîteva 
rezultate bune : FETE : 100 m: E. Cretu 
(I) 13,6; 200 m- E. Crcțu 28.7; 400 m: S. 
Luca (1) 60,6; 60 mg: V. Melnic (I) 11,0 — 
rec, regional egalat; înălțime: S. Panțiru 
(B) 1,40: M. Stăncscu (I) născută 1948 1,35. 
(P. Codrea, coresp. regional).

ORADEA. Concurs triunghiular cu par
ticiparea echipelor S.S.E. din Oradea (404 
p), Arad (549,5 p) și Bciuș (200,5 p). Cea 
mai bună performanță a fost realizată de 
Ion Bog care la aruncarea ciocanului (6 kg) 
a stabilit un nou record republican de ju
niori cu 55,25 m. Alte rezultate : BĂIEȚI: 
400 m: S. Szabo (O) 55,3; greutate (6 kg);
I. Boff (O) 15,56: disc (1,5 kg): I. Bog 
49,65; înălțime: N. Macovei (O) 1.80; A. 
Schreiber (A) 1.70; prăjină: I. Paulai (O) 
3,30; FETE: 100 m; M. Vajda (O) 15,5;

promisiune pentru rezultate din cele mai bune!
spune că întrecerile concursului de pri
măvară s-au bucurat de un deplin suc
ces. Astfel, cei aproape 600 de juniori 
și junioare din toată țara (singură doar 
regiunea Suceava nu și-a trimis nici 
măcar un singur reprezentant !?!) și-au 
disputat șansele cu multă ardoare și 
entuziasm. Din păcate eforturile lor 
n-au putut fi concretizate prin rezul
tate și mai bune, la care le-ar fi dat 
dreptul pregătirea serioasă efectuată

REZULTATE...
200 m: M. Vajda 28,1: greutate: I. Szul 
(O) 12,28; disc: I. Szabo 40,08; suliță: 
Mițaru (A) 32,19. (Al. Jilau, coresp.).

BAIA MARE. Intîlnire atletică între 
chipcic Știința Buia Sprie — C.S.M. Ba 
Marc. BĂRBAȚI: 100 m: A. Schcipp (B.M 
11,5 ; 200 m: A. Scheipp 23,7; 800 m: < 
Fiilop (B.M.) 2:02,3; prăjina: L. Vasil (B.V 
5,53; greutate: P. Vidly (B.M.) 12,98; F 
MEI: 200 m: O. Naihauser (B.M.) — 
cută 1947 — 27,8; M. Starcz (B.M.) 27,1 
400 m: M. Starcz 60,8; sulița: M. Thurmi 
(B.M.) — 1946 — 30,98.

BACAU. Concurs eu participarea atic 
lor din Roman, Dinamo și S.S.E. din Baca 
BARBÂȚI: 400 m: V. Serdenciuc (R) 52, 
1.500 m: V. Florea (R) 4:01,5; FEME
100 m: M. Filip (R) — 1945 — 15,4: 200 i
M. Filip 27,6; 500 m: I. Flaișer II (R) 1:23. 
M. Filip 1:23,9; înălțime: O. Dolgang 
(S.S.E.) — 1947 — 1,43; greutate: A. Mac 
vei (D) 11,67.

BUCUREȘTI. Concurs de verificare a 
runcatorilor de ciocan: 6 kg: D. Gheorgh 
53,05; V. Mihu 43,00; 5 kg: Gh. Costac 
— 1946 — 39,29; 1. Dîmboviccanu — 1946 
57.28.

REȘIȚA. Meci atletic C.S.M. Reșița 
C S. Oradea (166—159 p). BĂRBAȚI: lu 
gtme: W. Keler (R) 6,74: triplu: Keler 13,( 
110 mg: F. Riczraan (O) 15,5; greutate: 
Hcgcdus (R) 15,79; înălțime: C. Szasz (' 
1,85; FEMEI: 100 m: M. Costin (O) 15. 
înălțime ; L, Tomcsic (O) 1,45. (I. Plani) 
coresp.).

diva Voroneanu (antr. Ion Soler), For 
Schmidt (antr. Emil Pandrca), Trăit 
Chica și Florin Plugarii (antr. Ol. Co 
stantinescu-Nehoi), Victor Tcodores' 
(antr. Al Ardclcanu), Bairnond Wt 
(antr. Mihai Truică), Alex. Spiridt 
(antr. prof. Gh. Rugină), Liviu Prei 
(antr. prof. D-lru Alcxandrescu), Bodi 
Bucea (antr. prof. C. lovăncscu), Elei 
Croitorii și Romulus Zaharia (antr. pic 
Virgil Andronic), Badu Pop (antr. Di

- : ~..... . —
înotătorii de la Dinamo București 

pe primul loc in „Cupa Titus Groza“

(C.C.A.) namo

înotătorii din mai multe orașe ale 
țării au participat simbătă și dumi
nică la tradiționalul concurs dotat cu 
„Cupa Titus Groza". întrecerile găz
duite de piscina acoperită de la Flo- 
reasca au prilejuit o serie de rezul
tate bune, printre care și patru noi 
recorduri de sală. In ansamblu, pro
bele au tost dominate de înotătorii 
de la Dinamo Buc. care, ocupind locul 
întii in clasamentul general, și-au 
adjudecat trofeul. Iată rezultatele :

BĂIEȚI: 400 m liber: 1. Șt. Kroner 
(Din.) 4:48,7; 2. V. Darotzi (Știința 
Cluj) 4:51,0; 3. Șt. lonescu
4:57,9; 4. Al. Szabo (Știința Cluj)
4:58,4 ; 5. Gh. Cociuban (Progr.) 4:59,5;
6. Gh. Gotter (Ind. Linii Timișoara) 
4:59,5; 6. C. Mocanu (Rapid) 5:04,4; 
200 m bras: 1. A. Schmaltzer (C.C.A.) 
2:46,3; 2. A. Muth (C.S. Oradea) 2:48,6;
3. I. Gdnczi (C.C.A.) 2:49,7; 4. I. Con- 
diescu (C.C.A.) 2:50,1; 5. T. Rînea
(Știința Buc.) 2:51,0; 6. I. Covaci
(Din.) 2:52,4; 100 m fluture: 1. A. Po
pescu (Din.) 1:03,5; 2. N. Rujinski
(C.S.O) 1:10,1; 3. H. Pischl (Olimpia 
Reșița) 1:10,2 (record de sală, juniori 
categ. a ll-a; v. r.: 1:11,3); 4. V. Bu- 
dai (C.C.A.) 1:10,3; 5. V. Medianu
(Progr.) 1:10,9: 6. T. Șurianu (Știința 
Cluj) 1:15,1; 100 m spate: 1. D. Ca- 
minschi (Știința Buc.) 1:08,3; 2. V.
Darotzi (Știința Cluj) 1:08,4; 3. L. Ber
ea (Dinamo) 1:09,7 (record de sală,

Duminică începe campion aiul republican pe 1961
Programul turului
ETAPA I (30 aprilie»

Progresul Buc. - I.C. Arad
Dinamo Buc. - Știința Buc.
C.S.  Oradea - Voința Timișoara 
C.C.A. - C.S. Mureșul Tg. Mureș 
Rapid Buc. - Știința Cluj

ETAPA A II-A (7 mai)
. Rapid Buc - I.C. Arad
C.S. Mureșul Tg Mureș - Știința Cluj 
Voința Timișoara — C.C.A.
Știința Buc. - C.S. Oradea 
Dinamo Buc. - Progresul Buc.

ETAPA A III-A (14 mai)
C.C.A, - Rapid Buc.

.C.S. Oradea - C.S. Mureșul Tg. Mureș 
Dinamo Buc. - Voința Timișoara 
Progresul Buc. - Știința Buc.
I.C.  Arad — Știința Cluj

ETAPA A IV-A (21 mai)
C.C.A. - I.C. Arad
Știința Cluj - C.S. Oradea
Rapid Buc. - Dinamo Buc.
C.S. Mureșul Tg. M. - Progresul Buc. 
Voința Timișoara - Știința Buc.

SPORTUL POPULAR 
a 6-a Nr. 33^

juniori categ. a Il-a; v. r. 1:10,7); 4. 
I. Nagy (C.C.A.) 1:11,4; 5. M. Poto-
ceanu (Olimpia Reșița) 1:11,6; 6. E. 
Voicu (C.S.O.) 1:12,2; ștafeta 4x100 m 
mixt: 1. Dinamo 4:34,6; 2. C.C.A.
4:37.0; 3. Clubul sportiv Oradea
4:42,1; 4. Știința Buc. 4:49,1; 5. Olim
pia Reșița 4:57,3; 6. C.S.Ș. Buc.
5:06.1.

100 m bras : 1. Al. Schmaltzer
1:14,4; 2. P. Cheța 1:15,8; 3. T. Rînea 
1:17,8; 4. A. Muth 1:17,9; 5. I. Covaci 
1:18.8; 6. I. Gdnczi 1:19,2; 100 m liber:
1. N. Rujinschi 59,6; 2. G. Blajec (Di-

Buc.) 1:00,4; 3. Em. Voicu
1:00,4; 4. N. Firoiu (C.C.A.) 1:00,5; 5. 
Fr. Fiilop (C.S. Mureșul Tg. Mureș) 
1:01,3; 6. I. Culineac (C.S. Oradea) 
1:01,4; 200 m fluture: 1. Al. Popescu 
2:26,0; 2. V. Medianu 2:42,5; 3. V. Bu- 
dai 2:54,0; 4. M. Zager (CI. sp. șc. 
Buc.) 3:01,3; 200 m spate: 1. D. Ca- 
minschi 2:29,2; 2. V. Darotzi 2:31,0; 
3. L. Berea 2:37,0 (record de sală, ju
niori categ. a Il-a; v. r. 2:40,2); 4. 
M. Potoceanu 2:37,9; 5. I. Nagy
2:37,9; 6. M. Cerchez (C.C.A.) 2:42,2; 
4x200 m liber: 1. C.S. Oradea 9:10,8;
2. Dinamo Buc. 9:11,9; 3. C.C.A.
9:43,5.

FETE : 200 m bras: 1. F. Rambosek 
(C.S.Ș. Buc.) 3:02,8; 2. Sanda Iordan 
(Din.) 3:03,5; 3. M. Wagner (C.S. Re

ETAPA A V-A (28 mai»
I.C.  Arad - C.S. Oradea
C.C.A. — Dinamo Buc.
Știința Cluj — Progresul Buc.
Știința Buc. — Rapid Buc.
Voința Timișoara — C.S. Mureșul 

Tg. Mureș
ETAPA A VI-A (4 iunie)

Dinamo Buc. - I.C, Arad
Progresul Buc. — C.S. Oradea 
Știința Buc. — C.C.A.
Știința Cluj — Voința Timișoara
C.S. Mureșul Tg. Mures - Rapid Buc.

ETAPA A VII-A (11 iunie)
I.C.  Arad - C.S. Mureșul Tg. Mureș 
Voința Timișoara — Rapid Buc. 
Știința Buc. - Știința Cluj
C.C.A. - Progresul Buc.
C.S. Oradea - Dinamo Buc.

ETAPA A VIII-A (18 iunie)
Progresul Buc. - Voința Timișoara 
C.S. Mureșul Tg. Mureș — Dinamo Buc. 
I.C. Arad — Știința Buc.
Rapid Buc. — C.S. Oradea
Știința Cluj - C.C.A.

ETAPA A IX-A (25 iunie)
Știința Buc. - C.S. Mureșul Tg. Mureș 
Voința Timișoara - I.C. Arad 
Progresul Buc. - Rapid Buc.
Știința Cluj — Dinamo Buc,
C.S. Oradea C.C.At 

șița) 3:16,0; 4. L. Hillerin (C.C.A.) 
3:16,0; 5. E. Nagy (C.S.M. Cluj) 3:16,5; 
6. I. Orosz (Știința Cluj) 3:17,9; 100 
m liber: 1. M. Rotaru (Rapid) 1:11,2;
2. C. Balaban (Din.) 1:11,5 (record de 
sală fete, categ. 13—14 ani; v. r. 
1:14,4); 3. A. Waldmann (C.S.Ș. Cluj) 
1:14,5; 4. E. Nagy (C.S.M. Cluj) 1:15,4; 
5. C. Salla (Banat. Tim.) 1:17,1; 6. E. 
Nagy (Harghita Tg. Mureș) 1:17,2; 100 
m spate: 1. M. Both (C.S. Mureșul Tg. 
Mureș) 1:17,3; 2. H. Țincoca (Din.) 
1:19.4; 3. A. Trohani (C.S.Ș. Buc.) 
1:20,5; 4. N. Gordin (Rapid) 1:23,3; 5.
1. Csordas (C.S.M. Cluj) 1:25,1; 6. I. 
Kovacs (C.S.Ș. Cluj) 1:27,2; ștafeta 
4x100 m liber: 1. Rapid 5:07,3; 2. Di
namo 5:10,0; 3. Clubul sportiv școlar 
Buc. 5:17,8; 4. C.S.M. Cluj 5:20,6; 5. 
Olimpia Reșița 5:28,7.

100 m bras: 1. F. Rambosec 1:26,0;
2. S. Iordan 1:26,4; 3. M. Wagner 
1:29,7; 4. M. Klosz (CI. sp. șc. Harghi
ta Tg. M.) 1:31,3; 5. M. Wittgenstein 
1.31,4; 6. I. Orosz 1:32,5; 400 m liber: 
1. A. Trohani 5:45,8; 2. A. Waldman 
5:45,9; 3. M. Rotaru 6:01,5; 4. E. Nagy 
(CI. sp. șc. H. Tg. M.) 6:16,5; 6. V. 
Mathe (Cl. sp. M. Cluj) 6:17,6; 100 
m fluture: 1. N. Gordin 1:22,2; 2. C. 
Salla 1:26,9; 3. M. Wittgenstein 1:30,6;
4. D. Langer (Olimpia Reșița) 1:30,7; 
4x100 m inixt: 1, Rapid 5:41,6; 2. Di
namo 5:43,8; 3. C.S.M. Cluj 5:53,4.

Sărituri de pe trambulină: băieți: 1. 
A. Rottman (I.T.B.) 144,87; 2. Gh. Banu 
(Dinamo Buc.) 142,17; 3. P. Decuseară 
(Dinamo Buc.) 131,83; fete: 1. Magda
lena Hie (Progresul Buc.) 97,30; 2. Ma
ria Alexandru (CI. sp. șc. Buc.) 84,01.

Clasament general pe echipe: 1. Di
namo Buc. 298 p.; 2. Clubul sportiv 
școlar Buc. 231 p.; 3. Rapid Buc. 216 
p.; 4. Olimpia Reșița 203 p.; 5. C.C.A. 
197 p.; 6. Progresul Buc. 177' p.; 7. 
C.S. Oradea 125 p.; 8. Știința Buc. 
124 p.; 9. Știința Cluj 120 p.; 10.
C.S.M. Cluj 104 p.

P. Clinei și M. Ene—învingători in
Mergînd pe linia bunei comportări din 

concursurile de primăvară, schiorii de:la 
Carpa|i Sinaia au ocupat locuri frun« 
lașe și în „Cupa Bucegi”, competiție or
ganizată duminică de consiliul regional 
U.C.F.S. Ploiești în colaborare cu co
misia de specialitate. Singura probă, cea 
de slalom uriaș. a revenit lui Petre 
Clinei (Carpați Sinaia), care a parcurs 
cei 700 de metri ăi traseului (Valea 
Caraiman, diferență dc nivel 120 m, 
21 gorji). îy, 3^6,. Iftcurilfi urmăloarfi

Aspect dintr-o serie a cursei de 110 m.g. din cadrul concursului republice 
pentru juniori

Foto : H. Nandy

pînă acum, deoarece timpul complet ne
favorabil (frig și vînt puternic din fafă) 
a fost un adversar imposibil de învins.

După două zile de concurs se cuvine 
să facem și unele evidențieri. Vom în
cepe, bincîrl|eles. cu cei doi recordmani. 
Decebal Gheorghiu (antrenor prof. C. 
Spiridon) a reușit să ..depășească" re
cordul de la ciocan (6 kg) cu mai bine 
de 5 n>. iar Lucian Colier (antrenor 
prof. Ion Benga) și-a îmbunătățit re
cordul la disc (1,5 kg) cu peste 2.50 
ni. In afara lor s-ati remarcat Ion liog 
și lldiko Szabo (antr. Lad. Kiss), Gh. 
Plăcintaru, Ion Lazar și Ana Beșuan 
(antr. Ion Amăutu), Petre Astafci 
(antr. prof. D. Gîrleanu), Mihai Calnicov 
și Mircea Azente (antr. lonl'intilă). Ho

■ PENTnTLDN^^®

Traian Croitorii (Știința) și echipa C. C. A. 1
conduc după două probe in concursul „Cupa 1 Mai
Duminică au Început întrecerile pri

mului concurs al anului la pentatlon 
modern. Sînt înscriși 15 dintre cei 
mai de seamă pentatloniști ai țării. 
Iată rezultatele înregistrate în pri

„Cupa Bucegi“
s-au clasat : 2—3 : M. Bucur (Carpați 
Sinaia) și Gh. Bălan (Casa Ofițerilor 
Brașov) 39,8; 4. C. Tăbăraș (Casa Ofi
țerilor Brașov) 40,0: 5. Kurt Gohrt (Di
namo Brașov) 40,4 : 6. Badu Banu
(Carpați Sinaia) 41,0.

Cursa juniorilor a fost cîștigată de 
Mircea Ene (Voința Brașov) cu 44,4.

Vremea frumoasă și zăpada bună au 
permis desfășurarea întrecerilor în bune 
condițiuni.,

JWJHM feQIâ — .coresPs 

gaș Costăchescu), Ion Carolea (an 
M. Ivan) etc.

Se cuvine să evidențiem de asemen 
și activitatea desfășurată de coinisi 
regionale de atletism Banat. Orad< 
Brașov, Mureș - Autonomă Maghiai 
Cluj, Jlobrogea, Bacău și comisia orăi 
nească București, care au arătat un 
teres sporit față de dezvoltarea atlet 
niului din tara noastră.

Ținînd scama de rezultatele accsl 
concurs și niai cu seamă de evoluția < 
ncrală a tinerilor noștri atleți (în mai 
lor majoritate juniori de 15---I6 ar 
așteptăm cu nerăbdare prilejul de 
revedea la startul unor noi competi

ș R. VILARA

mele două probe ale concursului: C 
LARIE: 1. V. Fabian (Dinamo) 11 
p; 2. Tr. Croitoru (Știința I) 1065 
3. T. Tilmaciu (Dinamo) 1060 p; 4.
Țintea (CCA I) 1000 p; 5. Th. Sîrt
lescu (Șt. II) 960 p; 6. V. Poruțiu ( 
II) 915 p; pe echipe: 1. CCA 1 2- 
p; 2. Dinamo 2150 p; 3. Știința I 2 
p; 4. Știința II 1875 p; 5. CCA II 1! 
p; SCRIMA: 1. Tr. Croitoru 1092
2. Cr. Lichiardopol (C.C.A. I) 954 p
N. Marinescu (C.C.A. II) 954 p; 4. C 
Tomiuc (C.C.A. I) 862 puncte. CLAS 
MENIUL DUPĂ 2 PROBE: 1. 
Croitoru 2157 p; 2. D. Țintea 1816
3. N. Marinescu 1814 p; 4. Gh. r. 
miuc 1767 p. etc. CLASAMENTUL 
ECHIPE : 1. C.C.A. I 5082 p; 2. Știir
I 4501 p; 3. Știința II 3679 p; 4. O
II 3602 p; S.Dinamo 3586 p.

Concursul de pentatlon modern i 
tat cu „Cupa 1 Mai" continuă cu d 
fășurarea probei de tir (astăzi, de 
ora 9,30 la poligonul Tunari) și 
cea de înot (mîine, de la, ora 12 
bazinul Floreascaj,



Cei mai buni rutieri din tara noastră vor fi prezenți la startul „Cursei păcii“ Scurt istoric al campionatelor
Pînă la startul celei de a XlV-a e- 

diții ® „Cursei Păcii" mai sînt doar 
cîteva zile. In cele 16 țări care vor 
fi reprezentate la 2 mai la Varșovia 
se fac acum ultimele pregătiri: selec
țiile echipelor. De-a lungul celor a- 
proape 2.400 de kilometri — cit mă
soară anul acesta întrecerea interna
țională Varșovia — Berlin — Praga — 
își vor disputa întîietatea rutieri de 
valoare, in rîndul cărora se numără 
campioni mondiali și olimpici.

Alergătorii noștri, care in sezonul 
trecut au obținut rezultate remarca
bile, s-au pregătit cu deosebită atenție 
pentru această mare confruntare in
ternațională. Sub conducerea antreno
rului Nicolae Voicu, cei mai buni ru
tieri romini și-au desăvîrșit forma 
sportivă și au luat parte la mai multe 
concursuri de verificare. Ultima în
trecere — și cea mai edificatoare — 
a fost „Cupa F.R.C.". După această 
cursă selecționerii au desemnat 8 a- 
lergători care au făcut deplasarea în 
R.D. Germană, unde au participat la 
cîteva întreceri alături de rutieri din 
Leipzig. Din rîndul acestor 8 cicliști 
vai fi formată echipa (6 sportivi) care 
va reprezenta R. P. Romină la cea 
de a XlV-a ediție a „Cursei Păcii". 
Iată acum cîteva amănunte despre 
cicliștii din lotul republican:

ION COSMA : face parte din clu
bul sportiv Dinamo ; s-a născut în 
anul 1937 la Tg. Mureș ; greutate : 32 
kg ; înălțime: 1,81 m ; a început să 
practice ciclismul în anul 1956 ; a fost 
selecționat de 11 ori în echipa repre
zentativă : debutează anul acesta în 
„Cursa Păcii".

GABRIEL MOICEANU: Dinamo ; 
1934 — Cîmpulung Muscel ; 70 kg ; 
1,72 m ; 1953 ; de 40 de ori internațio
nal ; de 4 ori în „Cursa Păcii".

LUDOVIC ZANONI : Dinamo ; 193» 
Arad ; 77 kg ; 1,85 m ; 1953 ; de 42 
de ori internațional ; de 5 ori în 
„Cursa Păcii".

GH. RADULESCU: C.C.A.; 1933 - 
București; 70 kg; 1,71 m; 1952; de 20 
de ori internațional; a participat de
3 ori la „Cursa Păcii".

WALTER ZIEGLER : Dinamo : 1938
— comuna Cincul, reg. Brașov ; 69 kg; 
1 ”1 m; 1956; de 8 ori internațional; 
a participat odată la „Cursa Păcii".

AUREL ȘELARU : Dinamo : 1935
— București; 72 kg ; 1,75 m ; 195.3 ; de 
25 de ori internațional ; a participat 
odată la „Cursa Păcii".

ION STOICA : C.C.A. ; 1939 -
București ; 69 kg ; 1,76 m ; 1956 ; de
4 ori internațional ; a participat de 
două ori la „Cursa Păcii".

ION BRAHARU : C.C.A. ; 1933 - 
București ; 80 kg ; 1,86 m ; 1955 ; de 
8 ori internațional ; a participat de 
două ori la „Cursa Păcii".

In afară de Ion Cosma, toți cei
lalți cicliști din Iotul R.P.R. au mai 
participat la „Cursa Păcii". El este însă 
cel mai bun alergător romîn la ora 
actuală. Prin performanțele realizate 
în ultimii doi ani și îndeosebi anul

Pe primele locuri in

1. RODICA REICHER 9 p., 2.
Ultima partidă rămasă neterminată 

în cadrul „Cupei Primăverii" a avut 
rezultatul scontat. Rodica Reicher a

întrecerea juniorilor s-a bucurat 
ile un frumos succes

Duminică s-a desfășurat în Capi
tală un concurs rezervat halterofililor 
juniori. întrecerile s-au bucurat de 
un frumos succes. Dintre rezultatele 
mai bune amintim pe cele realizate 
de „greii" Gh. Mincu (332,5 kg.), N. 
Matei 320 kg. de „mijlociul" M. Kele- 
men (320 kg. 1) toți de la Dinamo Obor 
precum și de „semi-mijlociul" O. 
Cristescu de la Sirena (245 kg.). Din
tre ceilalți participanți care s-au afir
mat, amintim pe : Gh. Oprescu, N. 
Năstase (C.C.A.), M. Șerbu (Dinamo 
Obor). Am reținut, în mod special, 
corectitudinea stilului folosit de ti
nerii halterofili, fapt foarte impor
tant în obținerea unor rezultate de 
valoare. Acesta este meritul antreno
rilor Al. Cosma (Dinamo Obor) Gh. 
Mănăilcscu (Electra), Gh. Parcarea 
(Sirena), Achim Ștefan (C.C.A.) și lhe 
lencin (Victoria) pentru care mărirea 
numărului de elemente tinere, și 
promovarea lor în primele echipe 
trebuie să fie o preocupare perma
nentă. 

trecut Cosma s-a impus ca una din
tre marile speranțe ale sportului cu 
pedale din țara noastră. Locul V la 
Jocurile Olimpice de la Roma, locul 
I la cursa desfășurată la Venturina 
(Italia) și locul I la „Marele premiu 
al primăverii" (Paris) — iată numai 
cîteva din performanțele care ilus
trează bogata sa „carte de vizită". 
Ceilalți alergători tineri (Walter Zieg
ler, Ion Stoica și Ion Braharu) sînt 
— în ciuda tinereții lor —' oameni 
verificați în întreceri dificile. In sfîr- 
șit, „veteranii" naționalei — Gabriel 
Moiccanu, Ludovic Zanoni, Gh. Ră- 
dulescu și Aurel Șelaru — vor 
ajuta echipei nu numai prin forța 
și experiența lor, ci și printr-o 
matură gindire tactică. Cei 6 re
prezentanți ai țării noastre, desem
nați .în ajunul competiției de către 
conducerea echipei, alcătuiesc o for
mație redutabilă cu pretenții la locu
rile fruntașe. Socotim Că echipa RPR 
se poate clasa în primele 6 locuri ale 
clasamentului pe echipe, iar unul din
tre alergătorii noștri poate să figu
reze în clasamentul final printre cei

In luptă cu vîntul și frigul
Urmărind cursa avansaților din ca

drul concursului organizat duminică 
de consiliul raional U.C.F.S. 1 Mai 
pe șoseaua București — Urziceni am 
avut ocazia să asistăm la întreceri 
viu disputate. Cicliștii bucureșteni au 
rulat cu o vigoare demnă de toată 
lauda, deși au avut de înfruntat la 
ducere un adversar neînduplecat, vîn
tul puternic care sufla din față șl la 
întoarcere ploaia rece ca de toamnă, 
întrecerea a devenit pasionantă mai 
ales la reîntoarcere. In drum spre 
București am asistat la multe atacuri 
spectaculoase. După o porțiune destul 
de lungă, în care acul kilometrajului 
mașinii noastre vibra aproape perma
nent în dreptul cifrei 50, Cornel 
Melcioc (Victoria) în vervă deosebită 
ia cursa pe cont propriu, în timp ce 
colegii lui de club D. Constantin și
D. Munteanu precum și alți alergă
tori nu rezistă tempoului rapid și se 
pierd de pluton. Evadarea lui Melcioc 
devenea din ce în ce mai periculoasă. 
Gh. Rădulescu dă tonul atacului lan
sat la circa 25 km de sosire în urmă
rirea fugarului. împreună cu Gh. Ră
dulescu reușesc să țîșnească din plu
ton, unul cîte unul, C. Moiceanu, N. 
Grigore și M. Voinea și astfel la Si- 
neștii Noi se formează în frunte un 
grup de cinci „evadați". Se părea ca 
întrecerea este decisă. Dar n-a fost 
așa. Plutonul se agită în permanență. 
Asistăm la încercări repetate de eva-

„Cupa Primăverii**: 

ALEXANDRA NICOLAU 8^ p. 
cîștigat în fața Virginiei Steroiu și 
prin această victorie a trecut în frun
tea clasamentului final, la o jumătate 
de punct distanță de campioana repu
blicană Alexandra Nicolau. Iată or
dinea primelor locuri: Rodica Reicher 
9 p., Alexandra Nicolau 8'/,, Mar
gareta Teodorescu și Ellsabeta Poli- 
hroniade 7'/2, Eîeonora Gogîlea și E- 
lena Răducanu 7, Virginia Steroiu 
5'/2 etc.

Victoria Jandrescu (Progresul) și Gheorghiu (Dinamo) 
campionii Capitalei la categoria a U-a

A luat sfîrșit Campionatul de tenis 
de masă al Capitalei, la care au luat 
parte jucători calificați din ra
ioane și cei de categoria a Il-a. Pe 
primul loc s-au clasat Victoria Jan- 
drescu (Progresul), la fete și Lauren- 
țiu Gheorghiu (Dinamo), la băieți. 
Iată rezultatele tehnice: simplu femi
nin, semifinale: V. Jandrescu (Pro
gresul) — M. Drăgănescu (Confecția) 
2—0, M. Jandrescu (Progresul) - E. 
Răduică (I.T.B.) 2—0, finala: V. Jan
drescu — M. Jandrescu 2—0; simplu 
ȘHUtfjfțțn, tier iun de /mula: Gbeoi-

mai buni 10 rutieri ai acestui adevă
rat campionat mondial de mare fond. 
Le urăm succes !

HR1STACHE NAUM

dare care eșuează insa repede. Urmă
ritorii se conving în cele din urmă 
că numai printr-un efort colectiv mai 
pot să-i ajungă pe fugari. Gh. Cal- 
cișcă, Silviu Duță și V. Dobrescu im
pun o trenă rapidă și după o „vînă- 
toare" de vreo 15 km grupul fruntaș 
este ajuns. La sprintul final se pre
zintă astfel aproape tot plutonul. în
vingător: Gh. Rădulescu (C.C.A.) cro
nometrat la capătul celor 100 km cu 
2h35:31, urmat în același timp de Gh. 
Calcișcă (Dinamo), S. Ariton (Voința), 
M. Voinea (Dinamo), N. Matei (Dina
mo), C. Moiceanu (Victoria), Gh. Nea- 
goe (C.C.A.), Tr. Cojocneanu (Dina
mo), D. Rotaru (C.C.A.), N. Grigore 
(C.C.A.) ș.a.

Iată acum ciștigătorii celorlalte pro
be: tinere t-pistarzi: V. Iordache (Di
namo); juniori cat. I — C. Porumb 
(I.T.B.); juniori cat. a Il-a — C. Ivan 
(Dinamo); fete — Elena Capotă (Di
namo); semicurse — M. Bardan 
(C.C.A.); biciclete de oraș — D. Panai- 
tescu (Metalul).

TR. IOAlNIȚESGU
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Echipele bucureștene Rapid și Progresul 
au dominat turneul de la Sighișoara

Multă vreme nu vor uita specta
torii din Sighișoara spectacolul oferit 
de meciul decisiv dintre Rapid Bucu
rești și Progresul București în turul 
campionatului republican de handbal 
în 11. A fost indiscutabil una din cele 
mai frumoase partide feminine vă
zute la noi in țară în ultimii ani, 
care a încheiat în mod pasionant cele 
trei zile de întreceri.

Fără îndoială că buna comportare 
a echipelor bucureștene se datorește 
în special seriozității cu care s-au 
pregătit ele pentru acest turneu. 
Ceea ce este însă mai îmbucurător, 
e faptul că atît Rapid cît și Progre
sul au dovedit în evoluțiile lor o pre
ocupare evidentă pentru a da o notă 
cit mai variată jocului lor în atac. 
Ambele formații au înscris multe 
goluri din acțiuni, simple, în mare vi
teză, desfășurate pe întreaga zonă a 
semicercului din fața porții adverse. 
Iar cînd atacurile lor au avut în față 

ghiu (Dinamo) — Kohalmi (I.T.B.) 
2—0, Pirvu (Voința) — Neagoie (T. 
Sanitar) 2—1, Bilevski (Orizonturi) — 
Lăzărescu (Voința) 2—0, Costin (Voin
ța) — Goliac (I.T.B.) 2—1, semifinale: 
Gheorghiu — Costin 2—0, Pirvu — 
Bilevski 2—0, finala: Gheorghiu — 
Pirvu 2—0. Toate cele patru jucătoare 
ca și cei opt jucători menționați s-au 
calificat pentru etapa finală a cam
pionatului republican, al cărui prim 
concurs se desfășoară vineri; sîmbă- 
tă și dunuaică la Tg. Mureș.

europene masculine

• REPREZENTATIVA U.R.S.S. PRIMA DIN EUROPA
• BASCHETBALIȘTII ROMINI AU OBȚINUT IN ULTIMII ANI 
REZULTATE BUNE • LA BELGRAD VOR PARTICIPA 21 DE ȚĂRI

• SEMINARUL INTERNAȚIONAL AL ANTRENORILOR

Inline 29 aprilie și 10 mai se va des
fășura la Belgrad cea de a XlI-a ediție 
a campion a tu lui european masculin de 
baschet.

Romînia a participat la primul cam
pionat al Europei desfășurat în aarnl 
1935 la Geneva, clasîndu-se pe locul 10, 
ultima dintre echipele participante. De 
atunci, țara noastră s-a mai prezentat 
la campionatul Europei de-abia în anul 
1947, la Praga, unde a ocupat locul 10 
din 14 țări. Acest campionat a fost 
dominat de reprezentativa Uniunii So
vietice, care a învins în finală echipa 
Cehoslovaciei. In 1949 la Cairo (cam
pioană Egipt) și m 1951 la Paris (cam
pioană Uniunea Sovietică), baschetul ro
ut înesc nu a fost prezent, dar din 1953 
și pînă acum nu a mai lipsit de la nici 
una din edițiile acestei interesante între
ceri. In 1953, la Moscova, ne clasăm 
pe locul 13 din 17 țări (campioană e- 
chipa Uniunii Sovietice), în 1955, la 
Buda-pesta, ocupăm locul 7 din 18 țări 
(campioană echipa R. P. Ungare), în 
1957, la Sofia echipa noastră realizează 
oea mai valoroasă performanță, clasln- 
(lu-se pe locul 5 din 16 țări (campioană 
Uniunea Sovietică), iar în 1959 la Istan
bul pierdem cîteva meciuri la 1 invită 
(cu R. P. Polonă 66—67, cu R. P. 
Bulgaria 52—53, cu Belgia 76—79) și 
ne clasăm pe locul 8 (campioană Uniunea 
Sovietică).

După cum se vede, din 1955 echipa 
R. P. Romîne a contat mereu printre 
formațiile cu prestigiu, realizînd an d« 
an rezultate meritorii.

Citind palmaresul campionatelor euro
pene apare evidentă superioritatea bas
chetului aovietic, ai cărui reprezentanți 
au cucerit de cinci ori titlul de campioni 
ai Europei, în perioada cîud acest sport 
a luat cea mai mare dezvoltare.

Alături de echipa Uniunii Sovietice.

apărări care le-au ridicat probleme 
mai dificile, am putut nota cu multă 
satisfacție serii succesive de șarje ra
pide, cu blocaje și combinații subtile 
de 2—3 jucătoare pe fîșil separate de 
atac. De altfel, în meciul decisiv,

Gabriela Munteanu (P) nu a putut opri acțiunea Mioarei Boian (R), cară 
a incheiai cu un șut puternic unul din numeroase1- atacuri ale echipei 
Rapid. (Fază din meciul Rapid — Progresul disputat duminică la Sighișoara)

Marina Jipa (pentru Progresul, în pri
ma repriză) ți Maria Constantinescu 
(pentru Rapid, după pauză) au con
cretizat prin goluri prețioase aseme
nea acțiuni.

Pentru jocul în apărare insă, se 
pare că echipele noastre fruntașe au 
dovedit mai puțină preocupare. Ar
bitrii au fluierat în cele 6 meciuri 
prea multe faulturi, provocate fie de 
lipsa unor cunoștințe tehnice (Ia ju
cătoarele mai tinere); sau de lipsa de 
mobilitate (la jucătoarele mai expe- 

pe prim plan în baschetul european se 
a filă reprezentativele R. S. Cehoslovace. 
R. P. Ungare și Franței.

La ediția din acest an a campionatului 
european și-au anunțat participarea 21 
de țări, un adevărat record. Acest fapt 
va determina comitetul de organizare să 
hotărîrească abia în ședința tehnică (lila 
28 aprilie care va fi sistemul de des
fășurare a întrecerilor. Clasamentele vor 
fi alcătuite prin acordarea a cîte două 
puncte unei echipe învingătoare, cîte un 
punct pentru echipele învinse și zero 
puncte pentru formațiile învinse prin 
Reprezentare. Rezultatele dim turneele 
de calificare vor conta și în turneele 
finale.

Concomitent cu desfășurarea campio-* 
natului european, la Belgrad va avea 
Ioc, între 4—7 mai, un seminar interna- 
ționa.1 pentru antrenori.

D. STANCULESCU

Alpiniada orașului 
București

Comisia de alpinism de pe 
lingă consiliul orășenesc
U.C.F.S. București a organizat 
în masivul Bucegi „Alpiniada 
de iarnă a orașului București" 
la care au fost invitați să ia 
parte sportivi începători și cei 
cu categoria a Il-a sau a III-a 
de clasificare.

Iată clasamentul : I. Spartac 
80 p; 2. Știința 70 p; 3 Me- 
talosport 55 p; 4. C.F.R. Gri- 
vița Roșie 50 p; 5. Metalul „23 
August" 35 p; 6. I.S.C.H. 30 p;
7. I.T.B. 10 p.

DiONISIE COLAN 
președintele comisiei 

orășenești de alpinism

Cea de a treia clasată la sfirșitul 
turului, Mureșul Tg. Mureș, nu a e-J 
voluat pe măsura posibilităților sal®; 
decît în meciul cu Progresul. Deși 
are in formație citeva elemente ti
nere, cu reale perspective (Gabriela

Bicu, Valeria Preda, Viorica Bontea, 
Rozsi Hinterleiter, Ida Orban), echipa 
mureșeană s-a prezentat cu multe 
slăbiciuni: atac lent, fără urmărirea 
in permanență — în acțiuni — a di
recției porții, repliere înceată și mar
caj defectuos în apărare. Ultima cla
sată, Minerul Vulcan, este încă o for
mație fără experiență, care mai are 
multe lucruri de învățat.

ADRIAN VASTLUJ

SPORTUL POPULAR
Ui. SHU/



Sportul in R. P. Polona în plin avint
• Cu fiecare an, cresc rînduriie 

sportivilor polonezi. Numai in anul 
I960 numărul atleților clasificați 
a crescut cu 12.000. De o deose
bită popularitate se bucură în 
R. P. Polonă baschetul și voleiul. 
In total, numărul sportivilor cla
sificați în aceste discipline a atins 
în anii' ce a trecut impresionan
tele cifre de 21.000 la volei și 
17.000 la baschet.

• Sportivii fruntași din R. P. 
Polonă au început de pe acum

Frumusețile arhitectonice ale Varșoviei sint minunat întregite de uriașul 
stadion „Cea de a X-a aniversare".

pregătirile in vederea participării 
la viitoarea ediție a .1. O., care
va avea loc la Tokio in 1964. lin
plan de pregătire alcătuit în amă
nunțime de specia'iștii polonezi
urmează să asigure selecționarea
celor mai buni sportivi in repre
zentativele olimpice ale R. P. Po
lone. Incepind din acest an au 
fost trecuți în evidență nu mai 
puțm de 3.0110 tineri sportivi și 
sportive, care urmează să promo
veze în anii viitori în primele re
prezentative ale țării.

• O puternică afirmare a spor
tivilor polonezi a fost prilejuită de 
ultima ediție a J.O. de vară. La 
Roma reprezentanții sportului

UN DERBI NEDECIS:
UJPESTl DOZSA — VASAS 0—0

Derbiul campionatului ungar Ujpestj 
*— Vasas, terminat cu un scor alb, 

a lasat deschisă lupta pentru titlul 
de campioană. M.T.K., învingătoare 
cu 4 -2 în partida cu Ferencvaros, 
s-a apropiat Ia un punct de Vasas. 
Alte rezultate din etapa a XXI-a : 
Salgotarjan — Dorog 2—0, Pecs — 
Debrețin 3—1, Csepel — Honved 
3—2, Szeged — Diosgyor 1—1, Tăta- 
banya — Gydr 1—0; în clasament: 
Ujpești Dozsa 33 p., Vasas 29, M.T.K. 
28, Ferencvaros 26, Salgotarjan 25 p. 
etc.

CONTINUA DUELUL DUKLA 
PRAGA — RUDA HVEZDA 

BRATISLAVA

Etapele a 18-a și a 19-a ale cam
pionatului cehoslovac s-au desfășurat 
sub semnul duelului pentru . titlu 
dintre Dukla Praga și Ruda Hvezda 
Bratislava. în etapa a 18-a, Dukla a 
pierdut cu 1—0 la Preșov, iar. R. H. 
Bratislava a dispus de Trnava' cu 
3—1. In aceeași etâpă, Slovan. Bratis
lava a dispus cu . 2—1 în deplasare 
de Spartak Stalingrad. Tn . etapa de 
duminică s-au înregistrat rezultatele: 
SONP Kladno — Spartak Hradec 
Kralove 2—1, Dukla Praga -— Spar
tak Praga 3—1, Ruda Hvezda Brno 

:—Dinamo Praga 2—-1, Tatran Preșov 
— Banik Ostrava 1—0, Ruda Hvezda 
Bratislava — Jednota Trencin 1—0. 
In clasament conduce Dukla Praga 
(28 p.), urmată de Ruda Hvezda 
Bratislava (26) și Banik Ostrava 
(21 p.).

RACING A REDEVENIT LIDER, 
DAR MONACO A „STAT"...

Cum meciul Monaco-Limoges s-a 
întrerupt în min. 31 din cauza tere
nului impracticabil, Racing (victo- 

polonez au obținut 4 medalii de 
aur, 6 de argint ți 11 de bronz, 
figurînd pe locul 8 în clasamentul 
medaliilor pe țări. In clasamentul 
general al probelor atletice, dele
gația R. P. Polone a figurat pe 
locul 4.

• In cursul anului I960, spor
tivii polonezi au stabilit 150 recor
duri naționale, dintre care 
7 sînt totodată și recorduri 
ale lumii. Peste 16.500 de 

sportivi din R. P. Polonă au con
curat în cadrul competițiilor inter
naționale din cursul anului trecut. 
Li au cîștigat mai mult de jumă
tate din cele peste 300 de întilniri 
cu sportivii din alte țări.

• Avîntul mișcării sportive polo
neze este oglindit și de amploa
rea pe care au luat-o în această 
țară concursurile populare. In 
competițiile închinate „Mileniu
lui Poloniei's-au întrecut 2.300.000 
de tineri și tinere. Anual iau star
tul în crosurile de mase sute de 
mii de participanți. In 1960 ei au 
fost 414.000. Turismul intern a 
mobilizat în anul trecut nu mai 
nuțin de 7.500.000 de oameni ai 
muncii.

FOTBAL
rios asupra lui Nice; 4—2) devine 
lider al campionatului francez : Ra
cing 47, Monaco 46, Reims 42. Cele
lalte rezultate de duminică: St. 

Etienne — Sedan 0—0, Angers — Tou
louse 1—0, Le Havre — Lens 3—2, 
Valenciennes — St. Francais 0—0. 
Și de sîmbătă: Reims — Troyes
2—1, Lyon — Rouen 4—1, Grenoble
— Rennes I—1.

DERBIUL ENGLEZ: 
BURNLEY — TOTTENHAM 4—2 !

Confruntarea dintre actuala și ...vi
itoarea campioană a Angliei a dat o 
nesperată satisfacție echipei din 
Burnley. Conduși cu 2—0 la pauză, 
deținătorii titlului au reușit apoi să 
marcheze de patru ori. Alte rezultate 
de sîmbătă: Arsenal — Wolverhamp
ton 1—5, Blackpool — Birmingham 
2—0. Cardiff — West Ham 1—1, 
Fulham — Blackburn 1—1, Manches
ter City — Aston Villa 4—1, New
castle — Bolton 4—1, Nottingham
— Leicester 2—2, Manchester Uni
ted — Preston 4—2, Everton — 
Sheffield 2—1, West Bromwich — 
Chelsea 3—0. înaintea ultimei eta
pe : Tottenham 64, Wolverhampton și 
Sheffield 56. Vor retrograda Preston 
și Newcastle.

CAMPIONATUL BULGAR

O nouă victorie a realizat campioa
na țării, Ț.D.N.A.: 2—1 cu Spartak 
Sofia. Alte rezultate din etapa a 
XlX-a; Levski — Septemvri 3—1, 
Spartak Varna — Minior 1—0, Ma
rek — Spartak Plovdiv 1—1, Botev
— Dunav 3—1, Beroe — Lokomotiv 
2—2, Slavia — Cerno More 3—1. 
Continuă să conducă T.D.NA. cu 29 
p. urmată de Levski 26, Dunav 21,

Pentru titlul mondial de șah

Partida a 16-a — întreruptă
Ieri s-a disputat la Moscova cea de 

a 16-a partidă a meciului Tal—Botvinnik 
pentru titlul mondial de șah. Jucînd cu 
albele, Tal a trebuit din nou să combată 
o apărare Caro-Kann aleasă de șalen- 
ger, care a adus apoi importante modi-

Pregătiri pentru „Cupa Păcii" 
la rugbi

In R. S. Cehoslovacă se fac pre
gătiri intense pentru competiția .de 
rugbi ,,Cupa Păcii", la care partici
pă — la sfîrșitul lunii viitoare — e- 
chipele reprezentative ale Romîniei, 
Poloniei, R.D.G. șî țării gazde. Echi
pa romînă va juca la 24 mai, la Bra
tislava, cu Polonia, apoi la 25 .mai 
la Brno cu R.D.G. și la 27 mai la 
Praga cu Cehoslovacia. La acest tur
neu au fost invitați arbitrii Siccardi 
(Franța) și Pozzi (Italia).

Noii campioni de box 
ai R. P. Polone

VARȘOVIA, 24 (Agerpres). — La 
Wroclaw au luat sfîrșit campionatele 
de box ale R. P. Polone. Iată lista 
campionilor în ordinea categoriilor : 
Olech, Kowalski, Adamski, Depsal, 
Kule, Drogosz, Kuczmej, Walasek, 
Pietrzikowski, Jendrejewski. O for
mă excelentă au demonstrat Adam
ski, care și-a luat revanșa asupra 
lui Kulej și Walașek învingătorul lui 
Dampc.

Întrecerile pentatloniștilor sovietici
EREVAN 24 (Agerpres). — In ora

șul Erevan se desfășoară în pre
zent un concurs de selecție al pen
tatloniștilor sovietici in vederea cam
pionatelor mondiale care vor avea 
loc în cursul lunii august la Mos
cova. Primele două probe ale compe
tiției : călărie și scrimă au fost cîș-

PE GLOB
Minior, Spartak Varna Marek și Lo
komotiv Sofia — toate cu cite 20 p.

POLONIA BYTOM ȘI GORNIK 
ZABRZE LA A PATRA VICTORIE 

CONSECUTIVA

După patru etape, în campionatul 
polonez doar două echipe au realizat 
patru victorii în tot atîtea jocuri 
susținute: Polonia Bytom (1—0 cu 
L.K.S.) și Gornik Zabrze (3—2 cu 
Cracovia) ambele în ultima etapă. 
In celelalte jocuri Lechia — Ruch 
0—0, Legia — Stal Mielec 2—1, 
Odra — Wisla 4—2, Polonia Byd
goszcz — Zawisza 3—0, Stal Sosno- 
wiec — Lech 1—3. Conduc Polonia 
Bytom și Gornik cu cite 8 p., urmate 
de Lech — 6, Legia — 5 etc.

PARTIZAN BELGRAD IN MARE 
- - .......... , FORMA

In etapa a 18:.a a campionatului 
iugoslav,- liderul Partizan Belgrad 

■ a repurtat o categorică victorie asu- 
: pra lui Hajduk : 4—0. Aceasta a fost 

derbiul etapei' și, 'prin înfrîngerea 
suferită, Hajduk a ieșit din lupta 
imediată pentru titlu. Alte rezultate: 

; Steaua roșie’;— Ra.dnicki 3—1, Voj- 
vodina —iVurdar 2—"1, Dinamo Za
greb — O.F.K. Beograd 2—0, Sara
jevo — Rjeka 3—1, Split — Velej 
1 — 1.

In clasament conduce Partizan 
Belgrad cu 26 puncte, urmat de Di
namo Zagreb cu 24, Steaua roșie 
cu 23 și Hajduk cu 22.

IN BELGIA, ETAPA MECIURILOR 
NULE

Etapa a 27-a a campionatului bel
gian s-a caracterizat prin abundența 

ficări în jocul său, fa{ă de precedentele 
partide. Campionul mondial a căutat din 
nou să complice pe cale tactică evoluția 
partidei, el a făcut rocada mare, ini
țiind un atac de figuri. La trecerea în 
final avantajul este de partea sa. Iată 
poziția de întrerupere :

Alb (Tal) : Rb2, De3, Td3, pp a3, 
bl, e5, f4. g4, h5.

Negru (Botvinnik) r Rd8, Da6, Tc7, 
pp d5, e6, f7, g7, 116.

Botvinnik a înscris în plic mutarea a 
41-a.

Scrimerîi R. P. Romine victorioși in prima zi 
a intilnirii pe echipe cu trăgătorii R. S. S. Bieloruse

(Urmare din pag. 1)

au fost dobîndite de Vasilievski (3), 
.Malenko și Cernîșevici.

A urmat apoi întrecerea echipelor 
de floretă fete. In primul asalt, Olga 
Szabo întîlnește o adversară destul 
de incomodă — Ana Koniuhova — 
care o obligă să 'tragă foarte pru
dent. Reprezentanta țării noastre cîș- 
tigă în cele din urmă ța limită :, 4-3. 
Unul din cele mai rapide asalturi a 
fost acela dintre Geta Sachelarie și 
campioana R.S.S. Bieloruse, Diana 
Jasukievici, în care trăgătoarea noas
tră s-a întrecut pe sine, cucerind o 
victorie categorică cu 4-0. O victorie 
frumoasă obține si Maria Vicol la 
Giudakova. Florestistele R.S.S. Bie
loruse au apoi o puternică revenire 
reducînd din handicap (3-2). ; Dar, 
trăgătoarele țării noastre, cîștigă a- 
salt după asalt și conduc la un mo
ment dat cu 9-2. Lupta continuă în

tigate de Oleg Ciuvilin și respec
tiv de Igor Fleischman. In clasament 
conduce Oleg Ciuvilin cu 2025 punc
te, urmat de Igor Fleischman și Igor 
Fetisov, fiecare cu cite 2020 puncte. 
Campionul lumii Igor Novikov se 
află pe locul 4 cu 1900 puncte.

rezultatelor de egalitate : . din opt 
jocuri, cinci s-au terminat nedecis. 
Fruntașa clasamentului. Standard 
Liege, a profitat de, faptul că F.C. 
Liege a pierdut un punct și și-a mărit 
avansul în clasament. Liderii au în
vins cu 3—1 pe La Gantoise. Rezul
tate : Anderlecht — Antwerp 2—0, 
Patro Eișden — Charleroi 2—2, Ver- 
viers— Daring Bruxelles 2—1, Bru
ges — F.C. Liege 1 — 1, Union St. 
Gil.loise — Lierse S.K. 4—4, St. 
Trond — Waterschei Thor 0—0, Alost
— Beerschoț 1—1.

Pe primul loc se află Standard 
Liege cu 40 p. urmată de F. C. 
Liege cu 38. Anderlecht cu 37 și 
Daring Bruxelles cu 29.

CHAUX DE FONDS A CIȘT1GAT 
CUPA ELVEȚIEI

Duminică s-a disputat Ia Berna fi
nală Cupei Elveției. După un meci 
viu disputat,. Chăux de Fonds a în
trecut cu 1—0 (1—0) pe F. C. Biel. 
Tn etapa (incompletă) a campionatu
lui s-au înregistrat scoruri mari: 
Basel — Fribourg 3—0, Grasshop
pers— Zurich 4—0, Lausanne — 
Young Boys 3—2. Grenclien — 
Chiasso 5—1. .

AUSTRIA VIENA CONDUCE 
DETAȘAT

Etapa a 20-a a campionatului aus
triac s-a caracterizat prin succesul 
total al echipelor care au jucat pe 
teren propriu. Iată rezultatele: Aus
tria Viena — Rapid Viena 2—1, 
Vienna — Dornbirn 5—3, LASK — 
Schwechat 2—0, WSK—SVS Linz 
5—2, Simmering — WAC 5—2, Graz 
—. Austria Salzburg 2—1, Wacker
— Wiener Neustadt 3—1. Austria 
Viena conduce cu 34 de puncte, 
urmată de Vienna cu 26 și Graz, 
WAC și WSK cu cîte 25.

Turneul de tenis de masa 
de la Moscova

MOSCOVA (Agerpres). —• A luat 
sfîrșit turneul internațional de tenis 
de masă de la Moscova. Proba femi
nină a fost cîștigată de campioana euro
peană Eva Koczian-FOldi (R.P. Unga
ră), care a dispus cu scorul de 3—0 de 
coechipiera sa Mathe. Numeroase sur
prize au marcat proba do simplu mas
culin care a revenit lui Vogrinc (Iugo
slavia). Acesta a dispus cu 3—0 în 
finală de V. Marcovici (Iugoslavia). 
Campionul european Bcrczik (R.P. Un
gară) a fost eliminat în semifinale cu 
0—3 de Marcovici.

același ritm susținut pînă. la ultimul 
asalt (Szabo—Jasukievici), închein- 
du-se cil victoria netă a echipei R.P. 
Romîne : 13-3. Victoriile echipei noa
stre . au fost realizate de: Szabo (4), 
Vicol (4), Sachelarie (3) și Ene (2), 
iar cele ale floretistelor R.S.S. Bielo
ruse de : Ciudakova, Baranova și 
Koniuhova

Astăzi au loc ultimele întreceri —, 
cele de spadă și sabie.

Pf ftVPT
'5. H.WA|

• In tradiționalul maraton de la 
Boston, victoria a revenit finlande
zului Oksanen, în 2:23,29, urmat de 
Kelley (S.U.A.) în 2:23,54 și engle
zul Norris cu 2:25,48.

• Campionul mondial profesio-' 
nist la categoria ușoară, negrul Joe 
Brown a întilnit la Londra pe cam
pionul european al categoriei, engle
zul Dave Charnley. Joe Brown a cîș
tigat la puncte, în 15 reprize, păs- 
trîndu-și astfel titlul de campion mon
dial.

• Jucătorii de tenis de masă din 
R.D.G. au susținut, după încheierea 
campionatului mondial, un turneu 
prin R.P. Chineză. Jucînd la Canton, 
ei au cîștigat cu 3-0 la fete și au 
pierdut cu 5-0 la băieți. Reprezentan
ții Japoniei au pierdut în fața stu
denților din Pekin cu 4-2.

• Echipa de fotbal a Argentinei 
întreprinde în luna iunie tiu turneu 
în Europa. Iată programul jocurilor: 
4 iunie la Lisabona cu Portugalia, 
11 iunie la Valencia cti Spania. 15 
iunie la Florența cu Italia, 18 iunie 
la Praga cu Celioslovacia. Echipa Ar
gentinei are în perspectivă și anga
jarea altor meciuri în Europa.

• Fjnala zonei asiatice a compe
tiției internaționale de tenis „Cupa 
Davis- va opune echipele Indiei șl 
Japoniei. In ultima semifinală, Japo
nia a învins surprinzător Filipirte cu 
3-2.

• In semifinalele turneului de te
nis de la Dallas (S.U.A.) : Ham Ri
chardson—Fraser 8-6, 6 1; Bartzeii— 
Homtierg 9-7, 8-6.

• La Budapesta primele selecțio
nate de box ale R. P. Ungare și 
R. P. Bulgaria au terminat la ega
litate : 10—10.

• In C. C. E. la volei masculin 
Rotation Leipzig a întrecut în primul 
meci cu 3-1 (12, 7, -7, 12) pe Mi
nior Dimitrovo. Returul va avea loc 
la 30 aprilie.

• Ieri, la Palatul sporturilor din Mos
cova s-au întilnit din nou selecționatele 
de baschet ale U.R.S.S. și S.U.A. La fete, 
sportivele sovietice au obținut din nou 
victoria, cu scorul de 55—45 ; în între
cerea selecționatelor masculine, au cîș
tigat, în prelungiri, basclictbaliștii a- 
mericani cu 84—81, după ce la termina
rea celor două reprize scorul era egal: 
77—77.
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