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PENTRU 0 MAI LARGĂ PARTICIPARE
CU CARACTER POPULARLA PROBELE CICLISTE

ÎNTRECERILE cu caracter popu
lar au adus și continuă să a- 
ducă o largă contribuție la pă

trunderea sporturilor pînă în cele 
mai îndepărtate colțuri ale țării. 
Cu prilejul acestor competiții — 
care au cuprins majoritatea disci
plinelor sportive — se ridică, an 
de an, noi și noi elemente valo
roase, o bună parte din acestea ur- 
cînd apoi treptele măiestriei spor
tive.

Precum se știe, și in ciclism, da
torită concursurilor populare au 
fost descoperite numeroase ele
mente talentate care mai tîrziu au 
devenit fruntași ai acestui sport. 
Astfel, Nicolae 
pion de mare

Vasilescu, cam- 
fond, cîștigă- 

torul circuitului R.P.R. 1953, Ve
nera Vasilescu, maestră a sportu
lui și de mai multe ori campioa
nă, sprinterul Stefan Lemîndroiu, 
— și alții — au luat contact pen
tru prima oară cu competițiile ci
cliste atunci cind au participat la 
întreceri pe biciclete de oraș sau 
semicurse. Actualul campion de 
fond, tmâral Gabriel Aioîceanu. 
cu 3—4 ani in urmă ..batea" 
de zor șoseaua dintre Pitești 
și Cimpulung, pedalind pe o bi
cicletă de oraș. La fel. Dumitru 
Mim tea nu (Constanța), azi în lo
tul de cicliști fruntași care se pre
gătesc pentru „Cursa Păcii", Gh. 
Nicolici (Timișoara), frații Berbe
ce» (București) — și încă mulți 
alții ca ei — au promovat in cate
goria curse, după o serie de vic
torii în concursurile populare.

Cu toate că asemenea probe au 
dat la iveală în fiecare an noi ele
mente de valoare, acțiunea de popu
larizare a acestor concursuri are 
încă serioase lipsuri. Astfel, în a- 
fară de asociația Locomotiva — 
care vădește o preocupare mai ac
centuată pentru aceste întreceri — 
celelalte asociații sau colective 
sportive nu acordă atenția cuvenită 
competițiilor cu caracter popular 
(în special probelor pentru bici
clete de oraș); care constituie o 
însemnată problemă în ciclismul 
nostru

Este drept că, în sezonul trecut, 
Metalul, Progresul, Flamura roșie 
și a’te asociații au organizat ast
fel de probe, dar startul lor a fost 
foarte slab populat. Este de-a drep
tul inadmisibil ca la o alergare 
populară să se prezinte 10—12 par
ticipanți. așa cum s-a inbmplat de 
mai multe ori anul trecut.

Este de notat însă, că, spre deo
sebire de anul trecut, primele în
treceri din actualul sezon au ară
tat o sporire a numărului partici
panților la întrecerile pentru bici
cletele de oraș. Dar această creș
tere este departe de a fi 
toare. Ea poate constitui 
un început, să-l numim 
tor. Și iată de ce. Atît 
tală, cît și în diferite centre din 
țară, există 
muncii care 
drept mijloc de locomoțiune zilni
că. în drum 
ție. Numai în Capitală vedem în 
fiecare zi sute șî sute de asemenea 
cicliști, dar la startul probelor se 
prezintă doar cîțiva dintre ei

Care este atunci cauza acestei 
deficiențe? Desigur că răspunsul 
nu poate fi decît acesta: colecti
vele sportive din întreprinderile un
de se află posesori de biciclete nu 
au răspuns cum se cuvine repeta
telor apeluri făcute de comisia o- 
rășenească de ciclism, prin mijlo
cirea secțiilor de ciclism ale asocia
țiilor, în vederea unei cit mai largi

mulțumi- - 
cel mult 
promiță- 
în Capi-

numeroși oameni ai 
utilizează bicicleta

spre locul de produc-

ir Sîmbătă 12 martie 1955
Q

și colectivele 
întreprinderi trebuie 
o viguroasă acțiune 
Prin agitația vizua- 

gazeta de perete, a- 
prin forme cît mai

mobilizări. Dar nici comisia orășe
nească de ciclism nu a stăruit mai 
mult pe drumul început Este drept 
că această comisie a primit un 
foarte slab sprijin din partea sec
țiilor de ciclism ale asociațiilor și 
colectivelor sportive, care și-au cen
trat atenția mai mult asupra ele
mentelor din categoria curse, ne
glijând în mare măsură — unele 
dintre ele aproape total — catego
ria bicicletelor de oraș.

Și așa se expiică de ce acțiunile 
frumoase întreprinse in acest sens, 
au fost sporadice și nu au dat roa
dele așteptate.

In calendarul sezonului care a 
început de curînd, sînt înscrise o 
serie de întreceri cu caracter popu
lar. Este, deci, cazul ca, începînd 
din acest an, situația să fie sim
țitor îndreptată. Astfel, este nece
sar să se asigure o deplină și gra
dată continuitate a probelor pen
tru biciclete de oraș și semicurse, 
probe care trebuie să se desfășoa
re în fiecare duminică, făcîndn-se 
o pauză la cîteva săptăm'ni.

Ținind seama de contribuția im
portantă pe care o aduc aceste 
competiții la dezvoltarea activității 
cicliste, cercurile 
sportive din 
să pornească 
în acest sens, 
lă, articole la 
fișe speciale, 
variate de propagandă, prin popu
larizarea celor care au luat parte 
la aceste curse și chiar prin pre
mierea celor care au avut compor
tări bune se pot obține astfel 
rezultate frumoase în această di
recție.

Desfășurînd o acțiune bine o- 
rientată, este sigur că numărul 
participanților la probele cu carac
ter popular va crește. Aci însă, co
misia orășenească de ciclism are 
sarcina de a ține o legătură strîn- 
să și permanentă cu secțiile de ci
clism din colective și asociații, să 
controleze efectiv munca pe teren, 
— în întreprinderi — dînd îndru
mări și sprijin acolo unde este ne
voie.

Un „teren fertil", dar încă a- 
proape cu totul necercetat, îl con
stituie centrele industriale din tară, 
unde zeci și sute de salariați au 
biciclete. Comisiile locale de ci
clism, împreună cu Colectivele 
sportive, au sarcina importantă de 
a-și îndrepta toată atenția asupra 
acestui sector, din care pot să ră
sară noi demente valoroase.

De asemenea, apare foarte folo
sitoare organizarea unei competiții 
cu caracter mai amplu, cum este 
de pildă concursul republican al ca
tegoriei biciclete oraș, înscris în ac
tualul calendar intern. Această pro
bă va angrena un important lot de 
participanți, iar concursurile vor 
căpăta un alt aspect și nu vor mai 
fi „cenușăreasa" mișcării cicliste, 
așa cum, din păcate și pe nedrept, 
mai sînt încă în bună măsură.

Pentru aceasta, însă, este nevoie 
de o temeinică colaborare între fo
rurile cicliste, secțiile de ciclism 
ale asociațiilor și colectivelor spor
tive și comitetele sindicale din în
treprinderi.

Să sprijinim, deci, cu toată dra
gostea concursurile cu caracter 
popular, să nu precupețim nici un 
efort pentru o bună popularizare 
și desfășurare a acestora, știut 
fiind că ele constituie un excelent 
mijloc pentru descoperirea de noi 
talente din masele largi, talente 
care vor mări necontenit rîndurile
fruntașilor sportului ciclist , w
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lii „Cursa Păcii” s-au înscris 

pînă in prezent cicliști 

din 16 țări

VARȘOVIa. — GMniicitul de or
ganizare a celei de a VIII-a ediții 
a competiției cicliste „Cursa Păcii", 
organizată dfc ziarele „ Trybuna Lu- 
du“ (R. P. Polonă), „Rude Pravo“ 
(R. Cehoslovacă) și „Nemeș Deutoch- 
Laud“ (R. D. Germană), a pri
mit în ultimul timp înscrieri din 
partea cicliștilor din Finlanda și 
Norvegia. In felul acesta, numărul 
echipelor înscrise în competiție 
este die 16, și anume: Anglia, Aus
tria, Belgia, R. P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă, Danemarca, Finlanda, 
Franța, India, Luxemburg, R. D. 
Germană, Norvegia, R. P. Polonă, 
R.P.R., Suedia și U.R.S.S.

attt pentru colegii lui

Semnează cel mai tinăr jucător 
Viorel Mateianu. Ca oricărui tinăr 
ii este dragă viața și năzuiește

al echipei Progresul — C.P.C.S.:
— el are numai 17 ani — și lui 
spre un viitor fericit.

HARAHOV II (prin telefon) 
Miercuri dimineața a început în 
R. Cehoslovacă concursul interna
țional de schi la oare participă o 
serie de sportivi fruntași din R.D. 
Germană, Finteoda R. P. Romînă, 
Norvegia și R. Cehoslovacă. Pri
mele probe din cadrul acestui 
concurs au fost cele de 5 km. fond 
fete și 30 km. fond băieți și s-au 
desfășurat pe pîrtide muntelui 
Krkonoș.

Pentru ambele probe pîrtiile au 
fosrt foarte dificile, avînd unele por
țiuni acoperite cu gheață, iar al
tele cu zăpadă topită. Rezultatele 
a<u fost influențate *n  bună mă
sură de felul în care schiorii au 
trebu in țat coaira.

In proba de 5 km. fond 
luat startul 46 concurente, 
pătul unei dispute d’îrze pe 
trei locuri s-au clasat, în 
E. Laucromonova (24,14 
Patoșkova (24,36 min.) și 

în-

au
ca-

fete 
La 
primele 
ordine, 
min.), 

__ ____ ___ Krasi
lova (24,50 min.) toate din R. Ce-

~ • noastră
pe locul

rezervată 
uirmătoa- 
(Finilan-

hoslovac.ă. Reprezentanta 
Elena Zangor s-a clasat 
12 cu timpul de 26,09.

In proba de 30 km, 
băieților s-au înregistrat 
rele rezultate; Koitinnen 
dla) Ih.52.55; 2 Mononnen (Fin
landa) lh.53,24 ; 3. Koste'.awinem 
(Finlanda) lh. 53,25; 4. C-airda.1
(C. S. R.) I h 54 13 : 5. Mertouș
(C S.R.) Th.54,45 ; 6. Biirger (Nor
vegia) lh.55.47. Reprezentanții noș
tri Constantin Enache și Manole 
Aldescu s-au clasat pe locurile 12 
și respectiv 16. înregistrînd timpu
rile de 211.01,45 și respectiv 2h.O3,17. 
Au participat 65 concurenți.

Concursul continuă astăzi cu dis
putarea probelor de 15 km. fond 
băieți și 10 km. fond fete. Dumi
nică vor avea lor. întrecerile de 
— ----- —jtaw ȘA tr

Cu prilejul festivității de inclu
dere a finalei întrecerilor de schi 
din cadrul Spartachiadei sindicale, 
participanții la aceste frumoase în
treceri au semnat Apelul Consiliu
lui Mondial al Păcii. Au luat cu- 
vintul cu această ocazie muncitori 
sportivi din industria metalurgică, 
industria ușoară și salariați agri
coli, care au arătat cît de fierbinte 
este dorința sportivilor de a apăra 
pacea. Antrenorul de schi Nicolae 
Mânu, fruntaș în muncă la uzinele 
de tractoare „Ernst Thaelmann", a 
propus să se trimită o moțiune Co
mitetului permanent pentru apărarea 
păcii din R.P.R. Participanții la fi
nalele spartachiadei de schi au a- 
doptat această moțiune în care se 
spune:

..Noi, participanfii la ’ntrecerile

De ce a semnat
fotbalistul Franc se Boga

In ultima vreme, am primit la 
redacția noastră multe, foarte mul
te scrisori. In cea mai mare parte, 
aceste scrisori ne aduc gindurile 
de pace ale sportivilor din toate 
colțurile țării.

Ne-a scris și Francisc Boga, cel 
mai „bătrin" fotbalist al echipei 
Flamura roșie Sft. Gheorghe.

Ne-a scris Francisc Boga despre 
pregătirile lui și ale întregii echi
pe pentru noul sezon sportiv, des
pre strădaniile fiecărui membru al 
echipei de a fi la fel de bun în 
muncă și în sport, despre dorința 
lui de a constitui un exemplu de 
disciplină,

Mîine se dispută „Cupa Sportul popular 
la ciclocros

nu

recu-

Ploaia de joi după-amiază 
i-a împiedicat pe participanții la 
„Cupa Sportul popular" de a 
fi prezenți în număr mare La 
recunoașterea traseului compe
tiției de ciclocros care se va des
fășura mîine dimineață pe stră
zile Capitalei.

Bine echipați, cu haine de vînt, 
pelerine impermeabile, c’cli stele 
și cicliștii au fost punctuali la 
locul de plecare. Sportivi și 
sportive, pe biciclete de curse, 
semicurse sau biciclete de oraș, 
s-au adunat plini de voioșie la 
redacția noastră. Afară turna cu 
găleata, ca in miez de vară...

— Ce facem ? Pornim în 
noașterea traseului ?

— Mergem, de ce să nu mer
gem ?, au răspuns prompt mulți 
dintre ei. N-ar fi bine — au 
intervenit alții — să așteptăm 
să se mai potolească ploaia ?

— Dar, ce, dacă te apucă 
ploaia în timpul concursului, te 
oprești să aștepți la adăpost 
sa... treacă ?

Astfel că. după ce s-au adu
nat vreo cîteva zeci de partici
panți, s-a pornit sub conducerea 
unei delegații a comisiei oră
șenești de ciclism, la recunoaș
terea amănunțită a traseului. 
La capătul fiecărei porțiuni de 
parcurs pe jos sau pe bicicletă, 
s-a făcut un scurt popas în care 
s-au dat toate lămuririle ii?r con
ducătorii grupului au răspuns 
la întrebările ce. le-au fost puse 
de participanți...

Și, iată, ploaia, care încetase 
un timp, a pornit din nou, maii 
vîrtos parcă. Totuși, cicliștii au 
continuat să cerceteze traseul, 
făcînd totodată și un bun antre
nament.

Printre cei care au luat parte 
la recunoașterea parcursului se 
aflau: dinamoviștii Aurel Șela
rii, Mihai Voinescu și Ion Mo

finale ale concursului de schi din 
cadrul Spartachialei sindicale ce se 
desfășoară la Poiana Stalin, ne ex
primăm hotărîrea de a întări cu 
noi succese în sport, cu noi victorii 
în muncă semnătura depusei pe A- 
pelul Păcii.

Ne aflăm aici tineri din toate aJ 
sociațiile sportive sindicale, repre
zentând sutele de mii de membri 
ai colectivelor sportive de pe întreg 
cuprinsul țării.

Cu puterile călite in între,:etile 
sportive ne vom înapoia la s fir șt tul 
întrecerilor la lo:u de noastre de 
muncă. Ne luăm angajamentul de 
a munci și lupta cu tot elanul ti
nereții noastre pentru construirea 
socialismului, pentru apărarea păcii, 
cauza cea mai scumpă a o venirii 
întregi !" 

de echipă, cit și pentru spectatorii 
care-l încurajează de aproape 20 
de ani de cînd joacă fotbal...

Apoi scrisoarea lui Francisc Bo- 
ga vorbește despre semnarea Ape
lului Consiliului Mondial al Păcii 
de către membrii echipei de fotbal 
din care face și el parte.

Scrisoarea se încheie astfel.
„Am semnat Apelul pentru că 

vreau ca fiica mea, care a absol
vit de curînd liceul și care face 
și ea sport — e jucătoare dc bas
chet, — să se bucure din plin de 
tinerețea ei, de binefacerile spor
tului. Am semnat Apelul pentru că 
vreau ca norii negri ai războiului 
să nu mai întunece niciodată ce
rul lumii întregi. Am semnat cu 
toții ApelM, pentru că aceasta este 
datoria noastră de sportivi, de oa
meni cinstiți și iubitori d» o?ce..."

Semnăturile tinerilor 

fotbaliști

Joi, tinerii jucători de fotbal ai 
echipei Progresul — Combinatul 
Poligrafic Casa Scînteii s-au reu
nit într-o ședință în care au dis
cutat situația politică internațio
nală.

Infierînd uneltirile cercurilor im
perialiste în vederea dezlănțuirii 
unul război atomic, tinerii fotba
liști au trecut apoi la semnarea 
Apelului de la Viena. Și-au pus 
semnătura: Mateianu, Țîrcovnicu, 
Ene, Bukosi, Copil, Bodo, antreno-' 
rul Botescu și alții.

raru (Progresul C.P.C.S.), Mar
tie Ștefănescu și Făniciu (Me
talul), C. Popescu (Progresul
C.P.C.S.)  proaspăta revelație a 
curselor de ciclocros, D. Doncu 
(Metalul), Maria Iliescu (Meta
lul) actuala campioană de ciclo
cros a regiunii București, ciclis- 
ta fruntașă Maria Bisac (Pro
gresul C..P.C.S.), Ion Baciu și 
F. Wittman (CCA) și alți nu
meroși alergători de la Voința, 
Știința, Flamura roșie „F. C. 
Gheorgtiu Dej", Avîntul-Buito- 
iul, Constructorul, Minerul, etc.

La terminare, kilometrajul ma
șinii a înregistrat 21 km. Din
tre aceștia, 6 km., vor fi 
parcurși pe jos. Un ciclocros 
deosebit de „tare", a fost păre
rea unanimă, atît a antrenori
lor care au participat la aceas
tă ieșire cît și a alergătorilor.

Pe unele porțiuni de acoperit 
pe jos, parte din ele destul, de 
lungi, cei care aleargă bine pe 
jo<s vor avea, firește, un a- 
vantaj, în vreme ce acei care 
„gonesc" bine pe bicicletă au, 
la rîndul lor, distanțe aprecia
bile pentru a acționa cu succes. 

Intr-adevăr, e vorba de un 
ciclocros. dur, cu un traseu pu
țin obișnuit, dar el va constitui 
un prețios antrenament pentru 
finala campionatului de ciclo
cros al R.P.R., de la Cluj, din 
20 rpartie. In plus, proba noas
tră pentru categoria „curse" are 
și un caracter repuaTcan, dat 
fiind că este prima probă care 
contează pentru „Gupa Comisiei 
centrale de ciclism". Categori
ile semicurse, fete și biciclete de 
oraș au un traseu mai redus : 7 
km.

Adunarea concurerrților va a- 
vea loc la redacția noastră între 
orele 9 și 9,30, plecarea dîndn-se 
la ora 10. Sosirea în același loc.



DIN REALIZĂRILE ASOCIAȚIEI SPORTIVE VOINȚA
Se poate spune ca nu există 

disciplină sportivă ta care a- 
sociația Voința să n-u se fi a- 
fiimat, dacă nu întotdeauna 
prin valoarea înaltă a rezul
tatelor, cel puțin prin marele 
număr de concurenți pe care 
l-a prezentat la startul Între
cerii respective. De altfel, suc
cesele deosebite înregistrate de 
asociația Voința’ în cursul anu
lui 1953 i-au- adus mult rîvni- 
tul drapel de asociație sporti
vă fruntașă. Și se poate spune 
că cei de la Voința meritau cu 
prisosință această răsplată. 
Astfel, dacă în anul 1951, anul 

- înființării sale, numărul colec
tivelor sportive pe care le cu
prindea asociația era de numai 
41, astăzi ele se ridică la 80. 
Un mare număr de tineri din co
operația meșteșugărească simt 
angrenați într-o activitate spor
tivă deosebit de intensă, dintre 
aceștia mare pairte fiind pur
tători ai insignei G.M.A. gra
dul I și II. De .asemenea, nume
roși sportivi dim cadrul a- 
sociației Voința au obținut pînă- 
acum clasificarea sportivă. La 
ultimele crosuri tradiționale, 
desfășurate în primăvara și 
toamna anului trecut, au luat 
parte, ide fiecare dată, mii și mii 
de tineri cooperatori. In sfârșit, 
angajamentele anuale pe 1954 au 
fost îndeplinite și depășite la cole 
mai multe capitole. De pildă, 
la capitolul „membri noi în
scriși” s-a obținut o depășire 
de sută la sută, la’ capitolul 
„G.M.A. gradul 1“ de 38 la 
sută, iar la capitolul „G.M.A. 
gradul II” de 91 la sută.

Succesele înregistrate pînă 
acum de asociația Voința' se 
datoresc în primul rînd atenției 
date întăririi muncii organiza
torice. Cele 16 consilii regio
nale ale asociației sînt organe 
capabile să rezolve operativ 
problemele ivite pe plan regio
nal și să îndrumeze cu compe
tență activitatea colectivelor. 
In această privință, cele mai 
bune rezultate au fost realiza
te în regiunile București, Arad, 
Baia Mare, precum și în Re
giunea Autonomă Maghiară. 
De asemenea’, colectivele și 
cercurile sportive își trăiesc 
viața în marea lor majoritate. 
Printre colectivele cu activita
te rodnică se numără cele din 
Tg. Mureș, Timișoara, Arad, 
Oradea; Fălticeni, Sibiu, pre
cum și colectivul Metalo-chimic 
din București.

Accentul care a fost pus de 
la înființarea asociației, pe ac
tivitatea de masă dm ca'drul 
cooperativelor de producție 
meșteșugărească a dus, cum 
era și firesc, la ridicarea unui 
mare număr de sportivi frun
tași care reprezintă acum cu 
succes culorile asociației în cele 
mai importante competiții. Ast
fel, tînărul Alex. Brassat (Voin
ța Piatra Neamț) a cucerit ti
tlurile de campion republican 
(juniori) în probele de 80 și 
200 m. plat, boxerul Manon 
Florescu (Voința Brăila) este 
campion republican de juniori, 
iar jucătorii de popice Tiberiu

Să organizăm neintirziat 
a crosului

Acum o săptămînă a început 
prima etapă a crosului de mase 
„Să întîmpinăm I Mai’". Cu toate 
că temperatura era destul de scă
zută, în cele mai multe regiuni ale 
țării au existat condiții atmosfe
rice favorabile desfășurării prime
lor întreceri. Nu trebuie să uităm, 
de altfel, că alergările pe teren 
variat au un pronunțat caracter 
utilitar, fapt care recomandă prac
ticarea lor pe orice vreme. Cu toa
te acestea, nici un colectiv nu s-a 
încumetat să-și mobilizeze membrii 
la prima etapă a crosului de mase, 
nici un colectiv n-a început încă 
în mod serios pregătirile pentru 
mobilizarea unui număr cît mai 
mare de oameni ai muncii în acea
stă competiție sportivă de mase.

Este adevărat că în prezent se 
desfășoară alegerile organelor spor
tive sindicale, eveniment care cen
tralizează atenția tuturor activiști
lor din colective ca și a celor din 
organele superioare. Acesta însă 
nu este un motiv pentru ca activiș
tii sportivi să scape din vedere 
o acțiune de importanța pregătirii 
și organizării uneia dintre cele 
mai mari competiții sportive de 
mase.

Iată de ce consiliile colectivelor 
trebuie să pornească de îndată la

Szemany (Voința Tg. Mureș) 
și Alexandru Andrei (Voința 
Metailo-chimic Bucureștii) și-au 
Jnscris manele pe listă’ campio
nilor republicani lu această 
populară disciplină sportivă. 
Dar, nu numai aceștia sînt 
sportivii din asociația Voință 
care au cucerit titluri de cam
pioni. De pildă, echipajele de 
bob (de două și de patru per- 
soane), înotătoarele Hella L3- 
bel și maestra sportului Elisa- 
beta Book, canotorii Mihai Ba- 
lint și maestra sportului Lu- 
creția Ștefănescu, schiorii ju
niori Ion Leamipa și Grette 
Bonfert poartă, de asemenea, 
cu cinste tricourile de cam
pioni R.P.R. Rezultate bune au 
mai înregistrat sportivii aso
ciației Voința și în alte disci
pline sportive. Astfel, în cam
pionatele republicane ele gim
nastică pe echipe, formația 
masculiuS a ocupat locul 5, iar 
formația feminină locul 4. In 
finala campionatului de califi
care la volei s-au calificat a- 
nul trecut șase echipe ale aso
ciației. Anul acesta, echipe ale 
asociației activează în campio
natele republicane de fotbal 
juniori (Cărei, Fălticeni, Foc
șani), handbal (Sibiu), atle
tism (combinată cu S.M.T.C.F. 
Timișoara), volei (Sibiu) etc.

O bună metodă de muncă a 
asociației a fosf organizarea 
ședințelor pe grupe de regiuni. 
In cadrul acestor ședințe, ac
tiviștii din colectivele sportive 
Voința din întreaga țară au a- 
vut posibilitatea să facă «n 
util schimb de experiență, să 
asiste la antrenamentele spor
tivilor fruntași ai asociației, să 
vadă cum sînt îngrijite o serie 
de baze sportive. De asemenea, 
a fost organizată o întrecere ț 
cu obiective precise, Intre con
siliile regionale ale asociației. 

Pentru alcătuirea obiective
lor pe anul în curs, a calenda
rului intern al asociației și a 
planului de dezvoltare a secții
lor pe ramură de sport, au fost 
folosite propuneri venite de 
jos, din colective și cercuri 
sportive. In rîndurile colective

lor asociației a existat preocu
pare pentru confecționarea de 
echipament și materiale spor
tive din resurse locale. Multe 
colective și-au amenajat baze 
sportive simple și complexe.

Pentru anul acesta, asociația 
și-a axat planul de muncă pe 
consolidarea organizatorica a 
colectivelor sale, pe ridicarea 
cailității rezultatelor obținute de 
sportivii asociației, pe asigurarea 
dezvoltării unor sporturi rămase 
în urmă (tir, atletism, gimnasti
că și natație), pe intensificarea 
muncii de educație și pregătire 
politico-profesionalâ a activiști
lor, antrenorilor și instructorilor, 
pe folosirea resurselor locale 
etc.

In întâmpinarea aniversării 
celor patru ani de Ia înființa
rea asociației Voință1, activiștii 
săi muncesc cu însuflețire, cu 
dorința vie de a obține noi suc
cese, de a ridica tot mai sus 
prestigiul asociației.

concursurile primei etape 
de masă
înscrierea participanților, la mobi
lizarea lor pentru efectuarea vizi
tei medicale și la organizarea an
trenamentelor și a concursurilor. 
Trebuie să se renunțe la vechea 
practică a organizării formale, în 
pripă, a concursurilor, în ultimele 
zile ale etapei. Aceasta, mai ales 
pentru că în acest an crosul de 
mase a căpătat un alt caracter, 
mai potrivit necesității ridicării de 
elemente talentate din rîndul ma
selor de particioanți. De aceea, 
prima etapă trebuie să se bucure 
de toată atenția consiliilor colecti
velor sportive și a secțiilor de at
letism.

Crosul de mase „Să întîmpinăm 
1 Mai" trebuie să se bucure de 
toată atenția din partea consiliilor 
centrale și regionale ale asocia
țiilor, care, în majoritate, n-au luat 
încă în mînă problema instruirii și 
îndrumării colectivelor sportive 
pentru organizarea din vreme a 
concursurilor primei etape.

Fără a aștepta condiții atmosfe
rice deosebit de favorabile, fără a 
mai tărăgăni acțiunile pregătitoa
re, consiliile colectivelor sportive 
de la orașe și sate au datoria de 
a porni de îndată la organizarea 
concursurilor primei etape a cro
sului de masă „Să întîmpinăm 1 
Mai-,

Carnet de reporter

La Casă de Cultură a Sindicatelor —
într-o dimineață de duminică

ta Casa de Cultură a Sindica telor încep mtine primele întreceri 
din cadrul finalei Spartachiadei de iarnă a satelor la șah. Participă 
jucători șl jucătoare calificate ta cele 18 regiuni ale țării.

I
 Punctul final al acestei mari competifii șahiste de mase, care a 
angrenat mii de țărani muncitori de pe întreg cuprinsul țării, te 
anunță deosebit de interesant și oa prilejul o dîrză dispută între 
competitori.

Finala va începe cu întreceri eliminatorii, pentru desemnarea a 
cite patru calificați, atît în grupa masculină cît și în cea feminină. 
Aceștia din urmă se vor Intîlni într-un turneu final, al cărui ctști- 
gător primește titlul de campion. întrecerile sînt programate dimi
neața și după-amiaza, ele urmind șă fie încheiate miercuri dimi
neața, iar în după-amiaza aceleași zile să aibă loc festivitatea de în
chidere.

Cum ai învățat să joci șah, 
Vasilică Ion ?

In ochii tlnărulul cu care stă
team de vorbă pîlpîi o luminiță. El 
începu să-mi povestească lucruri 
care — se vedea cil de colo — 
ii erau foarte dragi. Aflai astfel 
cum și-a început acest băiat vînjos 
la trup și deschis la suflet munca 
în secția zootehnică a gospodăriei 
agricole de stat Popești-Leordeni. 
Cum a învățat el de la ăi mai 
vechi meseria de mulgător, cum, 
încet-lncet, a căpătat îndemânare 
si a ajuns fruntaș în producție. 
I-s dragi vitele și le îngrijește din 
zori și pină-n seară. Prin mîinile 
sale pricepute curge laptele gras, 
care apoi, in vedre mari, trece la 
pasteurizare. ca să fie dus în ca
mioane, la oraș, muncitorilor din 
fabrici. E multă muncă în gospo
dărie... Dar cînd a terminat șl 
mulsoarea de seară și toate au fost 
rînduite pentru noapte, iar în 
grajd nu mai luminează decît un 
singur felinar, Vasilică Ion se în
dreaptă în grabă spre sala mare 
de mese. Acolo, colectivul sportiv 
Înființat în astă-toamnă își duce 
zilnic activitatea: unii joacă tenis 
de masă, alții mai cu seamă șah. 
Pe Vasilică Ion îl atrăgea mai a- 
Ies acest ioc eu piese albe și ne
gre, cărora căuta să le înțeleagă 
drumurile pe tabla cu pătrate. E- 
rau în gospodărie tovarăși care 
știau șah de mai înainte. Partidele 
dintre Mihai Emil și Ilîe D. Iile 
erau urmărite cu interes de grupuri' 
tot mai mari de „spectatori". In 
puține zile, ttnărul Vasilică Ion în
cepu să priceapă rosturile acestui 
foc. De aci pînă la a juca el în
suși o partidă n-a fost decît un

DUPĂ ÎNTRECERILE SPARTACHIADEI DE IARNĂ A SATELOR
Spartachiada de iarnă a satelor 

a constituit anul acesta un succe3 
deosebit a] mișcării sportive de la 
sate.

Organizarea Spartachiadei de 
iarnă a satelor a dovedit capacita
tea organizatorică a comitetelor 
C.F.S., a colectivelor sportive să
tești, și în special a organizațiilor 
U.T.M., care au adus o con
tribuție de cea mai mare im
portanță, nu numai în ceea ce pri
vește mobilizarea, dar și în pregă
tirea și desfășurarea concursurilor. 
Comisiile regionale, raionale și co
munale, constituite în vederea or
ganizării Spartachiadei, au muncit, 
în general, ou tragere de inimă și, 
în multe ocazii, au dat dovadă de 
spirit de inițiativă și de o justă 
orientare în privința folosirii pe 
scară largă a resurselor locale. 
Rezultate foarte bune au fost ob
ținute fa regiunea Ploești, unde 
numai la întrecerile de șah au par
ticipat peste 11.000 de țăran; mun
citori. In regiunea Cluj, prin grija 
celor 1.037 comisii comunale consti
tuite, a participat la întreceri un 
mare număr de concurenți (6.680 
la șah, 5.050 la săniuțe și 6.365 la 
schi). In regiunea Stalin, concursu
rile de schi nu au putut fi organi
zate decît în trei raioane, unde a că
zut zăpadă. Cu toate acestea, numă- 

. rul concurenților s-a ridicat la aproa
pe 4.000. Succese însemnate s-au 
obținut și în regiunea Craiova. Aci 
au participat la întrecerile de. șah 
peste 14.000 de țărani muncitori, 
dintre care peste 2.300 fete. Re
marcabile sînt și rezultatele obținu
te în Regiunea Autonomă Maghia
ră, precum și în regiunile Suceava, 
Timișoara și București.

Multe comisii de organizare au 
dovedit inițiativă. Astfel, în ra:o- 
nul Lugoj au fost organizate 10 
centre de pregătire la schi. Aseme
nea centre au mai funcționat și 
în ra'oane’e Afmaș, Jibou, Cluj, 
Dej și altele. Foarte larg extinsă 

pas! Intr-uha din seri, luîndu-și i- 
nima in dinți, Vasilică așeză pe 
tablă piesele așa cum văzuse la 
ceilalți și, avînd în față un înce
pător ca și el, făcu prima mutare 
In prima sa partidă de șah... Restul 
veni de la sine. Urmară multe alte 
partide și curînd Vasilică Ion in- 
cepu să se arate foarte pricepui.

Pe rînd, el îi învinse pe toți cei
lalți șahiști din Popești-Leordeni, 
iar iarna, cînd a fost Spartachia

Cufundat în studierea poziției 
de pe tabla de șah, Ion Vasilică 
abia a băgat de seamă că simul- 
tanistul a venit din nou la masa 
lui. Acum, el trebuie să se ho
tărască repede ce mutare să 
facă...

Aspect de la simultanul dat, 
duminica trecută, de candidatul

a fost acțiunea pentru confecțio
narea materialelor sportive nece
sare prin folosirea resurselor locale. 
In comuna Răchițele (raionul Hu
edin) au fost realizate 127 perechi 
de schiuri prin folosirea resurse
lor locale. De asemenea, în comu
nele Corni ( raionul Botoșani), 
Costești (raion Costești), Risipiți 
(raion Plenița), Jieni, Potelu, Ru- 
săneștii de Jos (raion Corabia), 
Chiraleș și Spermezeu (raion Be- 
clean) și altele au fost luate ini
țiative lăudabile pe linia confecțio
nării de schiuri și piese de șah 
prin mijloace proprii. Spartachiada 
de iarnă a satelor a prilejuit în a- 
ce6t an amenajarea unor noi pîr- 
tii de schi. De pildă, în regiunea 
Stalin au fost amenajate cu acea
stă ocazie 48 de pîrtii noi. Pentru 
pregătirea tinerilor participant la 
întreceri, colective sportive de la 
orașe au trimis instructor; la sate. 
Astfel, din centrul de raion Tg. 
Neamț s-au desplasat la sate 7 
brigăzi alcătuite din sportivi și e- 
levi din localitate.

Concursurile de schi ale Sparta
chiadei au fost și un nimerit prilej 
pentru trecerea normelor G.M.A. 
Astfel, în regiunea Cluj, peste 
3.300 d« țărani muncitori și-au 
trecut normele G.M.A. cu ocazia 
Spartachiadei.

întrecerile Spartachiadei de iar
nă a satelor nu s-au bucurat însă 
pretutindeni de cele mai Pline con
diții de desfășurare. Astfel, în ra
ionul Pogoanele afișele de popu
larizare nu au ajuns la timp în sa
tele din raion. Consiliul colectivu
lui sportiv Recolta Cobadin (ra
ion Negru Vodă) a dovedit un 
dezinteres tota; țață de această 
competiție. Comisia de organizare 
raională Tg. Jiu n-a trecui la ac
tivitate decît după data de 10 ia
nuarie. Inadmisibilă este situația 
din corn. Odobești (raion Focșani), 
unde au fost numai 28 de concu- 

da, ieși primul pe gospodărie.
— Poftiți în sală, începe simul

tanul I
Ne îndreptăm într-acolo. Candi- 

datul de maestru dr. Vladimir Con- 
stantinescu își începea simultanul 
eu țăranii muncitori din regiunea 
București, veniți în acea diminea
ță de duminică la Casa de Cultură 
a Sindicatelor. Rînduite cu grijă, 
Piesele așteptau pe mesele de șah. 
In fața lor se așezară alți tovarăși 
de muncă ai lui Vasilică Ion. Erau 
acolo și Eugen Dogan șl WiU Flei
scher, fruntași în producție ca și 
el. Jucau și fetele. Cu înfrigurare 
așteptau să înceapă partidele Rădi- 
ța Cucu, îngrijitoare fruntașă și 
Sara Vulcă, evidențiată pentru bu
na pasteurizare a laptelui. Erau 
iubitori de șah de la gospodăria a- 
gricolă de stat Popești-Leordeni, de 
la cea din Roșia și Bragadiru, de 
la centrul mecanic Otopeni.

l-am privit pe toți cu emoție și 
deplină mulțumire. Iată că și lor 
le este dat acum să trăiască bucu
riile șahului!

V. RADU

de maestru dr. VL Constanti- 
nescu la Casa de Cultură a Sin
dicatelor, în fața muncitorilor 
agricoli din regiunea București. 
El a obținut rezultatul final 
+ 14 — 1 —5, ceea ce dove
dește că partenerii săi i-au opus 
o rezistență demni de toată 
lauda!

renți față de 40 de jo. uri de șah 
existente, iar cele 22 de schiuri 
și 4 săniuțe, proprietatea colecti
vului sportiv local, au rămas ne
folosite, deși zăpadă căzuse din 
belșug! In unele locuri, cum a fost 
de pddă la S.M.T. Turnișor (raion 
Sibiu) și la G.A.O. Prostea Mare 
(raion Agnita) a fost acordată 
prea puțină atenție angrenării ti
nerilor tractoriști și colectiviști.

Dar, lipsurile cele mai serioase 
au fost cele ale unor sfaturi popu
lare raionale și comunale. Astfel, 
secțiunea artă și cultură a sfatului 
popular raional Beceni nu s-a pre
ocupat de instruirea directorilor -de 
cămine culturale din raion. La că
minul cultural din corn. Chilii!» 
nu s-a putut juca șah, deoarece 
căminul este... închis de mai mul
te luni. De asemenea, a fes: greu 
de organizat întreceri de «
căminele culturale din com. Cer- 
riătești și Ojeasca :a : .
Unele lipsuri provin și din lipsa de 
colaborare între organizațiRs 
U.T.M. și comitetele C.F.S. (raio
nul Filiași). Secțiunea artă și c i- 
tură și secțiunea agricolă ale sfatu
lui popular regional Hunedoara nu 
au ajutat decît în foarte slabă mă
sură organizarea Spartachiadei.

Cu toate aceste lipsuri. îr.trec*-  
rile Spartachiadei de iarnă > sa
telor, au reușit să sfirnească un 
viu interes fa rîndtiriie maselor de 
țărani muncitori și muncitori agri
coli. Succesele înregistrate pot și 
trebuie să însemne premize pentru 
continuarea 
ganizale.

activității
Comisiile

sportive or- 
de orga

nizare trebuie să fie și de a- 
cum înainte adevărate „focare*  de
răspândire a sportului în satele pa
triei noastre. Numai asifel vom 
reuși să dezvoltăm necontenit miș
carea sportivă sătească, să atra
gem noi mase de țărani munci
tori în activitatea sportivă.



I1E HEÂraiA fă iăîiJi.EU bîvelHbî SPORTIVE
feicoooooocooooooooocccooooco
| In curind va fi dai semna- 
g tul de începere a sezonului 
8 sportiv de vară. Atenția con- 
| ducerilor colectivelor sportive 
8 Și antrenorilor se deplasează 
8 asupra pregătirii temeinice a 
| sportivilor, in vederea obținerii 
8 unor rezultate cit mai bune în 
| apropiatul sezon. Nici un mo- 
| meni nu trebuie insă neglijată 
8 munca educativă in rtndurile 
g sportivilor, obiectiv principal in 
BcCOOec-'-'T'X.orr'C'Vre re ~-^re?

Un exemplu demn de urmat
Metaiul Telipome.al es.v unu! din 

cele mai puternice cercuri sportive 
din Timișoara. Modul organizat în 
care se desfășoară activitatea mem
brilor săi face ca unele secții să 
obțină succese importante. Un deo
sebit accent se pune pe munca edu
cativă a sportivillor. Acest fapt se 
reflectă ta disciplina oaire caracteri
zează pe sportivii oercu’.w. Rareori 
se ivesc cazuri de indfecipiltaă, dar 
acestea stat tratate ta așa fel tacit > 
aiu de învățat nu numai cea în cau- I 
ză, dar și ceilalți sportivi.

Un exemplu îl constituie echipa 
de handbal, ’ participantă la campio
natul de categoria A. Ea a reușit 
să-și facă o adevărată faimă prin 
purtarea sa exemplară de pe teren. 
Pentru a ne da mai bine seama de 
modul în care s-a ajuns la această 
stare de lucruri am stat de vorbă 
cu Ion Iordache, responsabilul cu 
munca educativă în acest cerc spor
tiv. El ne-a explicat că urmărește 
pe toate căile întărirea disciplinei 
jucătorilor, realizarea unei unități 
în staul echipei, mărirea dragostei 
de colectiv, a puterii sate de luptă. 
Printre metodele folosite este și cea 
a consfătuirilor organizate la- inter
vale regulate (două săptămîniî, 
?u subiecte bine alese. La aceste 
constâhiri iau parte membru orga
nizațiilor P.M.R. și U.T.M. și după 
citirea a diferite materiale (de
seori traduceri din cărțile sovietice) 
încep discuții la care participă cu 
însuflețire mulți sportivi. In gene
ral, se discută probleme ca patrio- I 
tismul, internaționalismul proletar, *

...și cîteva exemple negative
In mod cu totul nesatisfăcător se 

desfășoară munca de educare a 
sportivilor în cadrul colectivului 
Progresul Tg. Mureș. O oarecare 
preocupare în acest sens există 
doar . în cadrul secțiilor de hand
bal și baschet, însă numai în ceea 
ce privește echipele feminine. In 
celelalte ’ secții ale colectivului, 
munca educativă este cu desăvâr
șire neglijată. Aceasta se reflectă 
și in comportarea pe teren a spor
tivilor.

Gazeta de perete, — acest mij
loc de agitație care poate contri
bui cu succes la educarea sporti
vilor — nu este cîtuși de puțin 
folosită la colectivul Progresul Tg.

COCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOg

colectivelor noastre gactivitatea
sportive. Munca de educare a 
sportivilor se reflectă in com
portarea acestora pe terenul de 
sport, in felul cum înțeleg ei 
să lupte pentru ridicarea mă
iestriei, pentru gloria sportivă 
a patriei.

In cele ce urmează, prezen
tăm o serie de aspecte din 
munca de educare a sportivi
lor, culese din diferite colecti
ve sportive din țara noastră.

I 

o OOOOOCCOCTO'VOCOOOCOCOOOtCi

comportarea sportivilor, probleme 
pedagogice și de psihologie.

In perioada competițiilor se folo
sește intens metoda consfătuirilor 
dinaintea întrecerilor. Fie că e vor
ba de un meci în care echipa se de
plasează, fie că e vorba de un meci 
organizat in localitate, consfătui
rile au drept scop realizarea unui 
moral cît mai ridicat și, mai ales, 
îndrumarea către o comportare cit 
mai disciplinată. Deseori sînt pre
lucrate cazurile de indisciplină ivite 
în alte colective, arătîndu-se cau
zele și urmările lor.

Trebuie să amintim că majorita
tea membrilor colectivului sportiv 
Metalul Tehnometal Timișoara, sînt 
abonați la ziarele Scînteia și Scîn- 
teia tineretului și că în gazeta de 
perete a sportivilor apar deseori ar
ticole educative. Se mai folosește 
metoda convorbirilor individuale, 
în special înaintea jocurilor, ară
tîndu-se că un sportiv trebuie să 
lupte din toate puterile pentru vic
torie, dar că în această luptă nu 
trebuie să uite de limitele sportivi
tății și de disciplină.

In general, activitatea educativă 
a cercului Metalul Tehnometal Ti
mișoara poate fi dată ca exemplu 
multor colective. Modul în care 
sportivii acestui cerc luptă pe tere
nul de sport și disciplina care îi 
caracterizează sînt cele mai bune 
recomandări pentru urmarea exem
plului lor.

D. STĂNCULESCU

Mureș. Articolele la gazetele de 
perete ale cercurilor stau neschim
bate cu lunile. Nici gazeta de pe
rete de la sediul colectivului nu se 
lasă mai prejos, numai că aici ar
ticolele nici nu pot fi schimbate, 
deoarece ...lipsesc cu totul.

Aceeași lipsă de preocupare pen
tru educarea sportivilor o întfoiTn și 
la colectivele Avîntul „Simo Ge
ra", Locomotiva, Flamura roșie, 
Știința. Desigur, e timpul ca toa
te aceste colective să-și lichideze 
lipsurile din munca de educare a 
sportivilor.

Ioan Păuș 
corespondent

Rolul antrenorului
Antrenorul este figura centrală 

în procesul de educare a sportivi
lor. Contactul strins, permanent 
dintre antrenor și eievii săi creea
ză aced climat de prietenie și în
credere reciprocă, atX de necesar 
desfășurării oricărei activități. In 
acest climat, posibilitățile de a 
duce o muncă de educare eficientă 
cu sportivii stat nelimitate.

In procesul de instruire și an
trenament se cere din partea an
trenorilor o contribuție esențială la 
educarea sportivilor. Din însuși 
moduli cum un antrenor iși orga
nizează și conduce lecțiile, se 
poate vedea in ce măsură este el 
preocupat de a educa la sportivi 
calitățile omului nou. Iată-1. de 
pildă, pe antrenorul Zoltan Torok, 
de la Flamura roșie U.T.A. Arad. 
El este exigent cu canotorii și ia 
antrenamente le pretinde disciplină, 
conștiinciozitate. Antrenorul Torok 
știe să sădească în conștiința spor
tivilor convingerea că lupta pentru 
ridicarea continuă a măiestriei 
sportive este o datorie de cinste, o 
datorie patriotică. Nici nu este de 
mirare că din mîinile acestui an
trenor au ieșit zeci de sportivi de 
frunte.

Dezvoltarea la sportivi a unor 
trăsături de caracter, ca voința, 
curajul, cinstea, hotărîrea de a in
fringe greutățile, este strins legată 
de exemplul personal al antreno
rului. Sportivii văd in antrenor un 
model după care se călăuzesc. A- 
cest lucru l-au înțeles cei mai 
mulți dintre antrenorii noștri. Ei 
se străduiesc ca prin întreaga lor 
comportare și conduită, în sport și 
ta viața de toate zilele, să influen
țeze în mod pozitiv formarea ca
racterului sportivilor. Mai sînt în
să și alții ca, de pildă, antrenorul 
de box Al. Rădulescu din Bacău, 
cărora le este cu totul indiferent 
ce fel de exemplu oferă sportivi
lor. Nu este întîmplător că tocmai 
în rîndul sporirilor pe care-i an
trenează Al Rădulescu s-au ivit 
și se ivesc manifestări de indis
ciplină.

Participarea antrenorilor la^ pro
cesul dte educare trebuie însă ex
tinsă și ta afara programului^ de 
instruire. Antrenorii trebuie să asi
gure o desfășurare cît mai bună 
ședințelor de analiză a diferitelor 
competiții, meciuri, antrenamente, 
să-f stimuleze t>e sportivi pentru 
a folosi cu mult curaj în cadrul 
acestor ședințe arma criticii și au
tocriticii. Un exemplu bun în a- 
ceastă privință îl oferă antrenorul 
de lupte Z. Abrudan de la Metalul 
Baia Mare.

O aitenție sporită față de rolul 
antrenorilor ta educarea sportivilor 
trebuie să manifeste colegiile de 
antrenori din cadrul comisiilor cen
trale. In referatele prezentate de 
unii antrenori la diferitele confe
rințe anuale ale comisiilor centrale 
sau ale antrenorilor și arbitrilor, 
desfășurate recent, activitatea an
trenorilor ca educatori ai tinere) 
generații a fost insuficient relevată.

In colaborare cu organizațiile U. T. M.
Un ajutor de preț al colectivelor 

sportive în munca de educare a 
sportivilor îl constituie colaborarea 
cu organ! zaț iSe U.T.M. De ce acest 
lucru ? E limpede. Marea majori
tate a membrilor colectivelor noas
tre sportive sînt tineri și mulți 
dintre aceștia poartă cu cinste car
netul de utemist.

O colaborare rodnică între ca
drele de U.T.M. și cele sportive ta 
problema educării sportivilor seîn- 
tilnește la colectivul Minerul Lu- 
peni. Toți membrii secției de schi a 
acestui colectiv iau parte la cursu
rile de învățămtat poMtic organi
zate de U.T.M. Ei fac parte dan 
aceleași grupe de studiu și de
seori propagandiștii pun în discu
ție probleme legate de activitatea 
sporrivă. Tot In aceasta problemă 
există o preocupare comună din 
partea comitetului raional U.T.M. 
Petroșani și a comitetului raional 
C.F.S. Petroșani.

O discuție vie purtată cu cîteva 
luni ta urmă în coloanele „Sctateii 
tineretului" a relevat o serie de 
lipsuri in munca de educare comu
nistă a tinerilor sportivi. In unele 
locuri, situația se prezintă cam

Să folosim metode cit moi variate
Educarea sportivilor ? Da. ne 

preocupă această problemă. Spor
tivii noștri iau parte la lecțiile po
litice, se pregătesc pentru semi- 
narii.

Și interlocutorul nostru se gră
bește să ne arate un dosar în care 
stat trecute 6tanedenie de cifre: 
cite lecții s-au ținut cîți sportivi 
au luait parte, cite răspunsuri bune 
s-au dat, etc. ...Unde s-a înttaiplat 
scena de mai sus ? Nu într-un sin
gur loc, ci în mai multe. Cu mici 
modificări, astfel s-au petrecut lu
crurile la Știința și la Flamura ro
șie „Ianoș Herbak" dta Cluj, la 
Voința-Tg. Mureș, Voința-Reghin și 
în alte părți. O problemă atît de 
complexă cum este aceea a educă
rii sportivilor nu se poate rezolva 
însă ta mod unilateral. Diferitele 
metode trebuie îmbinate pentril 
realizarea scopului final.

Există colective unde necesitatea 
folosirii unor metode variate în 
munca de educare a sportivilor a 
fost bine înțeleasă. Astfel, la Voin
ța Bacău sînt organizate vitrine și 

așa : birourile organizațiilor U.T_M, 
consideră sportivii ca o categoria 
aparte și, în consecință, nu sa 
preocupă dle educarea lor. Munca 
de educare a sportivilor trebuie să 
se facă ta cadrul collective’ar spor
tive dar cu spirjjtauiî orgainilziaițiiflar 
de U.T.M. Hofârtrea Partidului ar 
rată de ailtfeil că „Uniunea Tinere
tului Muncitor trebuie să fie un 
factor act'iv pentru atragerea mase
lor de tineret în miiișcareia sportivă 
și principalul ajutor al partidului în 
educarea marxist-lenlnistă a acestei 
mase", (subdimieirea noastră).

Indisciplina pe terenul de sport, 
lovirea intenționată a adversarului, 
tag im ța rea, vedetismul, aceste ră
mășițe ale educației putrede bur*  
gheze, n-ar fi ele oare lichidate 
dacă în problema educării sporti
vilor ar exista pretutindeni o co-' 
laborare eficace și permanentă ta- 
tre-colectivele sportive și organiza-» 
țiile U.T.M.? Ce părere au despre 
acest lucru colectivele sportive Mi-» 
nerul - Vulcan și Minerul - Petrila, 

I Metaiul - Petroșani, Locomotiva șl 
Progresul din Bacău, Locomotiva, 

• Constructorul și Avîntul Baia 
i Mare ?

expoziții sportive care populari^ 
zează succesele sportivilor. Pa
nouri interesante scot în evidență 
pe cei care obțin realizări însem
nate în muncă și în sport și, deo
potrivă, pe codași. Sportivii vizio» 
nează in colectiv diferite film^ 
discută despre cărți, etc.

In general, însă, sînt slab fol»! 
site în colectivele sportive aseme
nea metode ca: vizionările de spec
tacole în colectiv, recenzii despre 
cărți sportive și cărți literare, vi
zitarea expozițiilor, excursii la 
locuri istorice, întîlntri între maeștri 
ai sportului și sportivi, intre frun
tașii întrecerii socialiste care fac 
sport și sportivi.

Datoria activiștilor sportivi și a 
antrenorilor, care vin în mod ne
mijlocit ta contact cu tineretul 
sportiv, este de a-și ridica nivelul 
ideologic și de a învăța necontenit 
din experiența sportului sovietic 
pentru a găsi cele mai bune căi de 
rezolvare a problemei educării ctri 
muniste a sportivilor.

Antrenorul de 
box Al. Rădulescu 
din Bacău socoteș
te „primejdioasă" 
critica și procedeu*  
ză în consecință în 
cadrul secțiilor de 
box pe care le arn 
trenează.

ir
Știam că așa 

vom afla în sfîrșit 
ce înțelege el prin 
„lovitura sa prefe
rată",

— Note de drum —
Pe Cas?pațiloF meridionali

Plicul, un plic ca oricare altul, galben, cu o marcă lipită cu grijă 
în colțul din dreapta, poartă pe el adresa ziarului nostru, scrisă de o 
mînă grăbită, și obișnuitele ștampile ale poștei. Nu este greu să des
cifrezi în cercul de tuș al unei ștampile numele localității de unde a 
plecat scrisoarea în ziua de 4 martie: Petroșani. Scrisoarea unui co
respondent din localitate? Nu. Pe spatele plicului stă scris: „Exp. E. 
Cristea". Este, ca să spunem așa, prim ii semn de viață pa care ni-1 
dă echipa de alpiniști a C.C.A., plecată în marea tură de iarnă traver
sarea Carraiilor meridionali, acțiune începută cu puțin timp înainte și 
de o echipă de alpiniști ai asociației Voința.

Plicul galben cuprindea patru file scrise inegal de o mînă grăbită 
și parcă obosită. Patru file de Însemnări din primele 11 zile ale îndrăz
nețului drum ceste creste înzăpezite si biciuite de viscol. Desigur, po
vestea celor 11 zile de lupta cu muntele și iarna nu poate fi cuprinsă 
în patru file. Totuși, din puținele cuvinte în care conducătorul echipei 
a redat fiecare zi de umblet în oceanul de ceață sau ninsoare viscolită 
se desprinde asprimea, dîrzenia luptei pe care au dus-o cei irei oameni 
ai echipei (maestrul sportului Emil Cristea, maestrul sportului Aurel 
Irimia și Ladislau Karacsoni) pentru a cuceri înălțimile albe ale mun
ților.

Redăm în rîndurile ce urmează fugarele însemnări pe care ni le-a 
scris E. Cristea n scurtul popas făcut la Petroșani — unul din punctele 
de alimentare de pe traseul lor.

„Plecați din Herculane la 20 fe
bruarie, urcăm spre crestele munți
lor strecurîndu-ne pe potecile care 
șerpuiesc pe valea Cernei. In pri
ma zi de mers reușim să ajungem 
la vîrful Prislop, punctul unde în
cepe drumul spre creastă) Ziua ur
mătoare continuăm ascensiunea pe 

un viscol năpraznic, dar după opt 
ore de luptă, renunță: si ne retra
gem într-o vale în ere, timp de 
două zile, așteptăm vrem - mai bu
nă. Dormitul în zcpad-' a fost de
stul de neplăcut, mai ales că tem
peratura s-a menținut în jurul a 
minus 12 giade.

In cea de a patra zi. pe un vint 
puternic, pornim la drum și reu
șim să parcurgem 40 km. de crea
stă. Pe traseu, Karacsoni este luat 
de o avalanșă și tîrit la 200 m. 
mai ios. Din acest „accident" el 
se alege cu ușoare leziuni și Iși 
pierde un baston de schi. De aici 
înainte, Irimia, care i-a cedat lui 
Karacsoni unul din bastoanele sa
le, a mers mai departe cu un sin
gur baston. Ne-am petrecut noap
tea în cort, sub muntele Cailor, 
nu departe de locul unde drumul 
se ramifică spre poiana Ruscă. In 
toată această noapte am auzit me
reu șuieratul viscolului.

Ziua a cincea.
După nouă ore de mers fără vi

zibilitate, folostndu-ne continuu de 
busolă și lupfîndu-ne cu un viscol 
puternic, sîntem nevolți să renun
țăm a trece peste virful Godeanu 
și ne retragem in valea Riul Șes. 
Aici stăm două zile. In cea de a 
doua zi, către orele 4 după-amia- 
ză, auzim voci de oameni. Erau 
cel cinci alpiniști ai asociației 
Voința, care se rătăciseră. După 
cum ne-au spus, au stat timp de 
dotlă zile chiar pe vîrful Godeanu...

Ziua a sosea
Plăcem împreună cu alpiniștii 

de la Voința șl străbatem distanța 

dintre vîrful Tocile și vîrful Stî- 
nulei, adică aproape 45 km. Caden
ța rapidă in care am mens a răs
firai echipa Voinței, mai ales că 
unul dintre componența ei, Ion 
Dragomir, s-a dovedit stab pentru 
o încercare ca aceasta

Seara instalăm cortul în care 
vom primi doi oaspeți din echipa 
Voinței: Floriciou și Fozocoș. A- 
ceștia iși lăsaseră echipa în urmă 
și nu mai aveau unde__dormi. Un 
alt membru al echipei Voința, 
Moldovan, iși face totuși un adă
post în zăpadă, in care va dormi 
singur. Ceilalți doi alpiniști ai Vo
inței iși instalaseră cortul la S km. 
in urma noastră.

Ziua a șaptea.
Plecăm. Cei de la Voința se ca

ută unii pe alții pe creastă, iar 
noi rătăcim prin ceață zece ore, 
așa tnclt parcurgem numai 2-3 
km. Spre seară, ceața se' ridică și 
izbutim să ajungem pe vîrful 
Drăgșanul. Noaptea viscolește din 
nou. ---- — -

Ziua a opta.
Ceața și viscolul ne împiedică să 

ajungem la Buta unde se află o 
cabană și ne retragem în fundul 
văii Lăpușnicul Mare. Karacsoni 
șchiopătează. Probabil are o ușoa
ră entorsă. De două zile nu am 
mlncat mai nimic. Astăzi am 
a'uns. de altfel, la fundul sacului. 
Nu mai avem nici un aliment. Va
lea Lăpușnicul Mare este în gene
ral prăpăstioasă si de aceea e greu 
de mers de-a lungul ei. La un mo

ment dat. sîntem blocați de o cos- 
cada. Urcăm un perete abrupt, pertn 
tru a ocoli obstacolul, și ajungind 
în pădure punem cortul și încer
căm să facem un foc. Mai avem in 
primus 50 gr. benzină cu care va 
trebui să aprindem lemnele ude. De 
sus, ninge. Aprind primusul și-l pun 
sub vreascuri. Arde vreo trei mi
nute și apoi se stinge. Au rămas 
totuși doi tăciuni, în care suflăm 
cuprinși de disperare După două 
ore focul a prins viață. Sîntem sal
vați. Eram uzi ptnă la piele șl 
dacă nu am fi avut puțină căldură 
ne-am fi îmbolnăvit cu siguranță.

Ziua a noua și a zecea.
Timp de două zile spargem nă

meți de zăpadă înalțt de 3 metri 
pentru a cuceri vîrful Teleaga. 
Foamea ne chinuie. Sîntem com
plet extenuați. Ninge. Ne întrebăm 
ce este cu echipa Voinței. Trebuia 
să treacă pe la Pietrile și nu se 
vede nici urmă de om. Sîntem în
grijorați. Seara ajungem, în sfîr
șit, la cabana Buta, unde mincăw

Ziua unsprezecea.
Continuăm drumul și ajungem 

la Petroșani, una din etapele noa
stre de alimentare. Abia acum ră
suflăm oarecum ușurați: greu a 
fost Retezatul!

Echipa Iși va continua traversar 
rea peste Paring și Căpățîrta.

EM. CRISTEA
din echipa de alpinism a C.CA.
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ftlfine, la Oradea
Campionatele republicane de cros, individuale 

și pe echipe, pe anul 1955

Progresul si Locomotiva învingătoare in campionatul masculin de voie!

' Miine dimineață se desfășoară 
fia Oradea întrecerile de cros din 
^cadrul campionatelor republicane, 
iindividuale și pe echipe de asocia
ții sportive, pe anul 1955. La ace- 
iste campionate vor lua startul cei 
>mai buni atleți și atlete din țara 
inoastră, specialiști ai probelor de 
.semifond și fond. Pentru această 
fază finală fiecare asociație tre- 
îbuia să-și fi organizat întreceri 
pentru selecționarea echipelor res
pective.

Cunoaștem nugiai rezultatele 
ferosului organizat de asociația Vo
ința ciin Ploești. Crosul s-a desfă
șurat duminică în incinta hipodro
mului și a adunat la startul între
cerilor un număr de 32 de concn- 
renți, din 7 regiuni ale țării. Iată 
și cîteva rezultate: senioare (2.000 
m).: 1. Maria Metz (Ploești) 
8:34,0; 2. Maria Piștea (București) 
9:06,0; 3. Ileana Zamfir (Ploești) 
10:29,0; junioare (800 m.): 1. Con
stanța Roman (Ploești) 3:08,2; 2. 
Smaranda Năescu (Ploești) 3:16,8 
3. Maria a Roșea (Ploești) 3:18,0; 
seniori (8000 m.): 1. Enache Lun- 
gu (Constanța) 26:49,4; 2. Con
stantin Stănescu (Ploești) 27:06,4; 
3. Dezideriu Poche (Reghin) 
28:12,4; juniori (2.590 m.); 1. Gh. 
Boghian (Dorohoi) 9:26,3; 2. Gh. 
Tașcă (Constanța) 9:29,2; 3. Iosif 
Șzabo (Sibiu) 9:31,2.

In vederea acestui concurs de la 
Oradea, asociațiile sportive au fă
cut cunoscute inspecției de atle
tism din C. C. F. S. lîstele înscrie
rilor lor. Din acest dosar al în
scrierilor am făcut cîteva spicuiri, 
lată-le:

Asociația Dinamo a înscris o e- 
chipă de seniori, din care fac par
te: Dumitru Bîrdău, Victor Firea, 
Ion Bădici, Constantin Grecescu, 
Victor Pop, Ladislau Deak, Tadeus 
Scelbiscki, Alex. Dumitrache, Șt. 
Mihaly, Nicolae Liga, Alex. Stoe- 
nescu etc. Asociația Știința a 
înscris un lot masiv de alergători

Campionatul republican individual de lupte clasice seniori
Mai sînt doar denia săptâmîni 

pînă la data cînd se vor desfășura 
finalele celei mai importante com
petiții interne a luptătorilor, cam
pionatul republican individual de 
lupte clasice seniori. Știrile care 
ne-au venit pînă acum de la cores
pondenții noștri vorbesc despre în
trecerile dîrze care s-au desfășurat 
în mai toate regiunile cu activitate 
în această disciplină sportivă, des
pre numărul mare de participant 
față de anul trecut, despre o mai 
bună organizare și despre nivelul 
ridicat al multor întreceri. Impor
tant este faptul că regiunile din care 
ne-au sosit știrile despre faza re
gională trimit în finală concurenți 
la toate categoriile de greutate. Ți- 
nînd seama de faptul că, alături 
de aceștia, maeștrii sportului și 

luptătorii de categoria I-a participă 
direct în finală se prevede o parti
cipare uniformă la toate cele opt 
•categorii de greutate și deci și o 
luptă mult mai echilibrată și mai 
interesantă față de finalele prece
dentelor campionate, c“nd la unele 
categorii au participat cîte 10-15 
concurenți, iar la altele 5—6.

Din relatările corespondenților se 
mai desprinde însă și un alt as
pect. Vedem, anume, în unele*  for
mații de regiuni, nume de luptători 
foarte cunoscuți, ca I. Hanțu (Lu- 
goj), I. Gaspar (București), St. 

all (Cluj), C. Oșan (Reșița). Pe 
inină dreptate cunoscătorii își vor 
pune întrebarea: Ce a căutat oare 
îlanțu la faza de regiune, alături 
<de luptătorii de categoria a Il-a, 
■cînd noi știm că el este campion 
■pe anul trecut și a fost selecționat 
;și în lotul R.P.R., și deci are o ca
lificare superioară, sau de ce a fost 
nevoie să concureze I. Gaspar în 
aceeași etapă, cînd el are „desi- 
gur* ’ categoria întîia de clasificare? 
Ei bine, aceștia, și încă o altă se
rie nu au categoria I și, deci, au 
fost nevoiți să participe la faza de 
regiune pentru a se califica în fi
nală — deși performanțele i-ar în
dreptăți să facă parte dfim categoria 
șl de clasificare — fie pentru că ou 
și-au întocmit formale, fie pentru că 
nu sînt purtători ai Insignei G.M.A. 
gradul II, așa cum se specifică în 
•regulamentul de clasificare pentru 
sportivii din această categorie supe- 
irioară. Firește că o vină însemnată 
o poartă și colectivele sportive, 
icare au neglijat această importantă 
problemă, acest important stimulent 
și factor de progres în activitatea 
sportivilor. Bine au făcut, deci, fo
rurile de resort (Inspecția de lupte
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și alerga.oare: Grig. Cojocaru, Au
rel Ursu, Ion Veliciu, Ion Dehe- 
leanu, Em'l Grozescu, Victor Ma
rian, Șt. Vagii, Ion Puică, Marian 
Pășcălău, Dumitru Făgădău, Du
mitru Rusu, Maria Miclea, Lucia 
Popescu, Elisabeta Nemetz-Stăne- 
scu, EL Preda, Nina Pasciuc, Ana 
Popa, Marilis Cuțui, Alexandra 
Sicoe, Adriana Negoescu, El. Ber- 
natski, Oprina Stroe etc; Construc
torul: Ferd. Haglauer, Nic. Geor
gescu, Ion Niculescu, Ahmed Su- 
liman, Aurel Petrescu, Titus Spînu, 
Igor Giorgescu, etc.; Flamura ro
șie: Constantin Constantin, Paula 
Bucur, Valeria Tălmăceanu, etc.; 
Rezervele de muncă: Maria Spăta- 
ru, Victoria Șeitan. Constanța Bar
bu, etc.; Recolta; M;hai Ba bara ic.a, 
Ion Cos’ea, Dumitru Dragomir, 
Tiberiu Feneșan, Aurel Mocanii, 
etc.; Locomotiva: Vasile Teodosiu, 
Ion Baboie, Dumitru Chiose, Vale
rin Mitrea, Stan Rizescu, Radu Io- 
niță, Gh. Băruță, etc.; asociația 
Flacăra va deplasa la Oradea o 
echipă completă de seniori și în 
plus 4 juniori care vor concura in
dividual.

In anul 1954, campionatele re
publicane de cros s-au disputat se
parat individual și pe echipe. Iată 
campionii de cros de anul trecut: 
Seniori: Nicolae Bunea (C. C. A.) 
și Dinamo (Grecescu, Pop, Bă
dici, Firea, Voicu); senioare: 
Edith Treybal (Progresul) și Loco
motiva C.T.F.T. (Dumitru, Tălmă
ceanu, Jurcă, Bardaș); juniori: Ion 
Deheleanu (Știința Cluj) și Me
talul Roman (Hîră, Vicoveanu, 
Pancu, Dumitrescu, Palade); juni
oare: Ana Popa, (Știința SMTCF 
Timișoara) și Rezervele de mun
că (Spătaru, Seceleanu, Teșcan, 
Seitan).

Înaintea întrecerilor de m’ine, 
care înseamnă inaugurarea compe
tițiilor cu caracter republican din 
acest an, urăm succes deplin tutu
ror participanților!

din C.C.F.S. și Comisia centrală) 
cînd „au pus piciorul în prag’1 și 
au impus respectarea întocmai a re
gulamentului. Astfel, în finală vor 
participa numai cei care au drep
tul, deci campionii de regiuni, ma
eștrii sportului și luptătorii de ca
tegoria I, care vor putea dovedi a- 
ceasta prin actele respective și nu 
prin simpla impresie a unuia sau 
altuia, așa cum s-a făcut în trecut 
în unele cazuri. Desigur că mă
sura • luată va constitui un semnai! 
de alarmă pentru cei în cauză și 
un stimulent în munca deosebit de 
importantă a clasificării sportive în 
acest sport.

Din păcate însă, participarea ce
lor citați mai sus — deși a rezol
vat cu anticipație problema campio
nilor de regiuni — a cauzat, totuși, 
un prejudiciu serios ridicării tine
relor cadre. In felul acesta, mitlți 
tineri talentați nu vor participa la 
finala acestui campionat, unde ar fi 
putut fi mai bine verificați.

Am vrea acum să amintim unele 
chestiuni elementare care au făcut, 
de altfel, obiectul altor avancronici 
în ziarul nostru. Care sportiv nu 
știe, de pildă, că la un concurs tre
buie să prezinte carnetul său de 
colectiv, cu viza anuală, cu viza 
medicală, să dovedească faptul că 
este purtător al insignei G.M.A. ? 
Sînt lucruri foarte cunoscute, veți 
spune. Cu toate acestea, la fiecare 
concurs am întîlnit sportivi cărora 
le scăpase unul din „amănuntele" 
de mai sus. Apoi, deși regulamentul 

spune destul ide clair că la finală 
vor participa numai „campionii de 
regiuni alături de...“, s-au găsit an
trenori sad" delegați din partea co
misiilor regionale care, din diferite 
motive, i-au înlocuit pe cei ce se 
calificaseră. De asemenea, lăsînd 
sportivii la voia întîmplării între 
cele două etape ale campionatului 
— regiune și finală —., antrenorii 
s-au „trezit" că elevii lor nu mai 
„fac“ greutatea în cadrul căreia 
au cucerit titlul de campioni de 
regiune. Bine înțeles că la finală 
aceștia au venit cu diferite argu
mente pentru ca să înduplece co
misia respectivă să le înscrie spor
tivii la alte categorii de greutate. 
In sfîrșit, s-a înfîmplat că unele 
regiuni, în loc să-și desemneze un 
singur delegat, au acceptat ca 
sportivii din diferite colective să 
fie însoțiți de antrenorii lor, care 
pretindeau că reprezintă regiunea 
respectivă. In toate aceste, cazuri, 
regulamentul campionatului republi
can de lupte clasice seniori este 
foarte clar și este bine ca în ca
drul ultimelor pregătiri să intre și 
studierea și ...respectarea întocmai 
a acestui regulament.

Lăzărescu (Locomotiva) se pregătește să tragă, in timp ce Micu- 
lescu (Dinamo) a sărit la blocaj. Fază din jocul Locomotiva — Di
namo. (Foto Gh. Epuran)

Jocurile dintre echipele bucu- 
reștene de volei și-au creat o fru
moasă tradiție, constituind una 
din cele mai interesante părți ale 
campionatului republican. Intere
sul cu care spectatorii Capitalei 
urmăresc partidele dintre aceste 

formații a crescut și datorită fap
tului că etapele în care se întîl- 
nesc voleibaliștii bucureșteni au 
fost programate aproape consecutiv 
ceea ce transformă întrecerea din
tre cele patru echipe -- toate pre
tendente îndreptățite la titlul de 
campioană — într-un veritabil tur
neu final. Așa a fost și anul tre
cut, așa este și în turul actualului 
campionat, cînd în trei etape in
termediare (programate joia) iu
bitorii voleiului pot urmări întreaga 
desfășurare a unei rivalități spor
tive devenită — așa cum spuneam 
— tradițională.

Începutul acestui „turneu final" 
al turului a fost făcut joi după- 
amiază, cînd numai ploaia toren
țială care cădea la ora începerii 
partidelor a făcut ca sala Florea- 
sca să nu fie arhiplină, cum sîn- 
tem obișnuiți s-o vedem în aseme
nea ocazii. Cu tot acest obstacol... 
meteorologic, peste 3000 de spec
tatori au luat loc în tribunele să
lii și ei se pot socoti răsplătiți 
pentru „efortul’1 pe care l-au fă
cut, fiindcă le-au fost oferit^ în 
mare măsură emoțiile pe care nu
mai partidele reușite de volei le 
pot crea ca și surpriza unor victo
rii puțin scontate (ale Progresului 
și Locomotivei) la scoruri și mai 
puțin așteptate (3—1 și, respectiv, 
3-0).

Dacă sub acest aspect, să-l nu
mim „emoțional", jocurile au co
respuns, apoi din punct de vede
re tehnic ele nu au dat ceea ce 
se aștepta de la ele. Pregătirea 
insuficientă a unora dintre cei mai 
buni jucători ai noștri, observată 
de altfel chiar de la începutul cam
pionatului, s-a făcut resimțită și 
joi, cînd ei n-au dat randamen
tul așteptat. Deși față de primele 
etape ale campionatului am remar
cat o oarecare ameliorare în acea
stă privință, trebuie să spunem

Campionatele republicane ale juniorilor la schi...
Poiana Stalin II (prin telefon 

de Ia trimisul nostru). — Joi di
mineață s-au desfășurat pe pîrtiile 
de la Poiana Staiin („zid") pro
bele de slalom special rezervate 
juniorilor și junioarelor. Deși con
dițiile atmosferice și starea zăpezii 
au fost bune, s-au realizat totuși 
performanțe slabe. Lipsa principală 
a constituit-o slaba pregătire teh
nică a majorității concurenților. 
și îndeosebi a concurentelor. 
Astfel, toate junioarele care au 
luat startul în proba de slalom spe
cial, inclusiv cîștigătoarea, au că
zut pe parcurs. Adăugind la acest 
lucru și faptul că majoritatea con
curentelor au terminat cursa în 
plug, este ușor de Închipuit că și 
rezultatele realizate au fost dintre 
cele mai slabe. Un fapt negativ, 
care ar trebui să intereseze mai 
mult forurile competente, este nu
mărul extrem de redus al partici
pantelor la această probă. Pentru 
a ilustra această situație amintim 
că la proba de slalom special au 
luat startul numai șase junioare, 
dintre care una a abandonat. In 
schimb, juniorii, au participat în 
număr mare (60). Dar aici întîlnim 
schiori cu pregătiri diferite: Nicu- 
lae Iovici și Petre Clinei se deta
șează net d>e restul concurenților, 
ca urmare firească a seriozității cu 
car€ ei se antrenează în lotul re
prezentativ. In această privință, 
este de remarcat mica diferență de 
Lmp cu care aceștia au terminat 

că ea este insuficientă și faptul 
că jucători de bază ai lotului nos
tru reprezentativ (Roman, Teodore- 
scu), n>u sînt încă în plenitudinea 
forțelor lor este evident maii >ailes în 
aceste meciuri care pretind maxi
mum de efort. Și acum, o scurtă 
trecere în revistă a desfășurării ce
lor două meciuri...

PROGRESUL ITB — C. C. A. 
3—1 (15—19; 15—11; 9—15; 
15—13). Jocul începe cu acțiuni 
rapide. Echipa Progresul ne pare 
mult mai aegajată, mai relaxată 
în acțiuni. Jucătorii ei încearcă 
acțiuni mai variate care reușesc 
în mare măsură. In schimb CCA 
acționează nervos de la primele 
mingi, pregătește prea mult acțiu
nile ofensive și din această cauză 
nu reușește să-și surprindă adver
sarul.

Scorul evoluează strîns pînă la 
9—9. De aici Progresul se „des
prinde", face 13—9 și cucerește 
primul set la 10. In all doilea, lu
crurile se petrec aidoma setului 
întîi, cu singura deosebire că Pro
gresul forțează la 11—11 și cîș- 
tigă la această diferență. De re
marcat că în acest set C.C.A. l-a 
folosit pe Dorin Ionescu, care a 
dat mai mult randament decît Stan- 
ciu (utilizat în primul set). Milita
rii au făcut însă mai departe gre
șeala de a folosi prea mult trăgă
torii principali (Roman și Sușeles- 
cu), puși în poziții de iatac prtn pa
se ușor sezisabffle de către Mocajud 
advers.

In setul aii treilea echipa Progre
sul pare obosită și nu poate menține 
cadența jocului. In schimb C.C.A. 
își revine oarecum și insistă. Ea 
face punct după punct și își însu- 
șeșt> setul cu 15—9. în a patra 
parte a partidei aim avut impresia 
că va fi reeditat setul trei. Progre
sul pare că a abandonat lupta și 
că va ceda în cinci seturi. C.C.A. 
are 13—8, dar, după schimbarea 
serviciului, Progresul face două 
puncte din serviciu, voleibaliștii de 
la C.C.A. sînt cuprinși din nou de 
nervozitate și nu reușeșc să facă 
față atacurilor dezlănțuite ale jucă

cursa față de sportivul fruntaș 
Ion Secui (Dinamo), deschizătorul 
pîrtiei. Următorii 7-8 clasați au 
terminat proba, înregistrînd tim
puri de valori apropiate. Dar nu 
acest lucru este important, ci fap
tul că ei au înregistrat un oarecare 
progres din ipunct de vedere tehnic, 
apropiindu-Se în acest fel — cu 
pași timizi — de valoarea primi
lor. Despre restul juniorilor parti- 
cipaniți se pot apune prea puține 
lucruri. Valoarea lor, ca schiori, 
este sub orice critică și acest lu
cru trebuie să le dea mult de gîn- 
dit antrenorilor colectivelor din care 
fac parte.

SLALOM SPECIAL BĂIEȚI: 
(două manșe 46 porți, 60 concu
renți): 1. N. Iovici (FI. roșie) cam
pion R.P.R. 44,2 sec. + 46,8 sec. ” 
91 sec.: 2. Petre Glinci (Progresul) 
52,1 '+ 47,8 - 99,9; 3. Ion Vintilă 
(Rezervele de Muncă) 52 + 51,9 = 
103,9; 4. Radu Banu (Progresul) 
51+53,2=104,2; 5. Gunther Linharth 
(FI. roșie) 54,3+51.5=105,8; 6 Roit 
Straub (Știința) 53 +53,2=106,2; 7. 
Albert Cristian (Știința) 56+52,2= 
108.2; 8. G. Șorică (Metalul) 56,3 + 
53,5=109,8.

SLALOM SPECIAL FETE: 
(două manșe, 35 porți, 6 concu
rente): 1. Gertrude Lexen (Progre
sul) campioană R.P.R. 50,5 sec. + 
47,8 sec. = 98,3 sec.; 2. Gertrude 
Bahner (Știuta) 55+50=105; 3.
Rod:ca Bucur (Progresul) 72,3+ 
93,4=165,7. 

torilor de la Progresul, care obțin 
7 puncte consecutive, terminînd vic
torioși în patru seturi. Dintre echi
pierii Progresului care au luptat cu 
deosebită dîrzenie, cei mai buni au 
fost Medianu, Rusescu și Pelin, în 
timp ce de la C.C.A. s-au eviden
țiat Sușelescu și Mitroi.

LOCOMOTIVA — DINAMO 
BUCUREȘTI 3-0 (la 12; 13; 12)

In ciuda scorului categoric, a 
fost o partidă disputată, mai reu
șită din punct de vedere tehnic de
cît prima. Victoria Locomotivei es
te meritată pe deplin și ea se dato- 
rește în special modului cum a 
funcționat apărarea de pe fundul 
terenului, care pînă acum era pun
ctul slab al acestei echipe. Com
pletată de un atac care a funcțio
nat mereu bine, a acționat variat 
și totuși sobru și, cu aportul con
siderabil al blocajului, echipa fe
roviară a reușit să treacă regulat 
peste momentele dificile ale jocului, 
să atace susținut în finalurile de 
set și să obțină astfel o victorie la 
un scor categoric care îi îmbună
tățește simțitor poziția în clasa
ment și îi deschide perspectiva de 
a termina tuni pe lecui întîi. Di
namo a manifestat deficiențe mai 
ales în ceea ce privește atacul. Ac
țiunile ofensive ale dinamoviștilor 
au fost lipsite și de eficacitate și de 
forța cu care trebuie să fie execu
tate loviturile de terminare a ata
curilor. Dacă în lupta pentru apă
rarea fundului terenului Dr.xno a 
corespuns, în schimb blocajul, care 
ar fi sprijinit și mai mult interven
țiile celor din linia a doua, a func
ționat nesatisfăcă'.or in momentele 
decisive. La toate aceste deficien
țe d)e ondin tehnic și tactic trebuie 
adăugat faptul că jucătorii de la 
Diiniamo s-au pierdut totdeauna la 
ultimele mingi și, din această pri
cină niu au putut term na învingă
tori m seturile fri care au avut a- 
vantaj (13—9 setul II, 12—10 la 
setul III). Dimpotrivă, jucători: fe
roviari n-au pierdut nici un moment 
încrederea în forțele proprii, au 
luptat cu curaj pentru fiecare min
ge, reușind să recupereze regulat 
handicap ui și să învingă. Cei mai 
burai jucători ai învingătorilor au 
fost Crivăț, Ponova și Horațiu Ni- 
colau, iar de la Dinamo s-a eviden
țiat Apostol Sebastian.

MIINE, O NOUĂ ETAPĂ DE 
CAMPIONAT

Iată programul Jocurilor din eta
pa de mîine a campionatelor repu
blicane : FEMININ : Știința I.CF.
— Progresul Cluj (duminică, sala 
Dinamo ora 9.30), Dinamo Buc. — 
FI. roșie Iași (duminică, sala Dina
mo ora 15.30) ; Constructorul Bucu
rești — Locomotiva București (du
minică, sala Dinamo ora 16.30) ; 
Voința Sibiu — Progresul Bucu
rești ; Voința Orașul Stalin — 
Progresul Timișoara. MASCULIN : 
Progresul I.T.B. — Dinamo IX; 
C.C.A. — Progresul Cluj (amîi- 
două jocurile au loc duminică în 
sala Dinamo la ora 10.30 și, res
pectiv, 11.30); Știința Timișoara
— Locomotiva București; Fi. roșie 
Tg. Mureș — Dinamo București ; 
Știința Arad — Metalul Orașul 
Stalin.

EFTIMIE IONESCU

Vineri dimineață au continuat 
la Poiana Stalin (Ruia) întrece
rile din cadrul campionatului re
publican de schi rezervat junioa
relor, cu disputarea probelor de 3 
și 5 kilometri fond.

Iată rezultatele tehnice inreg-s- 
trate în probele de 5 și 3 km. food*  
5 km. fond: 1. Rodica Grabă (A- 
vîntul) (campioană R.P.R.) 33W:
2. Margareta Bomfert (Voinial 
33’17’’; 3. Florica Coțug (Șt 
33'26’’; 4. Andina FI tea (Rer
Muncă) 33’54”; 5. Margareta la 
rnaradi (FI. roșie) 33’59’’; 6. Elena 
Moroianu (Locomotiva) 34’45"; 7. 
AneJîse BHeș (Voința) 35'16"; 8. 
Margareta Arvai (.Metalul) 35'2T‘. 
3 km. fond: 1. Ingeborg Kăuig 
(Știința) (campioană R.P.R.) 
25’14’’; 2. Estera Adam (Reg. Aut. 
Maghiară) 25’25”; 3. AUria Le- 
șeanu (Rez. de Muncă) 30*53 ”.

★
Tot vineri dimineat? s-a desfășu

rat un concurs de fond rezervat 
participanților la Spartachiada sa
telor. concurs fn care s-an înregis
trat următoarele rezultate: 2 km. 
fond junioare: Adela Wolf (Sighi
șoara) 20’40”. 2 km. fond juniori: 
Cornel Medrea (Sigh șoara) 14’54’’. 
3 km. fond senioare: Adela Andre- 
escu (Suceava) 29’56”. 3 km. fond 
juniori: Vasile Ioniță (Suceava) 
23’06’’. 5 km. fond seniori: Cornel 
Voicu (Suceava) 21’40”.

TUDUK VORNICU



Campionatele de baschet
Celt- mai „tari" jocuri din etapa 

a doua a campionatului republican 
feminin de baschet se anunță a fi 
cele de la București (Locomotiva
— Constructorul) și Tg. Mureș 
(Progresul — Progresul Oradea). 
Aceste patru echipe luptă pentru 
locurile fruntașe ale clasamentului, 
avînd în rîndurile lor multe din 
componentele lotului reprezentativ. 
Va fi interesant de urmărit în spe
cial jocul dintre Locomotiva Bucu
rești ș/i Constructorul București, 
în care apărarea ultimei echipe va 
fi pusă la grea încercare de ofen
siva primei formații, care a func
ționat foarte bine în etapa de du
minică

Celelalte meciuri ale campiona
tului feminin sînt: Știința ICF — 
Flamura roșie Tg. Mureș; Flamura 
roșie Oradea — Știința Cluj; Pro
gresul Arad — Știința Invăță- 
mînt București.

In campionatul masculin (eta
pa a patra) sînt mai multe „cape
te de afiș". Considerăm că jocurile 
cele mai interesante sînt Știința 
ICF — CCA, Dinamo București
— Locomotiva PTT și Construc
torul Sibiu — Progresul Tg. Mu
reș. Primele două partide se aștea
ptă a fi echilibrate și spectaculoa
se, așa cum au oferit întotdeauna 
echipele respective în întîlnirile lor. 
Despre a treia, care nu a mai a- 
vut loc p'nă acum în campionat 
(Constructorul Sibiu fiind promo
vată anul acesta) trebuie spus că 
este întiia „ieșire" a echipei din 
Tg. Mureș după răsunătoarea vic
torie dm prima etapă asupra echi
pei CCA. Este o întîlnire dificilă 
pentru actuala fruntașă a clasa
mentului, deoarece Constructorul 
Sibiu, deosebit de periculoasă pe 
teren propriu și aflîndu-se si după 
o înfrînoere categorică în fața e- 
chipei CCA, âre... motive puternice 
să dorească reabilitarea.

x Celelalte trei meciuri ale etapei 
sînt; Știința Iași — Progresul 
Orașul Stalin (se dispută în Bucu
rești), Dinamo Oradea — Progre
sul F. B. București și Dinamo'Tg. 
Mureș — Știința Timișoara.

Iată acum programul jocurilor 
de basch t din Capitală: duminică, 
sala FSoreasca. de la ora 9: Știn- 
U ICF — FI. roșie Tg. Mureș 
(feminin); Constructorul — Loco
motiva (feminin); Știința ICF — 
CCA (masculin); sala Dinamo de 
la ora 17.30 (în deschidere, două 
jocuri de volei): Știința Iași — 
Progresul Orașul Stalin (urmat 
de meciul dintre echipele de re
zerve); Di.iamo București — Lo
comotiva PTT.

AMĂNUNTE DESPRE CON
CURSUL Nr. 10

(etapa din 13 martie)
■ In ultimele zile, în multe 

orașe cin țară timpul s-a menținut 
ploios. Aceasta nu constituie însă 
o piedică în disputarea meciurilor 
de campionat de duminică. Parti
dele de campionat se vor disputa 
în mod sigur, pe orice fel de te
ren.

■ Se reamintește participanților 
la concursul PRONOSPORT că 
meciul X! din programul de du
minică (Voros Lobogo Budapesta 
— Vasas Izzo) a fost anulat, de
oarece se dispută sîmbătă. Deci, 
trebuie acordată atenție primului 
meci de rezervă.

■ In meciul de la Lugoj (Știin
ța Timișoara — Știința Cluj) stu
denții clujeni vor alinia aceeași 
formație cu care au jucat duminică 
(fără Suciu. Dragoman și Geor
gescu) .

■ La sed ul I. S. PRONOSPORT 
sosesc numeroase scrisori prin 
care participanții întreabă care sînt 
orele la care 'osturile roas re de 
radio transmit duminica sea'a 
„cum arată un buletin cu 12 re
zultate exacte". Aceste știri se 
transmit la orele 21.30 (programul 
I) și 22 (programul II).

■ Printre participanții care au 
depus buletine în colectiv la con
cursul de duminică se află și jucă
torii echipei Flacăra Moreni An
trenorul echipei, Const. Hum is, 
vorbind despre acest concurs a de
clarat următoarele: „Concursul 
este foarte deschis. Cele mai des
chise partide socotesc insă că sînt 
Știinta Timișoara — Știința Cluj, 
Dinamo Orașul Stalin — Dinamo 
București și Empor Rostock — Di
namo Berlin. La Arad cred că va 
fi meci nul, la București acord 
mal multe șanse feroviarilor timi
șoreni nr la To Mureș formația 
militarilor este favorită". S-ar

Fază dintr-un joc Dinamo București — Dinamo Orașul Stalin dis
putat în 1953, la București. Nicușor ratează o situajie favorabilă.

Luptă strînsă in campionatul
Cu două runde înainte de sfîrșit, 

campionatul de șah pe echipe al 
Capitalei a căpătat un plus de in
teres prin ascensiunea tot mai ho- 
tărîtă a echipei Dinamo, care a 
„prins-o“ din urmă pe fruntașa de 
pînă .acum a clasamentului, Știința. 
Intr-adevăr, studenții, după întîlni- 
rea echilibrată cu Constructorul 
(4’/2—3V2),au fost înțrecuți pentru 
moment de dinamoviști. Aceasta 
depinde însă de rezultatul partidei 
amînate Drimer (Știința) — Tro- 
ianescu (Progresul D.C.S.), ca și, 
în special, de înt'lnirea directă între 
fruntași, meciul Dinamo — Știin
ța, din runda a 10-a. Aceasta va 
trebui să decidă campionii Capita
lei pe anul 1955.

Pentru desemnarea celor trei e- 
chipe care să participe la următoa
rea fază a campionatului republi
can, urmează încă să se stabileas
că definitiv criteriul de calificare. 
Deocamdată, rezultatele turneului 
arată în mod limpede ascendența a 
trei echipe (Dinamo, Știința și 
Constructorul), care i-au lăsat la 
apreciabilă distanță de puncte pe 
următorii clasați. Locul patru în 
clasament îl va decide meciul Pro
gresul I.T.B. — Progresul D.C.S., 
tot în runda a 10-a.

Iată rezultatele definitive ale ul
timelor trei runde, după jucarea 
partidelor întrerupte :

Runda a 7-a Știinta — Progresul 
D.C.S. 5—2 (1), C.C.A. — Metalul 
6—2, FI. roșie — Locomotiva 5—3, 
Constructorul — Progresul LM.F. 
5'/j—2"/2, Dinamo — Progresul 

INFORMAȚII (^onOSpOlt
putea ca Humis să aibă dreptate. 
Participanții la PRONOSPORT nu 
trebuie să uite însă că, după o 
etapă normală ca aceea de dumi
nică, o etapă în care meciurile se 
dispută pe terenuri desfundate poa
te aduce surprize care să încurce 
multe calcule ale hîrtiei.

MI INE APARE PROGRAMUL 
PRONOSPORT NR. 49 care are ur
mătorul cuprins:
— LA PRIMA ETAPA A CAM
PIONATULUI — de Alex. Ho
ro veanu
— CARE VA FI CEL MAI PU
TERNIC COLECTIV DE PARTI- 
CIPANȚI
— ÎNCEPE CAMPIONATUL DE 
FOTBAL AL CATEGORIEI B — 
de Ion Apostolescu
— BULETINUL SAPTAMINII — 
de Paul Ochialbi
— NĂDUFUL LUI TANASE - de 
Putu Mustață
— POSTA NOASTRA
— REZULTATELE OFICIALE 
ALE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 9

I. S. PRONOSPORT a editat 
pentru meciul de fotbal Progresul 
București—Locomotiva Timișoara 
un program în două culori. Pro

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 11 
(Etapă din 20 martie 1955)

I. Dinamo București—Știința Cluj
II. Flamura roșie Arad1—Știința Timișoara
III. Minerul Petroșani—Progresul București
IV. Flacăra Ploești—Avîntul Reghin
V. C.C.A. București—Dinamo Orașul Stalin
VI Locomothia Timișoara—Locomotiva Constanța
v ' iul C:mpia Turzii—Metalul Hunedoara
VIII. Metalul Uz. Tract. Orașul Stalin—Dinamo 6 București
IX Metalul Reșița—Flacăra Mediaș
X Locomotiva Arad—Flamura roșie Ianos Herbak Cluj
XI Flamura roșie Bacău—Dinamo Bîrlad
XII Locomotiva Craiova—Progresul Sibiu

Meciuri de rezervă •
A. Flacăra 1 Mai Ploești—Flamura roșie Burdiujeni
B. I ocomotiva Ga’ați—Avîntul Fălticeni
C. Vn<?as IZ’n -Doz<ă R".danccfa (R.P.U.)
D. Rinizsi Budapesta—Diosgyori Vasas (R.P.U.)

de șah pe echipe al Capitalei
F.B. 8—0, Progresul I.T.B. — Con
structorul I.P.C.H. l'lt-'/i.

Runda a 8-a Dinamo — Progre
sul I.M.F. 7—1, Constructorul — 
Locomotiva 4'/2—3'/2, Știința — 
FI. roșie 6V2—IV2. Progresul D.C.S. 
— C.C.A. 47a—27a, (1), Progresul 
I.T.B.— Metalul 7—1, Progresul 
F.B. — Constructorul I.P.C.H. 
572- 272.

Runda a 9-a Progresul D.C.S. — 
Metalul 6—2, C.C.A. — FI. roșie 
4—4, Știința — Constructorul 
472—372, Dinamo — Locomotiva 
672—172, Progresul I.M.F. — Con
structorul I.P.C.H. 5—3, Progresul 
I.T.B. — Progresul F.B. 4—4.

Clasament: Dinamo 5572, Știința 
5472 (1), Constructorul 50, Progre
sul D.C.S. 42 72 ( 2), Progresul
I.T.B. 4172, C.C.A. 327î (1), Pro
gresul I.M.F. 32, Locomotiva 3072, 
Progresul F.B. 2572, Constructorul 
I.P.C.H. 2372, FI. roșie 23, Metalul 
14.

Ultima rundă a campionatului 
este programată pentru duminică 
dimineața, iar întreruptele se vor 
juca marți. După aceasta vom cu
noaște numele echipei campioane.

Interesante sînt și întrecerile din 
cadrul grupei secunde a campiona
tului. Acolo conduce prima echipă 
a Voinței cu 4572 puncte (din 56 
posibile), urmată de Progresul 
Arta cu 39 pt. si Locomotiva II cu 
3272 pt.

In grupa a IlI-a, pe primul loc 
se află Voința Lemn-Mobilă cu 
3472 Pt

gramul cuprinde prezentarea celor 
d'ouă echipe și caricaturile jucăto
rilor, precum și formațiile, căpita
nii de echipe, antrenorii și arbitru

PLATA PREMIILOR 
LA CONCURSUL Nr. 9

Plata premiilor la concursul Nr. 
9 (etapa din 6 martie 1955) a în
ceput să se facă ieri la următoarele 
agențji:

Agenția Nr. 1 din Cailea Victo
riei 9 (buletinele depuse la agen
țiile 1, 7—28).

Agenția Nr. 2 din Str. Aristide 
Briand 4 (buletinele depuse la a- 
gențiile 2, 31—47)

Agenția Nr. 3 din Calea Victoriei 
33 (buletinele depuse la agențiile 
3, 49—62).

Agenția Nr. 4 din Calea Victo
riei 114 (buletinele depuse la agen
țiile 4, 65—80).

Agenția Nr. 5 din Calea Moșilor 
90 (buletinele depuse la agențiile
5. 82—95).

Agenția Nr. 6 din B-dul 1848 Nr 
39 (buletinele depuse la agențiile
6, 96—116 și buletinele depuse în 
alte localități)

Plata continuă azi între orele 8 
și 14 și 16 și 20, iar d urnim că între 
8 și 12.

MĂSURI PENTRU BUNA DESFĂȘURARE Șl URMĂRIRE
A MECIURILOR DIN CAMPIONATUL DE FOTBAL

Comisia centrală de iotbal și 
Inspecția de fotbal din cadrul 
C.C.F.S. acordă o deosebită aten
ție bunei desfășurări a jocurilor din 
campionat, precum și asigurării 
celor mai bune condiții pentru vi
zionarea lor de către spectatori. In 
acest scop, a fost convocată o șe
dință cu administratori: de tere
nuri din Canitală, ședință care a 
scos în evidență măsurile ce tre
buie luate în această direcție.

Irr ceea ce privește îmbunătăți
rea condițiilor de vizionare a jocu
rilor, pe stadioanele „23 August", 
Republicii, Dinamo și Giulești s-a 
luat măsura ca locurile de la tri
bunele I-a și a Il-a să fie numero
tate. Pentru respectarea numero
tării locurilor, administrațiile de te
renuri vor asigura îndrumarea spec
tatorilor printr-un număr suficient

Etapa a doua a campionatul categoriei A la fotbal
Jocurile etapei a doua a canipro- 

natului categoriei A la fotbal sînt 
importante din două puncte de ve
dere : pe de o parte pentru că ele 
vor prilejui verficarea constatărilor 
făcute după prima etapă, iar pe de 
altă parte pentru că deschid perspec
tive de luptă interesantă, mai ales 
din cauza stării terenurilor (noroi, 
apă etc.). Stadiul de pregătire și 
randamentul echipelor vor fi mai 
bine conturate în această etapă, 
deoarece antrenamentele de șăptă- 
mîna aceasta au avut ca punct de 
plecare observațiile făcute de antre
nori în meciurile etapei inaugurale. 
Rezistența, omogenitatea și orien
tarea tactică, precum și unele re
tuș ări in formații au fost principa
lele obiective ale activității echipe
lor în cursul acestei săptămîni. Cu 
pregătirea îmbunătățită, echipele se 
vor prezenta m ine cu posibilități 
de a depăși dificultățile terenurilor, 
care și în această etapă vor avea 
un rol destul de important în des
fășurarea jocurilor. Aceste lucruri 
vor face ca întîlnirile de mîine să 
cîștige în înteres, atît la categoria 
A cît și în campionatul formațiilor 
de tineret, care vor juca în deschi
dere.

£
Locomotiva Timișoara a sosit a- 

seară în Capitală, pentru meciul 
cu Progresul. Amatorii de fotbal 
din Capitală așteaptă cu mare inte
res acest joc, în care va debuta — 
ta București — în categoria A, 
proaspăta promovată Progresul, în
vingătoare în prima etapă, la Re
ghin Bucureș tenii s-au pregătit 
atent săptăm na aceasta. Ei au ur
mărit, în primul rînd, să rezolve 
problema postului de extrem dreap
ta, în care nici Ursu și nici Lăză- 
rescu nu au corespuns în jocul tre
cut. In acest scop, la un antrena
ment cu FI. roșie F.C. „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" (3—2) Progresul l-a în
cercat pe Coloși. Locomotiva Timi
șoara, care va alinia aceeași for
mație de duminică trecută, s-a an
trenat o repriză de 45 de minute cu 
Dinamo Timișoara și a cîștigat cu 
3—1 (au marcat Klein, I. Covaci, 
A. Covaci), In cealaltă repriză e- 
chipa de tineret a pierdut în fața 
dinamoviștilor cu 2—0.

Feroviarii timișoreni dețin o for
mă destul de bună, verificată în 
jocul cu FI. roșie Arad, în care 
au dominat mai mult, mai ales în 
repriza doua, și au avut numeroase 
ocazii de gol și cîteva „bare".

Meciul dintre Știința Timișoara 
și Știința Cluj se dispută la Lu
goj. Pentru a se acomoda cu tere
nul din Lugoj — teren care se 
prezintă în bună stare — studenții 
timișoreni au făcut joi un antre

ETAPA Nr. 2
BUCUREȘTI (Stadionul Republicii) : Progresul București — Lo

comotiva Timișoara, arb. Ad. Varga ajutat de N Vizireanu și Iosif 
Csifo, toți trei din Cluj. (Tineret: M. Grădinaru-Iași).

CONSTANȚA: Locomotiva Constanța — Minerul Petroșani, arb. 
Gh.. Dumitrescu ajutat de Gh. Olteanu și Avram Rivin, toți trei din 
București. (Tineret: Em. Kroner-București).

ARAD: Flamura roșie Arad — Flacăra Ploești. arb. D. Schulder- 
București, ajutat de C. Gălescu și Gh. Bădan ambii din Tg. Jiu. 
(Tineret: V? Măicănescu-Oradea).

LUGOJ: Știința Timișoara — Știința Cluj, arb. M. Marinchi- 
Ploești, ajutat de Gh. Mircescu și N. Vogel ambii dirr Arad. (Tineret: 
C. Petrescu-Craiova)

ORAȘUL STALIN: Dinamo Cea șuii Stalin — Dinamo București, 
arb. Mitică Roșu, ajutat de 1 Marinescu și D. Ble'a. toți trei dm 
Constanta (Tineret: T. Firan-Bucureșt). .

TG. MURES: Locomotiva Tg. Mureș — C.C.A. arb. Gh. Keptch- 
Timișoara, ajutat de Al. Costin și Ad. Ferencz. ambii din Baia Mare. 
(Tineret: L. Păunescu-Orașul Stalin)

Meciurile echipele- prime vor începe ia ora 15,30, iar ale celor 
de tineret d’in deschidere la ora 13,45.

de controlori. Măsura aceasta însă, 
cum s-a și subliniat în ședință, nu 
va fi eficientă dacă spectatorii nu 
o vor sprijini. Respectind numero
tarea locurilor și indicațiile servi
ciului de ordine și control de pe 
stadioane, spectatorii vor contribui 
la menținerea urrei orcHne stricte, 
în propriu lor intere?

De asemenea, în cadrul aceleiași 
ședințe au fost discu a*p  și apro
bate măsurile necesare pentru 
menținerea ordinei la intrările pe 
stadioane și în tribune, precum și 
pentru îngrijirea terenurilor de joc, 
mai ales în perioada actuală, cînd 
starea lor este mult influențată de 
timpul umed. In sfîrșit a fost al
cătuit programul jocurilor din Ca
pitală din cursul lunii aprilie, a'.ît 
pentru categoriile A, tineret și B, 
cît și pentru juniori.

nam. nt ia două porți, m compa
nia Locomotivei Lugoj. Echipa în- 
tîia a jucat în prima repriză (6—1, 
prin golurile marcate de Dinulescu 
2, Lazăr 2, Boroș și Gîrleanu), iar 
formația de tineret în repriza a 
doua (2—0). Știința Timișoara va 
juca în formația : tițiu — Zbîrcea, 
Brînzei, Mazăre — Cojereanu, Ni- 
colin — Gîrleanu, Lazăr, Dinules
cu, Hess, Boroș. Ciosescu, neresta
bilit, nu va juca. Știința Cluj va 
prezenta o formație fără Dragoman, 
Suciu și Georgescu, care sînt sus
pendați. Meciul este așteptat cu 
viu interes ; se scontează o asisten
ță numeroasă

La Orașul Stalin se vor intîlni 
cele două formații dinamovis'e. 
Bucureștenii s-au antrenat miercuri 
cu Dinamo 6 (2—0, Neagu și Ene) 
și au pus accentul pe îmbunătăți
rea rezistenței și a pregătirii tac
tice. La acest antrenament au fost 
folosiți în repriza a doua și Anghel, 
Bartha și Nemeș, dar duminică 
Dinamo București va juca în a- 
ceeași formație ca în meciul cu Lo
comotiva Constanța. Pentru Dinamo 
Orașul Stalin, care la Petroșani a 
arătat că nu este încă pusă la 
punct cu pregătirea, meciul de m’i- 
ne — deși pe teren propriu — se 
anunță foarte greu.

Fotbaliștii de la C.C.A. au făcut 
pregătiri intense pentru jocul de la 
Tg. Mureș, unde au plecat ieri. Lo
comotiva a fost întotdeauna un 
adversar „incomod" pentru bucureș- 
teni. Duminică, deși învinși cu 
3—1, mureșenii au jucat to+uși des
tul de bine lăsînd să se prevadă o 
comportare și mai bună „acasă". 
Sîntem informați că în acest joc 
echipele vor menține formațiile din 
prima etapă.

Pentru Flacăra Ploești, campio
natul începe mîine, cînd va susți
ne pr'mul joc, la Arad, cu Flamura 
roșie. Noua formație a ploeș’enilor 
s-a pregătit în ultima vreme la Me- 
diaș, unde a și susținut două jocuri 
amicale, care au scos în evidență 
faptul că linia de alac nu are încă 
coeziunea necesară. Misiunea aces
tui compartiment va fi cu atît mai 
grea mîine, cu cît în apărarea tex- 
tiliștilor este dată ca probabilă re
intrarea fundașului Farmati.

Un meci de luptă va fi desigur 
cel de la Constanța : Locomotiva 
— Minerul Petroșani. Pe teren 
propriu, Locomotiva știe să joace 
foarte avîntat, dovadă rezultatele 
jocurilor amicale susținute înaintea 
campionatului (2—2 cu Flacăra 
Ploești și cu Progresul București). 
Minerul — care, ca de obicei, a a- 
vut un „start" bun — va trebui să 
lupte din greu pentru a se menți
ne pe poziție fruntașă.



fINALELE CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE TENIS DE MASĂ 
LA PROBELE INDIVIDUALE

Programul campionatului republican ds handbal i
1

Angelica Rozeanu 1-a invins pe
r Cotapetiția c;.re conferă titlul 
de campion republican la tenis de 
masă la probele individuale a în
ceput ieri dimineață în sala dte 
sporturi Floreasca. Alături de ma
eștrii sportului și de jucătorii de 
categoria I-a, participă la aceste 
fin-ale și primii 8 clasați și primele 
8 clasate în concursul republican 
de categoria Il-a.

Din primele meciuri ale competi
ției a ieșit în evidență tînărul ju
cător arădean Andronache, care a 
fost la un pas de victorie în meciul 
său cu G. Garabedian. De aseme
nea, este remarcabilă victoria ob
ținută de Grunwald împotriva ju
cătorului Bodi.

★
In meciurile desfășurate joi di

mineața în sala Floreasca, o com
portare frumoasă au avut tinerii 
Andronache (Voința Arad), Gavri- 
lescu (Progresul Cluj) și tinerele 
Maria Golopența (Progresul _ 2 
București) și Irma Magyari (Știin
ța Invățămînt București).

Iată cîteva rezultate mai impor
tante -înregistrate joi în concursul 
republican de categoria a ll--a: 
dublu femei: semifinale: Golopen- 
ța-Magyari — Tompa-Tolna 3—0, 
Vasilescu-Dumitrescu — Merkler- 
Stoica 3—1 ; simplu femei: sferturi 
de finală : Irma Magyari — Ta
kacs 3—1, Stoica — Tolna 3—0, 
Tompa — Barasch 3—1, Golopen
ța — Silberman 3—0 ; semifinale : 
Magyari — Stoica 3—0, Golopen
ța — Tompa 3—0 ; simplu bărbați: 
sferturi de finală : Bujor — Zam
fir 3—2, Andronache — Spitz 3—1, 
Bernstein — Grunwald 3—1 ; se

SPORT LA ZI

Unde mergem ?
ASTĂZI

TENIS DE MASĂ — Sala Flo; 
reasca dimineața de la ora 9 și 
după amiază de la ora 17,30 Cam
pionatele republicane.

MI1NF.
ATLETISM - Str. Batistei nr. 

11, ora 10; plecarea în cursa de

nr. 17 ora 10; plecarea în ciclocro-
popu-

mifinale: Gavrilescu — Bujor 3—0, 
Andronache — Bernstein 3—1.

Iată primele rezultate înregistra
te în cadrul campionatului republi
can de tenis de masă la probele 
individuale : simplu femei: turul I 
Gabriela Stoica — Despina Mavro- 
cordat 3-1, Luci Slăvescu — Mar
ta Tompa 3-1; simplu bărbați-. tu
rul I: Gantner — Negrearai 3-0, 
Bujor — Hegyessi 3-0, Gavriles
cu — Jirair Garabedian 3-0, Ha
rasztosi — Bernstein 3-0, Stan 
Ilie — Holzman 3-1, G. Garabe- 

- dian — Andronache 3-2, Pesch — 
Spitz 3-0, Mircea Popescu — Ghe- 
ț'u 3-0, Grunwald — Bodi 3-2, 
Grunfeld — Comamisch: 3-0, Vla- 
done — Zamfir 3-1, Lecker — 
Verzar 3-0, Angelica Rozeanu — 
Weinberg 3-0; dublu femei: turul I: 
BiTo — Tolna = Gropescu — Du
mitrescu 3-0, Babikian —- Tompa 
= Mavrocordat — Vasilescu 3-0, 
Grunwald — Silberman = Ciulea- 
nu — Merkler 3-0; dublu bărbați, 
turul I: Reiter — Gantner = 
Grunfeld — J. Garabedian 3-0, 
Tulcea — Ghețu = Bodi — Leker 
3-1, Botner — Șir! mean = Co
ma rnischi — Grunwald 3-2, Pesch 
— Bujor — Negreanu — Wein
berg 3-0, Angelica Rozeanu — 
Mircea Popescu = Andronache — 
Zamfir 3-0, Vladone — Stan Ilie 
= Ho’zman — Preotesei 3-1, Harasz- 
tosi — Naumescu = Bernstein — 
Verzar 3-0; dublu mixt, turul I: 
Angelica Rozeanu — Mircea Po
pescu = Dumitrescu — Ghețu 3-0, 
Tira — Șirlincan .= Grunwald — 
Grunwald 3-0, Magyary — Bu. 
jor = Merkler — Negreanu 
3—0, Strungaru —- Haraszto6i = 
Silberman — Stan Ilie 3—0, 
Golopența — Pesch = Gropescu— 
Tulcea 3-1, Barasch — Naumescu 
= Demian — Andronache 3-0, Ba
bikian — Gavrilescu —■ Tompa — 
Botner 3-1, Zeller — Gantner = 
Tolna — Weinberg 3-0.

Alte rezultate tehnice :

SIMPLU FEMEI: (turul I): 
Golopența-Biiro 3-0: Grunwald-Citi - 
leanu 3-2; Strugaru-Tolna 3-0; 
Gropescu-Silberman 3-0; Ms-gyari- 
Metopadov 3-0; Babichian-Barasch 
3-0; Tira-Takacs 3-2.

SIMPLU BARBAȚI: (tur de ca
lificare în turneu): Gantner-Gavri- 
lescu 3-0; Reiter - Bujor 3-0; Ha- 
rasztosi-Stan Ilie 3-1; Pesch-G.

gorescu, pe locul 2 clasîndu-se 
echipajul ltd C. Dragomir.

Florin Beldica 
coresp. voluntar

• ATLETISM. — Colectivul spor
tiv Flamura roșie Comerț organizea
ză mîine dimineață prima cursă de 
marș din acest sezon. Cursa se 
desfășoară pe trei categorii: înce
pători (4 km.), juniori (5 km) și 
seniori (8 km). Plecarea și sosirea
— pentru țoale cele trei categorii
— se ya face La ora 10 din str. 
Batiștei nr. 11. Fiecare colectiv 
sportiv poate înscrie un număr ne
limitat de concurerrfi.

e POPICE. — Colectivul sportiv 
„Recolta MAS" a organizat un 
concurs rezervat jucătoarelor de 
popice din București. Și-au dispu
tat întîiefatea 26 de jucătoare re- 
prezentînd asociațiile Locomotiva, 
Voința, Recolta și Dinamo. Pri
mele trei locuri în clasamen
tul general au fost obținute, 
în ordine, de: Elena Lupescu (Loc. 
PTT) 270 popice doborîte, Arion 
Erica (Loc. PTT) 264 popice dobo
rîte și Ținea Gărgăuță (Voința) 
262 popice doborîte.

FOTBA L-Stadion Giulești, ora 
9,30 (Locomotiva Buc.-Dinamo 6).

— Stadion Belvedere, ora 9,30 
(Știința Nicolae Bălcescu Buc.— 
Metalul Buc.).

— Stadionul Republiciii, ora 13,45 
(Progresul F.B. Buc .-Locomotiva 
Timișoara, tineret); ora 15,30 (Pro. 
greșul F.B. Buc.-Locomotiva Timi
șoara, categoria A).

TENIS DE MASĂ—Sala Floreas
ca, de la ora 16,30 Campionatele 
republicane.

VOLEI—Sala Dinamo ora 9,30 
(Știința I.C.F.-Progresul, Cluj, fe
minin); ora 10,30 (Progresul I.T.B. 
— Dinamo IX, masculin); ora 11,30 
(C.C.A.-Progresul I.M.F. Cluj, mas
culin''; ora 15,30 (Dinamo-Fl. roșie 
Iași, feminin); ora 16,30 (Construc
torii!-Locomotiva M.C.F. Buc., fe
minin).

T. Harasztosi
Garabedian 3-0; Popescu-Botner 
3-0; N'aumescu-Griinwald 3-0; 
Griinfcft-VIartKie 3-1; Angelica 
Rozeanu-Leker 3-0.

SIMPLU FEMEI (tur de califi
care în turneu): Zelier-Stoica 3-0; 
Golopența-Slăvesctt 3-2; Strugaru- 
Grfinwalld 3-2; Baibîchian-Magyari 
3-1; Szasz-Tira 3-0; Demian-Gro- 
pescu 3-1.

DUBLU FEMEI (sferturi de fi
nală): Rozeanu, Zeller-Tira, Meto- 
padov 3-0; Biro, Tolna-Demian, 
Takacs 3-2; Szasz, Strugaru-Grund- 
vald, Silberman 3-0; Babichian, 
Tompa-Golopența, Magyari 3-2.

Mr
Aseară a început turneul final 

al probei de simplu băieți, la care 
participă 8 jucători. O comportare 
excepțională a avut maestra emerită 
a sportului și campioana mondială 
Angelica Rozeanu, care l-a învins 
categoric pe maestrul sportului Ti- 
beriu Harasztosi. Angelica Rozeanu 
a jucat cu o dîrzenie deosebită, a 
atacat oportun din ambele părți și 
a apărat excelent. După un început 
bun Harasztosi a fost apoi dezo
rientat de jocul adversarei sale și 
nu a mai putut opune rezistență. 
Scorul final a fost de 3-0 (21-19, 
21-14, 21-11) pentru Angelica Ro
zeanu.

Campionul de anul trecut, maes-' 
frul sportului Matei Gantner a în
vins detașat pe maestrul sportului 
Nicu Naumescu, cu care a reușit 
totuși împreună un joc spectaculos. 
Matei Gantner a avut tot timpul 
inițiativa și a cîștigat punctele prin 
atacuri decisive. Scorul partidei: 
3-0 pentru Gantner.

O victorie de asemenea sigură a 
realizat maestrul sportului Toma 
Reiter, care l-a întrecut pe maestrul 
sportului Mircea Popescu tot cu 
3-0.

Mult mai echilibrată a fost în- 
tîlnirea dintre maestrul sportului 
Paul Pesch și Grunfeld. Pesch a 
cîștigat cu 3-2, după o partidă în 
care Grunfcild s-a apărat deseori 
cu succes de atacurile în serie ale 
adversarului său.

In finala probei de simplu băr
bați a concursului republican de ca
tegoria Il-a, tîrrărul Andronache 
(Voința Arad) a învins pe Gavri
lescu (Progresul Cluj) după un 
meci cu schimburi spectaculoase de 
mingi. Ambii jucători au atacat și 
contraatacat, realizînd astfel o par
tidă de un bun nivel tehnic.

Primul concurs de motocros 
din anul acesta

Mîine dimineață, motocicliștii 
bucureșteni vor lua startul în pri
ma întrecere din cadrul campiona
tului de motocros al R.P.R. Faza 
regională a campionatului de mo
tocros este organizată de comisia 
orășenească auto-moto și se va des
fășură începînd de la ora 9 pe un 
traseu situat în preajma șoselei 
Toboc-Pipera (capătul liniei de 
tramvai 17).

Anul acesta, campionatul de mo
tocros va avea loc atît pentru a- 
lergători individuali, cît și pentru 
echipe de asociații. Plecarea se va 
da de la capătul liniei de tramvai 
17, de pe șoseaua Toboc-Pipera. 
Concurenții vor înconjura lacul, pe 
marginea dealului, pînă la lini-a 
ferată, de-a lungul căreia vor mer
ge spre satul Plumbuita. Vor trece 
apoi apa Colentinei (prin vad) și 
se vor îndrepta din nou pe șoseaua 
Toboc. Motocicliștii vor efectua a- 
cest traseu de patru ori.

Campionatul de motocros este 
deschis anul acesta pentru urmă
toarele clase de mașini: 100, 125, 
150 (femei), 250, 350, 500 și 750 
cmc motociclete solo și pentru 750 
cmc motociclete cu ataș.

Cu tot timpul nefavorabil, în ul
timele zile motocicliștii bucureșteni 
au făcut numeroase ieșiri de an
trenament pe traseul de concurs, 
astfel îneît alergările de mîine să-i 
poată găsi cît mai bine pregătiți.

Printre celelalte centre care și-au 
disputat pînă acum faza regională 
a campionatului de motocros este 
și orașul Cluj. Competiția s-a des
fășurat pe traseul Cluj-Gherla-Cluj 
(90 km). După relatările subre- 
dacției noastre din Cluj, cîștigă- 
torii întrecerilor sînt următorii: 
125 cmc — Ludovic Demeter (Vo
ința), 250 cmc — Arcadie Kondas 
(Voința), 350 cmc — Zoltan Ber
nard (FI. roșie „Ianoș Herbak"), 
750 cmc ataș — Ioan M-iko + loam 
Mathe (Voința).

categoria A
Feminin

București 
Codlea
Timișoara
Constanța 
Buhuși

București 
Reșița
Tg. Mureș 
Codlea

București
1 imișoara 
Constanța
Buhuși
Orașul Stalin

București
Reșița 
Tg. Mureș
Codlea

Știința Min. înv. — FI. roșie
Știința — Avîntul Codlea

FI. roșie — Progresul Tg. Mureș
FI. roșie — Metalul Reșița 

Progresul — Știința ICF. București
ETAPA IV. 24.IV.1955

București
Timișoara
Constanța
Buhuși
Orașul Stalin

București 
Tg. Mureș
Crdlea
Timișoara

Știința ICF. — Metalul Reșița
Știința — FI. roșie

FI. roșie — Știința Min. Inv.
FI. roșie — Avîntul Codlea

Progresul — Progresul Tr. Mu eș.
ETAPA VI. 8.V.1955

Știința Min. înv. — FT. roșie Buhuși
Progresul — Știința ICF. București 

Avîntul — Progresul Or. Stalin 
Știința — FL roșie Constanța 

FL Roșie — Metalul Reșița
ETAPA VII. 15.V.1955

București
Constanța 
Buhuși 
Or. Stalin
Reșița

București 
Codlea
Timișoara 
Constanța

ETAPA I.
Știința Min. înv. 

Avîntul 
Știința 

FL roșie 
FI. roșie

ETAPA II.
Știinta ICF. 

Metalul 
Progresul 

Avîntul 
FL roșie 

ETAPA III.

Știința Min. înv.
Metalul 

Progresul
Avîntul

• FI. roșie
ETAPA V.

Știința ICF. 
FÎ. roșie 
FI. roșie 
Progresul 

Metalul
EATAPA VIII. 

Știința Min. înv.
Avîntul 
Știința 

FI. roșie 
FI. roșie 

ETAPA IX.

Notă. Din acest program lipse
ște una din echipele asociației Fla
mura roșie» care va fi desemnata 
ulterior, adică după disputarea unui

București Știința ICF.
Buhuși FI. roșie
Orașul Stalk Progresul
Reșița Metalul
Tg. Mureș Progresul

Activitatea de gimnastică din Timișoara, 
poate și trebuie să fie îmbunătățită

In cursul anului 1954 colecti
vele sportive sindicale din Timi
șoara și-au mărit efectivul de 
giimniaști clasificați, cu numaii 19 
oamenii: 16 la categoria a IlI-a 
și 3 la categoria juniori.

Iată explicația acesta! fapt, 
dată de corespondenta! nostru 
regional :

încă din anul 1945 a fost creată, 
prin grija Comisiei Locale a Sin
dicatelor Unite o secție de gim
nastică pentru începători și consa- 
crați care, treptat s-a dezvoltat 
trecînd pe lîngă clubul sportiv 
C.A.M.T. Totodată aiu Luat ființă noj 
secții pe lîngă alte colective spor
tive sindicale, dar dintre ele nu
mai cea de la fabrica „Nikos Be- 
lotanls" mai activează șii acum

In anii 1950—1951 toți gim
nasta au activat în cadrul unui 
centru de antrenament, dar neînțe
legerile dintre unii antrenori și 
lipsa de sprijin din partea colecti
velor sportive au dus la desfiin
țarea acestui centru. De atunci, 
activitatea gimnaștilor timișoreni a 
fost lăsată la voia întîmplării, în- 
trucît nici Comisia locală de spe
cialitate și nici Comitetul orășenesc 
C.F.S. nu au întreprins nimic pen
tru remedierea acestei stări de lu
cruri. După cum am mai arătat, 
dintre colectivele sportive munci
torești, numai Flamura roșie- 
„Nikos Beloianis" a continuat ac
tivitatea avind acum un lot de 20 
gimnaști și 20 gimnaste care au 
obținut, în general, rezultate mul
țumitoare în ultima Spartachiadă 
sindicală. O activă secție de gim
nastică este aceea care funcționează 
în cadrul colectivului sportiv al 
surdo-muților.

Secția de gimnastică a colectivu
lui Știința-Institutul Politehnic a 
luat ființă a"bia în 1954, avînd ac
tualmente un lot de 26 gimnaști și 
21 gimnaste cu frumoase rezultate 
la activ. In finala pe asociații din- 
cadrul Spartachiadei sindicale, e- 
chipa feminină s-a clasat pe locul
I, iair echipa masculină pe locui
II. Dealtfel, în rândurile tineretu
lui studios, gimnastica cunoaște o

3.IV.1955
— Progresul Tg. Mureș
— Flamura roșie
— Metalul Reșița
— Știința ICF. București
— Progresul- Or. Stalin. 
10.IV.1955
— FL roșie Buhuși
— FI. roșie Constanța
— Știința Timișoara
— Știința Min. înv.
— Progresul Or. Stalin 
17.1V.1955

— Știința Timișoara
— Progresul Orașul Staliif
— FI. roșie Buhuși
— FI. roșie Constanța
— Știința ICF. București
1.V.1955

5

— Avîntul Codlea
— FI. roșie
— Știința Timișoara
— Știința Min. înv,
— Progresul Tg. Mureș 
22.V.1955
— Știința ICF. București
— Metalul Reșița
— Progresul Or. Stalin
— FI. roșie Buhuși
— Progresul Tg. Mureș.
29.V.1955
— Știința Timișoara
— FI. roșie
— FI. roșie Constanța
— Știința Min. Înv.
— Avîntul Codlea.

turneu de calificare la care parti
cipă echipele Flamura roșie Me
diaș, Flamura roșie Sighișoara și 
Flamura roșie Sibiu.

activitate mai susținută. S.M.T.C.R, 
de exemplu, are 30 de gimnaști și 
20 de gimnaste care au dovedit o 
bună pregătire cu prilejul campio-» 
natului S.MT.C.F. cînd elevii a- 
cestei școli au ocupat locul I, iar, 
elevele locul II.

Una din cele mai fidele imagini 
a muncii depusă în domeniul spor
tului o constituie, desigur, numărul 
de sportivi clasificați realizat in
tr-o perioadă de timp. Și aici se 
vede clar că tineretul școlar, spre 
deosebire de tineretul din între
prinderi și instituții, a fost angre
nat în mai mare măsură în activi
tatea de gimnastică. Iată cifrele 
realizărilor din 1954:

Flamura roșie-,,Nikos Beloianis" 
9 gimnaști clasificați, Știința fnst 
Politehnic 10; liceul mixt ma
ghiar 14; școala profesională tex
tilă 12; liceul „N. Beloiannis" 9; 
liceul de fete 8; școala profesio
nală metalurgie 5; liceul mixt 
german 3; școala pedagogică de 
fete 2.

Ce posibilități există per.ru a 
înviora activitatea de g:r~. astică în 
Timișoara?

Există mai mult de 15 săli in 
acest oraș, dar majoritatea au di
ferite lipsuri tocmai di: sla
bei preocupări pentru gimnastică

In ceea ce privește cadrele de 
tehnicieni, acestea sînt satisfăcă
toare ca număr (trei antrenori de 
cat. I-a: C. Eilhard, A. Szasz, Fr. 
Lorincz; 4 de cat a 11-a: E_ Neaga. 
Gh. Trif, H. Popa, A. HirschfeH 
și 3 stagiari; G. Terchilă, E. Flefc- 
chman și Fr. Erdos). Este ne
cesar, însă, ca toți să activeze și, 
mai ales, să colaboreze strins, în- 
lăturînd neînțelegerile, cu totul ne
principiale, care mai există între 
unii din ei.

Totodată va trebui să se reorga
nizeze comisia locală de gimnas
tică, pentru ca aceasta să devină 
un factor activ în progresai peca* *e  
gimnastica ÎI poate face, destul de 
lesne, în acest oraș, în care există 
posibilități. Rămîne doar ca ele 
să fie folosite din plin

Concurs de gimnastică 

pentru etevi

Peste 350 elevi și eleve din Ca
pitală se vor întrece mîine dumi
nică, în cadrul campionatelor re
publicane școlare, pentru a se cali
fica în faza de zonă a acestei mari 
competiții. La faza de zsnă, care 
va avea loc la 18 martie (program 
1 și 2) și la 26 martie (program 
3), se vor califica cele mai bune 
echipe din fiecare raion. Observa
tori ai asociațiilor Dinamo și Ști
ința precum și de la C.C.A. vor 
veni în mijlocul participanților 
pentru a-i îndruma.

• BOB. — Colectivul Sportiv Me
talul din Comarnic a organizat 
duminică 6 martie la Poiana Co
marnic un concurs de bob la care 
au participat 15 echipaje de 2 per
soane și 12 echipaje de 4 persoane, 
întrecerea boburilor de două per
soane - fost cîștigată de echipajul 
condus de C. Dragam ir, urmat de 
echipajul condus de I. Ciusă. La 
bob de 4 persoane victoria i-a re- 
venit echipajului condus de Gri-

M3COCOC OC OC OO'XJriOOOOOOOOOOCOC occoooococooocy 8 i

I 0 nouă conferiBță 

meî&Hco - științifică
8 8 
| In cadrul ciclului de coofe-| 
8 rințe metodico-știmțifice orga-g 
? mizat de C.C.F.S. și I.C.F., luni | 
| 14 martie la ora 19, tov. prof.g 
8 Leon Teodorescu va vorbi des-8 
| pre „Corelația dintre tehnică și | 
8 tactică în procesul de instruire-g 
| antrenament”. Conferința va 8 
o avea loc la sediul C C.F.S., e-?
8 toj VIII. str. Vastle Conta | 
| mr. 16. §
^OOOOOOOOOOCOOOOCOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOCOCOCH.

marș.
BASCHET— Sala Floreasca, ora 

9 (Știința I.C.F.-F1. roșie Tg. Mu
reș, feminin); ora 10,30 (Construc
torul Buc.-Locomotiva Buc., femi
nin)); ora 12 (Știința I.C.F.-C.C.A., 
masculin); sala Dinamo, ora 17,30 
Știința Iași-Progresul Orașul Stalin 
(masculin) cat. A și rezerve, ora 
20,30 Dinamo București-Locomotiva 
P.T.T. (masculin).

CICLISM— Str. Constantin Miile 

sul dotat cu cupa „Sportul 
îar“.

AL. GROSS
(de la subreta cț: a noastră 

din Timișoara)

per.ru


înaintea asaltului final...
Cu trei runde înainte de sfîrșit, 

situația este departe de a se fi 
clairificat în finala campionatului 
de șah al U.R.S.S. Acum, cînd par- 
ticipantii se pregătesc în vederea 
„asaltului final", nu mai puțin de 
4 jucători concurează cu șanse a- 
proximativ egale la titlu, iar alți 
6 își dispută locurile care asigură 
calificarea la turneul interzonal.

Acumulînd 11 puncte, Smîsilov 
continuă să se afle pe primul loc 
în clasament. Fostul adversar al 
lui Botvinik a jucat prudent în a- 
ceste runde, pentru a nu risca o 
înfrîngere care l-ar fi putut scoate 
din cursă. Pe Smîslov îl așteaptă 
un finiș greu. In ultimele trei runde 
el tntîlnește doi dintre cei mai te-

►

Marele maestru Tigran Petrosian 
este singurul participant neînvins 
In finala campionatului de șah al 
U.R.S.S.
had jucători ai campionatului — 
Plohr și Ilivițki — și pe Taimanov, 
capabil oricind de un rezultat sur
priză.

Cu două victorii consecutive 
(după două înfringeri), Ghelier a 
ranirat (pentru a cîta oară ?) in 
lupta directă pentru titlu. (10'/» 
P'.jcie). Nici el nu are o sarcină 
prea ușoară, avlnd de jucat în ul
timele runde cu Keres, Mikenas și 
Antoșin.

Botvinik și Spasskf, fiecare cu 
cîte 10 puncte, împart locurile 3—4. 
Campiotrji mondial nu pare să fie 
in cea mai bună formă a sa. In 
uRimete 7 runde ei a realizat cu 
greu 50 la sută, salvindu-se cu re
miză in finaluri deosebit de dificile 
din partidele cu Simaghin și Bo
risenko. Cunoscind însă except:ana
la sa voință și putere de luptă, nu 
este exclus ca Botvinik, încordin-

ACTUALITĂȚI SOVIETICE
• Campionatul unional de hochei 

cu mmgea (baimdy) și-a continuat 
întrecerile în orașul Arhanghelsk. 
Mai sînt puține jocuri și va fi cu
noscut clasamentul final al ediției 
1955 al acestei tradiționale compe
tiții. In urma ultimelor jocuri, echi
pa Ț.S.K.M.O. și-a asigurat primul 
loc și titlul de campioană a Uni
unii Sovietice. In schimb, continuă 
o luptă îndîrjită pentru următoarele 
locuri. După 14 etape, cîte 17 punc
te au acumulat echipele din Sver
dlovsk și Habarovsk. Cîte 13 punc
te din 12 jocuri au echipele Vod- 
nik (Arhanghelsk) și Casa ofițeri
lor (Petrozavodsk). Ultimele jocuri 
ale campionatului se vor desfășura 
în orașul Ivanovo.

• In apropierea orașului Tallin 
a fost inaugurată de curînd o nouă 
sală de sporturi a asociației spor
tive „Kalev“. In această nouă bază 
sportivă s-au și desfășurat campio
nate de volei, baschet, box, gim
nastică și lupte. Din rîndurile aso
ciației sportive sindicale „Kailev" 
fac parte mai mult de 30.000 de 
membri. In .amil 1954 echipate aces
tei asociații au ieșit de 41 de ori 
învingătoare în diferite campiona
te ale R.S.S. Estone. Printre spor- 
•tivii săi se numără, de asemenea, 
28 de campioni ai Uniunii Sovie
ticei 

du-și forțele în ultimele trei runde, 
să treacă de Korcinoi, Lîsițîn și 
Keres în cursa pentru primul lcc.

La ora actuală, Spasski, mezinul 
turneului este cel mai popular și 
cel mai iubit concurent. Pe adresa 
lui sosesc zilnic zeci de scrisori din 
partea suporterilor, care îl felicită, 
îi adresează cuvinte de Încurajare, 
ba chiar îi recomandă... ce deschi
deri să folosească împotriva cutăirui 
sau cgjărui adversar. Tînărul ma
estru mai atre de jucat cu Borisen
ko, Korcinoi și Lisițin. Indiferent 
de rezultat, el este de pe acum un 
nume consacrat în arena mondială 
a șahului.

Singurul concurent neînvins al 
campionatului, Tigran Petrosian 
(9y2 puncte), joacă în conti-nuare 
cu aceeași liniște și cu același calm 
imperturbabil. Se pare că el ur
mărește doar calificarea în turneul 
interzonal și, din acest punct de 
vedere, este cel mai aproape de 
țintă, căci, în afară de înnîlnirea 
decisivă cu Mikenas, mai are de 
jucat cu Antoșin și Scerbakov, care 
e puțin probabil să-l oprească.

Keres, Taimanov, Furman, Mi
kenas (9 puncte) Flohr și Ilivițki 
(8V» puncte) alcătuiesc un pluton 
compact, luptînd pentru calificare. 
Singur Keres, calificat de drept, nu 
are emoții. Este greu de făcut vreo 
apreciere asupra șanselor acestor 
concurenți. In mare măsură ele 
depind de rezultatul direct dintre 
ei. Mikenas joacă cu Petrosian și 
Ghelier, Flohr și Ilivițki cu Furman, 
Taimanov cu Smîslov. Aceste întîl
niri vor influența, fără îndoială, și 
configurația finală a clasamentu
lui.

Privind în continuare clasamen
tul, așa cum arată el cu trei runde 
înainte de sfîrșit, se remarcă insuc
cesul lui Kotov (8 puncte) și al 
campionului de anul trecut Aver
bach, care nu a realizat pînă acum 
nici 50 la sută din punctele posi
bile. De asemenea, așa cum remar
că marele maestru Salo Flohr, în 
„comentariile sale din ziarul „So
viețki Sport", Korcinoi, eroul ediției 
de anul trecut a campionatului, a 
deziluzionat, practicînd un ioc de
fensiv căruia nu-i corespunde tem
peramentul său.

Campionatul de șah al U.R.S.S., 
caracterizat printr-o luptă și o în
cordare excepționale. își va cunoaște 
apogeul acum, iar peste puține zile 
vom afla cine este noul campion al 
țării cu cea mai avansată mișcare 
șahistă din lume

Moscova cunoscuta jucătoare de 
tenis maestra emerită a sportului 
Nina Tepliakova. Ea a împlinit 
vîrsta de 50 de ani. Tepliakova 
practică tenisul de la vîrsta de 15 
ani. Din anul 1934 pînă în 1940 
ea a cucerit cu regularitate titlul 
de campioană unională. In prezent, 
Tepliakova este antrenoare. Comi
tetul pentru Cultură Fizică și 
Sport al orașului Moscova a insti
tuit un premiu purtînd numele Ni- 
nei Tepliakova, care va fi disputat 
în fiecare an.

In tot cursul acestei ierni atle
ții sovietici și-au continuat acti
vitatea fără întrerupere. Noi am și 
publicat o serie de relatări despre 
întrecerile de iarnă la care au luat 
parte fruntașii atletismului din 
URSS. Aflăm acum noi amănunte 
în legătură cu competițiile la care 
au participat atleții sovietici în a- 
ceste zile.

Pe stadionul acoperit din Lenin
grad s-a desfășurat o competiție 
originală, denumită „Ziua sărito
rilor". La întreceri au venit, nu 

numai atleți din Leningrad, ci și 
din multe alte colțuri ale Uniunii 
Sovietice. In proba de săritură cu 
prăjina a învins cunoscutul Anatoli 
Petrov, trecînd ștacheta ridicată la 
4,10 m. Pe locul 2 s-a clasat tînă
rul V. Rosenfeld, care, cu o per
formanță de 4 m., se impune aten
ției antrenorilor. O desfășurare de
osebit de interesantă a avut între
cerea feminmă de săritură în lun
gime. încă din calificări, G. Vi
nogradova reușește 5,80 m., cu un 
centimetru doar sub recordul pe 
teren acoperit al Alexandrei Ciu- 
dina. In finală, G. Lebedeva depă

Noii campioni
După cum am mai anunțat, 

recent au luat sfîrșit campiona
tele de tenis de masă ale 
U.R.S.S. întrecerile, desfășurate 
la un nivel tehnic superior, au 
fost deosebit de disputate. A- 
ceasta se vede, de altfel, din 
faptul că nici unul din campio
nii de anul trecut nu a reușit 
să-și conserve titlul.

In proba de simplu femei două 
reprezentante ale R.S.S. Estone,
E. Lestal și B. Balașeine, s-au 
arătat net superioare celorlalte 
participante. Practicînd un joc 
eminamente ofensiv, cele două 
sportive s-au întîlnit in finală. 
Partida a dat multe momente de 
emoție spectatorilor atît prin e 
voluția scorului cit și prin des
fășurarea jocului. Victoria a 
revenit sportivei E. Lestal, In 
patru seturi. In felul acesta ea 
își ia revanșa pentru înfrîngerea 
suferită in finală anul trecut.

In întrecerea masculină, trei 
dintre cei patru semifinaliști a<u 
folosit palete cu burete. Este 
vorba de campionul de anul tre
cut A. Saunoris, (R.S.S. Letonă) 
experimentatul A. Frants (R.S.S. 
Estonă) și multiplul campion al 
U.R.S.S. V. Akopian (R.S.S. Ar
meană). De notat că ultimul a 
părăsit jocul defensiv, folosind 
acum o tactică ofensivă.

In prima scm'ifi'niailă, Saunoris 
l-a învins cu 3—1 pe Akopian, 
iar Frants cu același scor pe 
Pașkiavicius.

In finală, Frants, folosind mai 
bine decît adversarul său pale
ta cu burete, a reușit să cîștige 
la capătul unei lupte în care lo
viturile de atac și contraatac au 
abundat In plus, sportivul esto- 
niasi a mai cucerit două titluri: 
la dublu bărbați (făcînd pereche 
cu Kanepi) și la dublu mixt (cu 
Saar).

Succesul sportivilor estonieni
— arată ziarul „Soviețki Sport*
— oglindește marea popularitate 
de care se bucură tenisul de 
masă în această republică unio
nală, ca și munca temeinică de 
instruire și antrenament ce se 
duce în colective. De altfel, jucă
torii estonieni au fost primii care 
au început să folosească palete 
cu burete.

• La campionatul studențesc de 
șah pe echipe al orașului Moscova, 
desfășurat’ iama aceasta, au luat 
parte peste 500 de studenți și studlen- 
•te. In finala competiție'’ s-au întîtoit 
:echipa Universității din Moscova 
iși echipa școlii superioare tehnice. 
Victoria le-a revenit șahiștilor șco- 
|lii superioare tehnice, cu rezultatul 
de 14—6. In această echipă a ju
cat la prima masă tînărul rnaestru 
Vladimir Soloviev. In competiția 
feminină primul loc i-a revenit e- 
chip5i Universității din Moscova.
• Recent, a fost sărbătorită la 

Finalele campionatului de te
nis de masă al U.R.S.S., 
desfășurate la Minsk, au fost 
excelent organizate. Aceasta a 
influențat, firește, calitatea jocu
rilor, care, în cea mai mare par
te, s-au desfășurat la un nivel 
tehnic deosebit de înalt 

Atleții își continuă activitatea
șește acest rezultat, obținînd 5,89 
m. Noul record nu a avut însă o 
viață prea lungă, pentru că în ul
tima încercare pentatlonista N. 
Martînenko, sărind 5,97 m., a ob
ținut cea mai bună performanță 
realizată pe teren acoperit în 

U.R.S.S. Totodată, acesta este și 
cel mai bun rezultat al anului în 
proba de săritură în lungime. A. 
Terkel, care în sezonul trecut s-a a- 
rătat a fi al doilea săritor de 
triplu din U.R.S.S., a început bine 
și acest an, cu o performanță de 
15,09 m. In proba de săritură jn 
înălțime, tînăra R. Harms a obți
nut un rezultat mai bun decît con
sacrata Mocilina, trecînd din pri
ma încercare 1,55 m. I. Koșkarov 
a reușit din nou 1,90 m., dbborînd 
de puțin la 1,95 m.

Un interesant concurs de atle
tism a avut loc la Soci, pe malul 
Mării Negre. Timpul excelent 
(temperatura plus 15 grade) a fa
vorizat realizarea unor bune per
formanțe, evidențiindu-se în pri
mul rînd tînăra Galina Doljenkova, 
care a cîștigat în nu mai puțin de 
trei probe, cu rezultate deosebit de

• Anul acesta, in rindul celor 12 echipe care se vor întrece în cam
pionatul de fotbal al Uniunii Sovi etice, reintră „Șahilor", formația 
minerilor din Stalino. Actualmente, reprezentanții Donbas-ului iși con
tinuă antrenamentele sub conducerea maestrului emerit al sportului 
A. Ponomarev, fost și el jucător în această echipă. Din nou vor răj 
suna tribunele frumosului stadion din Stalino de freamătul marilor 
meciuri de fotbal... Iar spectatorii care nu vor mai găsi loc în tribune 
se vor urca pe dealul din spatele stadionului, — așa cum arată fot& 
grafia noastră, luată la un meci intre selecționatele orașelor Stalino 
și Molotov, desfășurat in sezonul trecut. Acest deal pitoresc s.a for
mat in decursul anilor din „steril ui" scos din mine odată cu cărbw 
nele.

Sezonul de fotbal se apropie...
Și în Uniunea Sovietică se apro

pie vremea fotbalului. Mai e pu
țin și odată cu soarele de aprilie, 
primele întîlniri ale campionatului 
unional vor înveseli inimile amato
rilor sportului cu balonul rotund. 
Actualmente, fotbaliștii din echi
pele ce aparțin primei categorii își 
încheie pregătirile în vederea apro
piatei deschideri a sezonului 1955. 
Aceste pregătiri începute din timp, 
au fost, ca întotdeauna, deosebit 
de minuțioase. încă din prima săp- 
tămînă a lui ianuarie, echipele 
fruntașe au pornit antrenamentele, 
atît în sală cit și în aer liber. „Fot
balul pe zăpadă" nu mai repre
zintă de mult un fenomen acciden
tal în sportul sovietic. Intr-o serie 
întreagă de orașe, ca Moscova, Le
ningrad, Harcov, Stalingrad, Ujgo- 
rod și altele, meciurile de fotbal 
din cursul iernii au devenit cu to
tul obișnuite.

Cînd însă, odată cu primele dez
ghețuri, în sudul marii țări întinsul 
de zăpadă face loc pămîntului rea
văn, atunci, firește, fotbaliștii dau 
precădere gazonului și echipele de 
maeștri iau drumul către ținuturile 
mai aproape de primăvară. Astfel, 
Batumi, orașul de pe malurile Mă
rii Caspice, a fost recent locul de 
întîlnire a două echipe din Capi
tală: Spartak și Torpedo. Aci și-au 
programat ultimele antrenamente 
sportivii acestor două colective cu 
veche tradiție în fotbalul sovietic.

Prilej de bucurie pentru iubitorii 
de fotbal din marele centru petro
lifer, care au putut să-i vadă la 
lucru pe cei pe care de obicei îi 
urmăresc numai prin radio și în 
cronicile gazetelor. Nu e de mirare, 
deci, că acum citeva zile, cînd se 
anunțase un meci între primele 
garnituri ale celor două echipe, 
stadknul din Batumi a fost luat 
pur și simplu cu asalt de specta
tori deși plouase puternic cu cîteva 
ore înainte de începere.

promițătoare: 100 m. — 12,2 sec.; 
80 m. g. — 11,4 sec.; săritură în 
lungime — 5,“1 m. In același con
curs, tînărul sprinter Șevcenko a 
alergat de două ori (în serii și 
în finală) 100 m. în 10,7 sec. Pe 
locul 2 s-a clasat Nosov, tot cu o 
performanță sub 11 sec. (10,9 sec). 
In proba de aruncarea discului, 
tînăra Rutkovskaia a debutat cu 
o excelentă performanță: 45,60 m.

întrecerile atletice de iarnă ale 
R.S.S Gruzine s-au desfășurat pe 
stadionul republican din Tbilisi, 
ÎQțr-un degor specific de vară. Un 
timp însorit, călduros, fără vînt, a 
adus în tribune numeroși spectatori 
Aceștia au avut prilejul să aplau
de Î11 cursa de 100 m. victoria cu
noscutului maestru al sportului 
Levan Sanadze, care obține pen
tru a doua oară în acest an o 
performanță de 10,7 sec. In între
cerea feminină, pe primul loc s-a 
clasat junioara Nina Konofolskaia 
(16 ani), cu un rezultat de 12,6 
sec.

In proba feminină de aruncarea 
discului a concurat maestra eme
rită a sportului, recordmana mon

Jocul i-a răsplătit pe deplin pe 
entuziaști. Deși încă insuficient 
„rodate", cele două echipe au de
monstrat un fotbal de calitate, pe 
măsura palmaresului lor. La capă
tul celor 90 de minute de joc, au 
învins fotbaliștii echipei Torpedo, 
cu 2-0. Faptul ar părea o surpriză, 
dar trebuie menționat că din 
„ll"-le foștilor campioni unionali 
au lipsit cîțiva titulari. Aceștia nici 
nu erau la Batumi, ci se aflau la 
cîteva mii de kilometri depărtare, 
tocmai în India! După cum se știe, 
o selecționată de fotbaliști sovie
tici a făcut un lung turneu în în
depărtata țară din sudul Asiei. Fi
rește, și acest turneu a avut ca 
scop o cit mai bună pregătire a fot
baliștilor fruntași pentru apropia
tele mari competiții.
,In acest an, fotbaliștii sovietici 

vor să-și continue seria de succese, 
încheiată anul trecut cu atît de 
frumoasele victorii - internaționale. 
Echipele sovietice au vizitat Fran
ța, Belgia, Elveția, Anglia, R. P. 
Polonă, Finlanda și alte țări, înre- 
gistrînd victorii categorice în ma
rea majoritate a meciurilor susți
nute. „Fotbalul sovietic rămîne cea 
mai mare revelație a anului sportiv 
1954“ au scris gazetarii apuseni, 
comentînd la sfîrșit de sezon vic
toriile obținute de echipele sovietice 
în vestul Europei. La baza aces
tor victorii a stat o pregătire meto
dică, folosind cele mai noi date ale 
teoriei sovietice în cultura fizică.

Mai sînt puține zile și în Uni
unea Sovietică va suna începutul 
marii competiții care pasionează 
milioane de iubitori de fotbal: cam
pionatul U.R.S.S. pe 1955. Cele 
mai bune echipe de fotbal din Uni
unea Sovietică vor lupta pentru me
daliile de aur de campioni, trofeul 
de onoare atît de mult dorit de 
toți maeștrii sportului cu balonul 
rotund.

dială Nina Dumbadze. Ea a obți
nut ușor victoria, aruneînd 46,37 
m. La aruncarea greutății a învins 
multilaterala L. Sesadze, cu o per
formanță de 13,35 m. Elevă a șco
lii sportive de tineret a lui Boris 
Tahtarov, ea a obținut victoria și 
în proba de 80 m. garduri.

La Moscova, deși e încă iarnă, 
atleții își efectuează cu regulari
tate antrenamentele în aer liber. 
I&cen.L j£k J&- ȘDOf ,P<W- 
rncărST forțele și să-și verifice gra
dul de pregătire în cadrul primei 
Spartachiade de atletism a studen
ților din capitala U.R.S.S. Cu a- 
ceastă ocazie, recordmana uniona
lă Nadejda Hnîkina a sărit în lun
gime (pe o pistă de zăpadă bătă
torită) 5,25 m., performanță deo
sebit de valoroasă față de condi
țiile în care a fost realizată (ger 
puternic, vînt din față). ''

Pregătirea temeinică din cursul 
iernii reprezintă chezășia unor noi 
succese ale atleților sovietici în 
sezonul de vară.
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ACTIVITATEA LA BOX
IN CAPITALA, juniorii au conti

nuat întrecerile din cadrul cam
pionatului republican. In prezența 
a 1.000 spectatori tinerii pugiliști 
au furnizat meciuri disputate, ter
minate cu victoriile următorilor: 
1 Costache, I. Băștinaru. V. Ghi- 
mm, Gh. Octavian, D. Neacșu, D. 
Anghel, Em. Petrescu, Șt. Koma- 
roni I Savu, Gh. Dumitru, M. 
Dragomir, N. Vlăsoeanu. (Victor 
Pope seu. corespondent),

ASTA-SEARA, în sala Progresul 
I.C A S., începînd de la orele 20, 
echipa Constructorul va întîlni re
prezentativa Dinamo 9. Antrenorii 
St. Iordache (Constructorul) și L 
Stoianovici (Dinamo 9) au întoc
mit formațiile respective. Progra
mul reuniunii va fi următorul: Cate
goria muscă: N. Zagoreanu (C) 
— Eug. Ionescu (D). Cocoș: Gh. 
Zverginschi (C) — Serriu Vasile 
(D). Semiușoară : V. Barm (C) —

Rezultate bune in concursul
de atletism pe teren acoperit

kecciil s-a jesîașurat ia Berisn, 
in marea sală Wemer Seeienbinde 
Halle, un concurs internațional, la 
care au participat atlețî din Repu
blica Democrată Germană R. Ceho
slovacă, R. P Polonă și Germania 
Occidentală. In cadrul acestor con
cursuri s au înregistrat o serie de 
rezultate remarcabile: 3000 m. 1. 
S Herman (R.D.G.) 8:34 4, 2. Bra
unschweig (R.D.G.) 8:36.4; 3000 m. 
marș Dolezal (R. Cehoslovacă) 
13 11,6; lungime bărbați: Kropi.d'ow- 
ski (R P. Pol.) 6.95 m.: prăjină: 
Janiszewski (R. P. Pol.) 4,20 m.; 2.

„Dinamo” - campioană 
a uniunii Sovietice 
ia patinaj viteză

IRKUTSK (Agerpres). — TASS 
transmite: In orașul Irkutsk au 
luat sfîrșit campionatele de pati
na: viteză pe echipe ade U.R.S.S.

Titlul de campioană pe arrul 1955 
a fost cucerit de echipa asociației 
..Dinamo" care a totalizat 2.034,624 
puncte.

O comportare excelentă a avut 
reprezentanta asociației „Dinamo", 
campioana mondială Rimma Juko
va. care a ieșit învingătoare în 
cursele pe distanțele de 1.000 m.. 
3 000 m. și 5.000 m Este interesant 
de remarcat faptul că rezultatele 
obținute de Jukova Ia Irkutsk au 
fost superioare celor realizate cu 
prilejul campionatelor mondiale 
din Finlanda. Astfel, pentru prima 
cară Jukova a acoperit distanța de 
1.000 m. în timpul de l'39"7/10. 
In proba de 3.000 m . Jukova a ob
ținut rezultatul de 5*2S"2flO  în timp 
ce la întrecerile din Finlanda ea 
a realizat 5’33”l/10. La totalul ce
lor orțru probe Jukova a obținut 
210,626 puncte, cu 2,801 puncte mai 
mult decît la Kuooio unde a cuce
rit titlul de campioană mondială

gcdaqia H Adminlstrajia. Sțțcuțeșu, |țtr. Const Miile Nr. 17 telefon SW 6*—6 30.37 Nr 1—9— 52 STAS 345? -52. Intr Poligrafica Nr, 2 «tr» Breaoianu Nr. 23—25 Abonamen
tele setae la oficiile poștale prin tae tocii poștali ți difuzor!) voluntari din întreprinderi.

Locul doi în campionate a reve
nit echipei asociației sportive „Me- 
dik" cu 2.091,180 puncte, iar pe 
Incul trei s-au clasat patinatorii 
asociației „Spartak" cu 2.091.810 
puncte.

Ultimele rezultate 
din campionatul ds șah 

al U.R. S. S.
Partide întrerupte: RUNDA a 

XII-?: Averbach — Simaghin ‘A- 
*A. RUNDA A XIH-a: Lisițîn — 
Antoșin 1-0: RUNDA a XV-a: Bo
risenko — Kotov 0-1, Flohr — 
Averiach 1-0. Furman — Sima- 
gh.n 10. Smîslov — Kan 1-0. 
RUNDA a XVI-a: Petrosian — 
Keres *A- ‘A, Kotov-Korcinoi 1-0, 
Botvin k — Borisenko ‘A-*A,  Aver
bach — Hivițkî 'A-'/j, Sima- 
gh.n — Flohr 'A-'A, Scerbakov — 
Mikenas 0-1, Kan — Antoșin 0-1.

Aseară s-au disputat partidele 
rundei a XVI l-a. Au fost înregis
trate următoarele rezultate:

Mikenas-Petrosian 'h—'h; Keres- 
Gheller ‘Is—bj; Taimanov-Averbach 
*A—*A  ; Ilivițki-Simaghin 1—0 ; 
Flohr-Smislov 'A—'/s Celelalte par
tide au fost întrerupte. In clasa
ment conduce Smîslov cu //‘A punc
te. Urmează: Gheller 11 p., Botvi- 
nik, Spasski 10 p (1) Petrosian 10 
p-, Hivi/ki, Taimanov, Keres. Mi
kenas 9'9 p. etc.

D. Iamandi (D). Ușoară ; P. Po
dani (C) — Emil Popa (D). Mij
locie mică : Fr. Minciovici (C) — 
Al. Blank (D). Mijlocie: Liviu 
Coc (C) — Nicolae Bălan (D). 
Semigrea: M. Mihăilescu (C) — 
C. Simionescu (D). Grea : VI. Iz- 
rael (C) — Ion Nicolae (D).

VASLUI. Peste 1000 de spectatori 
au asistat la o gală de box care a re
unit boxeri din colectivele Progresul, 
Voința și altele. S-au evidențiat: 
Sandu C-tin (P), Costin Ștefan 
(P), C. Ocheanu (V), L Cozma 
(V). (A. Herșcovici, corespondent).

CRAIOVA. In prima gală din 
cadrul campionatului republican de 
juniori — fază orășenească — s-au 
calificat: Bogdan C-tin, N. Mosuc, 
S. Sticlaru, AL Marinescu, Gr. De- 
cuseară, V. Surugiu, P. Tăriță, C. 
Georgescu, P Pîrlea, P. Trică și 
R. Nicolae. (G. Pooescu, corespon
dent)

internațional 
de la Berlin

Adamcziis (R. P. Pol.) 4,10 m. 3. 
Preus.nger (R.D.G.) 4,00 m.; 4. 
Kreiczar (R. Cehoslovacă) 4-00 m.; 
greutate bărbați: 1. Jiri Skobla (R. 
Cehoslovacă) 15,91 m.; 2. Urbach 
(Germania Occidentală) 15,85 m.;

3. Lingnau (Germania Occidentală) 
15.85 m.; 4. Prywer (R. P. Pol.) 
15,26 m. inălțime femei; Modra- 
chova (R. Cehoslovacă) 1,63 m.; 2. 
Leupold (R.D.G.) 1,55 m.; greu
tate femei: Tislerova (R. Ceho
slovacă) 14,21 m.; 2. Wemer (Ger
mania Occidentală) 14,17 m. ; 3. 
Ciach (R. P. Pol.) 13.68 m.

Hoi recorduri ale patinatorilor 
cehoslovaci

PRAGA. — Pe pista de gheață 
din localitatea Svratkg s-au des
fășurat concursuri de patinaj vi
teză cu prilejul cărora patinatorii 
cehoslovaci au stabilit noi recorduri 
ale țării. La proba de 3000 m. fe
mei, sportiva Bartovska a stabilit 
un nou record cu timpul de 5:54,0 
(vechiul record era de 6:00,4). La 
tetratlon, patinatoarea Konigova a 
stabilit, de asemenea, un nou record 
al țării total izînd 221.934 pt. ’

Dintre celelalte rezultate mai no
tăm : 1500 m. bărbați: Kolar
2:21,9 ; 2. Doubek 2:24,5 ; 5000 m.: 
Kolar 8:53,0. La tetratlon, patina
torul Kolar s-a clasat pe primul 
loc cu un total de 197,933 pt. La 
proba de 1000 m. femei pe primul 
loc s-a clasat Konigova cu timpul 
de 1:48,0.. iar la proba de 3000 m. 
juniori victoria i-a revenit tînăru- 
lui Barta cu timpul de 5:54.6.

Primele două jocuri
Odaia cu apropierea primăverii, 

fotbaliștii din Europa și-au reluat 
activitatea. In majoritatea țărilor, 
unde in timpul iernii activitatea 
competițională a stagnat acum ea 
a fost reluată prin Întreceri de 
cupă sau de campionat. In R. Ce
hoslovacă, campionatul va începe 
duminică, iar in R. P. Ungară și 
Austria competițiile interne au în
ceput de cîteva săptămîni.

Se fac de asemenea pregătiri in 
vederea organizării unor competi
ții internaționale. Recent, la Vie
na. cu prilejul adunării generale 
a Uniunii europene de fotbal s-a 
pus in discuție organizarea „Cupei 
Europei" și „Cupei Europei Cen
trale". Astfel, s-a hotărit ca ,,Cupa 
Europei" să înceapă in acest an 
cu participarea reprezentativelor 
de fotbal ale R. P. Ungare, R. Ceho
slovace, Elveției Austriei, Italiei 
și Jugoslaviei. Competiția va pur
ta numele de „Cupa Internațională 
Dr. Iosef Gero".

In ceea ce privește „Cupa Euro
pei Centrale", rezervată echipelor 
de club, s-a hotărit ca această com
petiție, cu o veche tradiție, să în
ceapă de asemenea în acest an. La 
această întrecere vor participa 10 
echipe, cîte 2 din R. P. Ungară, 
Austria, R. Cehoslovacă, Jugoslavia 
și Italia. Federațiile de specialita
te din aceste țări vor trebui să 
înainteze pînă ia 9 aprilie corni- ■ 
siei de organizare a competiției 
numele echipelor pe care le anga
jează în întrecere. Acestea pot fi 
nu numai echipe canpioarre sau 
cîștigătoare de cupă ci orice echi
pe pe care federația respectivă le 
consideră ca fiind cele mai în for
mă. Meciurile din cad.ul competi-

VARȘOVIA SE PREGĂTEȘTE SĂ PRIMEASCĂ OASPEȚI DIN LUMEA ÎNTREAGĂ
hiiu. aoibia capitala Kcpuoi.cn 

Populare Polone, Varșovia, va pri
mi oaspeți dragi din toate colțu
rile lumii. La Varșovia se va des
fășura a V-a ediție a Festivalului 
Mondial al Tineretului și Studen
ților și cea de a Il-a ediție 'a Jocu
rilor Internaționale Prietenești ale 
Tineretului. Vor sosi sportivi de la 
Moscova, Calcutta, Londra, Buda
pesta, Praga și multe alte orașe 
din lume. Asemenea manifestații 
sportive ca acelea care se vor des
fășura in timpui Festivalului n-au 
mai avut loc pină acum la Varșo
via. Pe pistele de atletism, ca și 
la bazinul de înot, vor avea loc 
dueluri pasionante, cum ar fi cele 
dintre Zatopek și Kuț, Petruszie- 
wicz și Miniașkin, Sidlo și Kuzne- 
țov, care desigur că vor pasiona 
zeci de mii de iubitori ai sportu
lui

Pentru ca aceste întreceri să se 
desfășoare intr-un cadru adecvat, 
la Varșovia a incenut încă de a- 
nul trecut construirea unui nou 
stadion, „Stadionul Festivalului". 
Noua construcție sportivă va avea 
tribune cu o capacitate de 70.000 
de locuri. Ea va sta cu cinste ală
turi de celelalte construcții din 
capitala R. P. Polone, ridicate în 
anii regimului democrat-popular. 
Și cînd te gîndești că în Varșovia 
dinainte de război nu exista de- 
cît un singur stadion!

Profesorul inginer Hryniewecki, 
care conduce lucrările de construc
ție a noului edificiu sportiv a luat 
în considerare în proiectul său toa
te detaliile. In primul rînd, s-a ținut 
seama de direcția vîntului și de 
lumină. Stadionul este înzestrat 
cu două tuneluri, prin care se fa
ce acoesul pe stadion. Unul din a- 
ceste tuneluri leagă terenul prin
cipal al stadionului cu terenul pe 
care se va face încălzirea sporti
vilor. Alături de terenul de încălzi
re se va ridica o clădire special 
amenajată, care va putea cuprinde 
250 — 400 de concurenți. Aici vor 
funcționa cabinete medicale, ca
mere de odihnă, vestiare, dușuri, 
etc. Stadionul va fi înzestrat cu 
numeroase cabine pentru transmi
sii radiofonice și telefonice. Trans
misiile prin radio se vor putea fa
ce din orice parte a terenului, fă
ră a mai fi nevoie de schimbarea

Campionatul mondial de hochei din anul 1957 
se va desfășura la Moscova

La 5 martie a avut loc la Diis- 
seldorf ședința de închidere a Con
gresului Federației Internaționale 

de Hochei pe Gheață (L.I.H.G.). 
Președintele federației italiene a 
ținut un raport despre pregătirile 
ce se fac pentru turneul de hochei 
care se va desfășura în cadrul 
Jocurilor Olimpice de iarnă Je la 
Cortina D’Ampezzo in anul 1956.

Apoi s-a discutat organizarea 

din cadrul „Cupei Internationale0 la fotbal
ției se vor desfășura sistem eli

minatoriu, tur și retur, calificîn- 
du-se echipele, care în meciurile 

dintre ele au marcat un număr 
mai mare de goluri. In cazul cînd 
golaverajul este egal atunci se va 
desfășura și un aii treilea meci pe 
teren neutru.

Primele întreceri din cadrul „Cu
pei Internaționale Dr. Iosef Ger6“ 
se vor desfășura încă în luna mar
tie și aprilie. La 27 martie la 
Brno, R. Cehoslovacă 'ia întîlni 
Austria, în timp ce la Viena se 
vor întrecere echipele B ale celor 
două țări. Meciul de la Brmo, se 
joacă în cadrul „Cupei Internațio
nale".

In vederea acestei importante 
întreceri, fotbaliștii cehoslovaci se 
pregătesc intens, fiind alcătuit un 
lot care cuprinde 30 de jucători.

Pregătiri fac și austriecii. Selec
ționerul unic al Austriei, Kaulich, 
care a luat recent locul lui Walther 
Nausch, pregătește un lot de 33 
jucători. Se pare că austriecii pun

VARȘOVIA (Agerpres). — PAP 
transmite :

La Poznan a avut loc întîlnirea 
internațională de box dintre echi
pa selecționată a orașului și echipa 
orașului Hamburg. Victoria a neve
nit boxerilor polonezi cu rezultatul 
de 14—6 Cel mai spectaculos meci 
al reuniunii s-a disputat între Dro- 
gosz (Poznan) și Oldenburg, cam
pionul Germaniei occidentale. In- 
tîlnirea a luat sfîrșit cu victoria 
pugilistului polonez.

De nerecunoscut vor fi aceste locuri in zilele lui august 1955. 
Aici se va înălța un uriaș stadion, loc de desfășurare a Jocurilor Mon
diale ale Tineretului din cadrul Festivalului închinat păcii și priete
niei.

Lucrările de pe șantierul stadion ului avansează văzind cu ochii și, 
cu siguranță, ele au și depășit sta diul arătat in aceasta fotografie.
cablului. S-a prevăzut o instalație 
complexă de reflectoare, astfel că 
lucrările de filmare vor putea fi 
executate și în timpul serii.

La proiectul de construcție s-a 
ținut seama și de vizibilitate. Di
ferența de nivel dintre rândurile de 
bănci ale stadionului este de 15 
cm., ceea ce va permite o vizibili
tate perfectă, chiar dacă spectato
rul din față va purta pălărie.

Toate lucrările de amenajare vor 
fi terminate pînă la 31 iulie, ast
fel încît noul stadion să poată pri
mi în haină de sărbătoare tinere
tul din lumea intreagă.

In ceea ce privește manifestații
le sportive, ținînd seama că vor fi 
foarte numeroase, organizatorii au 
prevăzut ca ele să se desfășoare 
concomitent pe diferite terenuri. 
Astfel, meciurile de fotbal se vor 
juca pe stadionul Festivalului. în
trecerile de atletism se vor desfă
șura pe stadionul G.W.K.S. Tur
neul de box va avea loc pe sta
dionul asociației Budowlanl. Con
cursul de haltere și cel de tenis 
de masă vor avea loc în sălile 
Palatului Culturii și Științei. între

campionatului mondiali din anul 
1957. Organizarea acestei competi
ții a fost cerută de federațiile de 
specialitate din Uniunea Sovietică, 
Austria și Franța. Dreptul de orga
nizare a campionatului mondial cin 
anul 1957, a fost acordat Uniunii 
Sovietice. De asemenea, s-a mai ho- 
tărît ca pe viitor campionatul mon
dial să se desfășoare numai într-o 
singură localitate.

un accent deosebit pe aceste jocuiri 
deoarece renumele „școlii vieneze" 
a fost mult știrbit, în urma eșecu
rilor suferite în iarna aceasta, cînd, 
d'in cele 98 tntîlniri internaționale 
ale echipelor de club, 54 s-au sol
dat cu infringed „Palmaresul" a- 
cesta nu constituie o carte de vi
zită prea elogioasă pentru fotbalul 
austriac...

La 24 aprilie, la Viena, echipa 
R. P. Ungare susține cel de al 
99-lea meci cu echipa reprezenta
tivă a Austriei. Acesta va fi tot
odată cel de al doi’ea joc d'in ca
drul „Cupei Internaționale Dr. Io- 
sef Gero" și primul meci din a- 
cest an al echipei reprezentative 
maghiare. In aceeași zi încă 6 e- 
chipe maghiare și austriece își vor 
disputa întîietatea. La Viena se în. 
tîlmesc echipele de juniori, la Bu
dapesta echipele B., iar la Pecs, 
Gyor. și Tafabanya, (R. P. Unga
ră) și Linz (Austria) se vor între
ce alte echipe selecționate ale Aus. 
triei și R. P. Ungare,

PE SCURT
PRAGA (Agerpres). — Ceteka 

transmite :
Pe stadionul de iarnă din Brno, 

în fața a peste 10.000 de spectatori 
s-a disputat întîlnirea internaționa
lă de hochei pe gheață dintre echi
pa reprezentativă a Norvegiei și 
echipa asociației sportive „Spartak". 
Victoria a revenit hocheiștilor ce
hoslovaci cu scorul de 2—1 (2—0 ; 
0—1; 0—0), 

cerile de ciclism se vor desfășura 
în parcul Bieleany. In hala stadio
nului de iarnă din Varșovia vor 
avea loc întrecerile de gimnastică 
și meciurile de baschet Pentru 
meciurile de baschet, suprafața de 
joc va fi amenajată cu parchet 
Alături de bazinul de natație al 
clubului G.W.K.S. au început lu
crările de amenajare a unui bazin 
in care se vor desfășura meciurile 
de polo.

întrecerile de motociclism se vor 
desfășura în zilele de 9 și 10 au
gust la Poznan și Wroclaw, unde 
vor avea loc probele eliminatorii. 
Finala, Ia 12 august, la Varșovia.

La festivitățile de deschidere și 
închidere a Jocurilor Internaționale 
Prietenești vor avea loc demonstra
ții de gimnastică. Ele vor fi exe
cutate de un grup de 700 de stu- 
denți și studente de la Institutul 
de Cultură Fizică, un grup de 400 
de gimnaști și gimnaste de cate
goria I-a și a Il-a și de un grup 
de 900 sportivi de la diferite aso
ciații.

BARTOSZ JANISZEWSKI
Varșovia

Criza sportului 
profesionist englez

LONDRA (Agerpres) — „Spor
tul profesionist din Anglia este 
amenințat cu ruina totală. Aceas
tă criză, gravă după părerea celor 
in drept, a fost provocată in cea 
mai mare măsură de impozitele 
ridicate care se percep asupra com
petițiilor sportive". Sub acest ti
tlu, ziarul englez ,,The People" pu
blică o anchetă în care analizează 
situația critică a cluburilor sporti
ve din Anglia,'greu lovite de im
pozitele extrem de mari.

Situația este îngrijorătoare mai 
ales în fotbal, unde — potrivit da
telor publicate de „The People —' 
mai mult de 50 de echjpe profesio
niste din Anglia și Scoț a suferă 
mari pierderi financiare, pînă la 
250 de lire sterline săptămînal, din 
cauza impozitelor asupra meciuri
lor de fotbal. „In Anglia și Scoția 
— scrie ziianuil —sini peste 3.500 de 
jucători de fotbal salariați. Potri
vit declarației secretarului sindica
tului jucătorilor de fotbal din An
glia, situația lor este atit de gra
vă. incit există pericolul unui șo
maj in masă In rîndurile fotbaliș
tilor, în cursul viitoarelor luni'. 
Multe cluburi n-au putut plătit sa
lariile jucătorilor, micșorindu-și to
todată simțitor efecti ele

Situația este la fel de gravă și 
în alte ramuri sportive. In box. 
se spune în ancheta ziarului engteț, 
din cauza impozitelor se organizea
ză tot mai puține gale, iar humS- 
rul tinerilor care au obținut cali
ficarea de boxeri în 1954 este cu 
50 la sută mai mic decit în anii tre- 
cuți. Taxele mari ne spectacolele 
sportive fac aproape imposibilă or
ganizarea de către Anglia a com
petițiilor internaționale.

SOFIA (Agerpres).— BTA trans
mite :

In localitatea Boroveț au început 
întrecerile din cadrul campionatelor 
de schi ale R. P. Bulgaria pe anul 
1955.

In proba de 15 km. fond, startul 
a fost luat de 47 de schiori. Cel 
mai bun rezultat a fost obț’nut de 
maestrul sportului Ivan Staikov 
(Akademik) care a parcurs distan
ța in timpul de 58’24”
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